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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,851,0004,201,000قدیم

سکه طرح 
4,116,0004,387,000جدید

2,031,0002,211,000نیم سکه

1,046,0001,121,000ربع سکه

611,000616,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,481,0001,568,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18341,890361,970 عیار

یک گرم طالی 
19360,850382,050 عیار

یک گرم طالی 
24455,850482,630 عیار ادامه در صفحه 

مسکن مهر به ایستگاه آخر رسید:

طرح جایگزین آماده است
از دو میلیــون و ۳۰۰ هزار واحد مســکن مهر 
تاکنون دو میلیون واحد بــه متقاضیان واگذار 
شده و از ۳۰۰ هزار باقی مانده ۱۵۰ هزارتای آن 
متقاضی ندارد. از ســوی دیگر طرحی که از آن 
به عنوان جایگزین مسکن مهر با جامعه هدف 
اقشار متوسط یاد می شود روی میز دولت قرار 

گرفته است.
مســکن مهر به روزهای پایانی خــود نزدیک 
می شود. با این حال به دلیل نبود بودجه مناسب 
بخش عمده سایت های مسکن مهر فاقد خدمات 
زیربنایی و روبنایی مناسب است. تا قبل از جهش 
نرخ ارز عنوان می شــد تکمیل زیرساخت های 
مسکن مهر ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه 
الزم دارد. با این حال شــرکت عمران شهرهای 

جدید برنامه هایی را برای استفاده از...

 تالش یک ملت 
برای آینده

مرداد ماه تمام شد و آمریکایی ها 
طبق نقشه داخلی خود نتوانستند 
ایرانی ها را متقاعد کنند  تا برای 
مذاکره با آنها وارد عمل شــوند. 
رهبر انقالب در سخنرانی خود 
در 22 مرداد ماه نقشه راه را برای 
همه ما مشخص کردند و مذاکره با 
آمریکا را منع کردند  و تمام هفت 
تریلیون دالری که رییس جمهور 
آمریکا در خاورمیانه هزینه کرده 
بود بی ثمر مانــد . آمریکا نیز به 
این نتیجه رســید که ایران تنها 
یک دولت  نیست بلکه  یک ملت 

است. 
البتــه آمریــکا هم کشــوری 
 نیســت کــه کوتــاه بیایــد و 
همین جا دست بکشد. به طور 
 حتم هم اینک سیاست مداران و 
اقتصاد دانان آمریکایی، مشغول 
خلق ایده های جدید برای ایران و 
 خاور میانه هستند در صورتی که 
سیاست مداران ایرانی در تلگرام 
و توییتــر و دیگر شــبکه های 
جاسوسی تمامی افکار ومکالمات 

خود را بازگو می کنند.
گرچه روند اقتصادی کشــور به 

گونه ای شده که...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
        به طول انجامیدن پروژه های نیمه تمام باعث می شود که هزینه های زیادی تحمیل شود و با برآورد اولیه برای اتمام پروژه ها همخوانی نداشته باشد 

که مازاد این هزینه ها از جیب مردم دریافت می شود.

دولت از بخش خصوصی کمک می گیرد؛

سنگینی ۵۰۰ طرح نیمه کاره روی دوش اصفهان

مروری بر زندگی پیر امیدیار؛

 نابغه ای که چشم انداز بازرگانی دیجیتال را تغییر داد
پِیر مراد امیدیار تاجری ایرانی االصل است که در فرانسه چشم به جهان گشود و تاسیس وب سایت 
مزایده آنالین eBay و ریاست هیئت مدیره آن را برعهده داشته است. امیدیار یکی از نخستین 

افرادی بود که روی موفقیت خرید و فروش آنالین ســرمایه گذاری کرد و خیلی زود، یعنی 
 Omidyar در ســن ۳۱ ســالگی از این راه میلیاردر شد. امیدیار و همســرش همچنین
Network را تاسیس کرده اند که فرصت هایی بشردوستانه در اختیار سازمان های انتفاعی 
و غیرانتفاعی سراسر جهان قرار می دهد.امیدیار در شهر پاریس به دنیا آمد و فرزند والدینی 

