
 روابط آری،
باج دادن خیر!

در حالی که همتــی از توافقات 
فروش نفــت و حــذف دالر در 
مذاکرات ایران با روسیه و ترکیه به 
عنوان خبر خوش یاد کرده است 
اما با مروری بر تاریخ روابط ایران 
با روسیه و به خصوص ترکیه باید 
دید عاقبت این خبر، خوش است 

یا خیر! 
روز جمعــه رییــس کل بانک 
مرکزی از توافقــات مهم ایران 
با روســیه و ترکیه در خصوص 
فروش نفت و حــذف دالر خبر 
داد، عبدالناصــر همتی رییس 
کل بانــک مرکــزی ایــران در 
یادداشتی نوشت: »امروز جمعه 
16 شــهریور در جریان نشست 
ســه جانبه ایران، روسه و ترکیه 
 به همــراه وزیر محتــرم نفت 
نشســت های دوجانبــه مفید 
و ســازنده ای در حضور روسای 
جمهور با مقامــات اقتصای دو 
کشور روسیه و ترکیه داشتیم. 
فــروش نفت، خریــد کاالهای 
اساسی ، گسترش روابط بانکی، 
مبادله با پول های ملی طرفین 
با هدف حذف دالر و کال توسعه 

روابط تجاری و ...

بازار طال و سکه 97/6/17 ساعت 15:05
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,051,0004,231,000قدیم

سکه طرح 
4,336,0004,757,000جدید

2,091,0002,211,000نیم سکه

1,091,0001,151,000ربع سکه

611,000601,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,530,0001,583,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18353,200365,440 عیار

یک گرم طالی 
19372,790385,710 عیار

یک گرم طالی 
24470,940487,250 عیار

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

ادامه در صفحه 

 روش هایی برای شروع کردن 
کسب و کار در مقیاس کوچک؛

 بزرگ فکر کنید ؛ 
کم خرج کنید!

اســتادان کارآفرینی در عصر جدید می گویند 
اگر می خواهید یک کارآفرین موفق باشید، باید 
از شروع کســب و کار، بزرگ فکر کنید. جفری 
تامسونز، استاد کارآفرینی دانشگاه بابسون نیز 
به این موضوع معتقد اســت. »به انــدازه کافی 
بزرگ فکر کردن« راهی است که به اعتقاد او به 
کارآفرینان انگیزه می دهد تا به طور کامل ماهیت 
و اندازه فرصتی را که به دنبال آن هستند ارزیابی 
کنند. فردی که یک سرمایه ۵ هزار دالری را به 
یک کسب و کار پررونق با گردش مالی ساالنه ۵ 
میلیون دالر با سود باال تبدیل می کند، می تواند 
ثروت زیادی ایجاد کند. این مورد را مقایسه کنید 

با کسی که یک سرمایه...

      نرخ کرایه تاکسی در شهر اصفهان از سال 94 هیچ تغییری پیدا نکرده است؛ در این میان وجود خودروهای فرسوده که عمر آنان به بیش از 10 سال می رسد هم در اصفهان کم نیست و انگیزه 
مسافران و گردشگران برای استفاده از آن ها را کاهش داده است. 

قیمت 500 تومان

پای درد دل تاکسی رانان نصف جهان؛

حال ما خوب است اما تو باور نکن!

فعاالن صنعت فرش ماشینی: 

دولت ما را در صادرات یاری کند
 تولیدکنندگان و فعاالن صنعت فرش ماشینی معتقدند با 

توجه به شرایط کنونی بازار به ویژه نوسان ارز و اشباع شدن 
بازار داخلی، فرصت مغتنمی برای توسعه صادرات است 

و دولت می تواند با فراهم کردن حضور در نمایشگاه های 
خارجی و جوایز صادراتی، به یاری این صنعت بشتابد. 
دهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش، موکت، فرش 

ماشینی و صنایع وابسته که پنجشنبه 16 شهریور در محل 
نمایشگاه بین المللی تهران گشایش یافت، ...

هفتــه گذشــته مدیرکل 
دفتر مدیریــت بحران منابع 
آب ایران در گزارشــی اعالم 
 کرد که تمامی ســدها باید
 ذخیره ای استراتژیک برای 
مدت 18 ماه داشــته باشند 
که در 46 سد کشور ما شرایط 
ذخیره اســتراتژیک را برای این بازه زمانی 

نداریم. 
به گفته ســیف اله آقا بیگــی این وضعیت 
ناشی از تغییرات جوی و کاهش محسوس 
بارندگی ها است و بر اساس الگوی بارندگی  که 
در کشور وجود دارد مطمئنا تا پایان سال آبی 
جاری اتفاقی خاصی نخواهد افتاد و پرونده 
سال آبی 96-97 با 169 میلیمتر بارندگی 
بسته خواهد شد، هم چنین با این شرایط در 
طبیعت برای اکثر نقاط کشور تا ماه های مهر و 
آبان نیز بارش جدی نخواهیم داشت، بنابراین 
همواره میزان مصرف و خروجی ســدها از 

میزان ورودی آب به آنها بیشتر خواهد بود. 
بنابر این آمارها و هشدارهای قبلی وزارت نیرو 
وضعیت تامین آب شرب کشور طی پاییز 97 
دوباره در وضعیت بحرانی قرار دارد و اصفهان 
نیز در این شرایط مســتثنا نیست و شاید 
شرایط بدتری را تجربه کند، چرا که تابستان 
امسال، اصفهانی ها بارها کاهش شدید فشار 
و قطعــی آب تجربه کردند. از ســوی دیگر 
مدیر کل هواشناسی استان اصفهان هفته 
گذشته در خصوص بارش های آتی اصفهان 
در ماه های پیش رو و پاییز، تصریح کرد که در 
شهریور و مهرماه بارشی که بتواند بر منابع آبی 

استان اثرگذار باشد، نخواهیم داشت.
مجید بیجندی با اشــاره به اینکه میانگین 
بــارش از ابتدای مهــر تا پایــان مردادماه 
 سال جاری در اســتان اصفهان برابر با 114
 میلی متر است، گفت: این میزان نسبت به 
مدت مشابه در بلند مدت 28 درصد و نسبت 
به مقدار مشابه در سال آبی گذشته 14 درصد 

کاهش داشته است.
 به گفتــه مدیر کل هواشناســی اســتان 

اصفهان، بر اســاس آخرین خروجی مدل 
های پیــش بینی وضع هــوا و تحلیل های 
الگوهای هواشناسی طی شهریورماه مطابق 
مقادیر بلندمدت و با توجه به استقرار الگوهای 
پایداری گذر امواج غربی بر روی استان ضعیف 
بوده و بارش خاصی در سطح استان انتظار 
نمی رود و در مجموع در ماه های شهریور و 
مهر ماه مطابق مقادیر بلندمدت بارش قابل 
توجهی که بتواند بر منابع آبی استان تاثیر 
گذارد، انتظار نمی رود، البته در نیمه دوم پاییز 
97 )ماه های آبان و آذر( شرایط برای فعالیت 

سامانه بارشی بر روی استان مهیا می شود.
بنابر این اظهارات و گزارش ها به نظر می رسد 
بارش های قابل توجهی که بتواند نیازهای آبی 
استان اصفهان را در حداقل در پاییز امسال 

تامین کند، رخ نخواهد داد. 
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقه اصفهان نیز در این رابطه، با اشاره به 
اینکه در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود 
حدود 196 میلیون متر مکعب است، اظهار 
کرد: سال گذشته ذخیره سد زاینده رود بدون 
احتساب توزیع آب کشاورزان 248 میلیون 
متر مکعب که در درازمدت 830 میلیون متر 

مکعب بود.
حسن ساسانی افزود: هم اکنون ورودی سد 
زاینده رود 6 متر و خروجــی آن 22 متر در 
ثانیه است و حتی اگر بارش های پاییزی به 
موقع آغاز شــود به دلیل روان آب و زمان بر 
بودن حرکت آن به سمت مخزن سد، نیازمند 
صرفه جویی 30 درصدی مصرف آب شرب 

هستیم تا از پاییز امسال عبور کنیم.
وی در پاســخ به این ســوال کــه ذخیره 
استراتژیک سد زاینده رود برای اصفهان تا 
چند ماه است؟ گفت: شرکت آب منطقه ای 

اصفهان تالش کرده تا ذخیره حداقلی برای 
تامین آب شرب به گونه ای باشد که بتوانیم 

با صرفه جویی از شرایط بحرانی عبور کنیم.
معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقه اصفهان در پاســخ به این سوال 
 که آیا نســخه حل بحران آب اصفهان تنها 
صرفه جویی اســت؟ اظهار کــرد: ما تالش 
کردیم تا در تابســتان سال جاری، کمترین 
تنش آبی را در اصفهان داشته باشیم و چنین 

سیاستی را در پاییز خواهیم داشت. 
وی افزود: البته صرفه جویی آب در اصفهان 
نسبت به سایر استان ها بهتر است، اما نسبت 
به میانگین جهانی هنوز فاصله داریم، امروز 
منابع آبی ایران محدود اســت و باید خود را 
با این منابع ســازگار کنیم و طبیعت نیز ما 
را محکوم به صرفه جویی بیش از این کرده 

است.
ساسانی در خصوص اعالم سازمان هواشناسی 
و وزارت نیرو مبنی بر اینکه طی دو ماه آینده 
بارش های خوبی نخواهیم داشــت، گفت: 
بارش های حوضه های زاینده رود و کوهرنگ 
عمدتا از نیمه دوم آبان ماه آغاز می شــود و 
نرمال بودن یا نبودن بارش ها اهمیت دارد، 
اما پیش بینی هواشناسی برای نیمه دوم آبان 
ماه این است که بارش های نرمال را پیش رو 

خواهیم داشت.
وی در خصــوص مصاحبه قبلی خود مبنی 
بر اینکه با ریسک آب را برای آبیاری باغات 
غرب اصفهان رهاسازی کردیم، تاکید کرد: 
حتی اگر این میزان آب برای آبیاری باغات 
غرب اصفهان رهاسازی نمی شد شرایط آبی 
اصفهان همین گونه بود، از سوی دیگر 17 
هزار هکتار از باغات غــرب اصفهان در حال 

نابودی بود.

پاییزی پر از اما و اگردر پیش روست؛

ذخیره ای اندک برای آب شرب اصفهان

وضعیت تامین آب 
شرب کشور طی 

پاییز 97 دوباره در 
وضعیت بحرانی قرار 
دارد و اصفهان نیز در 

این شرایط مستثنا 
نیست و شاید شرایط 
بدتری را تجربه کند، 

چرا که تابستان 
امسال، اصفهانی ها 
بارها کاهش شدید 

فشار و قطعی آب 
تجربه کردند.

ذخیره سد زاینده رود اواخر سال گذشته از خطر قرمز عبور کرد 
و شرایط تامین آب شرب اصفهانی بحرانی اعالم شد، با وجود 
بارش های خوب بهاره مدیریت استان به سختی تابستان امسال 
را گذراند. با این وجود گزارش های موجود حاکی از این است 
که در دو ماه آینده اصفهان بارش های خوبی را نخواهد داشت 

بنابراین تامین آب شرب در پاییز با اما و اگرهایی همراه است.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S



 روابط آری،
باج دادن خیر!

ادامه از صفحه یک:
...اقتصــادی محور مذاکــرات و 
 توافقــات با دو کشــور همســایه

 بود. 
مقرر شد در اولین فرصت در دیدار 
با رییس بانک مرکزی روســیه در 

مسکو توافقات را پیگیری کنیم.«
برقــراری روابــط اســتراتژیک 
واقتصادی   با دو کشــور روســیه 
و ترکیه  در این برهــه از زمان که 
فرصت ها برای ایــران مثل برق و 
باد می گذرد و هر روز چالش های 
اقتصادی برای مردم این کشــور 
بیشتر می شود مانند یک ریسک 

است  .
 این که آمریــکا و اتحادیــه اروپا 
در کمال بــد عهدی با ایــران زیر 
تمام قــول و قرار هــای خود زدند 
و به اصطالح دســت ایــران را در 
 پوســت گردو گذاشتند دلیل قانع 
 کننــده ای اســت تا ما دســت 
یاری خواه به ســمت کشورهای 
همســایه چون روســیه و ترکیه 
 دراز کنیــم؟ آن هــم بــا هــر 

شرایطی؟ 
آیا مسامحه با این کشورها به معنی 
باج دادن به آنها اســت یــا در این 
توافقات حق دو طرف ادا شده است 
و اگر در این روابــط اندکی به ضرر 
ایران شده باشد آن هم به دلیل این 
که دست ایران زیر منگنه آمریکا و 
اروپاست پس جایگاه شعار نه شرقی 

و نه غربی کجاست؟
 در دنیایــی که به هیچ کشــوری 
نمی توان صــد در صد اعتماد کرد 
 آیا باید بــا تمام دنیا قطــع رابطه 

کرد؟ 
البته مسلم است که معنای شعار نه 
شرقی نه غربی این نیست که با هیچ 
کشوری رابطه نداشته باشیم بلکه 
روابط دو جانبه و با اعتدال به طوری 
که به هیچ کدام از طرفین ظلمی 

نشود مطرح است .
معنای »نه شرقی و نه غربی« این 
نیست که، با هیچ کشور شرقی یا 
غربی نباید متحد شد. معنای جمله 
این اســت که، روابط کشــورت با 
ســایرین به قول امام راحل، روابط 

گرگ و میشی نباشد. 
رابطه ارباب رعیتی نباشد. آیا امروز 
روابط کشــورمان با روسیه، چین، 
ترکیــه و... روابطی اســت توام با 
»اقتدار« و بر اساس منطق »منافع 

ملی و احترام متقابل«؟
در سال های اخیر  روسیه ا بر اساس 
منطق سود و زیان، در »چند جا« 
با آمریکا! علیه کشورمان همراهی 
کــرده، البته در جاهایــی هم با ما 
علیه آمریکا همراهــی کرده و این 
یعنی، این کشــور صد در صد غیر 
قابل اعتماد نیست و صد البته که 
قابل اعتماد صد در صد نیز نیست 
و نباید تمام تخم مرغ هایمان را در 

یک سبد بچینیم.
ترکیه نیز مانند روسیه در جاهایی 
علیه ایران بوده اســت به خصوص 
در جریاناتی که در ســوریه اتفاق 

افتاده است. 
این که پوتیــن و اردوغــان امروز 
با روحانی دســت می دهند و فردا 
با آمریکایی ها ، مســاله ی تازه ای 
نیست . که باید ایرانی ها را نسبت 
به  ترکیه و روسیه  حساس کند و هر 
گونه قرار دادی را با در نظر گرفتن 

تمام جوانب امضا کنند .
 اما این کــه گفته شــود ، با هیچ 
کشــوری هم رابط نداشته باشیم 
غیر ممکن است و یا حداقل در حال 
حاضر به دلیل تحریم های موجود و 
پویا نبودن تولید داخلی در کشور ما 

غیر ممکن است . 
در نتیجه روابط با دیگر کشــور ها 

آری اما باج دادن به آنها خیر.

