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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

3

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,151,0004,251,000قدیم

سکه طرح 
4,417,0004,696,000جدید

2,176,0002,211,000نیم سکه

1,121,0001,161,000ربع سکه

616,000606,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,553,0001,440,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18358,510332,430 عیار

یک گرم طالی 
19378,400350,860 عیار

یک گرم طالی 
24478,020443,230 عیار ادامه در صفحه 

 کمبود گوشی ، ویروسی که از  بازار 
به »آنالین مارکت ها« رسید:

فروشگاه های آنالین و 
ویترین های خالی از گوشی

هرچند که با گران شدن نرخ ارز، برخی معتقدند 
که ارزان شدن گوشــی دیگر امکانپذیر نیست، 
اما مشکل دیگر، کمبود این کاالست که عالوه 
بر بازار، در فروشــگاه های آنالین هم نمود دارد 
و اکنــون ویترین این فروشــگاه ها همچنان از 

برندهای پرمصرف خالی است.
 قیمت گوشــی در ماه های اخیر با افزایش نرخ 
ارز، روند صعــودی را در پیش گرفت، اما پس از 
انتشار فهرست واردکنندگان کاال با ارز دولتی، 
اکنون عالوه بر افزایش نرخ ارز، به نظر می رسد 
موضوع کمبود گوشی، قیمت ها را باال برده است 
و از طرفی برخی از تامین کنندگان هم از عرضه 

گوشی خودداری می کنند. ...

 درمجلس
 چه خبر است؟

در حالی که چند روز پیش قوه 
قضاییه برای مبارزه با مفسدین 
اقتصادی عزم خود را جزم  کرد 
ورییس این قــوه  در نامه ای از 
رهبر انقالب خواســت تا ایشان 
با برخورد قاطعانه بــا این افراد 
موافقت کنند اما نمایندگان مردم 
در مجلس شــورای اسالمی که 
باید طرفدار حقوق مردم باشند از 

این طرح حمایت نکردند. 
در روزهای پایانی مرداد ماه بود 
که  رییس قوه قضاییه در نامه ای 
به رهبر معظم انقالب اســالمی 
با اشــاره به جنــگ اقتصادی 
دشمنان علیه ملت ایران و انجام 
برخی جرائم از ســوی عده ای از 
اخالل گران و مفسدان اقتصادی 
در این شــرایط همسو با اهداف 
دشمنان، درخواست کرد، اجازه 
اقدامات ویــژه در برخورد قاطع 
و ســریع در چارچــوب قانون 
مجازات اخالل گــران در نظام 
اقتصادی کشور و قانون مجازات 
اسالمی داده شود و رهبر انقالب 
اسالمی با این پیشنهاد موافقت و 
تاکید کردند: مجازات مفسدان 

اقتصادی سریع و عادالنه ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
       بررسی های اظهارنظرهای مردمی گویای این است که صادرکنندگان و تجار این استان از شرایط صادرات چندان رضایتی ندارند و معتقدند افزایش نرخ ارز در بلندمدت باعث افزایش 

هزینه های تولید )افزایش قیمت مواد اولیه( شده و زیان دهی را در پی داشته باشد.

به دنبال اعالم افزایش 50 درصدی صادرات اصفهان؛

آیا رشد ارزشی صادرات حباب است؟

چند ایده برای استارتاپ هایی که می خواهند به سرمایه برسند؛

استراتژی کارآفرینان موفق برای جذب 
سرمایه گذار!

هر کارآفرینی به دنبال پیدا کردن ســرمایه گذار مناســب است و این 
دغدغه  اصلی شــغل کارآفرینی به حســاب می آید. پس از آن، 

استارتاپ شروع به کار می کند. جذب سرمایه 
به معنای آن است ایده  اســتارتاپ انتخاب 
شده و حاال باید خود را به همه اثبات کند. با 

ما همراه باشید. ...
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شماره جدید ماهنامه گردشگری سپاهان 
)کوله( منتشر شد

شب نشینی ماه و مهرازی در شهرموزه ایران

مقبره دختر امیرکبیر؛ ناشناخته ای در اصفهان

َدَرک؛ جایی که دریا به بیابان می رسد

در این شماره خواهید خواند:



اقتصاد استان
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بی شک افزایش نرخ 
ارز بر رشد تراز تجاری 
موثر است اما این نکته 

را هم نباید نادیده گرفت 
که نوسانات ارزی در 

طوالنی مدت منجر به 
افزایش قیمت مواد 

اولیه می شود و تولید 
داخل را با مشکل روبرو 

می کند، مانند اتفاقی 
که در ماه های اخیر برای 

تولیدات داخل افتاده 
است.

 درمجلس
 چه خبر است؟

ادامه از صفحه یک:
...   انجام گیرد و در مورد اتقان احکام 

دادگاه ها دقت الزم توصیه شود.
اما در آخریــن روز کاری مجلس 
قبل از تعطیالت دو هفته ای طرح 
تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی که 
طرحی جامع و کامل است و با تالش 
گروهی از نمایندگان تهیه شده در 
دستور کار صحن علنی قرار گرفت 
اما کواکبیان از نمایندگان لیست 
امید اخطاری را بیان کرد و پزشکیان 
ریاست جلســه که عضو دیگری از 
لیست امید است برای خروج طرح 
از دستور کار آن را به رای گذاشت، 
دهقان و گروهی از نمایندگان دیگر 
اقدام این افــراد را خالف آیین نامه 

می دانند.
جناح کواکبیان و پزشکیان  برای 
کسی پوشــیده نیســت اما برای 
شفافیت بیشــتر نســبت به این 
موضوع باید به این نکته اشاره کنیم 
که کواکبیان در رابطه با جلســه 
ســوال از رییس جمهور گفته بود: 
»نمی گذاریم جلسه سوال از رییس 
جمهور مثل جلسه استیضاح وزرا 
پیش برود ،باالخره ما هم در مجلس 
هســتیم« در حالی که کواکبیان 
یک بار دیگر با ایــن جمله موضع 
خود را مشخص کرد اما باید بگوییم  
گویا شما  و دیگر دوستانتان از اصل 
جریان که نماینده مردم هســتید 

غافل شده اید!
 مردم شما را انتخاب کردند تا از آنها 
دفاع کنید، در کنارش اگر خواستید 
از رییس جمهور هم به عنوان یک 
انتخاب مردمــی حمایت کنید نه 
اینکه مردم و دغدغه هایشان نادیده 
گرفته شوند برای جناح و حزب و 

گروه و...
به عقیده بســیاری از کارشناسان 
آنچه امروز برای مردم دغدغه ایجاد 
کرده، مشکالت اقتصادی است که 
دالیلی مانند بی تدبیری مدیریتی، 
ایجاد جنگ روانی و بی توجهی به 
سیاســت های کالن اقتصادی از 
جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی 
دارد اما یکــی از دالیل مهم آن نیز 
فساد اقتصادی اســت که هم ذاتا 
تاثیر منفی بر روی اقتصاد می گذارد 
 و هم باعــث بی اعتمــادی مردم 

می شود.
گویا طــرح مذکور از 4 قســمت 
تشکیل می شده که شــامل : اول 
طرح ســازمان مبارزه با مفاســد 
اقتصادی؛ دوم طرح اعــاده اموال 
نامشروع مســئولین کشور، سوم 
اصالح قانون نحوه اجرای اصل 49 
قانون اساسی و تشــدید مبارزه با 
فساد اقتصادی در خود قوه قضاییه 
و سازمان تعزیرات حکومتی و آیین 
دادرســی ویژه مبارزه با فساد بوده 

است .
آقایان اصالح طلب با کدام یک از این 
قسمت ها مشکل داشته اند؟ خدا 
می داند. اما این طرح به دلیل وجود 
بار مالی برای دولت وتو شد. مگر این 
طرح چه بار مالی برای دولت داشت 
به غیر از اینکه اگر به درستی اجرا 
شــود، غیر از اینکه تعدادی جوان 
الیق بر ســر کار می روند تا جلوی 
مفســدان میلیاردی را بگیرند چه 
بار مالی خواهد داشــت؟ شــما به 
 تعدادی جوان بیکار حقوق دهید تا 
دزدی های میلیاردی نشود چه بار 

مالی می تواند داشته باشد؟
آیا غیر از سود اقتصادی برای مردم 
چیز دیگری هم در این طرح وجود 
دارد؟ آیا اندکی از بــار بیکاری در 
جامعــه کاســته نمی شــود؟آیا 
مفســدان اقتصادی کمتر مجال 
جوالن نخواهنــد یافت؟ پس چرا 

مخالفت شد؟ چرا؟ 
خدا می داند...

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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جشنواره انگور به تحول اقتصادی تیران و کرون کمک می کند
شهردار تیران گفت: جشنواره فرهنگی و اقتصادی انگور به تحول اقتصادی شهرستان تیران و کرون کمک 

می کند.
 پیمان شکرزاده، در آیین افتتاحیه جشنواره انگور این شهرستان اظهار کرد: جشنواره انگور عالوه بر ایجاد 

نشاط اجتماعی برای مردم به رونق و تحول اقتصادی این منطقه کمک می کند.
وی افزود: با برگزاری جشنواره انگور ظرفیت های گردشگری، محصوالت کشاورزی، قابلیت های منطقه و 

فرصت های سرمایه گذاری شهرستان به مردم استان اصفهان و شهرهای دیگر کشور معرفی می شود و این 
جشنواره ماهیت توسعه و رونق برای تیران و کرون دارد.

شهردار تیران با بیان اینکه امسال این برنامه نخستین تجربه برگزاری در سطح شهرستان و با ظرفیت اقتصادی را دارد، 
تصریح کرد: نمایشگاه و فروشگاه محصوالت کشاورزی به ویژه انگور و فراورده های آن به مدت دوماه برگزار می شود و در سال های آینده نیز 

این برنامه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تولیدات هنرمندان این شهرستان در بازارچه و نمایشگاه این جشنواره عرضه می شود، خاطرنشان کرد: فعالیت های هنری و 

اقتصادی هر منطقه عالوه بر عرضه در بازارهای ملی و استانی، به عرضه در بازارچه های محلی نیز نیاز دارد.

تفاهم نامه توسعه فناوری خودروهای برقی امضا شد
استانداری اصفهان، سازمان حفاظت محیط زیست و ســازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح روز پنجشنبه تفاهم نامه ای مبنی بر حمایت، توسعه فناوری و ساخت وسایل نقلیه برقی 

در داخل کشور امضا کردند.
 بر اساس این تفاهم نامه سه جانبه در سال حمایت از کاالی ایرانی، ضمن افتتاح خط موتورهای مغناطیس 

دائم در مرکز طراحی و تولید موتور در اصفهان با حضور رییس سازمان محیط زیست و استاندار اصفهان و 
هیات های همراه موارد زیر مورد تاکید و توافق قرار گرفت:

با عنایت به سیاست گذاری کالن صورت گرفته در حوزه انرژی پاک و ضرورت حمایت از کاالی ایرانی، سازمان 
محیط زیســت ضمن حمایت از تولیدات بومی موتورهای برقی مورد نیاز جهت تولید موتور سیکلت، دوچرخه وموتور 

 کولر و موتورهای مورد نیاز شــناورهای تفریحی، نهادهای دولتی و غیر دولتی را به بهره بــرداری از این فناوری به منظور کاهش 
آلودگی های محیط ترغیب می کند.

به منظور حمایت از زیست بوم موجود در تاالب های کشور سازمان صنایع دریایی نسبت به تولید شناورهایی با موتورهای سازگار با محیط 
زیست اقدام می کند. 

تعزیرات

گزارشی از اقدام جالب توجه تعزیرات حکومتی اصفهان؛
حکمی که دل تازه عروس و دامادهای اصفهانی را شاد کرد

فارس:  با حکم قاضی اداره کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان، لوازم 
خانگی احتکارشده یک انبار ازجمله یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی 

با نرخ دالر 4200 میان نوعروسان اصفهانی توزیع شد.