ایرانی و مهاجر بود که برای ادامه تحصیالت خود به فرانسه آمده بودند. پدر و مادر امیدیار، ...
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 اصغر جهانی بهنمیری پیش 
از ظهــر یکشــنبه در جمع 
مدیران آب منطقه ای کشور 
اظهار داشــت: پســاب را به 
عنوان یک کاالی جدید نگاه 
نمی کنیــم و نخواهیم کرد، 
بلکه این منبع قبال در چرخه 
و بیالن منابع آب نظیر تغذیه آبخوان نقش 

داشته است.
وی بیان داشــت: ماموریت ما در مدیریت 
پســاب ها ارتقای بهره وری آب با مدیریت 
صحیح عرضه و تقاضــای منابع آب از قبیل 
جابجایی تخصیص های فصلــی برخی از 
صنایع و کشاورزی از آب خام به پساب و در 
قبال آن آزادسازی منابع آب جهت جبران 
کمبودهای آب شــرب و تقویت آبخوان ها 
اســت. رییس گروه بهره بــرداری آب های 
غیر متعارف و پساب شرکت مدیریتی منابع 
آب ایران ادامه داد: امروز با کمبود شدید آب 
شرب در استان های کویر مرکزی مواجه ایم 

که چالش های بسیاری را ایجاد کرده است.
وی افزود: به منظور تامین آب شــرب و آب 
صنایع به جای اینکه اقــدام به تامین آب از 
دوردست ها و دریا کنیم بهتر است با مدیریت 
منابع آب محلی نظیر پساب ها نظیر اجرای 
طرح های جایگزینی پســاب با منابع آب با 
کیفیت در اختیار بخش های مختلف مصرف 

کننده، اقدام موثری صورت پذیرد.

 40 درصد از بارش هــا نیز در زمان 
غیرالزم انجام می شود

جهانی بهنمیری بیان داشــت: براســاس 

گزارشــات منابــع بیــن المللی تا ســال 
2۰2۵ از هر ســه نفــر مردم جهــان، دو 
نفــر دغدغــه آب را خواهنــد داشــت و 
 ایــن یــک هشــدار جــدی بــرای تمام 

کشورها است.
وی اعالم کرد: متوســط بارندگی در کشور 
2۵۰ میلــی لیتر اســت که از یک ســوم 
میانگین جهانی بــارش و نیمی از میانگین 
قاره ای آســیا نیز کمتر اســت. همچنین 
توزیع مکانــی همین بارش کم در کشــور 
نیز بسیار ناهمگون اســت. ضمن اینکه ۴۰ 
 درصد از بارش ها نیز در زمان غیرالزم انجام 

می شود.
رییس گروه بهره برداری آب های غیر متعارف 
و پساب شــرکت مدیریتی منابع آب ایران 
ادامــه داد: در افق طــرح ۱۴2۰، حدود ۴۰ 
میلیارد متر مکعب فاضالب در بخش های 
شرب، صنعت و کشــاورزی خواهیم داشت 
که این میزان از مرکز یک ســوم منابع آب 
تجدید شونده کشــور خواهد گذشت. لذا 
با تصفیه این فاضالب ها و بــا برنامه ریزی 
و مدیریت صحیح پســاب ها مــی توانیم 
 بخشــی از کمبودهای منابع آبی را جبران 

کنیم.

 50 تصفیه خانه در کشــور در حال 
ساخت است

 وی با اشــاره بــه بهــره بــرداری بهینه از 
پساب ها افزود: در حال حاضر ۱۸۶ تصفیه 
خانه فاضالب در دســت بهره برداری داریم 
که میزان حجم پســاب تولیــدی فعلی به 
حدود یک میلیارد و 2۰۰ میلیون متر مکعب 
می رســد. جهانی بهنمیری در ادامه بیان 
داشــت: ۵۰ واحد تصفیه خانــه با ظرفیت 
حدود ۳۳۰ میلیون متر مکعب در سال نیز در 
حال ساخت است که با احتساب یک میلیارد 
و 2۰۰ میلیون متر مکعب در ســال پساب 
تولیدی فعلی، این میــزان در آینده نزدیک 
به حدود یک میلیــارد و ۶۰۰ میلیون متر 
مکعب در سال خواهد رسید.   وی همچنین به 
تشکیل کمیته راهبری برنامه ایمنی فاضالب 
در مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با عضویت نمایندگان 
وزارت نیرو و دیگر دستگاه های مرتبط خبر 
داد که هدف از تشــکیل این کمیته، تهیه 
دستوارالعمل های مدیریت ریسک و کنترل 
آالینده های ناشی از مصرف فاضالب و پساب 
با هدف ارتقاء سالمت، بهداشت و درمان، آب 

و خاک و حصول است.