اقتصاد استان
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تفاوت بین پرداختی حقوق بازنشستگان همیشه وجود داشته است
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: باید رفع تبعیض در پرداخت حقوق نهادهای دولتی 

داشته باشیم تا دریافتی بازنشستگان عادالنه شود. 
صادق طباطبایی نژاد در خصوص حقوق پایین بازنشســتگان و متناسب نبودن این حقوق با نرخ تورم 
و گرانی ها، اظهار کرد: قانون بازنشســتگی و اختالف در پرداخت ها به دلیل اختالف دریافتی است که 

بازنشستگان در زمان کارکردشان داشته اند. متاسفانه در پرداختی حقوق کارمندان عادالنه عمل نمی کنیم و 
خیلی از سازمان ها در حقوق ها دست می برند تا زیادتر پرداخت کنند و برخی دیگر مانند آموزش پرورش توانایی 

پرداختی باالیی ندارد.وی افزود: سازمان ها و نهادهای دولتی به فراخور کاری که انجام می دهند و اقتصادی که دارند 
پرداختی هایی دارند و این باعث تغییر پرداختی به کارمندان دولت شده است. قانون بازنشستگی مبنای پرداختی اش به 

گونه ای است که هنگام دریافت حقوق از آنان کسر می شود و هر چه بیشتر کسر شود طبیعتا هنگام بازنشستگی بیشتر می توانند حقوق دهند. 
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: باید رفع تبعیض در پرداخت حقوق نهادهای دولتی داشته باشیم. اگر چه 
برخی مشاغل نیاز به فناوری خاصی دارند که حتما باید پرداختی بیشتری هم داشته باشند، اما تفاوت نباید به گونه ای باشد که برای مثال 

معلمی که خیلی زحمت کشیده است دریافتی حقوقش حداقل حقوق یک کارگر باشد.

با قطع وابستگی به دالر با ریال زندگی کنیم
استاندار اصفهان با اشاره به ســرمایه گذاری های بزرگ کارآفرین این پروژه در سطح کشور، گفت: این 

سرمایه گذاری ها در کشور باید افزایش یابد تا بتوانیم ضمن قطع وابستگی از دالر با ریال زندگی کنیم.
به گزارش استانداری اصفهان، عملیات اجرایی پروژه انبارداری و نگهداری مواد غذایی سردخانه های ثابت 
و دو مداره با سرمایه گذاری ۶۴۰ میلیارد ریال توسط شرکت صنایع غذایی لبنی میهن با حضور استاندار 

اصفهان آغاز شد. محسن مهرعلیزاده در مراسم کلنگ زنی احداث پروژه انبارداری و نگهداری مواد غذایی 
سردخانه های ثابت و دومداره شرکت صنایع غذایی لبنی بستنی میهن، با اشاره به ایجاد اشتغال ۶۰۰ تا ۸۰۰ 

نفر با احداث این واحد، اظهار کرد: با توجه به اینکه با احداث این مجموعه در این محل کار، تولید و اشتغال ایجاد 
می شود، این مکان ارزشمند است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به تولید شیر کافی در استان اصفهان، کارخانه تولید مواد 

لبنی توسط شرکت صنایع غذایی لبنی بستنی میهن در استان احداث می شود. استاندار اصفهان با اشاره به سرمایه گذاری های 
بزرگ کارآفرین این پروژه در سطح کشور، اظهار کرد: این سرمایه گذاری ها باید در کشور افزایش یابد تا بتوانیم ضمن قطع وابستگی از دالر با 
 ریال زندگی کنیم. وی افزود: باید برخی نگرانی ها که موجب احتکار برخی کاالها شده است کاهش یابد و اطمینان دارم که توطئه ها به ویژه 

توطئه های آمریکا با همت مردم و دولت نقش برآب خواهد شد.
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در شرایطی که تاکسی های اینترنتی 
با رقم های پایین بــه ارایه خدمات 
حمل و نقل می پردازند، رانندگان 
تاکسی های معمولی در سطح شهر 
نمی توانند درخواست افزایش نرخ 
کرایه را داشــته باشــند و مجبور 
هستند با همان نرخ های قبلی کار 
کنند. شورای شهر اصفهان از سال 9۴ تاکنون نرخ 
کرایه تاکسی را تغییر نداده و رانندگان تاکسی های 
زردرنگ با همان نرخ سابق فعالیت می کنند، این 
در حالی است که نیمه اردیبهشت ماه سال جاری 
الیحه افزایش 15 درصــدی نرخ بلیت  اتوبوس به 

تصویب شورای اسالمی شهر اصفهان رسید.

   هزینه ماهیانه هر تاکسی 600 هزار تومان
این موضوع ایجاب می کند که اتحادیه و یا تعاونی هر 
صنف باید از دل همان صنف به وجود آید تا بتواند 
با تسلط کامل بر شرایط و مشکالت، راه حل های 
الزم را ارایه کرده و از ایجاد مشــکالت جدید نیز 

جلوگیری کند.
یکی از رانندگان تاکسی در ایستگاه میدان انقالب در 
رابطه با چگونگی عملکرد سازمان تاکسیرانی استان 
اصفهان  تاکید دارد: عده ای برای ما تصمیم گیری 
می کنند کــه از وضعیت و حــال و روز ما بی خبر 
هستند. بسیاری از تاکسی های گردشی نیز بدون 
این که از ســازمان تاکســیرانی مجوز بگیرند، به 
صورت غیر قانونی اقدام به مسافرکشی در خطوط 
مختلف شهری کرده و باز هم اصطالحا روی زخم 

تاکسیرانان نمک می پاشند.
به گفته یکی دیگر از رانندگان تاکسی خطی در شهر 
اصفهان، تعداد تاکسی های گردشی در اصفهان از 3 
هزار تاکسی به حدود 9 هزار تاکسی رسیده و حتی 
دیگر امتیازی برای تاکســی های خطی زردرنگ 
وجود ندارد، در حالی که قیمت تاکسی باید باالتر از 

قیمت یک خودروی معمولی باشد.
از طرف دیگر هزینه های زیادی بــرای هر راننده 
تاکســی وجود دارد که باعث می شود تا این قشر 

نتواند دخل و خرج خود را تنظیم کند.
مجید از رانندگان تاکســی زرد خطی با 3۴ سال 
ســابقه در شــهر اصفهان می گوید: هزینه روزانه 
رانندگان تاکســی با احتســاب قیمت سوخت، 
استهالک، روغن موتور و بیمه به طور میانگین 2۰ 
هزار تومان است که در صورت کار کردن تمام وقت 
یک راننده و با وجود مسافر، ۴۰ هزار تومان درآمد 
کسب می شود. او با بیان این که خودروی پراید و 
پیکان در خطوط تاکسیرانی شهر اصفهان کمتر 
دیده می شود و اکثرا خودروها پژو، سمند و تندر 9۰ 
تاکسی های زرد شهری هستند، تصریح می کند: 

سازمان تاکسیرانی اجازه فعالیت خودروی پیکان 
را در خطوط نمی دهد.

   وجود سازمان تاکسیرانی هیچ نفعی برای 
ما ندارد

این راننده تاکســی با گالیه از سازمان تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان می افزاید: وجود این سازمان هیچ 
نفعی برای رانندگان تاکسی ندارد و فقط به دنبال 

اخذ هزینه پروانه بهره برداری از رانندگان است.
مجید اضافه می کند: هزینه تمدید سالیانه پروانه 
بهره برداری برای تاکسی های زرد خطی حدود ۸2 
هزار تومان است که در چنین شرایطی دریافت این 

هزینه هیچ دلیل منطقی برای ما رانندگان ندارد.
سازمان تاکســیرانی در این میان به جای آن که 
مرحمی روی زخــم این رانندگان بگــذارد بعضا 
موانعی جلوی پای آنان ایجاد کــرده و با اقدامات 
سلبی آرامش را از ناوبران تاکسی در شهر اصفهان 

گرفته است.
رضا یکی دیگر از رانندگان تاکسی شهر اصفهان با 
ابراز گالیه نسبت به روند فعالیت بازرسان سازمان 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان بیان دارد: حدود دو 
سال است که این سازمان با گرفتن کارت شهری 
از رانندگان، هزینه 35 هزار تومانی از آنان مطالبه 

می کند و این برای ما یک پول زور است.

   برای تاکسی ها تعاونی بهتر است یا سازمان؟
او با بیان این که در گذشــته نظــارت بر فعالیت 
تاکسی ها زیر نظر شرکت تعاونی  تاکسیرانی بود، 
تاکید دارد: قبال که زیر نظر تعاونی بودیم خدمات و 
تسهیالت بیشتری به ما ارایه می شد اما در شرایط 

فعلی چنین نیست.
این راننده ادامه می دهد: در زمان نظارت تعاونی و 
پیش از ایجاد سازمان تاکسیرانی شهرداری، قطعات 
مورد نیاز رانندگان تاکســی به قیمت کارخانه در 
اختیار ما قرار داده می شــد و خدمات و تسهیالت 

زیادی ارایه می شد.
رضا یادآور می شود: بعضی از همکاران ما مشکالت 
جســمی همچون بیماری های قلبی دارند و یا به 
دلیل تنفس در هوای آلوده دچار سرطان شده اند و 

ذهنشان درگیر چنین مشکالتی است.

   حال ما خوب است اما تو باور نکن
او با 3۴ سال ســابقه در مسافرکشی اذعان دارد: از 
ابتدای ورود به این شــغل تاکنون سابقه بدهی به 
قطعه فروش و فروشنده لوازم یدکی را نداشتم اما 
االن به آنها بدهکار شده ام؛ دو فرزند دارم که هنوز 
نتوانسته ام آنان را به خانه بخت بفرستم، پس حال 

ما خوب است اما تو باور نکن.
این راننده تاکسی شهر اصفهان می گوید: وضعیت 
ما در گذشته خیلی خوب بود، به طوری که از ساعت 
۶:3۰ تا 9 صبح کار می کردیم و بعد از وقفه ای دو 
ساعته برای ســوخت گیری یا تعمیرات مجددا از 

ساعت 11 تا 13:3۰ مسافرکشی می کردیم.
نرخ کرایه تاکســی در شــهر اصفهان از سال 9۴ 
هیچ تغییری پیدا نکرده است؛ در این میان وجود 
خودروهای فرســوده که عمر آنان به بیش از 1۰ 
سال می رســد هم در اصفهان کم نیست و انگیزه 

مســافران و گردشگران برای اســتفاده از آن ها را 
کاهش داده است.

   رکود فعلی در ناوگان تاکسیرانی بی سابقه 
است

علیرضا نصر اصفهانی رییس کمیسیون حمل و نقل، 
محیط زیست و فناوری اطالعات شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز در این رابطه معتقد است: وضعیت 

تاکسی در اصفهان اصال وضعیت خوبی نیست.
او با بیان این که هیچ وقت وضعیت تاکســی ها به 
اندازه وضعیــت کنونی دچار رکود نبوده اســت، 
می افزاید: قــرار گرفتن خط یک قطار شــهری و 
خطوط اتوبوس تنــدرو در چرخــه حمل و نقل 
اصفهان منجر به ربایش بخش زیادی از مسافران 

درون شهری شده است.
رییس کمیســیون حمل و نقل، محیط زیست و 
فناوری اطالعات شورای اســالمی شهر اصفهان 
با اشــاره به تاثیر فعالیت تاکسی های اینترنتی بر 
فعالیت تاکسی های خطی شهر اصفهان اذعان دارد: 
فعالیت تاکسی های اینترنتی اقبال عمومی نسبت به 
تاکسی های خطی سطح شهر را کاهش داده است.

او یادآور می شود: باید شیوه ای را به سبک کشورهای 
توســعه یافته دنبال کرد که از تاکسی ها به عنوان 
حمل و نقل لوکس و دربستی استفاده شود؛ برای 
تحقق این شــیوه باید تاکســی های خطی را به 

تاکسی های اینترنتی پیوند داد.

   اما و اگرهای پیوســتن به تاکسی های 
اینترنتی

برخی مســئوالن صحبت از ادغام تاکســی های 
اینترنتی و تاکسی های زردرنگ می کنند، راهکاری 
غیرکارشناسی که هنوز هم در خصوص اجرای آن 

شک و تردید وجود دارد.
به گفته رییس خط یکی از ایستگاه های تاکسی در 
شهر اصفهان، تاکسیرانی شغل اصلی ماست که از 
چند سال پیش در آن مشغول بوده ایم؛ ما نمی توانیم 
مثل عده ای که شــغل دوم شــان در تاکسی های 

اینترنتی است، با نرخ پایین مسافرکشی کنیم.
نصر اصفهانی با بیــان این که بــرای پیوند میان 
تاکسی های خطی و اینترنتی هنوز دیر نشده و باید 

تدابیری در این خصوص اندیشید، ادامه می دهد: 
رنگ زرد تاکســی های خطی برای شــهروندان 

آرام بخش است و امنیت را تداعی می کند.
او با بیان این که نمی توان با تکنولوژی مقابله کرد، 
تصریح می کند: تاکسی های اینترنتی روز به روز در 
حال برطرف کردن نواقص خــود در ارایه خدمات 
هســتند و باید بتوانیم 1۰ هزار تاکسی زرد شهر 

اصفهان را وارد چرخه تاکسی های اینترنتی کنیم.

   رانندگان تاکسی مارگزیده شدند
او بیان دارد: تعاونی تاکســیرانی درصــدد بود تا 
شرکتی تاسیس کند و الگوی تاکسی های اینترنتی 
را با عضویت همه تاکســی ها پیاده سازی کند اما 
رانندگان تاکســی به دلیل عــدم تحقق وعده ها 
اصطالحا مارگزیده شدند و از ریسمان سیاه و سفید 
می ترســند. نصر اصفهانی ادامه می دهد: شورای 
اسالمی شهر اصفهان به دلیل شرایط موجود فعال 
قصد ورود به تغییر نرخ کرایه تاکسی ندارد، البته 
یکی از راهکارهای رونق استفاده مردم از تاکسی، 

رعایت حال آنان توسط رانندگان است.
او یادآور می شود: وقتی نرخ مصوب هر مسیر بین 
7۰۰ تا ۸۰۰ تومان است اما از مسافران هزار تومان 
دریافت می شود، مردم نسبت به تاکسی های خطی 
بدبین می شوند؛ بنابراین با چنین شرایطی مردم 
ترجیح می دهند از تاکسی های اینترنتی و با قیمت 
ارزان تر استفاده کنند چراکه ارزان فروشی یکی از 

رموز موفقیت و موجب استقبال مردم است.

   نشانی از نظر رانندگان در تصمیم گیری های 
شورای شهر نبوده است

اصرار مسئوالن و انکار رانندگان مبنی بر پیوستن 
تاکســی های زردرنگ به تاکســی های اینترنتی 
همچنان ادامه دارد به طوری که رییس کمیسیون 
حمل و نقل، محیط زیســت و فناوری اطالعات 
شورای اسالمی شهر اصفهان می گوید: اگر رانندگان 
تاکسی، فراوانی مشــتری را به گران بودن ترجیح 
دهند، شــاید با مشــکالت کمتری مواجه شده و 
رضایت مردم نیز افزایش پیــدا کند. اما رانندگان 
تاکسی معتقدند که برای صاحب شدن یک دستگاه 
خودروی تاکسی زردرنگ چندین میلیون هزینه 

پرداخت کرده و امتیاز مسافرکشی در یک خط را از 
سازمان تاکسیرانی خریداری کرده اند، حاال همان 
سازمان پاسخی در خصوص بی ارزش شدن امتیاز 

آنان پاسخی ندارد.