 اجناس یک انبار احتکار شده لوازم خانگی شامل یخچال، تلویزیون، ماشین لباس شویی 
و ... که چندی پیش در اصفهان کشف شده بود با احتساب نرخ دالر 4 هزار و 200 تومانی 
بین زوجین جوانی که تاریخ ازدواج شان از تاریخ 1 خرداد سال جاری به بعد است، آغاز شده 
است. موضوعی که با استقبال مردم و به خصوص زوجین جوان اصفهانی رو به رو شد، زوجین 
برای استفاده از این طرح کافی است که با در دست داشتن مدارک هویتی شامل شناسنامه 
و کارت ملی و هم چنین اصل قباله ازدواج به محل ثبت نامی که واقع در خیابان هاتف رو به 

روی کوچه مشیر یخچال است مراجعه کرده و حواله مربوط به اقالم خود را دریافت کنند.
 زوج های جوان زیادی منتظر بودند تا نوبت به ثبت نام آن ها برسد، یکی از زوجین که مراحل 
ثبت نام و اخذ حواله را انجام داده بودند، لبخند رضایت بر لب های خود داشتند، مادر یکی از این 
تازه عروسان گفت: یک ماهی است که به دنبال جهیزیه برای دخترم هستم تا اسباب عروسی 
زودتر مهیا شود و به خانه بخت برود اما در این یک ماه هر کجا مراجعه کردیم به ما اعالم شد که 

جنسی ندارند.کاسبان می گفتند کارخانه و شرکت جنسی به آنها تحویل نداده اند البته برخی 
همان جنسی را هم که در مغازه داشتند نمی فروختند و اگر هم بعد از اصرارهای ما حاضر به 

فروش می شد به قدری قیمت باال بود که از خرید کردن پشیمان می شدیم.
یک پسر جوان دیگر هم عنوان کرد: چند وقتی است که به دنبال تلویزیون هستم اما کسی 
فروشنده نیست آن هایی هم که فروشنده هســتند زیر 7 میلیون تومان نمی فروشند، اما 
اینجا توانستم همان تلویزیونی که حدود 7 میلیون تومان برآورد قیمت کرده بودم را به مبلغ 
2 میلیون و 950 هزار تومان خریداری کنم، البته ما کمی دیر متوجه شــدیم و ظاهرا فقط 

تلویزیون باقی مانده است و متاسفانه همسرم نتوانست مقداری از جهیزیه خود را تهیه کند.
یکی دیگر از شهروندان  اظهار کرد: خدا خیرشان بدهد، اقدام بسیار خوبی بود، باید با کسانی 
که خون مردم را در شیشه می کنند و با احتکار اجناس خود، این گونه باعث گرانی و ظلم به 
مردم می شوند همین گونه برخورد کرد، وقتی چنین برخوردی شود بقیه محتکران نیز عبرت 

گرفته و پیش از اقدام قضایی، خود محصوالتشان را وارد بازار می کنند. 
یکی دیگر از افراد حاضر در صحنه نیز  انجام چنین اقداماتی را موجب بازگشت نسبی آرامش 
روانی به مردم و بازار دانست و تاکید کرد: این کار باعث می شود بقیه محتکران نیز اصطالحا 

»ماست شان را کیسه کنند«.

باید در نظر داشــته که 
روند افزایشی نرخ ارز در 
کشور خود به خود باعث 
می شــود که صادرات 
به لحاظ ارزشــی حتی 
بدون افزایش در میزان 
صادرشــونده ها، رشد 
یافته و این مساله گویای این است که 
رشد ارزشی صادرات، مفید به فایده و 

یک دستاورد تلقی نمی شود.  
با وجود اینکه رشد صادراتی از استان 
به گفته متولیان و مسئوالن تجاری 
کشور ناشی از موفقیت سیاست های 
ارزی به حساب می آید اما بررسی های 
اظهارنظرهای مردمــی گویای این 
اســت که صادرکنندگان و تجار این 
اســتان از شــرایط صادرات چندان 
رضایتی ندارنــد و معتقدند افزایش 
نرخ ارز در بلندمــدت باعث افزایش 
هزینه هــای تولیــد )افزایش قیمت 
مواد اولیه( شده و زیان دهی را در پی 

داشته باشد.
معاون ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت استان اصفهان در رابطه با چند 
و چون این افزایش در صادرات استان 
اصفهان، اظهار کرد: درهمه بخش ها 
افزایش صادرات وجود نداشــته و به 
عنوان مثال در بخش مواد پالستیکی 
و سرامیکی کاهش هم وجود داشته 

است.
اســماعیل نادری افزود: این افزایش 
صــادرات بیشــتر در بخش هــای 
پتروشیمی، ماشین آالت مکانیکی و 

فوالد وجود داشته است.
وی اضافه کرد: اما مشکلی که در این 
میان وجود دارد آن است که نرخ ارز 
بر قیمت مــواد اولیه نیــز تاثیرگذار 
اســت که البته این قیمت نیز به این 
بســتگی دارد که جزو کدام دسته از 
کاالها قرار می گیرد و با چه نوع ارزی 
وارد می شــود و این موضوع برخی از 
صادرکنندگانی کــه در حوزه تولید 
نیز فعال هســتند را با مشکل مواجه 

کرده است.
نادری گفت: افزایش نرخ ارز از اوایل 
سال جاری آغاز شد و هرچه گذشت 
با چالش هایی بیشــتر روبرو شدیم 
اما در این میان دولت برای کمک به 
تولیدکنندگان در تــالش برای رفع 

نواقص ایجاد شده بوده و هست.
وی افــزود: اصــالح مشــکالت و 

کمک رسانی به تولید زمان بر است.
معاون ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان در رابطه با 
چشم انداز صادراتی استان خاطرنشان 
کرد: در شرایطی قرار داریم که از آن 
 به جنگ اقتصادی تعبیر می شــود و 
نمی تــوان بــرای ماه هــای آینده 
پیش بینی خاصی کــرد فقط آنچه 
واضح اســت آنکه همه باید در تالش 

برای گذر از این شرایط ویژه باشیم.
وی ابــراز امیــدواری از افزایــش 
ارزش پــول ملی و حل مشــکالت 
تولیدکننــدگان، افزود: بســیاری 
از راهکارهــای کارآمــد از بخــش 
خصوصی گرفته می شــود در خیلی 
از زمان ها با وارد عمل شــدن بخش 
خصوصی و یاری آن ها می توان برای 
 بسیاری از مشــکالت، راهکارهایی 

صحیح یافت.

  رشد صادرات به دلیل افزایش 
مبــادالت تجاری با عــراق و 

افغانستان
یک کارشــناس اقتصادی نیز اظهار 

کرد: درحالی که دولت براین باوراست 
سیاســت های ارزی باعــث افزایش 
صادرات شــده اســت بر اساس آمار 
ارایه شــده از ســوی رییس گمرک 
استان متوجه می شویم که مهم ترین 
کشــورهای مقصد صادراتی استان 
اصفهان عراق بــا 2۳۳ میلیون دالر 
و ســهم 25 درصــد از کل صادرات، 
افغانستان با 142 میلیون دالر و 15 
درصد از کل صادرات اســت و اخبار 
موجــود نیز از ترافیک صــادرات در 
مرزهای گمرکی ایران و افغانســتان 

حکایت دارند.
سعید مهرپرور خاطرنشان کرد: علت 
افزایش صــادرات به این دو کشــور 
مربوط به معافیــت صادرکنندگان 
به کشــورهای افغانســتان و عراق 
نســبت به بازگرداندن ارز حاصل از 
صادرات اســت به طوری کــه با این 
امتیاز کاالهای ایرانی به ســوی این 
دو بازار بســیار بیش از دیگر بازارها 

روانه می شود.
وی افزود: به عبارتی تعداد بیشتری 
از صادرکننــدگان تمایــل دارند که 
صادراتشــان را به عراق و افغانستان 
انجام دهند تا از تسهیالتی که دولت 
برای صادرات به این کشورها در نظر 

گرفته برخوردار شوند.
 این کارشــناس گفت: حال با توجه 
به عدم الزام نســبت به بازگشت ارز، 
این تجار ارز دریافتی خود را از طریق 
صرافی های هرات به مقاصدی دیگر 

چون کشورهای عربی انتقال می دهند 
و با این اوصاف نمی توان گفت که رشد 
صادرات کشور باعث افزایش ذخیره 
ارزی کشور می شــود چون بخشی 
قابل توجه از این درآمد، وارد کشــور 

نمی شود.
وی یادآور شد: موضوع قابل توجه در 
این آمار صعودی صادرات آن است که 
چه میزان از ارز حاصل از این صادرات 

به کشور بازمی گردد.
مهرپرور با اشــاره بر تاثیــر نرخ ارز 
بر بهبود صادرات غیرنفتی کشــور، 
گفت: بی شــک افزایش نــرخ ارز بر 
رشــد تراز تجاری موثر است اما این 
نکته را هم نباید نادیــده گرفت که 
نوســانات ارزی در طوالنی مــدت 
منجر به افزایش قیمت مــواد اولیه 
می شــود و تولید داخل را با مشکل 
روبرو می کند، ماننــد اتفاقی که در 
 ماه های اخیر بــرای تولیدات داخل

 افتاده است.
وی افزود: به دلیل نامشــخص بودن 
نــرخ ارز فعــاالن از خرید دســت 
کشیده اند و حتی اگر خرید و تولیدی 
انجام شود با قیمت تمام شده باالست 
 و در نهایــت مصرف کننــد متضرر 

می شود.
مهرپرور اضافه کرد: درواقع نوسانات 
نرخ ارز در مواردی چون ســود ناشی 
از مبادالت بین المللــی، ابهام ایجاد 
می کند و این ابهام به تدریج باعث افت 

تجارت و کم تحرکی می شود.

به دنبال اعالم افزایش 50 درصدی صادرات اصفهان؛

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبارکه: آیا رشد ارزشی صادرات حباب است؟

واگذاری اقتصاد به تعاونی ها، 
بهره وری بیشتری دارد

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبارکه با بیان اینکه 
وقتی اقتصاد و خدمات به بخش تعاونی واگذار می شود، 
تداوم و بهره وری بیشــتری دارد، گفت: حدود ۵۱ درصد 
تعاونی های کشــور تولیدی، ۳0 درصد در فعالیت های 
خدمات و ۱۹ درصد هم در قسمت توزیع فعالیت می کنند.

تقی خاکیان در همایش تعاون و توســعه پایدار در مبارکه با بیان 
اینکه اقتصاد کشور بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاون استوار 
اســت، اظهار کرد: جایگاه تعاونی ها در اقتصاد بر کسی پوشیده 

نیست.
وی افزود: بر اســاس اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون جایگاه 
خــود را پیدا کرده اســت و دولت موظف اســت به مــرور زمان 
فعالیت های اقتصادی خود را بکاهد و به بخش غیردولتی واگذار 

کند.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه با اشاره 
به اینکه می طلبد در وضعیت اقتصادی این روزهای کشور، بیش از 
گذشته بخش تعاونی را گسترش داد، خاطرنشان کرد: رهبر معظم 
انقالب بر ســهم 25 درصدی تعاون در پایان برنامه توسعه پنجم 
تاکید کردند که باید همه این کار را در اولویت کار خود قرار دهیم.
وی ادامه داد: دولت برای تحقق فرمایشات رهبر انقالب، به عنوان 
نهادی که بخش اعظمی از اقتصاد را در دست دارد باید فعالیت را به 

بخش غیردولتی خصوصا به بخش تعاونی ها واگذار کند.

   ۵۱ درصد تعاونی های کشور تولیدی است
خاکیان با بیان اینکه تجربه ثابت کــرده وقتی اقتصاد و خدمات 
به بخش تعاونی واگذار می شود، تداوم و بهره وری بیشتری دارد، 
خاطرنشان کرد: حدود 51 درصد تعاونی های کشور تولیدی، ۳0 

درصد خدمات و 19 درصد هم توزیع فعالیت می کنند.
وی بیان کــرد: 65 درصد پرورش میگــو، 70 درصد حمل ونقل 
مسافربری، 20 درصد حمل ونقل درون شهری، 40 درصد گوشت 
کشور آهن از گوشت سفید و قرمز، 11 درصد تخم مرغ، 11 درصد 
صنایع فلزی و پروفیل و 7 درصد شیر در کشور، توسط تعاونی ها 

تولدی می شود.
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه با اشاره 
به اینکه این آمار اهمیت تعاونی ها را مشــخص می کند و باید به 
این بخش توجه ویژه ای شود، گفت: وقتی که تعاونی ها فعال شود 

کمک موثری به ایجاد اشغال می کند.
وی با بیان اینکه امروز، 17 شهریورماه تعاونی مسکن فرهنگیان 
شهرســتان مبارکه با 25 واحد به افتتاح می رســد، خاطرنشان 
کرد: مدیرعامل شــرکت تعاونی مســکن فرهنگیان مبارکه در 
 جشنواره تعاونی ها استان حائز رتبه برتر تعاونی در سطح استان 

شد.