رییس گروه بهره برداری آبهای غیرمتعارف منابع آب ایران خبر داد:

اجرای طرح های جایگزینی پساب با منابع آب با کیفیت

 به منظور تامین آب 
شرب و آب صنایع 

به جای اینکه اقدام 
به تامین آب از 

دوردست ها و دریا 
کنیم بهتر است با 

مدیریت منابع آب 
محلی نظیر 

پساب ها نظیر 
اجرای طرح های 

جایگزینی پساب با 
منابع آب با کیفیت 

در اختیار
 بخش های مختلف 

مصرف کننده، 
اقدام موثری صورت 

پذیرد.

 رییس گروه بهره برداری آب های غیرمتعارف و پساب شرکت 
مدیریت منابــع آب گفت: یکی از سیاســت های مدیریت 
آب، برنامه ریزی اســتفاده از فاضالب تصفیه شده با رویکرد 

جایگزینی منابع آب باکیفیت است.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
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برندسازی در نوزدهمین نمایشگاه صنایع دستی اصفهان
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با تاکید بر اینکه وجود نمایشگاهی در چهلستون کسب شخصی 
را مختل نمی کند، گفت: جایگاه سوغات و صنایع دستی روستایی استان در شهر اصفهان که مرکز استان است خالی است. جعفر جعفرصالحی در آیین 
افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان دیروز در کتابخانه مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد ما در نوزدهمین نمایشگاه ملی 
صنایع دستی اصفهان مطرح کردن شرکت های تجارت الکترونیک در حوزه صنایع دستی بود و خوشبختانه امروز ۳۰ شرکت فعال در این حوزه در 
استان شکل گرفته است. وی با بیان اینکه امسال در نمایشگاه برندسازی انجام شده است، افزود: جایگاه سوغات و صنایع دستی روستایی استان در شهر 
اصفهان خالی است و در کنار نمایشگاه ملی صنایع دستی اصفهان نمایشگاهی نیز به صورت ویژه به ارایه سوغات اصیل اصفهان اختصاص یافته است.
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عدم مدیریت و راهبری 
صحیح توسط کارفرما، 
عدم توان اجرایی یا بی 

مسئولیتی توسط پیمان 
کار، عدم تامین منابع 

مالی کافی و یا عدم 
هماهنگی در بخش های 
حاکمیتی پروژه از جمله 

دالیل نیمه کاره ماندن 
برخی طرح هاست.

 تالش یک ملت 
برای آینده

ادامه از صفحه یک:
 ...  تــا کنــون فقط مــردم تالش 
 کرده اند تا بتواننــد در این اوضاع 
نا به سامان مقاومت کنند اما از نگاه 
کالن این وظیفه حکومت است که 
شرایط را به گونه ای فراهم کند که 
کسب سود در اقتصاد از روندهای 
طبیعی و مشــروع و بــا گرایش 
 به تولیــد و فعالیت مولــد پیروی 

کند. 
اگر در اقتصاد ایران همه در قامت 
ســوداگرانی غیر مولــد حاضر 
شوند، بدون شــک این اقتصاد 
از هــم خواهد پاشــید؛ و طبق 
معمول تنها این مردم هســتند 
که باید تالش کنند و به قول وزیر 
بهداشت »همینه که هست « و 
دولت نمی تواند کاری بکند و تنها 
مامردم هستیم  که باید با کثرت 
انگل های اقتصادی مقابله کنیم و 
این کار را از خودمان شروع کنیم؛ 
حقیقتا این باید نقدی باشــد بر 
 خویشتن که چرا با خود چنین 