   رانندگان تمایلی بــه افزایش نرخ کرایه 
نداشتند

در این که مسئوالن مرتبط با حمل و نقل شهری 
اصفهان شرایط سخت تاکسی رانان را درک کرده و 
با آنان هم دردی می کنند اما عمال راهکار مناسب و 
جدی برای رفع مشکالت تاکسیرانان و رکود موجود 

در فعالیت این قشر ندارند.
علیرضا صلواتــی معاون حمل و نقــل و ترافیک 
شهرداری اصفهان در این باره می گوید: هرساله با 
توجه به افزایش نرخ های تاکســی، الیحه ای برای 
افزایش قیمت به شورای اســالمی شهر اصفهان 
ارسال می شد اما در سال جاری به دالیل مختلف 
این اتفاق محقق نشد و رانندگان تاکسی هم تمایلی 

به افزایش نرخ کرایه نداشتند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
تاکیــد دارد: موضوع افزایش نرخ کرایه تاکســی 
در شورای سازمان تاکســیرانی در دست بررسی 
است اما هنوز هیچ افزایشی صورت نگرفته است؛ 
امیدوارم بتوانیم به روش های دیگری از تاکسیرانان 
حمایت های مادی و معنــوی کنیم؛ تعرفه ها باید 
مشخص شــود و تاکســی های اینترنتی نیز باید 

ساماندهی شوند.
او ابراز می کند: ناوبران تاکسی امتیازات و شرایط 
مناسب را داشته باشند چراکه با توجه به اتفاقات 
موجود این قشــر آســیب دیده انــد؛ آیین نامه 
تاکســی های اینترنتی در حال تدوین است تا به 
شورای اسالمی شهر ارسال شود؛ براساس ضوابط 
جدید تاکسی های اینترنتی، این شرکت ها موظف 
هستند تا بخشی از نیاز خود را با استفاده از رانندگان 

تاکسی های زردرنگ تامین کنند.
علی رغم این که به کارگیری تکنولوژی تاکسی های 
اینترنتی در اصفهان رضایت شهروندان را به دنبال 
داشته اما مســئوالن هیچ تدبیری برای وضعیت 
تاکسی های زرد سطح شهر نداشته و عمال آنان را 

به حال خود رها کرده اند.

پای درد دل تاکسی رانان نصف جهان؛ 

حال ما خوب است اما تو باور نکن!

وقتی نرخ مصوب 
هر مسیر بین 700 تا 

800 تومان است اما از 
مسافران هزار تومان 

دریافت می شود، 
مردم نسبت به 

تاکسی های خطی 
بدبین می شوند؛ 
بنابراین با چنین 

شرایطی مردم 
ترجیح می دهند از 

تاکسی های اینترنتی 
و با قیمت ارزان تر 

استفاده کنند چراکه 
ارزان فروشی یکی 
از رموز موفقیت و 

موجب استقبال مردم 
است.

علی رغم این که به کارگیری تکنولوژی تاکسی های اینترنتی در اصفهان 
رضایت شهروندان را به دنبال داشته اما مسئوالن هیچ تدبیری برای 
وضعیت تاکسی های رسمی سطح شهر نداشته و عمال آنان را به حال خود 
رها کرده اند. از زمان پیدایش تاکسی های اینترنتی در کالن شهرها و 
استقبال مردم به دلیل ارزان قیمت بودن این سیستم حمل و نقل شهری، 
رونق کسب و کار از رانندگان تاکسی گرفته شده و شرایط زندگی را به 

کام زردسواران تلخ کرده است.

فارس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      نرخ کرایه تاکسی در شهر اصفهان از سال 94 هیچ تغییری پیدا نکرده است؛ در این میان وجود خودروهای فرسوده که عمر آنان به بیش از 10 سال می رسد هم در اصفهان کم نیست و انگیزه مسافران و گردشگران برای استفاده از آن ها را کاهش 
داده است. 

گزارش

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان:
 واردکنندگان کاال  قاچاقچی یا محتکر نیستند

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دو نرخی بودن قیمت ارز عمال 
 ایجاد مشکل و فساد می کند و تک نرخی شــدن آن حتی به باالترین قیمت 

می تواند آرامش و امنیت خاطر را به مردم و تجار بازگرداند.

قاسمعلی جباری، اظهار کرد: بهترین اقدامی که دولت در شرایط حاضر می تواند انجام دهد 

این است که ارز را تک نرخی کند، حتی در باالترین قیمت ممکن.
وی با بیان اینکه قیمت ارز با هر نرخی که هست، باید شفاف شده و برای همه یکسان باشد، 
افزود: اگر در یکسان سازی نرخ ارز قشری از جامعه به کمک نیاز پیدا کنند دولت باید به جای 
تمرکز بر دو نرخی بودن ارز ) یک نرخ رسمی یعنی ۴2۰۰ تومان و یک نرخ در بازار ثانویه( که 

حداقل مشکلش ایجاد دوگانگی است،  بر کمک به این اقشار تمرکز کند.
جباری با تشریح این موضوع که در واقع  با سه نرخ رسمی، نرخ در بازار ثانویه و نرخی که در 
بازار خرید و فروش می شود، مواجه هستیم، اضافه کرد: اما به صورت رسمی دو نرخ وجود 

دارد، که به طور طبیعی مشکل ایجاد می کند.
رییس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی 
اصفهان ادامه داد: با تک نرخی شدن ارز بسیاری از نابسامانی ها سامان یافته و حقوق کسی 

ضایع نمی شود، همچنین از قاچاق نیز تا حدی جلوگیری می شود.
جباری گفت: اگر در کشور یک نرخ وجود داشته باشد، با توجه به اینکه ارز حاصل از مبادالت 
تجاری، منافعش به صندوق ملی وارد می شود و پشتوانه هزینه های دولت می شود بنابراین 
اطمینان خاطرو امنیت روانی به بازار برمی گردد و کسی دیگر پولش را صرف ارز، سکه و یا 

چیزهای دیگر نمی کند.

وجود کارمزد با نرخ های باال، مبادالت را سخت می کند
وی در رابطه با نشر اخباری مبنی بر اینکه چین دیگر امکان کار یا یورو رادر تجارت با ایران 
ندارد و تعامالت پولی دو گشــور فقط با یوان ) پول رایج در کشور چین( پیگیری می شود، 
گفت: این موضوع خبر جدیدی نیست و پیش از این نیز مبادالت با چین بیشتر با همین ارز 

انجام می گرفت.

   واردکنندگان کاال قاچاقچی یا محتکر نیستند
وی در بخش دیگری از ســخنان خود، اظهار کرد: نباید به واردکنندگان کاال انگشت اتهام 
قاچاقچی یا محتکر بودن، زده شود زیرا آنها مثل همیشه کار خود را انجام داده اند باید با کسانی 
که با تبدیل دارایی های خود به ارز باعث عدم تعادل و افزایش ناگهانی نرخ ارز شدند و در ازای 

آن هیچ چیز برای کشور نیاورده و وارد نکردند، برخورد شود.
عضو هیئت رییســه اتاق بازرگانی اصفهــان افزود: به عنــوان مثال در کشــور ما روزانه 
۸ هزار تُن برنج مصرف می شــود و برای اینکه یک ســال برنج داشــته باشــد باید سه 
 میلیون تُن برنج در انبارها ذخیره شــود، ایــن موضوع گویای احتکار نیســت و یک امر 

کامال طبیعی است.



۶ ماه دوم سال آرامش نسبی در وضعیت اجاره بها ایجاد می شود
رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: در شش ماه دوم سال همیشه شاهد آرامشی در وضعیت اجاره بها 

هستیم اما از اواخر خرداد تا سه ماهه تابستان زمان پیک اجاره بها است.
رسول جهانگیری اظهار داشت: پیک اجاره بها از خردادماه آغاز وتا پایان شهریور ادامه دارد و این دوره زمانی 

بورس شده و شاهد یک موج افزایش اجاره بها هستیم.
وی بیان داشت: در سال های گذشته به دلیل حاکم شدن رکود بازار بر خرید و فروش مسکن شاهد ورود برخی از 

امالکی ها در بازار رهن و اجاره بودیم که سبب تثبیت رهن و اجاره بها شد.
رییس اتاق اصناف استان اصفهان با اظهار اینکه امسال متاسفانه به علت نوسانات ارز و طال مردم برای اینکه ارزش پول 

خود را از دست ندهند وارد بازار خرید و فروش مسکن شدند، اضافه کرد: در سه ماهه گذشته شاهد افزایش قیمت ۳۰ درصدی مسکن 
بودیم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت رهن و اجاره روند رو به رشد داشته است، اظهار داشت: با توجه به نوسانات بازار ارز و سکه 

قیمت رهن و اجاره بین هشت تا ۱۰ درصد افزایش یافته است.
 جهانگیری با اعالم اینکه بازار مسکن بیشتر یک بازار هیجانی است، اضافه کرد: این بازار هیجانی در مسکن که باعث جهش قیمت در مسکن 

می شود خوب نیست زیرا دوباره به علت نبود قدرت خرید مردم، شاهد یک رکود در خرید و فروش مسکن خواهیم بود.

آزادسازی بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع اراضی دولتی در آران و بیدگل
رییس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون با همکاری یگان حفاظت 

اراضی بیش از ۲۰۰ هزار متر مربع زمین تصرفی دولتی آزاد سازی شده است.
مجتبی آراسته در آران و بیدگل اظهار کرد: با اطالع رسانی به دنبال آگاهی عمومی هستیم تا تصرف اراضی 
 ملی و دولتی را کاهش دهیم و معتقدیم عده ای بــدون آگاهی و عده ای با فریب مردم به این عمل روی

 می آورند. وی افزود: با وجود همه این اقدامات در سال جاری بیش از ۲۰۰ هزار متر مربع اراضی ملی و دولتی 
را با کمک و همکاری یگان حفاظت اداره در سطح شهرستان رفع تصرف کرده ایم و به مالک اصلی واگذار و 

متجاوزان این عمل را به مراجع قانونی معرفی کرده ایم. آراسته در خصوص ارزش ریالی این زمین های آزاد شده  
گفت: اراضی آزاد شده با ارزش مالی  حدود ۲۰۰ میلیارد ریال در نقاط مختلف شهرستان در شش ماهه ابتدایی سال جاری 

از دست سودجویان رفع تصرف اعاده و به حالت قبل تغیر وضعیت داده شده است. وی تصریح کرد: اسناد مالکیت ۶۶ هکتاری شهرک سلیمان 
صباحی بیدگلی و انتقال اسناد به صاحبان صنایع، حل و فصل مشکالت واگذاری اراضی شهرک هالل به مقدار ۱۳۷ هکتار واگذاری ۲۰ هکتار 
از اراضی به نیروگاه برق خورشیدی و واگذاری ۴۰ هکتار از اراضی دشت قاضی بیدگل به شرکت شهرک های صنعتی شمال استان اصفهان از 
جمله بزرگترین اقدامات این اداره در حوزه واگذاری اراضی است که به اخذ بیش از ۴۰۰ سند اراضی دولتی در سه سال گذشته انجامیده است.

محصوالتی کــه به گفته 
مسئوالن، در جهان یکه 
تاز و کم رقیبند و در صورت 
توجه بیشتر و تامین نیازها، 
عالوه بر تامین داخلی به 
راحتی می توانند بازارها را 

در اختیار بگیرند.
به گفته »عبــاس قبادی« سرپرســت 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی، 
جمهوری اســالمی ایران از کشــورهای 
توانمند و صاحب سبک در صنعت فرش 

ماشینی است.
»ایران در بین ۶ کشــور صاحب سبک و 
قدرتمند در عرصه فرش ماشینی جای دارد 
و با وجود همه محدودیت های اقتصادی، 
تولیدکنندگان کشورمان توانسته اند این 
صنعت را فعال و تولیداتــش را بروز نگه 

دارند.«

سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ادامه داد: جمهوری اسالمی 
ایران ســالیانه به حدود ۶۰ کشور جهان 
 صــادرات دارد و برپایی این نمایشــگاه 
مــی  توانــد در معرفــی توانمندی های 
کشورمان موثر باشد. قبادی معتقد است 
هرچند در این دوره از نمایشــگاه بیش 
از ۱۰۰ شــرکت حضور دارند که حدود 
9۶ شــرکت داخلی هســتند اما درعین 
حال شرکت های برتر تولیدکننده ایرانی 
عاملی برای استقبال کم خارجی ها از این 

نمایشگاه شده است.
با این وجود، فعاالن صنعت فرش ماشینی 
و صنایع وابســته، این روزها از بی ثباتی 
وضعیت بازار، گرانی ها و کمبود مواد اولیه 
گالیه دارند. موضوعی که وضعیت تولید 
آنها را به مخاطره انداخته و برخی از آنها 
به کاهش میزان تولید و تعدیل نیرو روی 
آورده اند. برخی دیگر کــه از توان و بنیه 
مالی باالتری برخوردارند، به حداقل سود 
قانع شده و منتظر جهت گیری های آینده 

سیاست های اقتصادی کشور هستند.
در این زمینه پای درد و دل برخی از این 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان حاضر در 

نمایشگاه نشستیم.

    رشد چند برابری قیمت مواد اولیه
»ســعید منزوی زاده« مدیرعامل یکی 
از شــرکت های بزرگ تولیدکننده فرش 
ماشینی کشــور گفت: تاکنون موفق به 

صادرات فرش ماشــینی بــه بیش از 5۰ 
کشور جهان شدیم و سال 9۶ در مقایسه 
با سال 95 صادرات ما بیش از دو  برابر شد.

وی تاکید کرد: بزرگترین مشکل کنونی 
ما بی ثباتی امور اقتصادی بوده که قدرت 

برنامه ریزی را از مدیران گرفته است.
منزوی زاده به وابســتگی ۷۰ درصد مواد 
اولیه مورد نیاز صنعت فرش ماشینی به 
خارج اشاره کرد و گفت: در کمتر از پنج ماه، 
نرخ دالر رشد بیش از سه برابری را تجربه 
کرد؛ همچنین قیمت برخی الیاف و مواد 

اولیه خارجی ۱۰۰ درصد رشد داشت.
وی ادامه داد: با مصوبه جدید هیات دولت، 
الیاف مورد نیاز تولید این شرکت از اولویت 
دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شــده و 
همین مساله رشــد دو برابری قیمت را 
به همراه داشــت؛ همچنین قیمت رنگ 
وارداتی و دوک نخ تا سه برابر افزایش یافت.

    نگرانی از تامین نشدن به موقع 
مواد اولیه وارداتی

یک تولید کننده قدیمــی فرش و پادری 
حاضر در نمایشگاه نیز نگرانی اصلی خود 
را تامین نشدن به موقع التکس وارداتی 
 و نخ عنوان کرد و گفــت: نبود مواد اولیه، 
چاره ای جز تعطیلی واحدهای تولیدی 

باقی نمی گذارد.
وی تاکید کرد: با شرایط پیش آمده، این 
شــرکت اولویت نخست امســال خود را 
صادرات گذاشــته و در تالش است تا به 

»کاهش برابری ریــال در برابر دالر« به 
عنوان یک فرصت نگریســته و به توسعه 
بازارهای صادراتی خود بپردازد؛ موضوعی 

که تا پیش از این به آن ورود نکرده بود.
این تولیدکننده، تشکیل بازار ثانویه ارز را 
مثبت ارزیابی کرد که به ارزآوری بیشتر 

صادرکنندگان می انجامد.