   توسعه پایدار، رشد همه جانبه را در جامعه را در نظر دارد
مسئول تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه 
نیز در این همایش گفت: با توجه به شــرایط اقتصادی حاکم بر 
کشور، بیشــتر از آنکه رشــد اقتصادی به تنهایی موردنظر باشد، 

برنامه های توسعه پایدار موردنظر دولت و جامعه است.
محمدرضا شــیخی با بیان اینکه تفاوت توسعه پایدار با رشد این 
است که توسعه پایدار همه جوانب جامعه را در نظر می گیرد، افزود: 
در توسعه پایدار، رشد اقتصادی، اجتماعی و رشد فرهنگی و رشد 

همه جانبه در جامعه موردبحث است.
وی بیان کرد: اگر بتوانیم این توســعه را در شرایط موجود حفظ 
کنیم و سال به ســال وضیعت را ارتفاع دهیم، به آن توسعه پایدار 

گفته می شود.

براساس آمار پنج ماهه گمرک استان اصفهان صادرات این 
استان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی ۵0 
درصد رشد داشته که با وجود افزایش چند برابری نرخ ارز 
نسبت به سال گذشته خیلی دور از انتظار نبود و شاید این 

افزایش نیز یک حباب است.
 بنا بر اعالم گمرک استان اصفهان، در پنج ماهه اول امسال 
صادرات ۸۸۳ قلم کاال به وزن 2 میلیون و ۱۹۸ هزار تُن 
به ارزش بالغ  بر ۹2۵ میلیــون و ۳4۱ هزار دالر به مقصد 
۹۳ کشور جهان از استان اصفهان انجام گرفته است و در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 24 درصد و از 

حیث ارزش۵0 درصد افزایش داشته است.

گــزارش

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

       بررسی های اظهارنظرهای مردمی گویای این است که صادرکنندگان و تجار این استان از شرایط صادرات چندان رضایتی ندارند و معتقدند افزایش نرخ ارز در بلندمدت 
باعث افزایش هزینه های تولید )افزایش قیمت مواد اولیه( شده و زیان دهی را در پی داشته باشد.



تولیدکنندگانلوازمخانگیبهامیدثباتقیمتکاالعرضهنمیکنند
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان با بیان اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی به امید ثبات قیمت 
کاال عرضه نمی کنند، گفت: روزانه تماس های بسیاری از طرف مردم برای بررسی شرایط بازار لوازم خانگی 
داریم اما پاسخی برای آنها نداریم. اکبر محمدی درباره وضعیت بازار لوازم خانگی به دنبال نوسانات شدید ارزی، 
اظهار داشت: در حال حاضر نه مشتری در بازار وجود دارد که جنسی را بخرد و نه فروشندگان جنس خود را 

عرضه می کنند. وی افزود: در بیان این اوضاع دلیلی نمی توانیم عنوان کنیم، چون خود ما نیز نمی دانیم دقیقا علت 
چیست، یا به دنبال افزایش قیمت هستند و یا جنسی ندارند که ما هم در جریان نیستیم. رییس اتحادیه فروشندگان 

لوازم خانگی اصفهان با بیان اینکه فروشندگان منتظر مانده اند تا شرایط بازار ثابت شود، گفت: مردمی که به دنبال خرید 
لوازم خانگی هستند با این شرایط مضطر شده اند و در سوی مقابل فروشندگان جنس خود را نمی فروشند تا بازار ثبات پیدا کند. 

وی با بیان اینکه روزانه تماس های بسیاری از طرف مردم برای بررسی شرایط بازار لوازم خانگی داریم، افزود: ما نیز پاسخی نداریم که 
به مردم بدهیم.  

محمدی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف برای حفظ وضعیت فعالیت فروشندگان لوازم خانگی، گفت: ما تمام تالش خود را کرده ایم که 
فروشگاه های عرضه لوازم خانگی فعالیت را تعطیل نکنند اما فعال راهکار دیگری برای حل مشکالت وجود ندارد.

هشدارپلیسفتادرموردکالهبرداریازشهروندانباشگردپیشفروشبلیت
رییس پلیس فتا استان اصفهان گفت: برخی افراد سودجو در شبکه های اجتماعی اقدام به تبلیغ پیش 
فروش بلیت هواپیما، قطار و... کرده اند که این تبلیغات کذب بوده و بیشتر برای به دام انداختن شهروندان 

و کالهبرداری از آنها است.
به گزارش پایگاه خبری پلیس سرهنگ  ســید مصطفی مرتضوی با اعالم این خبر اظهار داشت: افراد 

کالهبردار با درج آگهی مبنی بر پیش فروش بلیت با مبالغی بسیار کمتر از مبلغ واقعی و با تطمیع کاربران 
اقدام به اخذ وجه از آنان می کنند، در حالی که از بلیت خبری نیست، لذا کاربران الزم است در هنگام خرید در 

فضای مجازی موارد امنیتی را به طور کامل رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه در وهله اول خرید بلیت از چنین کانال هایی فاقد امنیت بوده و ارایه بلیط از سوی آنها هیچ تضمینی ندارد، 

گفت: در صورتی که کانال  های مذکور شما را به سایتی هدایت کردند، آن سایت باید تمامی موارد مربوط به فروشگاه های مجازی را رعایت کند، 
ولیکن سایت های مذکور غالبا جعلی بوده و سایت فیشینگ است که اطالعات حساب بانکی شما را به سرقت می برد.

سرهنگ مرتضوی بیان کرد: به هیچ عنوان برای خرید یا پیش خرید بلیت از طریق شبکه های اجتماعی اقدام نکنید و برای خرید حتما به 
سایت های معتبر و دارای مجوز مراجعه کنید.

این موضوع باعث شــده 
عالوه بر کمبود گوشی در 
بازار، فروشگاه های آنالین 
هم از عرضه  برخی از این 
کاال در وب ســایت خود 

خودداری کنند.
اگرچه پــس از اجرایی 
شدن طرح رجیســتری و در حالی که 
برخی از سودجویان به این بهانه، قیمت 
گوشی ها را باال برده بودند، فروشگاه های 
آنالین با تسهیل فرآیند فروش به کمک 
افراد آمده بودند و درصد زیادی از فروش 
قانونی را به خود اختصاص داده بودند، اما 
با ارایه لیست واردات ۴۲۰۰ تومانی، آنها 
ابتدا گوشی ها را با قیمت ارز آزاد عرضه 
کردند و پس از آن از ارایه کاال دســت 

برداشــتند و این روند تا امروز هم ادامه 
داشته و فروشگاه های آنالین همچنان 
خالی از گوشی های پرمصرف هستند و 
تنها چند مدل گوشی را عرضه می کنند.

پیــش از این مســئوالن یکــی از این 
فروشگاه های اینترنتی که علت ناموجود 
بودن گوشــی در وب ســایت خود را 
عدم عرضه توســط تامین کنندگان و 
واردکنندگان اعالم کرده بود، پیشنهاد 
کرده بود بــرای جلوگیــری از ایجاد 
رانت هایــی مانند دریافــت ارز دولتی 
برای واردات کاال و فروش همان کاالها 
با قیمت ارز آزاد، باید به ســمت عرضه 
محصوالت بــه صــورت الکترونیکی 
رفت و در ایــن رابطه بخش خصوصی 
می تواند در این مســیر به شفاف سازی 
و کنترل قیمت ها در بــازار و حمایت از 

مصرف کنندگان کمک کند.

  فروشــگاه ها تنها چند گوشی 
محدود برای فروش گذاشته اند

اما در شرایطی که سابقه فروشگاه های 
آنالین در فروش گوشی با قیمت متعارف 
حتی در شــرایطی که برخی با توجیه 
رجیستری قیمت های گوشی را باال برده 
بودند، این انتظار را ایجاد کرده بود که 
این روند ادامه یابد، اکنون که با افزایش 
نرخ ارز و عدم تخصیــص ارز دولتی به 
گوشی، قیمت ها باال رفته است، ویترین 
فروشــگاه های آنالین نیز همچنان از 

گوشی های پرمصرف خالی است و تنها 
چند برند محدود در این وب ســایت ها 

دیده می شود.
این درحالی اســت که تقاضای تلفن 
همراه در کشور ساالنه حدود ۱۰ تا ۱۲ 
میلیون دستگاه است و این یعنی ماهیانه 
حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی مورد 
نیاز اســت. در کنار افزایش نرخ ارز که 

افزایش قیمت گوشیها را موجب شده، 
کمبود گوشی در بازار و فروشگاه ها نیز 
یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت ذکر 
شــد. البته محمدجواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، یکی از 
راهکارهای مقابله با این موضوع را تزریق 
گوشی های ترخیص نشــده از گمرک 
و گوشی های توقیف شده از محتکران 

اعالم کرد؛ هرچند همین موضوع هم 
به اعتقاد کارشناســان تنها می تواند به 
عنوان مسکن مقطعی عمل کند و پس 
از یک دوره  کوتاه باز هم قیمت گوشی 

گران خواهد شد.
در نهایــت به نظر می رســد مشــکل 
فروشگاه های آنالین همچنان به قوت 
خود باقی است. مسئوالن این فروشگاه ها 

علت عدم عرضه گوشی در سایت خود را 
عدم عرضه توسط تامین کنندگان گوشی 
ابراز می کنند، زیرا درصورت عدم ارایه 
فاکتور، سازمان تعزیرات فروشگاه آنالین 
را مقصر باال بودن قیمت گوشی می داند؛ 
حتی اگر این فروشــگاه ها گوشی  را با 
همین قیمت از تامین کننده خریداری 

کرده باشند.

کمبود گوشی ، ویروسی که از  بازار به »آنالین مارکت ها« رسید:

فروشگاههایآنالینوویترینهایخالیازگوشی

گردشگری

به نظر می رسد 
مشکل فروشگاه های 

آنالین همچنان 
به قوت خود باقی 

است. مسئوالن این 
فروشگاه ها علت عدم 

عرضه گوشی در سایت 
خود را عدم عرضه 

توسط تامین کنندگان 
گوشی ابراز می کنند

هرچند که با گران شدن نرخ ارز، برخی معتقدند که ارزان 
شدن گوشی دیگر امکانپذیر نیست، اما مشکل دیگر، 
کمبود این کاالست که عالوه بر بازار، در فروشگاه های 
آنالین هم نمود دارد و اکنون ویترین این فروشــگاه ها 

همچنان از برندهای پرمصرف خالی است.
 قیمت گوشی در ماه های اخیر با افزایش نرخ ارز، روند 
صعودی را در پیش گرفت، اما پس از انتشــار فهرست 
واردکنندگان کاال با ارز دولتی، اکنون عالوه بر افزایش 
نرخ ارز، به نظر می رسد موضوع کمبود گوشی، قیمت ها 
را باال برده است و از طرفی برخی از تامین کنندگان هم از 

عرضه گوشی خودداری می کنند.

دنیای اقتصاد
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد ایران
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ISFAHAN
N E W S

ثبات در کیفیت 
خودروهای داخلی

بررسی جدیدترین گزارش ارزیابی 
کیفی خودروهای داخلی نشــان 
می دهد که کیفت این محصوالت 

ثابت مانده است.
 شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایــران گــزارش ارزیابــی کیفی 
خودروهای سواری تولیدی در مرداد 
ماه امسال را منتشر کرد. براساس 
این گزارش کیفیــت خودروهای 
تولیدی در مرداد ماه تفاوتی نسبت 

به ماه پیش از آن نداشته است.
بر این اساس در گروه خودروهای با 
سطح قیمتی )رسمی( کمتر از ۲۵ 
میلیون تومان، تمام خودروهای قرار 
گرفته در این گروه شامل سایپا ۱۳۱، 
۱۳۲ و ۱۱۱ معادل دو ستاره از پنج 
ستاره کیفی را کســب کرده اند. در 
گروه خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ 
تا ۵۰ میلیون تومان نیز، پژو ۲۰۷، 
پژو ۲۰۷ اتوماتیک، تندر ۹۰ پالس 
اتوماتیک، ساندرو اتوماتیک وتندر 
۹۰ پالس  چهار ستاره از پنج ستاره 
کیفی را کسب کرده اند. خودروهای 
تندر ۹۰، رانا، دنا پالس، پژو ۲۰۶و 
برلیانس H۲۳۰ نیز دارای سه ستاره 
کیفی هستند. باقی خودروهای این 
گروه شامل نیو ام وی ام ۳۱۵، دانگ 
فنگ H۳۰، دنا، سورن، پژو پارس، 
پژو ۴۰۵، ســمند، تیبا و ساینا نیز 

دارای دو ستاره کیفی هستند.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

ردپای ارز مسافرتی در 
انتخاب مقاصد خروجی

آمارهای منتشــر 
ســفر  از   شــده 
گردشگران ایرانی 
به 3 کشور ترکیه، گرجستان و صربستان 
در ۷ ماه نخست سال جاری میالدی نشان 
می دهد نوســانات ارزی اخیر و خصوصا 
سیاست عرضه ارز مسافرتی توسط دولت 
از فروردین ماه تا مردادماه سال جاری، اثر 
مشهودی بر سفرهای خروجی از کشور 
گذاشته و عموم مسافران مقصد سفر خود 
را به گونه ای انتخاب کرده اند تا بیشترین 
بهره را از سفره گسترده رانت ارز مسافرتی 

ببرند.