می کنیم؟ 
به طور طبیعی آن دسته از ایرانیانی 
که در این کشــور در هر شرایطی 
ماندگار هستند و راهی به خارج از 
ایران ندارند، بازندگان اصلی تداوم 
این شرایط هستند. آیا واقعا نتیجه 
 مانــدن و ایســتادگی باید تباهی

 باشد؟ 
در دوران جنگ تحمیلی کســانی 
که ماندند جاویدان شــدند چون 
هدفی مقدس داشــتند اما اکنون 
 ماندگان مجالی ندارند و یا هنوز باور 
نکرده اند کــه اوضــاع جامعه به 

نفعشان نیست.
البته نباید از خیل عظیم جمعیت 
مانده در ایران که به کشورشان عرق 
دارند گذشت و مطمئنا اگر قرار باشد 
کسی شرایط را درست کند این افراد 
هستند، نه کســانی که در جواب 
مشــکالت می گویند»همینه که 

هست«
 ناآرامی های اقتصــادی اخیر این 
بارگران را بر دوش ما مردم ایران به 
عنوان صاحبان اصلی این سرزمین 
می گذارد که مطالبه اصلی خود را از 
کاهش قیمت ها به نظام مند کردن 
سیستم پایش ثروت در کشور تغییر 
دهیم و آینده خود و نسل های بعدی 
را از گزند انگل هــای اقتصادی در 

امان نگه داریم.
 اما برای این کار ابتدا باید از خودمان 
شروع کنیم . مسئولین نیز روزی از 
خود مردم بوده اند اما حال برخی از 
آنها  تافته  جدا بافته شده اند و کم کم 

از مردم جدا شده اند.
اگر مســئولین مشــکل مردم را 
مشــکل خود می دانستند شاید از 
دید دیگری به آن نگاه می کردند و 

برای رفع آن تالش می کردند.
 وقتی بین مردم کمبود دارو وجود 
دارد مســئولین نیــز در صورت 
مریــض شــدن بایــد در همین 
شــرایط مداوا شــوند، اگر مردم 
با مشــکل گرانی هــر روز ، تورم 
 و کاهش ارزش ســرمایه هایشان
 رو به رو هستند ، مسئولین نیز نباید 

در رفاه به سر ببرند.
 آنچه مسلم است در این اوضاع اگر 
مردم کشور با تحلیلی واقع بینانه از 
شرایط، در برابر فشارهای دشمن 
ایستادگی نمایند و از حق تعیین 
سرنوشــت خویش دفاع کنند، از 
این مرحلــه گذر خواهنــد کرد و 
مشــکالت هم به تدریــج مرتفع 
خواهد شد اما این برخی از مسئولین 
هســتند که برای همیشه نامشان 
در تاریخ کشــور با بدنامی عجین 
 می شــود و رو ســیاهی به ذغال 

خواهد ماند.

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

ساخت، نصب و راه اندازی خط پنجم تولید پشم معدنی به روش کوره الکتریکی 
مهندس مســعود پیرجمالی مدیر پروژه های شــرکت تارابگین بــا اعالم این خبر گفت : این شــرکت 
 اولین تولیدکننده عایق های معدنی پشــم ســنگ اســت که در ســال 56 توسط شــرکت اتریشی

 VOEST-ALPIN در کنار ذوب آهن با چهار خط تولید  پشم سنگ احداث شد و مورد بهره برداری 
 قرارگرفت و از آن زمان تا کنون به دلیل باال بودن کیفیت محصــوالت خود، جزو تولید کنندگان مطرح

عایق های معدنی در سطح کشور شناخته می شود.  وی افزود : با توجه به نیاز بازار و در ادامه بهره برداری از 
کوره کک سوز شرکت در سال 95 ،  به دستور مدیر عامل شرکت، ساخت یک خط تولید مشابه با خطوط تولید 

شرکت اتریشی در اردیبهشت ماه سال جاری در دستور کار این واحد قرار گرفت.  بنا براین با توجه به عدم وجود نقشه 
و اطالعات مورد نیاز ، این واحد با بهره گیری از تجارب ارزشمند بخش های داخلی کارخانه و با استفاده از روش مهندسی 