    لزوم آموزش و حمایت از شرکت ها 
در بحث صادرات

بایرامعلــی زاده به حضور واســطه ها و 
دالالن در این بازار نیز اشاره کرد و گفت: 
 سود اصلی در بازار صادراتی به جیب آنها

 می رود.
»در شرایط کنونی، از دولت می خواهیم 
شــرایط حضــور تولیدکننــدگان را در 

بازارهای صادراتی فراهم کند.«
 وی همچنیــن خواســتار اختصــاص 
مشوق های صادراتی از سوی دولت شد و 
افزود: مشوق هایی همچون اختصاص غرفه 
یا پوشش دادن برخی هزینه ها، می تواند 
به حضور هرچه بیشتر محصوالت ایرانی در 

بازارهای خارجی بیانجامد.
این تولیدکننــده تاکید کرد: محصوالت 
ایرانی فرش و پــادری در جهان بی نظیر 
و بــی رقیبند و شــاید بتــوان از ترکیه 

به عنــوان مهمتریــن رقیب یــاد کرد؛ 
با ایــن حال حمایــت از شــرکت های 
ایرانــی در بحث صــادرات مــی تواند 
 بــه ارزآوری و پایــداری تولیــد کمک

 کند.
دهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش، 
موکت، فرش ماشــینی و صنایع وابسته 
با حضور بیش از ۱۲۰ شــرکت داخلی و 
خارجی از ایران و کشورهای ترکیه، چین 
و تایوان از پنجشنبه گذشته )۱۶ شهریور( 
آغاز شده و تا ۱9 شهریور از ساعت ۱۰ تا ۱8 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برپاست.

فعاالن صنعت فرش ماشینی: 

دولت ما را در صادرات یاری کند

گردشگری

فعاالن صنعت 
فرش ماشینی و صنایع 

وابسته، این روزها 
از بی ثباتی وضعیت 

بازار، گرانی ها و کمبود 
مواد اولیه گالیه دارند. 
موضوعی که وضعیت 

تولید آنها را به مخاطره 
انداخته و برخی از آنها 

به کاهش میزان تولید و 
 تعدیل نیرو روی 

آورده اند.

تولیدکنندگان و فعاالن صنعت فرش ماشینی معتقدند با توجه 
به شرایط کنونی بازار به ویژه نوسان ارز و اشباع شدن بازار 
داخلی، فرصت مغتنمی برای توسعه صادرات است و دولت 
می تواند با فراهم کردن حضور در نمایشگاه های خارجی و 
جوایز صادراتی، به یاری این صنعت بشتابد. دهمین نمایشگاه 
بین المللی کف پوش، موکت، فرش ماشینی و صنایع وابسته 
که پنجشنبه 16 شهریور در محل نمایشگاه بین المللی تهران 
گشایش یافت، به آوردگاهی برای حضور شرکت های توانمند 
ایرانی فعال در این عرصــه و ارایه جدیدترین محصوالت و 

کاالهایشان تبدیل شده است.

ایسنا
گـــزارش

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
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وزیر صنعت:
موضوع احتکار خودرو 

کذب است

وزیر صنعت، معــدن و تجارت در 
بازدید از ایران خودرو تبریز گفت: 
موضوعات مطرح شــده مبنی بر 
احتکار خودرو از سوی خودروسازان 
کذب اســت و تصاویر منتشره از 
پارکینگ خودروسازان مربوط به 
خودروهایی است که کسری قطعه 
دارند. محمد شریعتمداری اظهار 
کرد: موضوع احتکار خودرو از سوی 
خودروسازان از جمله احتکار 88۴5 
دســتگاه خودرو در ایران خودرو 
تبریز، غیرکارشناســی و نادرست 
است زیرا بررسی ها نشان می دهد 
این خودروها به دلیل کسری قطعات 
در کارخانه ها باقی مانده اند. وی با 
بیان اینکه با توجه به تولید روزانه 
۲5۰۰ دستگاه خودرو در هر یک 
از خودروسازان بزرگ، وجود چند 
هزار دستگاه خودرو در پارکینگ 
خودروسازان طبیعی است، گفت: 
بخشی از مشکل تامین قطعات به 
تحریم باز می گردد که خودروسازان 
نســبت به تامین قطعات از منابع 
جایگزین اقــدام کرده انــد. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت  ادامه داد: 
تاخیر بــه وجود آمــده در تحویل 
خودروها عمدتا به دلیل عدم تامین 
برخی قطعات خاص بود که باید از 

طریق واردات تامین شود.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

برج ایفل را در کیش 
ساختند چون ایران 

جاذبه نداشت!
ساخت برج ایفل 
با سرمایه گذاری 
در  میلیــاردی 
جزیره کیش نشان داد متولیان منطقه 
آزاد هیچ طرحی برای جذب گردشگر 
جز ساخت جاذبه های غربی نداشتند.

در روزهای اخیر نماد بــرج ایفل در جزیره 
گردشگری کیش نصب شد برج ایفل کیش 
ســی متر ارتفاع دارد و سرمایه گذار بخش 
خصوصی که یکــی از بازاریان اســت، ۱۳ 
میلیارد ریال برای آن هزینه کرده اســت تا 
این برج آهنی به همان سبک و سیاق برج 

ایفل در پاریس ساخته شود.
نمونه این قبیل کپی برداری ها را ۳۰ کشور 
دیگر نیز انجام داده و این کشورها هم برج 
ایفل نمادین ساخته شده است. اما نکته حائز 
اهمیت این است که چرا برج ایفل و چرا در 
کیش این سرمایه گذاری انجام شد؟ آیا ایران 
دیگر هیچ جذابیتی نداشت که حاال با کپی 
برداری از یک جاذبه فرنگی درصدد جذب 
گردشگر به کیش برآمده ایم؟ آیا نمی شد به 
بخش خصوصی برای ایجاد یک جاذبه دیگر 

در کیش برنامه داد؟
محمد علی رســولی که خود را اجرا کننده 

طرح می داند و خودش نیز یکی از بازاریان 
کیش است می گوید: یک باغ راهی در کیش 
به طول 9 کیلومتر وجود دارد که از شرق تا 
غرب جزیره ســاخته و االن مسیر دوچرخه 
 ســواری و پیاده روی شده اســت و در آن 
المان هــای ایرانی را کار کــرده اند اما هیچ 
مسافری از آنجا بازدید نمی کند و یا جذاب 
نیست. چون همه آنها را قبال دیده اند. اگر سی 
و سه پل را می ساختیم چه جذابیتی داشت؟ 

ما برای آن بناها چقدر تالش کرده ایم؟
او می گوید: کســانی که منتقد ایجاد برج 
 ایفل هستند خودشان در خانه هایی زندگی 
می کنند که ترکیبش برگرفته از فرهنگ 
غرب اســت آیا نماد خانه های آنها ایرانی 
 اســت؟  آنها فقط شــعار می دهند و نقد

 می کنند ولی ما تا جایی که امکان داشت 
برج ایفل را با کمک مهندســان و طراحان 
ایرانی اجرا کردیم. طوری که هیچ کسری 
نســبت به برج ایفل پاریس نداشته باشد. 
ما حتــی نورپــردازی هــای روی آن را به 
ســبک ایرانی انجام دادیم و خواستیم که 
 پرچم ایران روی آن نورپردازی شود. البته 
می توان پرچم کشــورهای دیگر را نیز هر 
وقت مقامات خارجی به کیش سفر داشتند، 

روی برج نورپردازی کرد.
رسولی در ادامه می گوید: سازمان منطقه 
آزاد طرحی داشــت کــه در آن زمینی به 
ســاخت المان های گردشگری کشورهای 
دیگر اختصاص پیدا می کــرد. ولی با جابه 

جایی مدیران این طرح مســکوت 
ماند. ما از برج ایفل استفاده کردیم 
چون یکی از بازارهــای نزدیک به 
آن؛ به شکل یکی از بازارهای مهم 

فرانسه ساخته شده است.
رســولی در توضیح این ســرمایه 
گذاری می گویــد: در این برج که در 
مقیاس یک دهم بــرج ایفل پاریس 
است، ۳۲ هزار پیچ و مهره به کار رفته 
و نورپردازی آن قوی تر از ایفل پاریس 
است و در برابر خطرات و سرعت باد و 
رانش زمین مقاوم بوده و مردم نیز می 
توانند به باالی آن رفته و از برج بازدید 

کنند.
پیش از ایــن یکی از ســرمایه گذاران 
جزیره کیــش در زمان ســاخت هتل 
بزرگــش از نمادهای تخت جمشــید 
اســتفاده کرد و اکنون این هتل غیر از 
خدماتی که به مسافران می دهد، خودش 
یکی از جاذبه های جزیره کوچک کیش شده 
است و حتی اکنون برای بازدید مسافران از 
فضای داخلی آن که معموال باید همگانی و 

رایگان باشد، بلیت بازدید می فروشد.
آیا نمی شــد با طراحی درست از نمادهای 
ایرانــی جذابیت کیش را باال بــرد؟ آیا این 
اقدامات نشان نمی دهد که متولیان جزیره 
در منطقه آزاد هیچ برنامه ای برای افزایش 

جذابیت های جزیره ندارند؟
رسولی در گفته های خود توضیح داد که این 
نمادها برای مردم جذابیت ندارد آیا درست 
اجرا نشــدن نمادهای جاذبه های ایرانی در 
کیش و یا حذف جذابیت از آنها باعث نشده 
که کســی برای دیدن آن ماکت ها رغبت 
نکند؟ آیا نمی شد روی یک هتل و یا مرکز 
دیگر سرمایه گذاری کرد و المان های ایرانی 
را در آنها به کار برد تا شاهد معماری ناهمگون 
هتل های کیش نباشــیم؟ آیا نمی شــد از 
طراحی باغ ایرانی در کویر کیش اســتفاده 
کرد؟ یا همین ســرمایه گذاری را نمی شد 
در کپی برداری از مســجد صورتی شیراز، 
پاســارگاد، هزینه کرد؟ یا همان سی و سه 
پل را به گونه ای اجرا کــرد که برای مردم 
 جذابیت داشــته باشد؟ این ســوالها باعث 
می شود تنها این سرمایه گذاری را یک نوع 
بی سلیقگی و نداشــتن خالقیت در کیش 
دانست تا جایی که سرمایه گذاران به سمت 
ایجاد جاذبه های فرنگی در کشوری با تمدن 

زیاد هدایت می شوند.
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هاتگرام و تلگرام طالیی تا پایان آذر مهلت گرفتند
فارس: در پیگیری ها از تکلیف ادامه یا توقف فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی از 15 شهریور، اعالم شد که 

به نسخه های فارسی تلگرام تا پایان آذر مهلت جدید داده شده است.
یک منبع آگاه در بدنه دولت در پیگیری وضعیت ادامــه یا توقف فعالیت هاتگرام و تلگرام طالیی از 15 

شهریور، گفت: به این دو نسخه فارسی تلگرام تا پایان آذر مهلت جدید داده شده است.
وی گفت: مدیران تلگرام طالیی و هاتگرام می گویند در حال مستقل شدن از تلگرام و تبدیل شدن به پیام 

رسان کامال بومی هستند و از این رو در جلسه ای با رییس قوه قضاییه  مقرر شد فرصت دوباره ای برای اتمام 
اقدامات فنی به این دو نسخه فارسی تلگرام داده شود.

پیش تر ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفته بود: »در رابطه با هاتگرام و تلگرام طالیی از ابتدا 
سیاست های خروج از انحصار تلگرام برای دوره گذار روی این برنامه ها حساب شده بود و پذیرفتیم که تلگرام های فارسی چند ماهی 

فعال باشند، اما آخرین مهلتی که به آقایان دادیم 15 شهریور است.« مسئوالن دولتی گفته بودند: هاتگرام و تلگرام طالیی باید به یک پیام رسان 
صد درصد بومی تبدیل شوند یا ادامه فعالیت آنها به این شکل ممکن نخواهد بود، اما یک روز مانده به سررسید آخرین مهلت هاتگرام و طالگرام 

در 15 شهریور، مدیرعامل پیام رسان بومی آی گپ از ارایه مهلت مجدد به دو نسخه فارسی تلگرام خبر داد و به این موضوع اعتراض کرد.

ISFAHAN
N E W S

 رویداد استارتاپ
 نانو در صنعت برق 

برگزار می شود
رویــداد اســتارتاپ نانو در 
صنعت برق با حمایت ســتاد 
توسعه فناوری نانو 30 مهرماه 
تا 2 آبانماه ســال جاری در 
ششمین کنفرانس تخصصی 
فناوری نانــو در صنعت برق 

برگزار می شود.
بــه گزارش ســتاد توســعه 
فناوری نانو معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، 
مرکز توســعه فناوری نانو در 
صنعت برق و انــرژی در نظر 
دارد با حمایت ستاد نانو یکی 
از بزرگ ترین گردهمایی های 
فعاالن اســتارتاپی کشــور 
در حوزه فنــاوری نانو را در 
ششمین کنفرانس تخصصی 
فناوری نانــو در صنعت برق، 

برگزار کند.
از  نــی  فراخوا طــی 
اســتارتاپ های فعــال در 
زمینه های مختلــف نانو که 
بتوانند کاربرد محصول/ ایده 
خود را در حوزه برق و انرژی 
توســعه دهند، برای شرکت 
در این رویداد دعوت به عمل 
می آورد تا با حضور در جمع 
فعاالن و صاحب نظران حوزه 
اســتارتاپ و نانو تکنولوژی، 
از این فرصت بــرای معرفی 
کســب وکار خود اســتفاده 

کنند.
از اهــداف مهم ایــن رویداد 
استارتاپی، تقویت اکوسیستم 
استارتاپی کشور درحوزه نانو، 
برق و انرژی، ایجــاد فضای 
تبادل نظــر و گفــت و گــو، 
بسترســازی جهــت ایجاد 
ارتباط سازنده میان صاحبان 
ایده، فعاالن حوزه استارتاپ و 
صندوق های سرمایه گذاری و 
درنهایت به اشتراک  گذاری 
 دانــش و تجربــه نوآورانــه

 است.
در ایــن رویــداد پنل هــای 
در  فنــی  تخصصــی 
حــوزه نانــو و نیز جلســات 
نشســت و هم اندیشــی بــا 
نماینــدگان شــرکت های 
متخصــص و نقش آفرین در 
 فضــای اســتارتاپی برگزار

 می شود. 
همچنین فضای نمایشگاهی 
برای حضور اســتارتاپ ها و 
ارایه دســتاوردها و ایده های 
نویــن خود اختصــاص داده 

شده است.
از دیگــر برنامه هــای ایــن 
رویداد می تــوان به برگزاری 
کارگاه هــای آموزشــی بــا 
محوریت روند شــکل گیری 
استارتاپ های حوزه نانو، برق 
و انرژی، بررســی پیشران ها 
نــع اســتارتاپ های  و موا
ایــن حــوزه، چالش هــای 
موجود، علــل موفقیت ها و 
شکست های اســتارتاپ ها و 
شتاب دهنده های این حوزه 

در ایران اشاره کرد.
ششــمین کنفرانس توسعه 
فناوری نانــو در صنعت برق، 
بــا حمایت ســتاد توســعه 
فناوری نانو معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، 30 
مهرماه تا 2 آبــان ماه 1397 
در پژوهشــگاه نیــرو برگزار 

می شود.