ترکیه که در سال های اخیر و با پایین ماندن کاذب 
قیمت ارز تا پیش از نوسانات اخیر، شاهد رشد 
قابل توجه ورود گردشگران ایرانی بود، در ماه های 
اخیر به طرز چشمگیری تعداد زیادی از مسافران 
ایرانی خود را از دســت داده است. این موضوع 
درخصوص کشور گرجستان نیز که اخیرا به یکی 
از مقاصد عمده سفر خارجی ایرانیان تبدیل شده 
بود، به چشم می خورد. تحلیل ها حاکی از آن است 
که ریزش در سفر ایرانیان به این دو مقصد عمده 
سفرهای تفریحی، همزمان با آغاز سیاست ارز 
مسافرتی شروع شد که به موجب آن برای سفر 
به کشورهای همسایه و مشترک المنافع به هر 
مسافر ۵۰۰ یورو و برای سفر به سایر کشورها به 

هر مسافر ۱۰۰۰ یورو تعلق می گرفت.

بررسی میزان سفر ایرانیان به صربستان، به عنوان 
یکی از کشورهایی که مسافران آن برای سفر خود 
۱۰۰۰ یورو دریافت می کردند، نشــان می دهد 
به عکس آنچه درخصوص ترکیه و گرجســتان 
روی داده، تعداد ســفرها به میزان قابل توجهی 
افزایش یافته است. به باور کارشناسان، این پدیده 
به دلیل ارزانی کاذب ارز مسافرتی نسبت به آنچه 
در بازارهای غیررسمی مبادله می شد، رخ داده 
و به منظور بهره گیری بیشتر از این یارانه، سفر 
به مقاصد ۱۰۰۰ یورویی با اســتقبال بیشتری 
مواجه شده و جامعه گردشگرانی که تا پیش از 
این سیاست انتخابشــان کشورهای همسایه و 
اطراف بود، ســفرهای دوردست ارزان قیمت را 

جایگزین کردند.

  تحوالت ارزی
با شروع سال ۹۷ و پس از بروز نوساناتی در بازار 
ارز، دولــت در نیمــه دوم فروردین ماه تصمیم 
گرفت کنترل این بازار را خود به دست بگیرد و 
طی سیاستی مناقشه برانگیز قیمت مبادله دالر 
را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم و تاکید کرد مبادله 
این ارز با رقمی باالتر به منزله قاچاق خواهد بود. 
پس از آن، در بخشنامه ای از طرف بانک مرکزی 
که به سیاست ارز مسافرتی شهرت یافت، اظهار 
کرد که نیازهای ارزی مســافران خروجی نیز 
با دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانــی و در صورت ارائه 
مدارک سفر تامین خواهد شــد؛ اما با شروطی 
ویژه بنا شد که این ارز تنها یک بار در سال و آن 
هم به میزان ۵۰۰ یورو برای سفر به کشورهای 
همسایه و مشترک المنافع و ۱۰۰۰ یورو برای 
سفر به سایر کشورها به هر مسافر تعلق بگیرد. 

اتخاذ این سیاست از طرف دولت، با انتقاد گسترده 
کارشناســان اقتصادی و طیف گســترده ای از 

فعاالن گردشگری روبه رو شد.
آنها بر این باور بودند که دولــت از یک طرف با 
قاچاق اعــالم کردن تبــادل ارز در بــازار آزاد، 
دسترسی مسافران را به منابع ارزی، ولو به قیمت 
واقعی و گران تر، به شدت محدود کرده و از طرف 
دیگر با اتخاذ این سیاست و حیف و میل کردن 
منابع محدود ارزی کشــور، در عمل یارانه سفر 
خارجی به گردشگران پرداخت می کند. ارزان تر 
بودن ارز مسافرتی نســبت به آنچه در بازارهای 
غیررسمی مبادله می شد و همچنین زمزمه های 
مستمر مبنی بر احتمال حذف آن موجب شده 
بود که ســفر خارجی و بهره گیری از این رانت 
ارزی برای طیف گسترده ای از مسافران خروجی 
جذاب شود و کارشناسان نیز پیش بینی می کردند 
از آنجا که برای ســفر به برخــی مقاصد ۱۰۰۰ 
یورو تعلق می گرفت، ســفر به این کشورها، که 
معموال جزو نقاط کمتر دیده شده توسط جامعه 
گردشگران خروجی ایرانی بوده اند، بیشتر از سفر 
به کشورهای همسایه جذابیت داشته باشد. نهایتا 
بساط ارز مسافرتی در مردادماه امسال برچیده 
شد اما اکنون آمارهای ماهانه تعداد گردشگران 
خروجی از ایران به ۳ کشــور ترکیه، گرجستان 
و صربســتان صحت پیش بینی کارشناسان را 

کم وبیش تایید می کند.

  افت سفرها به ترکیه و گرجستان
با صرف نظر از عراق که عمده ســفر ایرانیان به 
این کشور با انگیزه های زیارتی صورت می گیرد، 
ترکیه همواره در صــدر پرطرفدارترین مقاصد 
سفر غیرزیارتی و توریستی ایرانیان بوده است. 
در سال ۲۰۱۷ تعداد سفر ایرانیان به این کشور 
رشد بی سابقه ای را تجربه کرد و با رکوردشکنی، 
به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سفر رسید. در آن 
مقطع زمانی کارشناسان اظهار می کردند علت 
این افزایش چشــمگیر، بیش از هرچیز قیمت 
غیرواقعی ارز در ایران است که به موجب دخالت 
دولت در بازار، ارزهای خارجی با رقمی پایین تر از 

ارزش حقیقی خود مبادله می شوند.
این روند صعودی در ماه های ژانویه، فوریه و مارس 
سال ۲۰۱۸ نیز با شدت بیشتری ادامه یافت و در 
این سه ماه ایران در صدر مبادی برتر گردشگران 
ورودی به ترکیه قرار گرفت. اما ماه آوریل ۲۰۱۸ و 
پس از آن این روند در مسیری کامال معکوس قرار 
گرفت و به ناگهان نام ایران از فهرست مبادی برتر 

گردشگران ورودی به ترکیه رخت بست. 
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از ابتدای سال تاکنون فقط دو میلیون گوشی وارد بازار شده است
در حالی که نیاز بازار در طول نیمه  اول ســال حدود ۱۰ میلیون گوشی بوده، فقط ۲ میلیون دستگاه به بازار 

موبایل کشور وارد شده است.
طبق آمار ارایه شده از سامانه طرح ثبت تلفن همراه، از ابتدای سال ۹۷ تاکنون باید حدود ۱۰ میلیون دستگاه 

گوشی برای تنظیم بازار موبایل، وارد کشور می شد؛ اما آمار واردات حدود ۲ میلیون گوشی است.
کانال اطالع رسانی طرح ثبت تلفن همراه )همتا(، با انتشار آمار واردات گوشی موبایل به کشور و رکود بی سابقه در 

این بازار، از مسئوالن خواست تا با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و تدابیر مناسب، زمینه ورود هرچه سریع تر کاال به 
بازارهای تلفن همراه را فراهم کنند. بر اساس بررسی های صورت گرفته، نیاز تلفن همراه در کشور، بیش از ۲۰ میلیون 

دستگاه در سال برآورد شده که ارزشی معادل ۳ میلیارد دالر در سال خواهد داشت. بنابراین از ابتدای سال ۹۷ تاکنون جهت 
تنظیم بازار باید حدود ۱۰ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد بازار می شد. اما تعداد گوشی واردشده از مبادی قانونی به کشور از ابتدای سال 

جاری تاکنون تنها ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار دستگاه بوده است. همچنین از ابتدای سال جاری مجموعا ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه )که بخشی از آن 
مربوط به واردات قبل از سال ۹۷ است( به فروش رفته است. با توجه به آمار ارایه شده، اختالف شدیدی بین عرضه و تقاضای بازار تلفن همراه وجود 

دارد و بازار رکود سنگینی را به دلیل کاهش بی سابقه موجودی تجربه می کند.
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از  ســرمایه  جــذب 
اهــداف  مهم تریــن 
هر اســتارتاپی است. 
کارآفرینــان از هــر 
فرصتی بــرای تعامل 
بــا ســرمایه گــذاران 
استفاده می کنند. آن ها 
همواره به دنبال شرکت در مسابقات 
استارتاپی و سخنرانی در رویدادهای 
مرتبط هســتند تا بتوانند با بهترین 
ســرمایه گذاران وارد ارتباط شوند. 
تالش برای جذب ســرمایه یک کار 
تمام وقت به حساب می آید و ممکن 
است یک سال زمان ببرد تا قراردادی 
میان آن ها منعقد شود. جذب سرمایه 
گذار گام اول است و وظیفه کارمندان 
بعد از جذب سرمایه شروع می شود. 
تعریف چشم اندازها و صحبت درباره  
درآمــد احتمالی از جملــه اقداماتی 
اســت که باید پیش از جذب سرمایه 
اتفاق بیفتد. طرف دیگر قضیه عمل 
کردن به وعده ها و کسب درآمد واقعی 
است. در این مرحله فشــار زیادی از 
سوی سرمایه گذار به کارآفرین وارد 
می شود و استرس باالیی به استارتاپ 

منتقل می شود.
استارتاپ هایی که در مرحله  جذب 
سرمایه هستند و باید ایده هایشان را 
به دیگران ثابت کنند، فکر می کنند 
در سخت ترین مرحله قرار دارند؛ اما 
این شروع کار است و سختی کار بعد 
از جذب سرمایه شروع می شود. پس 
داشتن پیش زمینه درباره چگونگی 
روند کار می توانــد تا حدود زیادی از 
میزان فشار و اســترس بعد از جذب 

سرمایه کم کند.
 در ادامه مقالــه مــواردی را معرفی 
می کنیم که باعث می شود کارآفرین 
با آمادگی بیشتری وارد مرحله  بعد از 

جذب سرمایه شود.

   به طور مداوم با سرمایه گذار 
ارتباط برقرار کنید

یک طرز تفکر اشتباه در زمان جذب 
 سرمایه، این اســت کارآفرین تصور 
می کند ســرمایه گذار روی ایده  او 
ســرمایه گذاری کرده زیرا می داند 
چــه کاری انجام می دهــد. عالوه بر 
آن، بدین خیال است تنها وقتی باید 
با سرمایه گذاران ارتباط برقرار کند که 
بخواهد سود اعالم شده را به دستشان 
برساند؛ اما این طرز تفکر کامال اشتباه 
اســت. فردی که مــی خواهد روی 
استارتاپی سرمایه گذاری کند همواره 

سه مساله را مدنظر قرار می دهد:
۱-کارآفریــن، فــرد مســتعد و 
عالقه مندی است که می تواند در هر 

شرایطی به کار خود ادامه دهد.
۲-کارآفریــن می داند چطــور باید 
اســتارتاپ خود را به ســوی افزایش 
درآمد رهنمون کند. اینکه موســس 
کسب و کار جریان نقدی مثبت داشته 
باشــد و بداند چه زمانــی باید خارج 

شود.
۳- سرمایه گذار باید برای ارایه سرمایه 

در جریان تمام کارها قرار بگیرد.
پس پیشــنهاد می کنیم همــواره با 
سرمایه گذاران ارتباط برقرار کنید و 
آن ها را در جریان تمام امور بگذارید. 
باید همیشــه در نظر بگیرید صداقت 
در این مرحله اهمیت بســیار زیادی 
دارد؛ پس هیچ چیزی را پنهان نکنید. 
برای مثال، هر مــاه ایمیلی به آن ها 
بزنید و گزارشی از فعالیت های خود 

ارایه دهید. 
سرمایه گذار این حق را دارد در جریان 
تمام کارها قرار بگیرد؛ پس حتی اگر 
کسب و کار شما با شکست یا چالشی 
مواجه شده، باید آن ها را مطلع کنید. 
پنهان کردن موضوعاتــی که به آنها 
ارتباط دارد، بزرگ ترین اشــتباهی 
است که می تواند روابط میان شما و 
سرمایه گذار را به نابودی بکشد. قطعا 
هر سرمایه گذاری دلش می خواهد از 
تمام امور باخبر شود. امروزه اخبار با 
سرعت زیادی منتشر می شود؛ پس 
بهترین اقــدام این اســت قبل از هر 
کســی آنها را در جریان رویدادها و 

اتفاقات جدید قرار دهید.