معکوس ، ساخت خط پنجم کوره برقی را  از اوایل خرداد ماه آغاز نمود و به لطف خدا و با همت و حمایت مدیر عامل و سایر واحدهای کارخانه  ، 
خط پروژه مذکور در مردادماه 97 استارت خورد  و مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت. مهندس مسعود پیرجمالی خاطر نشان کرد : پس از 
انجام این روند آزمایشی موفقیت آمیز و بعد از انجام مراحل تکمیلی خط پنجم، تولید نامی پشم سنگ با کیفیت بسیار عالی در هفته اول شهریور 

ماه سال جاری پس از 40 سال  و برای اولین بار محقق شد  و این خط جهت تولید مداوم تحویل بهره بردار گردید. 

۷۳ هزار سالمند در اصفهان تحت پوشش کمیته امداد هستند
 مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: بیش از 7۳ هزار سالمند باالی 60 سال تحت حمایت کمیته 

امداد اصفهان هستند که به  جز مستمری کمیته امداد هیچ منبع درآمد پایدار دیگری ندارند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد اصفهان، محمدرضا متین پور، با اشاره به روز خانواده و 
تکریم بازنشستگان، اظهار داشت: سالمندان از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و بازنشستگی فرصتی 

برای حذف تنش های شغلی به  منظور کاستن از این آسیب هاست.
وی افزود: در سطح جامعه سالمندانی هستند که هیچ مستمری و منبع درآمد پایداری برای دوران بازنشستگی 

ندارند و با کاهش توان کار کردن به ورطه فقر و نیازمندی کشیده می شوند. در این شرایط کمیته امداد از ابتدای 
تاسیس و با طرح شهید رجایی به حمایت از این نیازمندان شتافت و این رسالت اجتماعی بزرگ را تا به امروز با تمام توان 

دنبال می کند به نحوی که بزرگ ترین جمعیت سالمندان نیازمند و فاقد درآمد و مستمری در استان اصفهان تحت حمایت این نهاد 
قرار دارند. مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اعالم اینکه در حال حاضر 7۳ هزار و 500 سالمند نیازمند 60 ساله و باالتر تحت حمایت 
کمیته امداد در استان اصفهان قرار دارند، گفت: این مددجویان از همه خدمات این نهاد از جمله مستمری ماهیانه، سبد کاال، بیمه پایه و مکمل 

درمانی و مراقبت های دوره ای بهداشتی بهره مند هستند.

شهرستان ها

اجتماع پنج هزار نفری مردم شهر گز در همایش لبخند آب

همایش لبخند آب با محوریت سازگاری با کم آبی با حضور بیش از پنج هزار 
نفر در شهر گز برگزار شد.

مدیر آبفا شاهین شهر در همایش لبخند آب  برضرورت ساکنان این شهرستان به  سازگاری با 
کم آبی تاکید کرد و اعالم نمود:در نیمه اول سال جاری با توجه به محدودیت شدید منابع آبی، 
تخصیص آب شرب  شهرستان شاهین شهر با درنظر گرفتن به اینکه  انتهای خط منابع پیالف 

قراردارد،  حدود 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است.
محمد خلیلی با اشــاره به افت شــدید منابع آب زیرزمینی در این منطقه اعالم کرد: بستر 
شهرستان شاهین شهر به گونه ایی ســت که  ازمنابع غنی  آبی زیر زمینی برخودار نیست 

بنابراین مردم باید خود را با  چنین اقلیمی سازگار نمایند.
وی به چگونگی تامین آب شرب در فصل تابستان اشاره کرد و عنوان نمود: کمبود منابع آبی 
در فصل تابستان باعث شد در تامین پایدار آب شرب مردم با چالش متعددی روبرو شویم اما با 
این وجود توانستیم با اجرای اقدامات فرهنگی ، فنی ومهندسی و بهره برداری آب شرب مورد 