ایرنا
گــزارش
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 Galaxy F
تا آبان امسال 
معرفی می شود

مدیرعامل بخش موبایل سامسونگ در مصاحبه ای انحصاری اعالم کرده است که این 
کمپانی قصد دارد اولین گوشی هوشمند خود را با صفحه نمایش تاشو به زودی معرفی 

کند. دی جی کو اعالم کرده است که گوشی مذکور در ماه نوامبر رونمایی می شود.
براساس ادعای تازه دی جی کو، مدیرعامل بخش موبایل سامسونگ، گوشی هوشمند 
این سازنده با پنل نمایش منعطف پیش از آنچه انتظار را داریم معرفی می شود. این مقام 
ارشد سامســونگ چند روز پیش در مصاحبه انحصاری با CNBC اعالم کرده است 
که گوشی مذکور در ماه نوامبر و در خالل برگزاری کنفرانس توسعه دهندگان در سان 
فرانسیسکو رسما معرفی می شود. کو همچنین اذعان داشته است که کمپانی سامسونگ 
گوشی هوشمند نوین خود را همچنان در دست توســعه دارد چراکه روند تکمیل آن 
ظاهرا پیچیده تر از برنامه ریزی قبلی بوده است. او در این باره گفته که روند توسعه گوشی 

هوشمند تاشوی سامسونگ تقریبا به پایان رسیده است. 
انتظار می رود اولین گوشی هوشمند سامسونگ با پنل نمایش منعطف Galaxy X یا 
Galaxy F نامیده شود. از طرفی دی جی کو هنوز نام تجاری نهایی این محصول را 
تایید نکرده اما درباره قابلیت های آن گفته است که سامسونگ در نظر دارد این گوشی تازه 
را به ویژگی های مفیدی مجهز کند تا توانمندی های آن در حالت باز از سایر تبلت های 
موجود بیشتر باشد. در ادامه می توانید به صحبت های مدیرعامل بخش موبایل سامسونگ 
درباره گوشی Galaxy F توجه کنید: »می توانید در حالت تاشده از اغلب قابلیت های 
این گوشی بهره ببرید اما اگر بخواهید برنامه ها یا وب را مرور کنید، باید صفحه را باز کنید. 
حاال که این صفحه نمایش تاشو کامال باز شده است، چه قابلیت های متمایزی نسبت به 
سایر تبلت ها ارایه می کند؟به همین خاطر همه دستگاه ها، قابلیت ها و نوآوری های تازه 

باید مفهوم و پیام گویایی برای مشتری هدف داشته باشند...«

اپل برای آیفون 
XS از کابل 

USB-C استفاده 
می کند

بنا بر خبر های لو رفته از رونمایی هفته ی آینده، اپل قرار است در جعبه ی آیفون های 
بعدی خود یک کابل USB-C هم قرار دهد. البته این به معنی یکسان شدن شارژر اپل 

با دیگر تلفن های هوشمند نیست.
این تغییر به معنی استفاده از تکنولوژی شارژ سریع در تلفن های هوشمند است اما از 
طرفی باعث می شود که برخی از صاحبان آیفون نتوانند تلفن شان را با استفاده از ابزار 

کنونی به کامپیوتر ها متصل کنند. 
تا حاال اپل همیشه برای کابل شارژر هایش از USB-A استفاده کرده. آخرین خبر ها 
حاکی از جایگزین شدن کابل قدیمی با USB-C است که به زودی تبدیل به اصلی 
ترین کابل شارژر در دنیای اپل خواهد شد. البته این تغییر احتماال باعث بروز مشکالتی 
برای کاربران شود. چرا که دیگر افرادی که آخرین آیفون را خریداری کنند قادر به شارژ 
تلفن همراه شان با آداپتور های USB-A خور معمولی نخواهند بود. البته الزم به ذکر 
است که اپل همین حاال هم شارژر های الیتنینگ به USB-C را عرضه کرده و به فروش 
می رساند. این شرکت در ماه مارچ 201۶ وقتی این کابل را معرفی کرد، مدعی شد که 
کاربران آیفون و آیپد می توانند دستگاهشان را به هر پورت USB-C -مثل پاوربانک ها 
یا کامپیوتر های مختلف- متصل کنند. اما همه ی آیفون هایی که بعد از این تاریخ عرضه 
شدند تا به امروز همیشه دارای یک کابل USB-A  هم بودند. اما بنا بر اطالعاتی که از 
منبع ژاپنی Macotakara به دست رسیده، به نظر می رسد این موضوع با معرفی 
جدید ترین تلفن های هوشمند اپل در هفته  آینده تغییر کند. به ادعای این منبع ژاپنی 
اپل به همه ی شرکت های همکار خود اعالم کرده که می توانند از این به بعد به فروش 
کابل های تایید شده ی الیتنینگ به USB-C بپردازند. تا امروز تنها خود اپل به فروش 

کابل های تایید شده و رسمی الیتنینگ به USB-C می پرداخت.

تــــازه هـــا

جی اس ام
خــبـــر

زومیت
دیجیاتوخــبـــر

خــبـــر

»کار در ابعــاد وســیع« 
قابل توجهــی  به طــور 
سرمایه موردنیاز را افزایش 
می دهد؛ که بــه تبع آن 
ریســک ورشکســتگی 
بــاال رفته و اگــر فعالیت 
اقتصادی موردنظر ضعیف 
عمل کند، منابع در دسترس برای شروع 
دوباره کاهش می یابد. با مقیاس کوچک تر 
شروع کردن یک مســیر آهسته را پیش 
پای شما می گذارد؛ اما روشی امن تر برای 
ایجاد یک کسب و کار پایدار و یک حرفه 
طوالنی به عنوان یک کارآفرین است.دان 
الفلین، در سال 19۶۶ در حاشیه رودخانه 
کلرادو در ایالت نوادا، یک هتل هشت اتاقه 
قدیمی را به یک امپراتوری بزرگ تبدیل 
کرد که ساالنه میزبان 5 میلیون نفر است. 
 ،The Riverside Resort ،هتل او
باالی 1۴00 اتاق به عالوه سالن نمایشگاه، 
رستوران، کافه و حتی یک مجتمع تئاتر و 

مرکز بازی بولینگ دارد.
بســیاری از شرکت های شــناخته شده 
در اندازه های کوچک کارشــان را شروع 
کرده اند. فضای داخل اولین فروشــگاه 
کینکو )Kinko( که خدمات چاپ، تکثیر 
و صحافی ارئه می دهد، بسیار تنگ بود، به 
طوری که موسس آن پل اورفلی مجبور 
بود دســتگاه کپی را به بیرون ساختمان 
ببرد تا فضا برای مشتریان باز شود. اولین 
فروشگاه فروش آلبوم های موسیقی در یک 
فروشگاه کوچک و قدیمی باالی یک مغازه 
کفش فروشی واقع شده بود. ماتسوشیتا، 
ســازنده برندهای پایونیر و ناسیونال با 
مبلغی حدود 100 دالر در یک آپارتمان 

دو اتاقه در شرق اوزاکا کارش را شروع کرد. 
اپل، دل، ای بی، گوگل، یاهو، Rohm و 
سونی، مثال های دیگری از شرکت های به 
شدت موفق هستند که در گاراژ، خوابگاه، 
یا انبارهای متروک اغلب با تنها چند هزار 

دالر کارشان را شروع کردند.
البته منظور ما از »کوچک« نسبی است. 
برای توسعه دهندگان نرم افزار، در مقیاس 
کوچک شروع کردن می تواند شامل یک 
کامپیوتر در یک اتاق خواب شود. از سوی 
دیگر، بودجه ای شامل 10 تا 20 میلیون 
 Scaled Composites دالر برای
-شرکت تولیدکننده محصوالت صنایع 
هوافضایی تجاری در آمریکا- به شــدت 

کوچک در نظر گرفته می شد.

   چگونه در مقیاس کوچک شروع 
کردن می تواند به موفقیت شما کمک 

کند؟
روش هایی وجــود دارند کــه در آنها در 
مقیاس کوچک شــروع کردن می تواند 
به موفقیت شــما کمک کند. اول اینکه، 
این کار می تواند تعداد اشتباهات شما را 
محدود کند. این امر میزان منابعی را که 
برای اقدامات اصالحی نیاز دارید کاهش 
می دهد و در نتیجه شانس موفقیت فعالیت 
اقتصادی شــما را افزایــش خواهد داد. 
عالوه بر این، اگر اشتباه شما مهلک باشد، 
آنگاه میزان پولی که برای تعطیل کردن 
کسب و کارتان مورد نیاز است کاهش یافته 
و در نتیجه منابع بیشــتری برای شروع 

دوباره ایجاد خواهد شد.
دوم اینکه، در مقیاس کوچک شروع کردن 
شما را مجبور خواهد کرد »صرفه جویی در 
منابع«، اصطالح محبوب جفری تامسونز، 
را بیاموزید. داشتن پول بسیار زیاد می تواند 
امکان ناکارآمدی را  بــرای ورود به یک 
فعالیت  دهد. همه ما کارآفرینانی را دیده ایم 
که زمانی که پول زیادی دارند، چیزهایی 
می خرند که ضرورتا به آن نیاز ندارند. این 
مســاله منجر به رفتار تاسف برانگیز حل 
مشکالت با پول نقد، به جای صرف زمان 
برای یافتن راه حلی می شود که مستلزم 
صرف پول زیاد نباشد. اگر منابع مالی اندک 
باشند، آنگاه هر تصمیمی که می گیرید 
بحرانی و مهم می شــود و شما را ناچار به 
توسعه راهبردهای ارزیابی شدید می کند 
که می تواند در سراســر عمر کسب و کار 

شما استفاده شود. یکی از قوانین طالیی 
سام والتون این بود »مخارج خود را بهتر 
از رقابت تان کنترل کنید.« تجربیات سام 
به او آموخت که اگر یک فعالیت کارآمد 
و بهره ور راه اندازی کنید، آنگاه می توانید 
اشتباهات بسیار زیادی مرتکب شوید و 

هنوز موفق باشید.

Boo.com )فروشــنده آنالین لوازم 
ورزشی( مثال خوبی در این زمینه است. 
این شرکت ظرف 1۸ ماه، 1۸5 میلیون 
دالر خرج کرد. Boo.com همه چیز 
را در ســطح جدیدی شروع کرد. در کنار 
ایجاد برنامه های بسیار جاه طلبانه برای 
وب ســایتش، برخی از مخــارج افراطی 

او شــامل پرداخت روزی 5 هزار دالر به 
مشــاوران، به عالوه محل سکونت و غذا، 
برای تکمیل ظاهر فروشنده مجازی سایت 
می شد که Miss Boo نام داشت و در 
قسمت های مختلف سایت نمایش داده 
می شد و به مشتریان در خریدشان کمک 
می کرد. به بسیاری از کارمندان آنها یک 
گوشی تلفن همراه و یک کارت آمریکن 
اکسپرس داده شد. همچنین این شرکت 
تمایل شدیدی به گرفتن میهمانی های 
پرخرج و صورت مخارج نامحدود داشت. 
این مخارج افراطی منجــر به تعطیلی و 

شکست این کسب و کار شد.
دلیل سوم برای آغاز کسب و کار در مقیاس 
کوچک این است که این کار می تواند یک 
مزیت رقابتی به شــما بدهد. سام والتون 
معتقد است که اندازه نسبتا کوچک او در 
آغاز کار یک نعمت بود. چون او منابع مالی 
بسیار اندکی داشت، احساس می کرد باید 
کسب و کارش را در مناطق بیشتر روستایی 
شروع کرده و رشــد دهد. والمارت برای 
بقیه صنعت، یک فعال کوچک بود که به 
زحمت مهم تلقی می شد؛ اما معلوم شد که 

کسب و کارهای بسیار بیشتری در شهرهای 
کوچک آمریکا وجود داشتند که سام یا هر 
کس دیگری آنها را می شناختند و داشتن 
انحصار در آن بــازار، به والمارت پایگاهی 
قوی داد که او در رقابت با رقبایش از آنها 

استفاده کرد.
دلیل چهارم برای شــروع در اندازه های 
کوچک این اســت که فقدان منابع مالی 
ممکن است شــما را وادار کند تا فعالیت 
اقتصادی خود را در یــک جهت مثبت 
هدایت کنید. بن کوهن و جری گرینفیلد 
درصدد بودند یک شرکت شیرینی پزی 
افتتــاح کنند اما چون تجهیــزات مورد 
نیاز آنهــا بســیار گران قیمت بــود، در  
نهایت تصمیم گرفتنــد به جای آن روی 
بســتنی تمرکز کنند.دلیل ششم برای 
شــروع کســب و کار در مقیاس کوچک 
این اســت که هزینه های تعطیل کردن 
آن را پایین نگه دارید. اگر ورشکســتگی 
اتفاق بیفتد، هر چــه پول کمتری صرف 
تعطیلی عملیات کنید، احتمال بیشتری 
 وجود دارد که منابع برای شــروع دوباره 

داشته باشید.

روش هایی برای شروع کردن کسب و کار در مقیاس کوچک؛

بزرگ فکر کنید ؛ کم خرج کنید!

در مقیاس کوچک 
شروع کردن شما 
را مجبور خواهد 

کرد »صرفه جویی 
در منابع«، اصطالح 

محبوب جفری 
تامسونز، را بیاموزید. 

داشتن پول بسیار 
زیاد می تواند 

امکان ناکارآمدی 
را  برای ورود به یک 
فعالیت  دهد. همه ما 

کارآفرینانی را دیده ایم 
که زمانی که پول 

زیادی دارند، چیزهایی 
می خرند که ضرورتا 

به آن نیاز ندارند. این 
مساله منجر به رفتار 

تاسف برانگیز حل 
مشکالت با پول نقد، 

به جای صرف زمان 
برای یافتن راه حلی 
می شود که مستلزم 

صرف پول زیاد نباشد. 

اســتادان کارآفرینــی در عصر جدیــد می گویند اگر 
می خواهید یک کارآفرین موفق باشــید، باید از شروع 
کســب و کار، بزرگ فکر کنید. جفری تامســونز، استاد 
کارآفرینی دانشگاه بابسون نیز به این موضوع معتقد است. 
»به اندازه کافی بزرگ فکر کردن« راهی است که به اعتقاد 
او به کارآفرینان انگیزه می دهد تا به طور کامل ماهیت و 
اندازه فرصتی را که به دنبال آن هســتند ارزیابی کنند. 
فردی که یک سرمایه ۵ هزار دالری را به یک کسب و کار 
پررونق با گردش مالی ســاالنه ۵ میلیون دالر با سود باال 
تبدیل می کند، می تواند ثروت زیادی ایجاد کند. این مورد 
را مقایسه کنید با کسی که یک سرمایه ۳۵ میلیون دالری 

را به طور کامل از بین می برد.