   با ســرمایه گذاران جلســه 
تشکیل دهید

قبل از هر اقدامــی باید برای مالقات 
با سرمایه گذاران برنامه ریزی کنید. 
برای این منظــور تقویم قرار مالقات 
داشته باشــید و هر ماه به طور منظم 
جلساتی برگزار کنید. در این جلسات 

تمام اعضای تیم ســرمایه گذاری را 
دور هــم جمع کنید و مســائل مهم 
را با آن ها در میــان بگذارید. باید به 
سرمایه گذاران نشان دهید می دانید 
چطور باید با آن هــا کار کنید. به آنها 
نشان دهید برای وقتشان ارزش قائل 

هستید و به آن ها توجه کافی دارید.

   از ســرمایه گــذاران کمک 
بخواهید و در صورت لزوم به آنها 

کمک کنید
سرمایه گذاران تمایل دارند با افرادی 
که روی آنها سرمایه گذاری کرده اند 
تعامل بیشتری داشــته باشند. برای 
مثال، اگر به دنبال کارشناس فروش 
هســتید و می خواهید هزینه هایتان 
را کاهش دهیــد، از ســرمایه گذار 
بخواهید شــخصی را به شما معرفی 
کند. معموال ســرمایه گذاران شبکه  
گسترده ای دارند و می توانند در این 
شــرایط به کار بیایند. اگر ســرمایه 
گذار محل کار بزرگ تری دارد، از آنها 
بخواهید جلسات مهم کاری را در آنجا 
برگزار کند. در این صورت می توانید 
از ســرمایه گذار کمک بخواهید و به 
آنها کمک کنید. برقــراری تعامل با 
سرمایه گذاران به بهبود روابط کمک 
می کند. سرمایه گذار به توانایی های 
شما واقف است و بدون شک از هیچ 
 کمکی برای موفقیت استارتاپ دریغ

 نمی کند.

    بدانید چه زمانی باید پاســخ 
منفی بدهید

کارآفرین باید بتواند در عین برقراری 
بهترین ارتباط با ســرمایه گذاران و 
توجه به راهنمایی هایشان، به برخی 
از پیشنهادات آن ها پاسخ منفی دهد. 
سرمایه گذاران بخشی از سرمایه  خود 
را در اختیار شما قرار داده اند؛ پس حق 
دارند در مورد هر چیــزی اظهارنظر 
کنند. گاهی این پیشنهادات خوب و 
کارآمد هستند؛ اما گاهی نیاز است به 

پیشنهاد آن ها »نه« بگویید. 
در این شرایط بهتر است توضیحات 
خود را با مدرک به آن ها ارایه دهید و 
به آنها اطمینان دهید از عهده  انجام 
کارها بر می آیید. خیلی خوب اســت 
به صحبت های ســرمایه گذار گوش 
دهید؛ اما یادتان باشــد به چه خاطر 
اقدام به جذب سرمایه کرده اید. باید 
ایده و مســیری که انتخاب کرده اید 
را باور داشــته باشــید؛ پــس بعد از 
 جذب ســرمایه نظر خــود را تغییر

 ندهید.

چند ایده برای استارتاپ هایی که می خواهند به سرمایه برسند؛

استراتژی کارآفرینان موفق برای جذب سرمایه گذار!

سرمایه گذاران تمایل 
دارند با افرادی که روی 

آنها سرمایه گذاری 
کرده اند تعامل بیشتری 

داشته باشند. برای 
مثال، اگر به دنبال 
کارشناس فروش 

هستید و می خواهید 
هزینه هایتان را کاهش 
دهید، از سرمایه گذار 

بخواهید شخصی را 
به شما معرفی کند. 

معموال سرمایه گذاران 
شبکه  گسترده ای 
دارند و می توانند 

در این شرایط به کار 
بیایند. اگر سرمایه گذار 

محل کار بزرگ تری 
دارد، از آنها بخواهید 
جلسات مهم کاری را 

در آنجا برگزار کند. 

هر کارآفرینی به دنبال پیدا کردن سرمایه گذار مناسب 
است و این دغدغه  اصلی شــغل کارآفرینی به حساب 
می آید. پس از آن، استارتاپ شــروع به کار می کند. 
جذب سرمایه به معنای آن است ایده  استارتاپ انتخاب 
شــده و حاال باید خود را به همه اثبات کند. با ما همراه 

باشید.
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تــــازه هـــا

بررسی دنا پالس توربوشارژر؛ 

تجربه رانندگی با پیشرفته ترین محصول داخلی ایران خودرو

،،
استارتاپ هایی که در مرحله  جذب 

سرمایه هستند و باید ایده هایشان را 
به دیگران ثابت کنند، فکر می کنند در 

سخت ترین مرحله قرار دارند؛ اما این 
شروع کار است و سختی کار بعد از جذب 

سرمایه شروع می شود. پس داشتن 
پیش زمینه درباره چگونگی روند کار 

می تواند تا حدود زیادی از میزان فشار و 
استرس بعد از جذب سرمایه کم کند.

دنا به عنوان مدلی جدید توسط ایران خودرو معرفی شد تا ایران خودرو سمند 
را در لباسی جدید به بازار معرفی کند تا بیش از این از سیل محصوالت چینی با 

طراحی های کامال جدید عقب نماند.
عرضه و معرفی دنا همزمان با قدرت گرفتن محصوالت چینی در بازار خودرویی ما شد. 
گرچه دنا در اوایل عرضه با برچسب قیمتی در حدود 4۰ تا 4۲ میلیون به فروش می رسید و 
عرضه به نسبت محدودتری در اوایل عرضه داشت اما آنقدر ایران خودرو این محصول را دیر 

به بازار رساند که استقبال چندان مناسبی از آن نشد.
به همین دلیل ایران خودرو دنا پالس را با فاصله کمی معرفی کرد و با قیمت باالتر )در حدود 

۶ میلیون تومان( به فروش برساند.
دنا پالس با بهبود در بخش طراحی و سطح امکانات خود را به محصوالت چینی نزدیک تر می 
کرد. اما این مساله باز هم کافی نبود و از آن جا که برخی محصوالت چینی با موتور توربوشارژ 

شده و جعبه دنده اتوماتیک باز هم باالتر از دنا پالس قرار می گرفتند.
ایران خودرو نیز به مدد برجام و امکان همکاری با شرکت های جهانی، پروژه موتور توربوشارژ 

خود را برای دنا پالس استارت زد. دنا پالس توربوشارژ در تعداد به نسبت محدودی عرضه 
شده است اما فرصتی دست داد تا به بررســی آن بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید تا با 

پرچمدار ایران خودرو بیشتر آشنا شویم.
دنا پالس توربوشارژر از همان پلت فرمی استفاده می کند که سمند از آن بهره می برد.

   طراحی ظاهری
طراحی ظاهری دنا به نسبت سمند بهبود بسیار زیادی پیدا کرده است و در ادامه نیز مدل 
پالس با استفاده از المان های متفاوت آمد تا طراحی این محصول را تکمیل کند. گرافیک 
جدید چراغ های جلو مجهز به چراغ روشنایی روز. نوار کرومی دورتادور قاب پنجره ها و 
دستگیره  درب کرومی، طرح جدید چراغ های عقب  با نوار LED، آنتن سقفی موسوم 
Shark fin از مهم ترین تغییرات دنا پالس توربوشارژر به نسبت دنای معمولی به شمار 
 می رود. طراحی درب  و گلگیر  نیز در دنا پالس توربوشــارژر تغییر کرده است و یک خط 
شانه ای مورب در نمای جانبی کشیده شده است. فرم کلی شیشه لچکی عقب نیز تغییر 
کرده است تا هم راستا با خطوط تند و تیز به کار رفته در این بخش باشد. سانروف نیز به دنا 

پالس توربوشارژر اضافه شده است.

   طراحی داخلی
طراحی داخلی دنا پالس توربوشارژر نیز پیشرفت محسوسی به نسبت سمند کرده است. 
ایران خودرو فرم و طراحی کلی اتاق و مجموعه داشبورد را تغییر نداده است و تنها تجهیزات 
جدیدی به نسبت دنای معمولی به آن اضافه کرده است. طرح کلی داشبورد و چینش اجزا 
را پیش از این در محصوالت کره ای و ژاپنی مشاهده کرده ایم. در هر صورت این سبک از 
طراحی در محصوالت نسل های گذشته این شرکت ها استفاده شده است و به خوبی توانسته 
حساب خود را پس دهد. از آن جا که ارگونومی یکی از کلیدی ترین پارامترها برای دسترسی 
و راحتی مناسب به بخش های مختلف است. این سبک طراحی به دلیل عرض کلی کمتر 
پلت فرم پژو 4۰5 به نسبت محصوالت امروزی چندان مناسب دنا پالس توربوشارژر نیست 
و مشخصا با فشرده سازی آن، دسترسی به ادوات کلیدی همچون دکمه های تنظیم صندلی، 
تنظیم فرمان بسیار بزرگ دنا که کامال می تواند جلوی دید راننده به پشت آمپری را کور کند 

و همینطور محل قرار گیری سوییچ خودرو که باید به صورت دستی آن را چرخاند مناسب 
نیست. با اضافه شدن تنظیمات برقی در 8 جهت برای هر دو صندلی جلو وضعیت راحتی 
سرنشینان جلو کمی بهبود پیدا کرده است.  فضای صندوق عقب نیز به 5۰۰ لیتر می رسد. 
با نشستن پشت فرمان دنا پالس توربوشارژر سریعا متوجه کمبود فضا برای راننده خواهید 

شد. فضای در نظر گرفته شده برای پاها و سر، به خصوص برای افراد بلند قامت تنگ است.

    قوای محرکه
موتور TC EF۷ که پیش از این اولین بار در سورن توربو استفاده شده بود به دنا پالس راه 
 پیدا کرده است. جعبه دنده 5 سرعته دستی معمولی نیز وظیفه انتقال قدرت به چرخ های

 جلویی را در دنا پالس توربوشارژر دارد. سازنده این خودرو استفاده از بنزین با اکتان ۹5 
را برای این موتور الزامی کرده است. نسبت تراکم این موتور ۹:۳ است که پایین تر از مدل 
معمولی این موتور است. مصرف سوخت این خودرو نیز در مصارف خارج شهری 5.۷ لیتر و 
در داخل شهر ۷.۹4 لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعالم شده است. شتاب صفر تا ۱۰۰ دنا پالس 
توربوشارژر در حدود ۱۰ ثانیه اعالم شده است، اما واقعیت این است که برای ثبت چنین 
رقمی باید فشار زیادی به گیربکس و کالچ خودرو وارد کرده و با تیکاف بسیار شدید حرکت 

خود را آغاز کنید که مسلما در صورت تکرار آسیب شدیدی را به خودرو وارد خواهد کرد. 

   جمع بندی پایانی
در نهایت دنا پالس توربوشارژر قرار بود با تجهیز به جعبه دنده اتوماتیک ساخت شرکت 
پانچ در مدل ELX عرضه شــود. اما با توجه به وضعیت فعلی صنعت خودروســازی و 
مشخص نبودن ادامه همکاری طرف ایرانی با شرکت های خارجی عمال نمی توان زمان 
دقیقی برای معرفی و عرضه آن متصور شد. در حال حاضر نیز دنا پالس توربوشارژر روند 
فروش چندان ثابنتی ندارد و نمونه های حاضر در بازار آزاد خودرو قیمتی در حدود ۱۱۰ 
 میلیون تومان )شهریور ۹۷( پیدا کرده است، اما در مجموع می توان گفت که با توجه به 
ضعف هایی مانند وجود گیربکس دســتی، کمبود قطعات یدکی و پیچیدگی تعمیر و 
نگهداری در کنار حساسیت بیشتر به کیفیت بنزین، خرید چنین خودرویی در شرایط فعلی 

چندان منطقی نباشد.
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During more recent historical 
times (from about 2000 years 
ago), the oasis was placed on the 
main route of the famous Silk Road 
and therefore the main trading 
route between China and Europe. 
Consequently, many travelers 
have passed through the area. A 
famous Persian poet, philosopher, 
and adventurer by the name of 
Nasir Khusraw passed through the 
area about 950 years ago and has 
mentioned the area in his travel 
writing. As an example of the more 
well known European travelers 
of the last few centuries, one can 
mention the names of Seven Hedin 

and Alfonse Gabriel who visited 
Garmeh about a century ago.
The town’s only water source and 
therefore a lifeline quite close to the 
heart of the village is the only source 
of life for the gardens and Date Palm 
orchards that make this oasis such a 
special place. The main activity for 
the natives during this incredibly 
long period had been some form of 
agriculture and animal husbandry 
in unforgiving conditions that are 
the reality of this land.
This beautiful village has also so 
many attractions which make it a 
popular spot for so many tourists 
from all around the world. It has 
beautiful palm trees in the southern 
flank of the village and has perfect 
weather in the spring, fall, and 
the winter. There is an old 4 story 
citadel in Garmeh which dates back 
to the Sassanid period and is the 
center of attention for so many 
archeologists.The meandrous 
alleys of Garmeh which are 
decorated with beautiful Sabbats 
have attracted so many filmmakers 
to Garmeh in the recent years.  The 
Garmeh lakes are habitats for ducks 
in spring and the winter and the 
hills are home to partridges.
There is a natural water spring 

which has been running for 
thousands of years and creates a 
good ecosystem for different types 
of small fish. There are elephant-
like mountains around Garmeh 
with red soil, which is believed to be 
because of iron mines. The starry 
nights and the pleasant silence 
mixed with the sound of water and 
the movement of palm trees attract 
many tourists from all around the 
world to visit Garmeh.The Garmeh 
handicrafts are mostly created 
out of palm leaves which make it 
a good souvenir for international 
tourists. The people of Garmeh 
speak the Pahlavi language which 
is the oldest language between 
Iranians. Near Garmeh is Mesr 
Desert which attracts many tourists 
every year. There is also a hot water 
spring near Garmeh which has so 
many therapeutic benefits and 
helps to treat Arthritis.Ateshooni 
guesthouse is a 300 years old house 
renovated in it’s ancient style.In 
the ancient dialect of the region, it 
means nocturnal gathering around 
fire.The aim of Ateshooni is to let 
you live the life in an Iranian desert 
village for few days, everything is 
very basic and simple but we hope 
that the experience will be unique.

Garmeh Village: Wonderful Village 
In Heart Of Desert Of Isfahan

Arabo Sandwich: Tasty On 
The Go!

Narcis B&B:quiet Place 
In A Central Location
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Garmeh is an oasis located in the 
central desert of Iran, (known 
as Dasht-E-Kavir in Persian). 
Garmeh is east of Isfahan 
Province and located at the 
south of the Khur city, 35 km to 
be exact.
The documented history of 
human settlement in the area 
is as far back as 4000 years but 
there exists some relatively 
reliable evidence that suggests 
human habitation as far back as 
7000 years.

The Marnan 
Bridge: 
Isfahan’s 
Historical 
Bridge

Walking over Marnan 
Bridge is a must-do 
in Isfahan, not only 
is it historical and 
beautiful, but also it 
gives the pedestrians 
both feelings of peace 
and excitement 
together.It is not known 
exactly, when Marnan 
Bridge is constructed, 
but there are signs in 
the stone foundation 
of the bridge that date 
it back to Sassanid era, 
around 15 centuries 
ago. Marnan used to 
be the western bridge 
of Isfahan during 
the Safavid Empire.
It connected the old 
village of Marnan in 
the northern side of 
Zayandeh Rud River to 
the Armenian district 
of Jolfa in the south. 
Khajeh Sarfaraz rebuilt 
the existing bridge 
today in 17th century 
when he was appointed 
as the administrator 
of Jolfa. This is why 
this bridge was also 
known as Sarfaraz 
Bridge.This brick 
bridge is 175 meters 
(574 ft.) long and 4.7 
meters (15 ft.) wide 
and has 17 spans. Some 
scholars believe that 
the name Marnan is 
derived from the term 
“Mehrbin” that refers 
to a Mithraism temple 
in that area which later 
changed to Marbin and 
later became Marnan, 
however, this claim 
needs more documents 
to be proved.This 
bridge is now in use for 
pedestrian crossing 
Zayandeh Rud River 
and also a great spot to 
have a picnic and enjoy 
the view of the river. 
The key point about 
Marnan Bridge is the 
two totally different 
themes of each side 
of the bridge. The 
water is so calm in 
the western side and 
it is great for having 
some peace or having 
some time to think or 
just a romantic talk.
Meanwhile the eastern 
part is filled with the 
feeling of excitement 
and adventure as 
the water roars in 
a small waterfall 
next to the bridge, 
making it a great 
place to get refreshed 
and energetic by the 
soothing voice of the 
river.
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Armenians of Isfahan have a lot in common with Italians 
of New York. They are both specialists in making wine, 
confectionery and processed meat. Jolfa(their neighborhood) 
is very similar to Little Italy too. It’s historic and full of 
authentic Armenian restaurants.
Arabo is located in Vank Church alley of Jolfa. The owners 
named it after a legendary fedayi(soldier) of Armenian 
liberation movement that sacrificed his life for his country.
At first sight, Arabo is a small simple takeaway sandwich 
shop, with its name alongside a couple of silver stars printed 
on its windows. Although it’s a takeaway shop, There are 
small counters placed on its walls and with the help of small 
chairs and stools, Arabo can host five or six people inside. It’s 
not the best thing you ever laid eyes on, but the quality of its 
sandwiches compensates the absence of a satisfying decor.
We recommend you to taste Arabo’s famous roast beef, 
garnished with a handmade white sauce and wrapped in 
paper.For the dressing you have the option of parsley-onion or 
lettuce alongside your tomato and pickles. Being the masters 
in processing meat, Arabo has the best pastrami and salami in 
town. I don’t know why, but Armenian bacon just tastes better.
The prices are a little bit high, but the portions are huge, and 
you have the choice of ordering a sandwich for two.

See what travellers are saying:
Mot L: Delicious
when at first I saw the Arabo on the street, I thought it is an 
ordinary restaurant, and I could not believe the rating of it 
which was the best in Esfahan, but when we get there and have 
a hamburger, I really loved it. we went as couples and order one 
sandwich and it was enough for both of us.althou the price is 
more above the ordinary fast foods in Esfahan and maybe in 
Iran, but it tastes very delicious and enough for two people.

Kelisaye Vank, Esfahan, Iran

There is no doubt, Isfahan is the most beautiful city in Iran, full of 
marvels.they could have a memorable stay in the most beautiful 
city in Iran.Isfahan B&B; Excellent accomadation in an amiable 
atmosphere at a decent price and offering superior qualities. 
Isfahan B&B is truly one of the most excellent b&bs in Iran, 
By the competent management of Narcis. Isfahan B&B offers 
tourists and travellers a memorable accomadation during their 
stay in lsfahan. Fully fledged private apartment with kitchen, 
living room, two sleeping rooms available for guests, bathroom 
and both Eastern and Western toilet, on a B&B basis. Perfectly 
situated in the old centre of Isfahan, within a 10 minutes walk to 
Naghsh-e-Jahan square, 15 minutes walk to Hash Behesht Park, 
20 minutes walk to Khaju bridge.Our location is unique and 
very close to main tourist attractions in Isfahan.Additionally, 
Isfahan B&B is not only an unprecedented opportunity for the 
visitors from every corner of the world in order to get familiar 
with the unique culture and tradition of Iran, it puts you into 
the proper condition of residence through preparing cozy 
and elegant rooms, and also guaranteeing the privacy of your 
lodging.So, we will be perfectly honored to make your lodging 
reservation in a hospitable and favorable environment during 
your stay in Isfahan B&B.It, certainly, would be one of the most 
interesting places you have ever been to.Our Bed and Breakfast 
in Isfahan tries its best to come forth with the best possible 
services from the very airport pick-up itself to various exciting 
and unforgettable Isfahan city tours.
January 2,2018, by Cilvia:
We stayed 2 nights at Narcis B&B and we felt very good welcome. 
The house is big and very comfortable, close to the city center 
(you can go to the historical center by foot). The breakfast 
prepared by Narcis was SUPER…really abundant and very very 
good. Besides, Narcis and her kindness make a difference! She is 
always ready to help her guests, to give information, suggestions. 
She is happy to bring her guests by car to the places you would 
like to visit. We were sorry to stay only two days. If we went back 
to Isfahan in future, we would go to Narcis B&B for sure!

No36, roknolmolk. Neshat st,isfahan, iran

   Birds Garden
The Amazing Birds Garden in the City of Isfahan is another 
attraction inside the city of Isfahan. The fantastic birds garden 
of Isfahan was formed inside the great city of Isfahan by its 
municipality in the 1990s and this fabulous garden is now 
supervised by the recreation and welfare organization which 
is a subsection of the municipality of Isfahan. The area of this 
garden mounts to 17000 square meters. The garden is enclosed 
by a chain-like fence with eleven metal bars of utmost 22 
meter height. There are over 5000 birds of 130 different species 
grown and sheltered in this magnificent and huge garden. The 
birds come from different regions in Iran and other countries 
around the world such as Tanzania, China, Indonesia and 
Australia. The place has now changed into a famous attraction 
in Iran visited by many foreign and Iranian citizens who love 
nature and fauna. This is a unique garden suitable for keeping 
different kinds of birds and the local species of birds from Iran 
are introduced here to the other nations. It is the best when 
you include a tour of this natural attraction into your itinerary 
while visiting Iran during your Iran tour.

Must-see sites in Isfahan

This beautiful village 
has also so many 

attractions which 
make it a popular 
spot for so many 
tourists from all 

around the world. It 
has beautiful palm 

trees in the southern 
flank of the village 

and has perfect 
weather in the spring, 

fall, and the winter.



Currency

USD 42000

48880

54243
43297

IRR

EUR

GBP

CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,205.1 $

SudokuNO 30  Solution: NO 29

Defense Minister Brigadier 
General Amir Hatami said on 
Thursday that Iran and China 
face common threats and share 
common interests which can 
serve as a basis for promoting 
bilateral relations.
Hatami who is currently in 
Beijing at the invitation of his 
Chinese counterpart told IRNA 
that leaders of the two countries 
underline development of 
strategic cooperation but this 
requires regular consultations, 
especially in the field of defense.
“Iran has had long-standing ties 
with China since the victory of 
the Islamic Revolution and they 

still continue in the military, 
technical and industrial 
spheres,” he said.
Pursuance of agreements 
signed by the two countries’ 
defense ministers in November 
2016 is another objective of the 
visit to Beijing, he said, noting 
that the current regional and 
international developments 
require close consultations. 
At a time when US President 
Donald Trump does not uphold 
international norms, China as 
a big power and Iran as a major 
international player need to 
have extensive consultations, 
he said.

Iran, India 
call for boosting 
transport coop.
Road ministers of 
Iran and India met 
on Thursday in New 
Delhi where both 
sides highlighted 
the need to promote 
bilateral cooperation in 
transportation domain.
In a meeting between 
Iranian Minister of Roads 
and Urban Development 
Abbas Akhoundi and 
Indian Minister for 
Road Transport and 
Highways Nitin Gadkari, 
officials of both countries 
conferred on various 
issues including ways to 
enhance bilateral ties.
I m p l e m e n t i n g 
previous agreements 
on development of 
Chabahar Port and 
facilitating financial 
transactions between the 
two countries via using 
rial and rupee currencies 
were among other main 
topics of discussion.
Gadkari said that both 
countries have a great 
position to connect 
to other commercial 
and consumer areas of 
the world, adding that 
India is an important 
pole in East Asia and an 
important economy in 
South Asia, and through 
Iran it can easily connect 
to Central Asia, Russia 
and Europe.
The location of the 
Chabahar port is very 
strategic and can connect 
India to Afghanistan, he 
highlighted.
The Iranian minister 
arrived in New Delhi on 
Thursday to take part 
in India's First Global 
Mobility Summit 'MOVE' 
which is dedicated to 
promotion of electric 
vehicles and shared 
mobility. Akhoundi will 
discuss ways to boost 
strategic cooperation 
in the domain of 
transportation and hand 
the official invitation of 
President Rouhani to 
Indian Prime Minister 
Narendra Modi for the 
3rd Asian Cooperation 
Dialogue (ACD) summit 
which is going to be held 
in Iran.
Akhoundi is 
accompanied by officials 
from the international 
affairs department of the 
Ministry of Roads and 
Urban Development, 
Islamic Republic of Iran 
Railways, and Ports and 
Maritime Organization 
of Iran.
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Common interests, threats basis of 
promoting Iran-China ties: Minister

 

US Secretary of State Mike Pompeo and Defense Secretary Jim 
Mattis are on an official visit to India with a top agenda priority of 
pressuring New Delhi to stop buying Iran’s oil.
A senior US State Department official, who was not named in 
reports, said on Thursday that American and Indian officials 
were engaged in “very detailed conversations” to persuade India 
to stop oil imports from the Islamic Republic.
“We’re asking all of our partners, not just India, to reduce to zero 
oil imports from Iran, and so I’m confident that will be part of our 
conversation with India,” the official said as Pompeo and Mattis 

met with their counterparts in the Indian capital.
“There are very detailed conversations taking place between the 
US and India on just the technical issues related to going to zero 
and those conversations will continue,” the official added. Iran 
reached a deal with originally six world powers in 2015, agreeing 
to curb its nuclear program in return for mainly the lifting of 
restrictions on its oil sales.
The administration of US President Donald Trump — which 
took office some two years after that deal had been struck — 
unilaterally withdrew the US from the agreement on May 8, over 
the objections of Europe as well as Russia and China.
Iran has remained in the deal but has stressed that for it to 
continue to stay in the agreement, the remaining parties have 
to offset any adverse effects of the US withdrawal and guarantee 
that Iran will continue to collect the economic benefits that it is 

contractually entitled to.
Europe, Russia, and China are now 
working with Iran to map out a 
potential course without the US.
The American withdrawal has 
entailed not only the re-imposition 
of unilateral US sanctions on Iran 
but also the so-called secondary 
sanctions on third countries that 
would continue to do business with the 
Islamic Republic. A first round of American 
sanctions — targeting Iranian access to the US 
dollar, metals trading, coal, industrial software, and auto sector 
— took effect on August 7. A second round, forthcoming on 
November 4, will be targeting Iran’s oil sales and its Central Bank.