Never Bet The Farm منبع: کتاب
یـــادداشت

ISFAHAN
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،،
یکی از قوانین طالیی سام والتون

 این بود »مخارج خود را بهتر از 
رقابت تان کنترل کنید.« تجربیات سام 
به او آموخت که اگر یک فعالیت کارآمد 

و بهره ور راه اندازی کنید،
 آنگاه می توانید اشتباهات

 بسیار زیادی مرتکب شوید 
و هنوز موفق باشید.

نوکیا 9 با دوربین 
اصلی پنج گانه در 
تصویری رویت 

شد 
 

اخیرا تصویری منتسب به گوشی موردانتظار نوکیا 9 فاش شده است که از وجود دوربین 
اصلی پنج گانه در آن حکایت دارد.

چند روز پیش شاهد انتشار تصویری بودیم که برخی ادعا می کردند مربوط به گوشی نوکیا 
 LED 9 است؛ در تصویر یادشده شاهد یک گوشی هوشمند با پنج دوربین به همراه فلش
در قسمت پشتی بودیم. در آن زمان با استناد به کیفیت پایین آن تصویر، نمی  توانستیم در 

مورد حقیقی بودنش زیاد مطمئن باشیم.
با این حال، اخیرا تصویری جدید از همان گوشی منتشر شده است که کیفیت بسیار بهتری 

دارد و بر واقعی بودن تصویر پیشین، مهر تایید می زند.
با نگاهی دقیق به تصویر منتشرشده و با نسبت دادن آن به پرچمدار بعدی فنالندی ها، 
می توانیم بگوییم که Nokia 9 می تواند با داشــتن قاب فلزی، پا جای پای بسیاری از 
اسمارت فون های سال 201۸ بگذارد؛ در تصویر مشخص است که این قاب فلزی، محل 
قرارگیری کلیدهای کم و زیاد کردن صدا و کلید پاور است. گفتنی است که پنل پشتی 

گوشی ظاهری براق دارد و این موضوع می تواند استعداد جذب اثر انگشت آن را باال ببرد.
با وجود اینکه اکثر گوشی های هوشمند امروزی از ماژول دو یا نهایتا سه گانه ی دوربین 

استفاده می کنند، ظاهرا نوکیا 9 قرار است از دوربین پنج گانه بهره ببرد.
در حال حاضر، مشــخص نیست که هر کدام از حســگرهای این دوربین ها برای انجام 
چه کاری استفاده خواهند شد. با این حال می توان گفت که دوربین باالیی احتماال دارای 
حسگر تله فوتو خواهد بود. در کنار این ها، یکی از سه دوربین پایینی احتماال برای ثبت 
تصاویر با زاویه ی دید باال کاربرد خواهند داشت. در مورد سه حسگر باقی مانده هم می توان 

گفت که احتماال حسگرهایی عادی خواهند بود.



 Madresseh Chaharbagh
During the Safavid era, magnificent 
mosques were built. All are great examples 
of Iranian art and architecture. The 
Madresseh Chaharbagh is one of them. It 
is a glorious masterpiece.
Actually, a great complex was built in 
Shah Sultan Hossein’s period. A bazaar 
and caravansary were constructed in 
the neighborhood of this mosque and 
Theological school. The bazaar is called 
“Bazaar of Arts” and the caravansary has 
been converted to a beautiful HOTEL 
(The Abbasi Hotel).In fact, the Shah’s 
mother paid expenses for the creation of 
this marvelous complex. The Madresseh 
was built in 1706. Its ornamentation 
was completed in 1714. Revenues, 
which were collected from the bazaar 
and the caravansary were allocated for 
preservation and other expenses of the 
Madresseh.
 Madresseh’s ornamentation is the zenith 
of Iranian art, especially in tile and tile 
mosaic work. The courtyard was planned, 
beautifully. The Madresseh was used as 
a prominent school and the mosque was 
used by local citizens and travelers who 
stayed at the caravansary. It has been used 
for the same purposes, even today, the 

main entrance opens on Chahar Bagh Ave. 
The entrance shows the most beautiful 
tile- mosaic in geometric style. Different 
parts of the mosque and Madresseh was 
repaired.Historic monuments need 
permanent maintenance and restoration. 
The entrance door is made of wood 
covered with silver plates.
Behind the lofty door, there is an octagonal 
anteroom. Originally a branch of Maddi 
passed through the mosque.
The courtyard is surrounded by arcades of 
two storey rooms, as residential chambers 
for students of Theology. The walls of the 
courtyard are adorned with tile and tile- 
mosaics.
In the south part, there is the sanctuary. A 
lofty eivan and beautiful dome. On the top 
of eivan there are two minarets which are 
ornamented with the best mosaic designs. 
The dome is two shelled dome, like other 
Safavid mosques.
Color harmony, the delicacy of decorations 
and calligraphies and structure of 
Madresseh shows how Iranian artists and 
architects were advanced. There are two 
Minbars located under the dome. One is 
a wooden artistic work and the other is 
made a single piece of marble stone.
There is a prayer hall to the east of the 
dome, which shows beautiful inlaid works. 
The Madresseh is a must for travelers 
to be visited and hundreds of pages can 
be written about the various artistic 
magnificence of the mosque.

Madreseh Mullah Abdollah
It is located at the beginning of grand old 
Bazaar of Isfahan. It was constructed 
during Shah Abbas the first. Molana 
Abdullah Shushtary was one of the high-
ranking clergies. (theologist) of Shah 
Abbas’s time. It shows typical Iranian 
Madreseh. Similar to many other 
Madresehs it has a courtyard which is 
enclosed by two storey arcades. These 

arcades and rooms have been used as 
residential facilities for students of 
Theology. It was repaired during Fathali 
Shah Qajar in 1803.

Madresseh Jaddeh Bozorg  and 
Koochak
These two Madressehs were constructed 
in the time of Shah Abbas the second and 
were built in 1647 and 1648. There is a 
tremendous similarity between plans of 
Madressehs. Portals of both Madressehs 
show inscriptions in Solth calligraphy.

Madresseh Sadr
It is the largest and an attractive 
theological school, built during Qajar time. 
Haji Mohammad Sadr Esfahani who was a 
minister to Fathali Shah Qajar established 
this building. Some of the most important 
Theologists were trained in the Sadr 
Madressehs.

Jarchi Madresseh
This building was constructed in the time 
of Shah Abbas the great and was built in 
1610.

Nimavard Madreseh
While entering the Grand bazar via Abd-
ol Razzaq Street, the glorious portal of 
Nimavard Madrasa with its eye-catching, 
peerless pendentives and geometric 
designs attracts one’s attention. As well as 
Kaseh Garan, this is a construction from the 
last years of Safavid ear, with the difference 
that the floral decorations are replaced by 
masonry and geometric designs.

Madresseh Chaharbagh
It was built in 1693, in the time of Shah 
Soleiman Safavid. Some of the most 
beautiful fine arts have ornamented this 
monument, such as tile and tile-mosaic 
works and beautiful calligraphies.

Historical Schools In Isfahan

Houger: Small Menu, But 
Excellent Location And Food

Kianpour’s Historical 
Residence:amazing Historic 
Gem Restored In Qajar Style
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The most important and famous 
theological schools are located 
in Isfahan. These are Theological 
Schools which are well known 
all over Iran. Some of the most 
prominent high ranking clergies of 
Iran were grown up and educated 
in Isfahan’s Theological schools. At 
present time Mashhad, Qum and 
Isfahan are remarkable centers for 
these theological schools. The most 
important and historic Theological 
schools are as below:

Isfahan Bazaar: 
One of Oldest, 
Largest Bazaars 
in Middle East

In Iran bazaar is not only a 
shopping centre, but also 
since long times ago bazaar 
had certain specifications, 
which cannot be seen in 
other parts of the world. 
The grand Bazaar of Isfahan 
is a complete covered town. 
The old Isfahan society used 
to be concentrated around 
the Bazaar.Bazaar is a trade 
and business complex close 
to all facilities necessary for 
a town. Bazaar and people 
who work in Bazaars have 
always been close and 
faithful to religions, culture 
and traditions.In short, 
almost all activities of the 
city were concentrated 
around bazaars. There 
are various places and 
establishments regarding 
social affairs of people 
connected to bazaar.The 
grand Bazaar of Isfahan is 
a complete covered town. 
When entrances to the 
bazaar were closed, all 
facilities were available 
behind these closed gates 
and doors.The grand 
Bazaar consists of the 
main axis and various 
smaller branches. There 
are cross roads or lanes 
which are called Char- Su 
(four directions). Each 
lane of bazaar is just like 
a grand tree which has 
several branches.One of 
the main entrances to the 
grand Bazaar is located at 
the north of square. Not 
only the Bazaar has various 
lanes (branches) but also 
the main axis is connected 
to the Seljuk town (the old 
town). The axis passes 
in the neighborhood of 
Jame mosque.In each 
lane or branch there 
are entrances to various 
Hojreh (shop) specializing 
in particular goods.
There are Caravansaries 
inside the Bazaar. Usually 
each caravansary has a 
rectangular shaped open 
courtyard. A smaller place 
similar to caravansary is 
called Timcheh. There are 
different Timchehs in the 
bazaar. There are even 
theological schools in the 
Bazaar. Old type public bath 
houses and several other 
structures can be seen in 
the Bazaar.As mentioned 
each lane (branch) is 
specified for manufacturing 
and selling certain type 
of goods, such as carpet, 
shoes, spices, gold, silver, 
handicrafts bazaars.
The main axis and lanes 
are about six kilometers 
long. Domestic tourist 
and local citizens prefer 
bazaar than new shopping  
centers.

Isfahan
attractions
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RESTAURANT ADDRESS TEL

Shahrzad Restaurant Abbas Abad Street, Esfahan, Iran  +98 31 3220 4490

Khan Gostar Restaurant Hakim Nezami Street, Jolfa Hotel, Jolfa, Esfahan, Iran +98 311 627 8989

Firouz Sherbat Cafe Jolfa St. | Near the Vank Church, Esfahan 81464, Iran +98 31 3626 8009

Hermes Restaurant & Cafe Jolfa Alley, Nazar St, Esfahan 81464, Iran +98 31 3629 3349

Manouchehri House Restaurant No. 49, 7 Emarat, Sabet Alley, Mohtasham Street, Kashan 87134, Iran +98 31 5524 2617

Arabo Sandwich Kelisaye Vank, Esfahan, Iran  +98 31 3627 6325
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where to eat

where to stay

See what travelers are saying:
rezaakk, Iran: Environment only
Traditional Qajar style house with nice environment and live 
music. I wish they could redesign the area! Services and dishes 
and Accessories were old and ordinary. Chairs and tables in the 
yard were ridiculous and quit in contrast with the house style. 
It could be much better but still nice for one try.

wilmaaalders, Barcelona, Spain: Special place
Between houses, we didn’t expect a restaurant we had dinner 
at this very nice place. We found it with TripAdvisor. Very 
busy with Iranian people who had something to celebrate. We 
choose something from the card by the pictures and it was a 
nice surprise.

T6764ASfrankc,Puyvert, France: Just perfect!
The traditional house where the restaurant is located is very 
pleasant. The special relaxed atmosphere. The waitress was 
super nice and helpful! Very few tourists but the restaurant 
was full which is a good sign. There are only 5 main dishes 
but the traditional one we selected was great. We certainly 
recommend it!

kitty_knows, Berlin, Germany: Lovely food, cake, tea, and 
coffee in a stunning courtyard
Definitely, recommend a visit to this historical house. Follow 
the signs for “Dehdashti Historical House”. The menu is quite 
small, which is a good sign. We had a variety of dishes and 
drinks and they were all lovely.
The setting is amazing, and the garden well tended. One of 
the nicer places to spend a long evening in Isfahan. The staff is 
lovely - you should definitely speak to the amazing Ali!Note that 
the house also serves as a hotel.
Chaharbagh St | Bab Alrahmat st Jahan Nama Alley 
Dehdashti 

vanguardvoyager,ienna, Austria:Fantastic Hotel close to the city center!
We loved staying at Kianpour´s Historical House! It is 10 min 
walking distance from the main square and still relatively secluded. 
Very clean, very Iranian and very calm. We had the room on the top 
(ask for it, I think it´s the best position) and an entire terrace for us!
vaclav-hajek,Hradec Kralove, Czech Republic:Nice place to 
stay with a unique atmosphere
The beautifully renovated historical building is located in a calm 
back alley not too far away from the main square of Isfahan. I 
appreciate the effort that has been done here. There are only 
several rooms, so the hotel has a nice family atmosphere. Our room 
was nice, clean and cozy, but it had a separate bathroom accessible 
through the terrace. It was not a big deal since we stayed there just 
for a one night, but it would be fine if we were provided at least with 
the bathrobe which would compensate a bit this lack. The breakfast 
is served in a marvelous historical dining room. The food was good 
and various. The service was good. The hotel staff is very nice, 
friendly and helpful.
AljarreauStuttgart,Stuttgart:Beautifully renovated house 
and a great place to stay
This is an amazingly well restored traditional house by the owners 
who are a team of architects (father and son).The inner courtyard is 
beautiful but the jewel is the dining room. Built in the Qajar period, 
the original painting still survives. Breakfast was sumptuous and 
the service is super. The two staff here - Masood and Mohammed 
are always smiling and eager to help. The owner (Mr. Kianpour) 
gave us some good tips. There is a currency exchange that’s across 
the street and has the best rates is Isfahan.
despinakimeral,Cancun, Mexico:best place we stayed in Iran
This historic residence was the best place we stayed in Iran and one 
of the best places I have stayed in general. Spotless clean, attentive 
but discreet service, central location. Lovely rooms, spacious 
and beautiful yard, delicious breakfast in a beautiful room with 
ornaments kept from the original residence. The owner spent 
five years renovating the historic house to adapt to modern life 
but still retain authenticity and original elements. He was very 
knowledgeable and the extremely helpful just like his staff! I dream 
to go back! Thanks for everything!

N 76 Gool - Edavodi Blind Alley, Esfahan 813764464, Iran

Color harmony, 
the delicacy of 
decorations 
and 
calligraphies 
and structure 
of Madresseh 
shows how 
Iranian artists 
and architects 
were advanced. 
There are 
two Minbars 
located under 
the dome. One 
is a wooden 
artistic work 
and the other is 
made a single 
piece of marble 
stone.
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.Creating a virtuous circle of trust in your business and with future franchisees can be a practical process of clear steps

The Syrian-Russian Businessmen 
Forum kicked off its activities on 
Friday with holding specialized 
working meetings to discuss 
investment opportunities in 
Syria and ways to develop them 
between the
The Forum is held at Dama Rose 
hotel in Damascus on the sidelines 
of the 60th edition of Damascus 
International Fair, SANA 
reported.During the plenary 
session, Minister of Economy 
and Foreign Trade Mohammed 
al-Khalil stressed on the 
necessity of making a qualitative 
leap in economic and industrial 
cooperation between Syria and 

Russia and increasing the pace of 
trade exchange and areas of joint 
cooperation in several sectors.He 
pointed out that companies and 
businessmen were encouraged 
to import many materials from 
Russia, particularly raw materials.
The minister hoped that meetings 
held on the sidelines of the Fair 
will result in the signing of 
contracts between Syrian and 
Russian businessmen.For his 
part, Russian Deputy Minister 
of Industry and Trade Georgy 
Kalamanov pointed to the great 
potentials possessed by the Syria 
and Russia in various economic 
and investment fields.

IP a game 
changer project 
for Pakistan: 
Iran envoy

 Ambassador of Iran 
to Pakistan Mehdi 
Honardoost says Iran-
Pakistan (IP) gas pipeline 
is a critical project to 
fulfill Pakistan’s energy 
needs and will completely 
change the face of 
country’s economy.
IP a game changer project 
for Pakistan: Iran envoy
He made the remarks 
while answering a 
question at a seminar on 
‘Pakistan’s Geo-strategic 
requirements: Strategic 
alliances or partnerships’ 
organized by Pakistan 
House, an independent 
institute of international 
and cultural affairs in 
Islamabad.
“IP can be a game changer,” 
the ambassador said. 
He added that the IP gas 
pipeline project does 
not fall under sanctions 
adding that Iranian gas 
can change the face of 
the economy of Pakistan. 
“We are looking to our 
Pakistani brothers to 
complete this project,” he 
said. 
Mehdi Honardoost 
expressing his views said 
both countries have large 
number of youngsters 
who need jobs and IP can 
help provide good number 
of jobs. “IP can also help 
Pakistan to improve its 
industry,” he noted.
Pakistan and Iran have 
already agreed to open up 
and review the gas sales-
purchase agreement 
(GSPA) inked between 
the two in 2009.
The IP project was to 
be implemented under 
segmented approach 
which means that Iran had 
to lay down the pipeline 
on its side and Pakistan 
had to build the pipeline 
in its territory. The project 
was to be completed by 
December 2014 and come 
on stream from January ,1 
2015. Under the penalty 
clause it was agreed by 
both sides that if Pakistan 
fails to have intake of 
Iranian gas from January 
2015 ,1, it will have to pay 
01$ million per day as 
penalty.
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Syria-Russia Businessmen Forum kicks off 
in Damascus

Jerry Flanagan

 
 

Presidents of the Islamic Republic of Iran and Turkey met on the 
margins of the Tehran Tripartite Summit and discussed the latest 
bilateral, regional and international issues.Speaking in a meeting 
with the President of Turkey Recep Tayyip Erdoğan on Friday 
in Tehran, President Hassan Rouhani referred to the brotherly 
relations between Tehran and Ankara and stressed more efforts 
by the authorities of the two countries in achieving the goal of 
strategic relations.He also emphasized that Iran and Turkey 

should boost efforts and cooperation to confront US sanctions 
and said, “Banking relations between the two countries should 
develop to make plans for solving problems”.
He also described Iran-Turkey commercial exchanges through 
national currencies essential and said, “The Islamic Republic 
of Iran is ready to further develop relations with Turkey in 
the energy sector”.The president stated that the multilateral 
relations between Iran and Turkey with other countries in the 
region, such as Russia, Pakistan and Qatar, could be the guarantor 
of peace, stability and security in the region, and said, "Our efforts 
to fight terrorism in the region should be such that less civilians 
are harmed”.Dr. Rouhani expressed hope that the summit of 
Iran, Turkey and Russia in Tehran could solve the concerns and 
serve as a new step towards countering terrorism in this country 
and returning of the Syrian refugees to their homeland and the 

establishment of a lasting peace and 
security in Syria.
Turkish President Recep 
Tayyip Erdoğan also praised 
the Islamic Republic of Iran’s 
warm hospitality and described 
Tehran-Ankara relations and the 
ties between the two countries 
positive, adding, "We need to 
develop, strengthen and deepen 
relations in all fields”.The president of 
Turkey also described the stances of the United States 
administration towards other countries unacceptable and said, 
“Iran and Turkey should plan to develop trade and economic 
relations in the current situation and expand business”.

Iran, Turkey should deepen 
economic ties to confront US 
sanctions

Trust level 1: Getting off the ground.
In the early days, my entire business 
strategy was basically, “I’m your neighbor 
and our kids go to school together, so you 
can trust me when I enter your house to 
haul off your junk.” But that’s just surface-
level. The deeper level of trust comes 
when you consider the reason behind the 
interaction -- in my case, why people are 
getting rid of stuff in the first place.
Maybe their parent died, and they need 
to clean out the house before they sell it. 
Maybe someone is moving into assisted 
living and needs to shed some of their 
belongings.
Showing up on time with a positive 
attitude and treating everyone with 
respect might seem like basics, but in an 
emotionally charged situation, they mean 
so much more.
No matter what business you’re in, trust 
should be at the core of every customer 
interaction. Customers trust that your 
products or services will solve their 
problem. Break that trust and you’re 
done. Deliver on all your promises, own 
and fix your mistakes, and you can win 
customers for life.
I quickly built credibility with those 
first customers by showing up on time, 
treating everyone -- and everything -- with 
respect, and being a trustworthy neighbor. 
Because I built trust with customers, 
referrals came easy.

Trust level 2: Building a team.
Soon I had more business than I could 
handle. It was time to hire additional help, 
so I immediately sought out veterans.
It took me a while to realize it, but part of 
the reason customers trusted me so much 
was because I’m an Army veteran. The 
military instills certain values, which I 
strive to live by, including service to others.
In looking to scale, I started hiring other 
like-minded veterans to help with a 
growing workload. I’d hire vets through 

the VA as a sponsor of their work release 
program. By hiring veterans, we were 
not only doing something good for the 
community, but finding people who 
embodied the ideals of respect, integrity 
and trust that we built the business on.
Best of all, there was an inherent trust 
among team members. They had all 
learned to rely on each other in the service, 
and those shared experiences meant 
trust was there from the start.It was 
certainly an advantage in building trust 
with customers, but you don’t have to be 
a veteran or hire one to gain that level of 
trust. What’s most important is that you 
hire people who live and work by the same 
principles you do. They need to be people 
you trust to do the job, and you need to be 
someone they trust as their boss.
Any new employee has a transition period 
as they adjust to a new environment and 
new coworkers. But by hiring around 
principles and around culture, you can 
accelerate the process. The groundwork 
of building trust is already there.

Trust level 3: Giving others the 
reins.
Once the business was established, we 
realized we could multiply the success 
and hire more veterans with a franchise 
system that would allow veterans and 
their family members across the country 
to build their own businesses using our 
model.
At a certain point, for your business to 
grow, you have to relinquish some control. 
One person in a truck can only do so much. 
Giving others the opportunity to use the 
trust and reputation we had developed 
requires its own amount of trust.
That time comes for every successful 

business, whether you’re pursuing a 
franchising strategy like us or simply 
scaling operations to offices in other cities 
or countries, or even expanding your 
services or taking on more business.
If you really want your business to thrive, 
you have to delegate, and that takes trust. 
But if you’ve been building a business 
based on trust from the start, there should 
be no question that your team is up to the 
task. Trust between your company and 
your customer and trust among your 
employees culminates in a trust around 
your shared principles.
Trust manifests in many ways.
It’s easy for me to tell you that trust 
should be at the core of your business, but 
actually embedding that in your culture -- 
especially if you’re well established -- can 
be incredibly difficult. Trust can be broken 
in a moment, but takes years to build. It 
accumulates with every action.However, 
trust can be demonstrated in little ways. 
It’s showing up on time. It’s addressing 
people with respect as sir or ma’am. It’s 
cleaning up after yourself. It’s holding 
your employees accountable for living up 
to the standards you promise. It’s thanking 
customers for their business, their 
references, their reviews. It’s working 
to rectify bad reviews and underlying 
issues when they arise.It’s little things 
that are too often overlooked in the hustle 
and bustle of business but that speak 
to your character. It’s not out of reach 
for any other business, but it requires 
a conscious commitment from the top 
down.Ultimately, it’s worth it. Principles 
are at the core of every great company. 
Especially as a business grows, it needs a 
guide, something that every employee can 
embody, and chief among them is trust.

 Presidents of three countries of Iran, Russia and Turkey 
agreed with one another to set aside US dollar in their 
transactions.With due observance to the said issue, 
ditching US dollar by the aforementioned three countries 
gained groundIn an expert-level meeting held yesterday 
in the presence of presidents of Iran, Russia and Turkey, 
Iranian oil minister and governor of the Central Bank of 
Iran (CBI), it was stipulated that US dollar will be sidelined 
in trilateral trade and business transactions.In this high-
profile trilateral meeting held in Tehran yesterday, Iranian 
President Hassan Rouhani, Russian President Vladimir 
Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan 
reached an agreement to sideline US dollar from their 
banking transactions, selling oil and purchasing goods.
Accordingly, selling oil, purchasing basic goods and 
commodities, promoting banking relationship, exchanging 
transactions with national currencies of three sides with 
the aim of ditching US dollar as well as broadening business 
and economic ties were put atop agenda.However, it is 
supposed that Governor of the Central Bank of Iran (CBI) 
Abdol-Nasser Hemmati will head to Moscow in the earliest 
convenience in order to follow up the agreements made in 
this respect.

CBI Chief Hails Iran’s Economic 
Deals with Russia, Turkey
 The governor of the Central Bank of Iran (CBI) hailed his 
bilateral talks with Russian and Turkish officials on Friday 
as “beneficial and constructive” and said Iran and the two 
countries reached agreements on various economic topics, 
including oil and gas exports and banking ties.
“Today, on Friday, September 7, during the trilateral meeting of 
Iran, Russia, and Turkey, along with Oil Minister (Bijan Namdar 
Zanganeh), we had beneficial and constructive bilateral 
meetings with trade officials of Russia and Turkey with the 
presidents of the (three countries) in attendance,” Abdonnaser 
Hemmati said on social media.“The sale of oil, purchase of 
basic goods, expansion of banking relations, exchange of 
national currency with the aim of ditching the (US) dollar 
and development of trade and economic relations were the 
main topics of the negotiations and agreements with the two 
neighboring countries,” he said.The CBI governor added that he 
plans to follow up on the agreements in his upcoming meeting 
with the governor of the Central Bank of Russia in Moscow.

India proposes to double bilateral 
trade with Iran
 Commerce and Industry Minister of India, Suresh Prabhu 
Friday proposed to double bilateral trade with Iran in the 
next five years from the current level of $13.8 billion, an 
official said.The official announced that Prabhu’s scheduled 
visit to Tehran on October 2 has been postponed for some 
reasons. He was to attend the ministerial meeting of the 
International North South Transport Corridor.Ways to 
boost trade and investment between the two countries 
were discussed during a meeting between Prabhu and 
Iranian Minister of Road and Urban Development Abbas 
Ahmad Akhoundi here.
The meeting assumes significance as the US has imposed 
sanctions on the Persian Gulf country. The US has also told 
India and other countries to cut oil imports from Iran to zero 
by November 4 or face sanctions.
After the meeting of the two ministers, Prabhu tweeted, 
“Our discussions were centered on expanding bilateral 
ties between India and Iran beyond the energy and security 
sector.”

The most essential element 
of a business isn’t revenue or 
investors or employees or even 
customers. The most essential 
element of a business is trust. 
Every entrepreneur has an endless 
stream of opportunities and 
decisions to focus their attention 
on. But at least in my experience, 
the most important is always 
building levels of trust.

These 3 Levels of Trust Will 
Make or Break Your BusinessIran, Russia, Turkey agree to ditch USD

news

At a certain 
point, for your 
business to 
grow, you have 
to relinquish 
some control. 
One person in a 
truck can only 
do so much. 
Giving others the 
opportunity to 
use the trust and 
reputation we 
had developed 
requires its own 
amount of trust.



...European Union 
made all their 
pledges in bad faith 
with Iran Is it a 
convincing reason 
to extend our hands 
to neighboring 
countries such as 
Russia and Turkey? 
With any conditions? 
Does the negligence 
with these countries 
mean to ransom 
them or in these 
agreements the right 
of both parties has 
been made?
In a world where 
no country can 
be trusted %100, 
do you have to 
disconnect with 
the whole world? 
Of course, it is clear 
that the meaning 
of the slogan, 
"Not Oriental, not 
Western," is not 
that we do not 
have a relationship 
with any country 
but bilateral and 
moderate relations 
that are not opposed 
to any of the parties.
In recent years, 
Russia based on 
the logic of profits 
and losses, in "a 
few places" with 
the United States 
a c c o m p a n i e d 
against our 
country Of course, 
in some places, 
he accompanied 
us with against 
America And this 
means that this 
country is not 100 
percent unreliable, 
and of course it's not 
100 percent reliable, 
and we should not 
put all our eggs in a 
basket.
Turkey has been 
like Russia in 
places against Iran, 
especially in the 
events that have 
taken place in Syria. 
That Putin and 
Erdogan are now 
clinging to Rouhani 
and tomorrow with 
the Americans is 
not a new issue, 
which should make 
Iranians sensitive 
to Turkey and 
Russia and sign any 
contract with all 
aspects. However, 
it is impossible to 
say that there is no 
connection with 
any country, and 
at the very least 
it is impossible at 
present because 
of the existing 
sanctions and the 
lack of domestic 
production in our 
country.
As a result , relations 
with other countries, 
yes, but not paying 
them for ransom.

US’ talks of intl. law “a funny joke”: 
Iran’s Ambassador to the Netherlands, Alireza Jahangiri, 
said in a tweet that the US hijack of an upcoming 
UNSC meeting to discuss Iran's alleged 'violations 
of international law' is a “funny joke”.“Talking about 
international law by the US Government (especially 
during the Trump’s administration) is a funny joke that 
nobody, [not] even the members of the UN Security 
Council, will take seriously,” wrote Iranian Ambassador 
to the Netherlands, Alireza Jahangiri, in a tweet on 
Thursday.The Iranian diplomat went on to stress that the 
US’ attempt is “doomed to failure.”US Ambassador to the 
United Nations, Nikki Haley, said in a press conference 
on Sep. 5 that Trump was going to chair a meeting of 
the -15nation body on Iran on September 26, where he 
would discuss Iran's alleged “violations of international 
law".In response, Iran's Permanent Mission to United 
Nations said in a statement on Wed. that US hijack of an 
upcoming UNSC meeting to turn it to an anti-Iran event 
is a futile attempt to divert attention away from Israeli 
brutalities and to remove the issue from the Council 
agenda.
Tehran, Minsk call for increasing 
bilateral cooperation
 In a meeting between Iran and Belarus parliamentary 
heads, the two sides called for expanding bilateral ties in 
different domains.In a Friday meeting in Minsk, Iranian 
Parliament Speaker Ali Larijani met with Chairman of the 
House of Representatives of Belarus' National Assembly 
Vladimir Andreichenko and Chairman of the Council of 
the Republic of the National Assembly of Belarus Mikhail 
Myasnikovich.Iran and Belarus are reliable partners for 
each other and have proved this in many instances, said 
Larijani.Organizing the parliamentary cooperation 
between the two countries is essential, he said, calling for 
following the implementation of agreements. He went 
on to say that academic cooperation, besides business 
ties, is of utmost importance for Iran, adding that Iran’s 
agriculture sector shows enormous potentials.Referring 
to the approval of the document on the exchange of 
convicts between Iran and Belarus in Iran’s Parliament, 
he stressed the need for the adoption of this document in 
Belarus' National Assembly.
Iran’s Parliament to Discuss 
Aspects of Basra Consulate 
Incident
The Iranian Parliament’s National Security and 
Foreign Policy Commission would hold a meeting on a 
Friday mob attack on the country’s consulate in Iraq’s 
southern city of Basra, an MP said.Rapporteur of the 
parliamentary commission told Tasnim on Saturday that 
its very next meeting will delve into the Friday attack, 
during which a mob of Iraqi protestors stormed into the 
Iranian Consulate in Basra, destroyed the diplomatic 
mission’s properties, took down the flag of Iran and 
torched the building.The Iranian Foreign Ministry has 
condemned the “brutal” attack on the consulate, warning 
about overt and covert efforts to undermine the friendly 
relations between the Iraqi and Iranian nations and 
governments.On Friday evening, the Foreign Ministry 
summoned the Iraqi ambassador to Tehran in protest 
at the attack and the Iraqi police’s inaction despite the 
recent threats against the Iranian diplomatic mission.
Eleven people have been reported killed in the violent 
protests against corruption and lack of basic services in 
Basra over the past week.