In India, US pursuing pressure 
campaign against Iran

One reason for this is that we don’t enjoy 
our jobs or feel valued in them. Enjoyment 
and value are closely linked, and yet many 
people fail to acknowledge the connection. 
We want more responsibility. We want our 
ideas to be heard. And we really wanted that 
promotion that went to the guy who talks 
too much in meetings.But maybe he’s onto 
something: Nobody gets their dream job 
by sitting quietly in a corner.To get where 
you want to be, you need to make yourself 
valuable to an employer. You need to become 
an indispensable part of the operation. If 
you can do that, you will unlock options for 
flexible working, promotions, pet projects 
and exciting new ventures; you will be able 
to build the job of your dreams. Here’s how 
to do it.

Be proactive and innovative
Never wait to be told what to do. Instead, 
always take initiative and find innovative ways 
to be productive. Anticipate problems and 
solve them before they become a bigger issue. 
Never do things “because they’ve always been 
done like this.” Question if that’s the best way 
and propose improvements to your team. Get 
managerial support to experiment and see if 
you can improve something.

Think like an entrepreneur
Treat the organization you work for as if 
it were your own business. That means 
not making decisions that fulfill your own 
interests, but those that serve the company as 
a whole. Try to develop business awareness 
and act with the big picture in mind. That way, 
you will be the one already presenting a turn-
key solution, when others are just beginning 

to realize the problem.
Take control of your education and 

knowledge
In the past, it was enough to study and have a 
degree. Now, what you learn at university is 
already outdated by the time you finish your 
degree. In the modern skill economy, you 
need to take education into your own hands, 
learn whatever skills you need for your next 
position and tell your employer when you’re 
ready for that change. 

Take responsibility and lead by 
example
To become a leader, you have to start by taking 
responsibility. When you do that, other people 
will start following your lead and come to you 
for help and advice. As a leader, it is equally 
important to look after your peers and ensure 
that they’re happy, and also motivate and 
push them when needed. Create value by 
encouraging others to step up and support 
them as your right hand.

Manage yourself as you would manage 
others
Managing, organizing and prioritizing 
work are key for people in management and 
leadership positions. However, it is equally 
important for anyone else when it comes to 

self-management. Make sure you always 
have a good overview and understanding of 
what is expected from you, and ensure that 
you’re able to achieve those goals. Being 
organized without external oversight and 
able to communicate well are the first steps to 
be considered for a leadership position.
Once you’re invaluable, the rewards will 
follow.You’ll notice a common thread in the 
advice above: you need to take matters into 
your own hands. Most people actually feel 
under-utilized, as their sterile workdays 
stretch into eternity without stimulating 
the mind. If we hate work, it’s because we’re 
not challenged enough. Freed of the worries 
of famine and war, for many people, there is 
literally nothing worse than sitting in front 
of a computer all day doing nothing of any 
importance.That’s why it’s always worth 
doing more: taking extra responsibility, 
volunteering ideas, helping others, making an 
effort to communicate and network. What’s 
the worst that can happen?If you start doing 
all the things you want to be doing at work, 
eventually somebody will notice. Then more 
responsibilities and creative possibilities will 
follow. You’ll be invaluable and valued. You’ll 
watch the sunrise and think: what shall I do 
with my life today?

Iranian diplomatic mission in South Korea in a 
statement announced that some banking problems 
facing Iranian nationals in the country have been 
solved.Officials of Woori Bank in South Korea 
expressed readiness for presenting all banking services 
to Iranian nationals in all branches, the statement read. 
Iranian embassy will continue following up the issue to 
solve the problems with all South Korean companies, 
it added.Due to escalation of banking restrictions on 
Iranian nationals in South Korea, Iranian embassy had 
earlier announced that it would follow up the issue at 
high levels.According to the statement, the problems 
emanate from US cruel sanctions against Iran.After 
Washington’s May 8 exit from the historic Iran Deal 
formally known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), the US gave 90 to 180 wind-down 
period to other countries before it starts re-imposing 
oil sanctions on Tehran on November 4.Part of the US 
illegitimate sanctions were imposed on Iran on August 
9.Trump also said he would reinstate the US nuclear 
sanctions on Iran and impose “the highest level” of 
economic bans on the Islamic Republic.

Machine-made carpet exports up 
by 60%
 Head of the Joint Stock Company of the International 
Exhibitions of Iran said on Thursday that machine-
made carpet exports increased by 60 percent during 
the first five months to August 22 compared to the 
figure for the similar period last year.Abbas Qobadi 
said on the sidelines of the 10th Exhibition of Floor 
Covering, Moquette, Machine Made Carpet & Related 
Industries that the Islamic Republic of Iran is one of the 
leading countries in the machine-made carpet industry.
Over 100 companies are participating in the ongoing 
exhibition of which four are from foreign countries, 
he said, noting that Iran is among the top six countries 
in the field.Despite restrictions on the ground, 
Iranian activists have managed to keep the industry 
active and its products updated, he said.Iran exports 
machine-made carpets to 60 countries and holding 
the exhibition can help introduce Iran’s capabilities 
in the field, Qobadi said.Last year, Iran exported 
carpets worth 400 million dollars, but it intends 
to raise the figure to over 500 million dollars, he 
said.The exhibition attended by representatives 
from Turkey, China and Taiwan opened Thursday in 
Tehran Permanent Fairground and will continue until 
September 9.

Russia: Trade with Iran up by 
30%
Chairman of the State Duma of the Federal Assembly 
of the Russian Federation Vyacheslav Volodin said 
on Thursday that Iran-Russia transactions have 
surged by 30 percent compared to that of last year.In a 
meeting with Majlis Speaker Ali Larijani on Thursday, 
he added that Tehran-Moscow relations are growing 
and surge in commercial ties has come to the fore due 
to dynamism of bilateral ties.What is important now is 
that the decisions be discussed at parliamentary level 
to become laws, he said.Iran-Russia Joint Parliament 
Commission was held in Volgograd with Majlis Speaker 
Ali Larijani and Iran’s Ambassador in Moscow and 
Volodin in attendance.

You don’t have to change jobs to be 
happy. Build the career you want 
by becoming an indispensable 
worker.
The Western world contains a 
surprising amount of unhappiness. 
We may not be war-ravaged. We 
may be relatively free to enjoy 
our lives. Most of us have more 
than enough to eat. Still, remain 
unsatisfied.

You are Indispensable: 5 Ways 
to Prove ItBanking problems of Iranian 

nationals in S. Korea solved

news

 Japan’s major oil wholesalers are preparing 
to suspend crude oil imports from Iran in 
October, amid fears Washington will sanction 
countries importing Iranian crude, local 
media reported on Tuesday.
US President Donald Trump in May pulled 
out of a 2015 nuclear deal with Iran and last 
month began reimposing sanctions that 
block other countries from trading with Iran, 
Franc24 reported.
A second phase of sanctions targeting Iran’s 
crucial oil industry and banking sector will be 
reinstated on November 5.

Japan has been seeking a waiver that would 
allow it to continue importing Iranian oil, but 
it appears unlikely to win one, Jiji Press agency 
and other local media reported in recent 
days, Financial Tribune reported.As a result, 
Japanese oil companies are preparing to halt 
imports of Iranian crude and researching 
ways to increase imports from elsewhere to 
make up the shortfall, the reports said.
A trade ministry official on Monday confirmed 
Japan had raised the issue of a waiver in talks 
with the US, but declined to comment further.
Oil importers declined to confirm they were 

contingency planning for a halt in Iranian 
imports.“We’ve been saying we will observe a 
government decision on Iranian oil imports, 
but we cannot comment further as we don’t 
disclose information on individual trades,” 
a spokeswoman for wholesaler Showa Shell 
Sekiyu told AFP on Monday.
Wholesaler JXTG also declined to confirm 
the report.
Resource-poor Japan relies heavily on oil 
imports from the Middle East, though crude 
from Iran accounted for just 5.3% of the 
country’s total imports last year.

Japan 
Ready to 
Suspend 
Iran Oil 
Imports in 
October

One reason 
for this is that 
we don’t enjoy 
our jobs or feel 
valued in them. 
Enjoyment and 
value are closely 
linked, and yet 
many people fail 
to acknowledge 
the connection. 
We want more 
responsibility. 
We want our 
ideas to be 
heard. And we 
really wanted 
that promotion 
that went to the 
guy who talks 
too much in 
meetings.



...agreed with 
this proposal and 
emphasized that 
the punishment of 
economic corruption 
should be prompt 
and fair and that 
the precautionary 
measures of the courts 
should be advised. 
On the last working 
day of the parliament 
before the -2week 
holidays, the plan to 
intensify the fight 
against economic 
corruption, which 
is a comprehensive 
plan and was made by 
a group of delegates, 
was put on the agenda 
of the open session. 
But Kavakebian 
from the list of hope 
made a warning 
and Pezeshkian, the 
Chairman, Which is 
another member of 
the hope list to leave 
the plan from the 
agenda, put it to the 
vote. A group of other 
delegates considers 
these people to be 
against the rules.
In the opinion of 
many experts, 
what has become a 
concern for people 
today is economic 
problems, which has 
some reasons, such 
as management, 
the creation of 
p s y c h o l o g i c a l 
warfare and neglect 
of macroeconomic 
policies, including 
resistance policies. But 
one of the important 
reasons for this is 
economic corruption, 
which inevitably has 
a negative impact on 
the economy and also 
causes distrust of the 
people. 
It seems that the plan 
was divided into four 
parts: first, the plan 
of the organization 
for the fight against 
economic corruption; 
secondly, the plan 
for the restoration of 
illegitimate property 
of the country's 
authorities; the third 
amendment of the law 
on the implementation 
of Article 49 of the 
Constitution; and 
the intensification 
of the fight against 
economic corruption 
within the judiciary 
and the government's 
sovereignty And the 
Special Procedures 
for Combating 
Corruption. With 
which of these parts 
reformists have a 
problem? However, 
the plan was vetoed 
because of the 
financial burden on 
the government. What 
financial Burden did 
the plan have for the 
government?

Sanctions opportunity for Iran's 
development: IRIB chief
 Head of the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) 
on Friday described the enemies' sanctions imposed on 
Iran as the golden opportunity to develop the country.
The sanctions imposed on Iran by the enemies of 
revolution and the Islamic establishment are golden 
opportunities to develop Islamic Iran and the internal 
capacities should be employed in the best way to 
counter foreign pressures, Abdolali Ali Asgari said in a 
local ceremony.He referred to the World Bank report on 
Iran's economy and the fact that it has been the world's 
18th biggest economy in 2017 based on gross domestic 
product (GDP) index measured upon Purchase Power 
Parities (PPP) and urged all people and officials to focus 
on resolution of economic problems and promotion of 
country's economy.The US President Donald Trump 
mounted pressure on Iran and on May 8 announced that 
Washington would withdraw from Iran's nuclear deal 
and re-impose nuclear-related sanctions on the country.
This is while most world powers, including Russia, 
China, and the European Union, have repeatedly 
stressed that keeping the deal is in the interest of the 
world peace and security.
Sanctions will not affect Tehran-
Prague economic ties
Czech Deputy Foreign Minister Lukas Kaucky 
said that sanctions will not impact Tehran-Prague 
ties, as Czech Republic industries have always had 
good communications with Iranian companies.
Sanctions will not affect Tehran-Prague economic 
tiesA delegation comprising tradesmen from East 
Azarbaijan province is currently in Czech Republic and 
took part in the specialized meetings held by Czech 
Industries Confederation and Chamber of Commerce 
and Industries. During the meetings, representatives of 
over 50 Czech companies and East Azarbaijan province 
explored avenues for mutual cooperation. Iran’s 
Ambassador to Prague Ali Akbar Jokar said that Iran’s 
exports to Czech Republic has increased by 35 percent in 
the first half of the Iranian calendar year (started March 
21).He also voiced Iranian Embassy’s readiness to offer 
facilities to the tradesmen.Kaucky also said that over the 
past years, the two countries’ officials have exchanged 
visits which have helped boost economic, cultural and 
political relations.Although sanctions have created 
problems but Iran and European Union’s constructive 
ties will hopefully help overcome the problems, he said.
Iraq agrees to reopen Khosravi 
border crossing
The Kermanshah Governor announced that Iraqi 
Interior Ministry has agreed to reopen Khosravi border 
crossing for Arbaeen ritual pilgrims.
Speaking to reporters on Thursday, Housahang Bazvand 
referred to his trip to Iraq on Wednesday to hold talks 
with the Iraqi interior minister.
'During the meeting, we negotiated security at borders 
and safeguarding Arbaeen pilgrims,' he added. 
If the issue is approved in Iraqi ministers’ council, 
Khoravi border crossing will be reopened for pilgrims, 
he noted.
The Arbaeen mourning ceremony is one of the largest 
religious gatherings in the world. It marks the end of -40
day morning after Ashura, the martyrdom anniversary 
of the grandson of Prophet Mohammad (PBUH), Imam 
Hussein (AS), the third Imam of the Shia Muslims.

How Iran Can Defeat Machinations Of 
Us Imperialism

The US has vast experience in applying a variety of 
tactics to accomplish its mission of full spectrum 
dominance. In order to prepare the ground the US 
engages in prolonged campaigns disseminating 
disinformation. In conjunction with the spread of 
propaganda against the targeted country the US 
cultivates an internal 5th column that serves as an 
echo chamber amplifying the message concocted by 
the CIA and promulgated by the subservient Western 
media.This is facilitated by the second arrow in the 
US imperialist quiver, economic warfare. Since the 
US has set the rules for international commerce and 
finance it has inordinate control over the circulation 
of the funds needed to conduct business between 
nations. It uses this control to impose sanctions and 
other penalties on countries it wants to destabilize.
The third arrow in the US imperialist quiver is 
military encirclement and bullying, meant to force 
nations to expend scarce resources on self-defense. 
In conjunction with external pressure the US uses 
proxy forces to create internal conflict via terrorism 
and separatism.In order to accomplish its goals the 
US relies on forces in the region that it is aligned with 
to help implement its policy of maximum pressure 
on any nation that stands in its way.

The above tactics have been played out innumerable 
times in all regions of the world, with many successes 
and some failures. The successes are the result of 
using a combination of all the above mentioned 
tactics in a coordinated effort to isolate and 
marginalize the nations under attack. The US would 
rather succeed without direct military intervention, 
but when all other attempts fail to dislodge the 
government it has targeted invasion and occupation 
have been repeatedly used.The US has failed when 
it is faced with resolute resistance. In order to meet 
the challenge nations must have the resolve to accept 
economic sacrifices and social stigma. They will be 
accused of “human rights” violations when actions 
are taken to quell internal dissent fomented by 
foreign agents. The people of the targeted nations 
will have to accept economic deprivation as a result 
of illegal US sanctions. They must be prepared to face 
internal conflicts as the US unleashes terrorists and 
separatist forces to create domestic chaos and they 
must be prepared to combat external aggression 

from the US or its surrogates.
In order to combat the US targeted nations must seek 
support and unity. In today’s world the US is using all 
the elements of imperialist aggression discussed 
above against nations which refuse to buckle under 
to US hegemony and domination. These nations 
include Russia, China and a number of other smaller 
countries like Venezuela and Nicaragua. Many other 
nations such as Afghanistan, Iraq, Libya, Yemen and 
Syria have already fallen to the depredations of US 
imperialism and are either failed states or struggling 
to survive.It is only by standing firm and uniting in 
opposition to US aggression that nations like Iran 
can confront and defeat the machinations of US 
imperialism. Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, leader 
of the Islamic Revolution, clearly understands the 
threat that Iran is faced with and is rallying the nation 
to combat it. The resolve of the Iranian people and the 
support of friendly nations such as Russia and China 
will surely defeat the plans of the US to trample on 
Iran’s sovereignty and independence.

By Dennis Etler

What's 
going on in 
Parliament?

The US has a number of arrows in its 
quiver that are used to destabilize nations 
which resist its hegemony. Its ultimate 
goal is to either impose regime change, 
installing a Quisling government that will 
comply with its wishes, or destroy them 
as viable nations, becoming failed states 
as in Libya.

An international affairs expert says the Tehran 
summit of the presidents of Iran, Russia and 
Turkey can neutralize the coalition formed in 
the region against Iran's regional policies and 
carry a message that Iran is not alone in Syria.
Morteza Makki, an expert on international 
affairs said the tripartite summit of the heads 
of state of Iran, Russia and Turkey, is the third 
of its kind to be held within the framework 
of the Astana process to coordinate efforts 
aimed at restoring security and stability to 
Syria.
Unlike previous round of talks held in various 
cities of the world over the past few years 
which failed to end the Syria crisis, the 
negotiations held in Astana with participation 
of three guarantor states - Iran, Russia and 

Turkey- have so far helped the process of 
establishing peace in Syria.
The summit assumes extra importance given 
the fact that the Syrian province of Idleb, as 
the last region controlled by the terrorist 
organizations, has come under siege and 
countdown has started for its liberation.
Considering that efforts are underway 
to minimize civilian casualties during 
operations to liberate the province, it is 
important for the three guarantor states to 
make last coordination to ensure that peace 
process would enter its final stage and this 
issue tops the agenda of the Tehran summit 
meet.
Makki maintained 'Syria issue is not the sole 
axis of Tehran talks. The three countries of 

Iran, Russia and Turkey have numerous 
points in common the most important 
of which is that all three states have been 
sanctioned by the United States. The trio 
will try to minimize the impacts of sanctions 
through trilateral cooperation.'
He said the trend of cooperation among the 
three countries is of importance because 
by devising a financial mechanism they 
can somehow decrease the impacts of the 
sanctions. 
On Iran's role in eliminating terrorism in 
the region, Makki said the three countries 
through their coalition have taken strides in 
the fight against terrorism and in restoring 
stability to the region to the dismay of the 
Arab-US coalition. They have also prevented 

Baghdad 
and Damascus from falling into the 

hands of Daesh terrorists. This was a victory 
for Tehran and a big disappointment for them.
President Hassan Rouhani of Iran, President 
Vladimir Putin of Russia and President Recep 
Tayyip Erdogan of Turkey are to gather 
together in Tehran Friday for exchange of 
views on the process of fighting terrorism and 
establishing security in Syria.

Tehran summit to neutralize US regional coalition: 
Expert

report
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Iranian, Russian parliament 
speakers vow to expand 
economic Speaker of Iranian Parliament Ali Larijani, 
who is heading a high-ranking delegation to Russia, met with 
Vyacheslav Volodin and two pledged that two countries should 
develop economic ties.
Ali Larijani, the Speaker of Iranian Parliament, who is heading a 
high-ranking delegation to Russia, met with Vyacheslav Volodin, 
the Chairman of Russian State Duma, on Thursday in Russia’s 
southwestern city of Volgograd.
The two top parliamentarians chaired the meeting of the Iran-
Russia inter-parliamentary commission which was attended by 
the Iranian and Russian parliamentary delegations and deputies 

of Iranian and Russian ministers as well as members of the 
commerce chambers of the two countries.
“The officials of the two countries carried out some negotiations 
today and they have to inform the parliaments of the two 
countries of the problems obstructing the path [of developing 
bilateral trade and ties],” said Iranian top legislator Ali Larijani 
at the meeting.
Then Larijani asked Iranian Deputy Road Minister Ahmadi to 
expound on Iran-Russia cooperation on areas of rail transit and 
transportation as well as agreements to develop rail networks. 
After the explanations offered by Ahmadi, Larijani reassured 
that Parliament assuredly attaches great deal of importance to 
rail transportation.
“In the area of energy interactions between the two countries 
of Iran and Russia, especially about purchasing and investing, 

Russian companies have made 
very good measures. The 
two countries also have 
good cooperation on 
agriculture, especially in 
outsourcing soybeans. On 
the hand, there are good 
banking and monetary 
interactions between the 
two countries,” he added.
Volodin, for his part, said that 
the two countries' parliaments are 
unanimous about the fact that under 
current conditions Iran and Russia should have strategic 
cooperation.

Leader:
Enemies waging economic, media war on Iran 
to disappoint nation
 Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei says 
enemies of Iran have unleashed an all-out economic and media war 
against Iran with the aim of creating “despair” and “pessimism” among 
people.
“Today, the Islamic establishment is faced with an all-out economic war, 
which is being led from a war room with full precision and hard work,” said 
the Leader in a meeting on Thursday with members of Iran’s Assembly 
of Experts.
In parallel, Ayatollah Khamenei added, a media propaganda campaign is 
underway against Iran, which he said is “of importance.”
The Leader further said the media propaganda campaign against the 
country is “nothing new,” but it has recently gathered pace.
The spy services of the US and the Israeli regime – backed by rich regional 
countries near Iran – have set up apparatuses to push ahead with the 
media campaign, which is aimed at befouling the climate of Iranian media 
and society, the Leader stated.
“The goal of this war is to prompt worry, disappointment, desperation 
as well as pessimism among people towards each other and the state 
institutions and to exaggerate the economic difficulties,” the Leader 
added.

The Leader referred to the highly negative media coverage of the recent 
drop in the value of Iran’s national rial currency by the ill-wishers as an 
example of enemy attempts to bold Iran’s economic problems.
Ayatollah Khamenei further called for stronger unity and national 
convergence at the current “sensitive” juncture.
This sensitivity, Ayatollah Khamenei added, is not because Iran’s enemies 
are powerful or great in number. They have always been hatching a myriad 
of abortive plots against the country over the past four decades, he said.
“The sensitivity of these conditions is due to the fact that the Islamic 
establishment has stepped on a new path and put forward new points of 
view, moving against the tide of the hegemonic system,” the Leader added.
According to Press TV, Ayatollah Khamenei also called on all sides in 
Iran to stay vigilant in the face of the new hostile campaign against Iran, 
warning against any action that could fuel the ongoing propaganda war.
The Leader also called for “convergence among people and administrative 
institutions,” stressing that no administration would be able to keep up its 
work without the nation’s support.
“The cure for the problem is to work to establish a healthy relationship 
between the public opinion and the institutions in charge, make 
comments and voice criticisms, and at the same time, help the 
administration spiritually and practically,” he added.
People should not lose their trust in the government, said the Leader, 
calling for more confidence-building measures by state institutions to 
allay people’s concerns.



Russia: Trade with Iran up by 
%30

Isfahani citizens arrive to witness huge 
changes in Imam Ali square
”A new construction project will be implemented in the 
lower space of Imam Ali square with the area of 15000 
square meters; this new phase of the project is in line with 
the business history of the square and citizens will arrive 
to witness the huge changes in this square,” the director 
of Imam Ali Square Project said. “Concerning the mayor’s 
emphasis on the changes in 2018, the necessary measures 
are being carried out to exploit and implement the project 
as soon as possible, “ Mahdi Rezaee said. “Regarding the 
matter of exploitation, 15 thousand square meters space 

of the lower space of Imam Ali 
square have been investigated 
regarding the municipality’s 
participation and the follow 
up pursuit of the director of the 
project.Also, the lower space 
usage was determined and assigned 
to the organization of Urban Affairs 
Planning and Agricultural Products organization of Isfahan 
municipality to create a new environment in line with the 
business history of the square,” he continued. “At the present 
time, 20% of the project is remained to complete that should 
be done by the end of this year” he stressed. 

A few days ago, the 
judiciary decided to 
fight corruption but the 
people's representatives 
in the Islamic 
Consultative Assembly, 
who should be pro-
rights activists, did not 
support the plan. In the 
last days of August, the 
head of the judiciary, in 
a letter to the Supreme 
Leader of the Islamic 
Revolution, referring 
to the economic 
warfare of enemies 
against the Iranian 
nation and to commit 
some crimes by some 
of the disrupters and 
economic corruptors in 
these conditions in line 
with the enemy's goals, 
Give special measures 
to resolve violations of 
the law of punishment 
in the economic system 
of the country and the 
Islamic Penal Code. And 
the Supreme Leader of 
the Islamic Revolution
 ...
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Be Pioneer  In Each Occasion
The gift plan allows you to remember the birthdays, anniversaries, and all the 
memories you have with your loved ones before them. By subscribing to this 
project, you will be able to send free gifts to any place in the province and print a 
congratulatory advertisement in a newspaper with special conditions.
With this project, you can surprise all your loved ones on all occasions.        
    

We share in your joy
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