Defense min.:
US creates chaos in international system

Iran's Defense Minister 
made the remarks in a 
Saturday meeting with 
General Zhang Youxia, 
Vice-Chairmen of 
China’s Central Military 
Commission, in Beijing.
Violating international 
rules, waging trade 
wars and neglecting 
international agreements, 
including Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), are among 
measures adopted by the 
United States that have 
undermined the global 
security and order, he 
said, adding that the US 

does not care about the 
interests of other actors 
and countries.Western 
Asia has turned into one 
of the main hubs of crisis in 
the world, he said, adding 
that terrorism, extremism, 
and separatism which 
are supported by trans-
regional states, have 
aggravated the situation.
Terrorist groups had 
managed to seize some 90 
percent of Syria’s soil but 
Syrian nation, government 
and armed forces along 
with the help of Iran, 
Russia and Hezbollah 
managed to crack down 

on the terrorists in 
coordination with one 
another, he continued.
Describing China’s support 
for Syrian government in 
the international realm as 
“very influential”, Hatatmi 
said that terrorists in Syria 

are almost at the final 
stage of defeat.The two 
sides further conferred 
on the latest regional 
and international issues, 
defense cooperation and 
ways to enhance bilateral 
ties.he Iranian minister 

arrived in Beijing on 
Thursday night upon the 
official invitation of his 
Chinese counterpart. His 
visit is reportedly aimed 
at increasing the level of 
Iran-China defense and 
economic cooperation.

Relationships, 
Yes 
Ransom ,No

The United States has created chaos in the 
international system and uses any means, 
including terrorist groups, to achieve its goals, 
said Brigadier General Amir Hatami on Saturday.

 During a meeting with Russian President 
Vladimir Putin on Friday, President Hassan 
Rouhani said the two governments' mutual 
confidence in the development of bilateral, 
regional and international cooperation is 
unprecedented.
Referring to the friendly and expanding 
relations between the two countries, 
especially in recent years, Hassan Rouhani 
said, 'The relations and the cooperation 
between Iran and Russia have fortunately 
been in line with the strategic relations of the 
two countries.' 
He expressed satisfaction with holding the 
third Iran, Russia and Turkey summit on 
Syria crisis, saying, maybe a few years ago, 
no politician would believe these three 

countries would be able to play a significant 
role in the regional disaster. 
President Rouhani noted the tripartite 
talks among Iran, Russia and Turkey 
can be a good example of how to resolve 
other regional problems, adding the Syria 
crisis is regrettable, however Iran-Russia 
cooperation with the Syrian people, army 
and government is important in the fight 
against terrorism.
He went on to say Iran-Russia cooperation 
in combating terrorism and defeating the 
largest and the most dangerous terrorist 
group was not only in the interest of the 
Syrian people but also in favor of all nations 
around the world.
President Rouhani appreciated Russia's 

role in sustaining JCPOA and the other 
parties' commitment to its implementation 
and said despite the illegal and unilateral 
withdrawal of the United States from the 
nuclear deal, he hoped the other parties 
would support the deal and fulfill their 
commitments. 
Iran's president stated they should take 
advantage of new opportunities to boost 
relations and promote multilateralism, 
adding the development of banking and 
brokerage relations between Iran and Russia 
will play a major role in expanding bilateral 
trade and economic ties. 
Rouhani also stressed the efforts of the 
two countries' officials to accelerate the 
implementation of the agreements and to 

enhance 
cooperation in various sectors, 

including energy, joint investment in the 
construction of power plants, railways and 
infrastructure projects, and economic, 
scientific and technological fields. 
The summit of Iran, Russia, and Tturkey 
presidents was held in Tehran on Friday as 
a follow-up to the Astana meeting held in 
Kazakhstan in mid-March.

President Rouhani: Tehran-Moscow confidence in 
enhancing cooperation unprecedented

report
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“Most important need of 
Muslim World is unity among 
Islamic countries”

The Supreme Leader of the Islamic Revolution, 
Ayatollah Khamenei received the Turkish 
President, Recep Tayyip Erdoğan and his 
entourage on Friday.
At the meeting, the Leader of the Revolution 

regarded the most important need of the 
Muslim World today as increased closeness 
and synergy among Islamic countries, stating, 
“Closeness and cooperation among Islamic 
countries will surely pave the ground for 
resolving the problems of our region; as a 
result, the Front of Arrogance, with the U.S. at its 
top, is troubled by the cooperation and friendly 
relations among Islamic countries and the 
formation of an Islamic power”.
He described the concern as the reason behind 
animosity of the U.S. towards powerful Islamic 
countries and added, “The Islamic Republic 
of Iran and Turkey are two powerful and 
dignified countries of the region and share the 
same motivations for the Muslim World; thus, 
political and economic relations between the 
two countries should expand”.
The Leader of the Islamic Revolution referred 
to the existing cooperation and good relations 
between the Islamic Republic of Iran and 
Turkey since the coming into power of the 
movement that advocates Islam in Turkey, 

and stressed, “The commonalities should be 
reinforced as much as possible”.
Ayatollah Khamenei appreciated the positions 
taken by Mr. Recep Tayyip Erdoğan regarding 
the matters of Myanmar; then referring to 
the matter of Palestine, he reiterated, “The 
Palestinian cause is still very important and it 
should not be ignored even for a second”.
During this meeting, in which the Vice President 
of Iran, Es'haq Jahangiri was also in attendance, 
the Turkish President regarded the situation 
of the region as critical, and hoped that by 
cooperation between the Islamic countries, the 
problems of the region will be resolved.
Mr. Recep Tayyip Erdoğan regarded lack of 
coherence and unity among Islamic countries 
as the reason behind the current situation 
and stated: “As a result of the behavior of the 
West towards independent Islamic countries, 
the situation has become extremely sensitive. 
For the same reason, solidarity and fraternity 
should expand, in particular, between the 
Islamic Republic of Iran and Turkey”.

US keeps sending messages to Iran for 
negotiations: Rouhani
 Iranian President Hassan Rouhani said Sat. that the US constantly sends 
messages to Iran through various methods to start negotiations.The 
president made the remark on Saturday morning in his address to the 14th 
Shahid Rajaei National Festival broadcast live on state television.Rouhani 
maintained that the Iranian nation will not yield to the pressure from a new 
governing body in the White House, which have no idea what they are talking 
about or doing.He said the Trump’s administration has challenged everyone, 
not just the Islamic Republic of Iran. “They have even gone head-to-head with their o l d 
and traditional friends,” Rouhani added.“From one side, they put the Iranian nation under pressure, and from 
another side, they send us messages every day to hold negotiations,” Rouhani said.“Are we supposed to trust 
their soft side expressed in the messages or their hostile behavior?” Rouhani wondered, stressing that US’ claim 
of being friendly to the Iranian nation runs counter to its measures that have put the people under pressure.

UN Security Council should review 
Trump’s withdrawal from nuclear 
deal
United Nations Security Council diplomats should review Trump’s 
withdrawal from the Iran nuclear deal at a coming high-level meeting 
in New York, according to a senior Russian diplomat.Russia’s Deputy 
UN Ambassador Dmitry Polyanskiy said the Iran meeting should 
focus on the implementation of a 2015 resolution on Iran. The United 
States holds the council presidency for September and has been pushing, 
with little success, to pass resolutions against Iran.Russia hopes the United 
States’ withdrawal from the Iran nuclear deal will be discussed at a United Nations 
Security Council’s high-level meeting on Iran, Russia’s Deputy Permanent Representative to the UN Dmitry 
Polyansky said on Tuesday, commenting on US President Donald Trump’s decision to chair the meeting.“I 
would like to note that we are aware of the plans to organize a high-level meeting on September 26. 

Pakistan Senate for mediatory role between Iran, 
Saudi Arabia
Pakistan Senate standing committee on foreign affairs has proposed the 
government to play a mediatory role between Iran and Saudi Arabia.
Pakistan Senate for mediatory role between Iran, Saudi ArabiaThis was stated 
by Chairman Senate Standing Committee on Foreign Affairs Senator Mushahid 
Hussain Sayed after the briefing to the committee by Foreign Minister Shah 
Mehmood Qureshi and Foreign Secretary Tehmina Janjua on Pakistan's foreign 
policy and the recent visit of US Secretary of State Mike Pompeo.Mushahid 
talking to media after the briefing said that the committee was informed that 
China-Pakistan Economic Corridor is a national project and the government is 
committed to proactively pursuing all the projects under the CPEC.

Parl. official says global Arrogance behind Basra 
consulate attack
Adviser to Iran’s Parliament speaker, Mansour Haghighatpour, told Mehr 
News on Saturday that the recent developments in Iraqi city of Basra which 
culminated in an attack on Iran’s consulate are “completely suspicious”.
Speaking to Mehr News Agency on Saturday, Adviser to Iran’s Parliament 
speaker, Mansour Haghighatpour, said the attack on Iran’s consulate in Basra, 
south of Iraq, is “completely suspicious.”He voiced confidence that the global 
Arrogance was behind the attack.“These countries are, on the one hand, seeking 
to cause tension and create crisis in the Iraqi society to disrupt the country’s 
stability, and on the other hand, they are trying to undermine the relations 
between Iran and Iraq,” he said.



Iran, Russia, Turkey Agree To 
Ditch Usd

Iran Dismisses Call on Nationals to Leave 
Basra
 Iran’s foreign ministry rejected media reports claiming that 
the country has warned its nationals to leave Basra after a 
number of Iraqi protestors set fire to the Iranian consulate 
in the city.
“The Islamic Republic of Iran’s embassy has not issued any 
statement calling on the Iranian nationals to leave Basra,” 
Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi told FNA on 
Saturday.He added that such reports are released by certain 
hostile circles which had plotted the barbaric attack against 
the Iranian consulate in Basra and want to destroy relations 

between Iran and Iraq.
Protesters stormed the Iranian 
consulate in Southern Iraq’s city 
of Basra on Friday, setting it on 
fire as part of demonstrations 
against lack of services and jobs in 
which several government buildings 
have been ransacked and torched.
Demonstrators on Friday broke into the consulate building 
in Basra which was empty when the crowd burst in.
Iraqi security officials announced a citywide curfew in Basra, 
a city of two million people, warning that “anyone present in 
the street” would be arrested.

While Hemmati Cited 
oil sales agreements 
and the elimination of 
the dollar in Iran's talks 
with Russia and Turkey 
as a good news but with 
a review of the history 
of Iran's relations with 
Russia, and especially 
Turkey, we should see 
the end of this news, is it 
good or not! On Friday, 
the head of the Central 
Bank of Iran announced 
significant agreements 
between Iran and 
Russia and Turkey 
on oil sales and the 
elimination of the dollar. 
Establishing strategic 
and economic relations 
with both Russia and 
Turkey at this time that 
opportunities for Iran 
are rapidly losing, and 
every day the economic 
challenges for the 
people of the country 
are increasing, is a risk. 
That the United States 
and the ...
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Morning call to prayer : 
05:21:02  
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13:00:40  
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19:35:40  

High: 35 ° c
Low: 19 ° c
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Relationships, Yes 
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“Most 
important 
need of Muslim 
World is unity 
among Islamic 
countries”
Iran, Turkey should 
deepen economic 
ties to confront US 
sanctions
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 "At the threshold of the month of Muharram, the 

necessary arrangements have been made with 

about 400 mourning congregations in 15 mu-

nicipal districts and the mourning ceremonies will be held in 

600 areas of the city," the head of urban services department 

for Isfahan municipality said.
"Isfahan urban management organization is ready to 
provide additional services for Isfahani citizens at the 
threshold of the month of Muharram," Gholamreza Saketi 
said. "All arrangements to transporting the produced wet 
and dry wastes and distributing the special bags for wet 
wastes and the recycling baskets to collect dry wastes in 
the places of holding the mourning ceremonies are among 
the predicted programs of the municipality during the 
days of the month of Muharram," he added."The public 
relations and the urban services department of Isfahan 
municipality have formed "Muharram headquarters", 
and made good plans with the cooperation of Islamic 
Propagation Organization to facilitate people's coming 
and going. They also provide the necessary permits for 
mourning congregations," he said."Some instructions have 

been announced to Isfahan 15 municipal districts under 
which mourning congregations and Salavati stations will 
be specified. All urban services will also be controlled by 
the municipality to keep the city clean and dynamic in 
mourning days of Muharram," he added."At the threshold 
of the month of Muharram, the monitoring committee 
of Salavati stations including the Islamic Propagation 
Organization, municipality, fire department, security 
police, highway patrol will cooperate with eachotherr 
to prevent any problems in these stations, and in case of 
any problems, the necessary admonitions will be given 
and the problems will be solved as quickly as possible," he 
mentioned.

Will Parks, The UNICEF (United Nations International 
Children's Emergency Fund) representative in Iran and 
the head of the international center of child-friendly city 
attend a meeting with the presence of the mayor of Isfahan. 
Pointing to launching the Right House in Isfahan, the 
mayor of Isfahan said, "Strengthening the children's rights 
will change the society's attitude toward them. Isfahan is 
completely ready in every ways to implement the motto of 
"Child-friendly city" in the practice of urban planning and 
related infrastructures."
"One of the measures that has been taken so far 
is concluding the agreement with the Human Right 
Department of the Justice Ministry to protect the rights 
of citizenship that a part of it is related to the protection of 

children," Nowrouzi continued.
Saying that Isfahan has some necessary parameters to be a 
child-friendly city, the UNICEF representative said, "Isfahan 
has hosted various conferences and different international 
festivals like the 31st International Film Festival for 
Children and Youth. This city has some characteristics 
that will change Isfahan to a child-friendly city."Parks 
described Isfahan as the hero of children and youth's 
world and said, "It is my honor to talk with the hero of the 
children's world in this meeting. Of course, Isfahan has been 
very lucky to take this mayor, considering his expertness 
and commitment."Pointing that Isfahan has 2.5 million 
population, and the population of the whole province is 
5 million, he emphasized, "All Isfahani citizens should be 
child-friendly; we enjoy the international experiences of 
190 countries in which UNICEF is active, and we can also 
transfer these experiences to Iran."

Isfahan ready to welcome Muharram

Isfahan hero of children's world
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