نیاز مردم را تامین کنیم.
مدیرآبفا شاهین شهر با بیان اینکه با اصالح خطوط و تعویض کنتور های فرسوده موفق به 
کاهش میزان هدر رفت آب شدیم تصریح کرد: در سال گذشته میزان هدر رفت آب در شاهین 
شهر18 درصد بوده که با اصالح خطوط فرسوده و تعویض کنتورهای خراب موفق شدیم این 
رقم را به 15 درصد کاهش دهیم.  خلیلی با اشاره به تامین آب شرب جمعیتی بیش از 180 
هزار نفری شهرستان شاهین شهر عنوان کرد:به منظور تامین پایدار و توزیع عادالنه آب شرب 
مشترکین در این شهرســتان اقدام به زون بندی شبکه و نیزنصب شیرهای فشار شکن در 

خطوط انتقال نمودیم تا آب بصورت عادالنه میان مشترکین توزیع شود.
وی به حفر  حلقه چاه در فصل تابستان در شاهین شهر پرداخت و خاطر نشان ساخت: در حال 
حاضر حدود 6 حلقه چاه در شهرهای گز،گرگاب ،میمه و وزوان حفر شده که با دبی بیش از 

120 لیتر در ثانیه بخشی از نیاز آبی منطقه را در مواقع کمبود آب تامین می کند.
مدیر آبفا شاهین شهر به حفر دو حلقه چاه در منطقه قلعه خواجه پرداخت و تصریح کرد: پیش 
بینی شده دو  حلقه چاه در منطقه قلعه خواجه با دبی 50 لیتر در ثانیه حفر شود تا در فصل 

گرم سال آینده برای تامین آب شرب شهرستان شاهین شهر با چالش کمتری روبرو شویم.
خلیلی مصرف سرانه مردم شاهین شهر را رقم باالیی برشمرد و تصریح کرد: هم اکنون مصرف 
سرانه مردم شاهین شهر حدود 190 لیتر در شبانه روز است در حالیکه این رقم در سال گذشته 
حدود 210 لیتر بوده اما با این وجود هنوز مصرف سرانه آب در شهرستان شاهین شهر بسیار 

باالست و باید مردم آب را بهینه مصرف کنند.
وی به اقدامات فرهنگی که منجر به کاهش مصرف سرانه آب در شاهین شهر شده پرداخت 
و بیان داشت:اعزام کارشناسان به ادارات و نهادها،برگزاری نشست مدیر آبفا شاهین شهر با 
مسئولین فرمانداری،آموزش و پرورش مساجد و مرکز درمانی وتفریحی ، برگزاری جلسات 
توجیهی با مشترکین پر مصرف، برپایی نمایشگاه سازگاری با کم آبی در مراکز آموزشی و 
درمانی ، توزیع بروشور و نصب بنرهای با مضامین چگونگی مصرف بهینه آب در نقاط پر تردد 

شهر از جمله اقدامات در این زمینه بوده است.

به گفته معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری 
اصفهان، هم اکنون 518 
پروژه نیمه تمام در سطح 
استان اصفهان وجود دارد 
که ۳00 پروژه تنها با مبلغ 
500 میلیون تومان امکان 
بهره برداری از آن وجــود دارد و به رغم 
اینکه اجرای این تعداد طرح بودجه کمی 
الزم دارد، عدم تکمیــل آنها جای تامل 
دارد، هرچند در این شرایط دولت به فکر 
کمک گرفتن از بخش خصوصی افتاده 
است و قصد دارد کار نیمه تمام خود را به 
این حوزه واگذار کند تا از بند طرح های 
تخت جمشیدی اصفهان نجات پیدا کند.

این پروژه هــا در دوره ای فرصتی برای 
برخی مدیــران فراهم کرد تــا در طول 
دوره مدیریتی خود به بهانه اجرای طرح،  
درخواست بودجه دهند و برای اینکه نشان 
دهند پروژه ای در کار است، کلنگ اجرای 
آن را بدون هیچ زیر ساخت و مطالعه ای به 
زمین می زدند و همین مساله سبب شد 
که در اســتان اصفهان پروژه روی پروژه 
بیاید و لقب پایتخت پروژه های نیمه کاره 

را به خود بگیرد.
از میان 518 طرح ناتمام اصفهان، 218 
پروژه وجود دارد که هزینه های هنگفتی 
می خواهد تا به اتمام برسد اما مساله تنها 
تخصیص بودجه نیست و به گفته رییس 
مجمع نمایندگان استان اصفهان، دلیل 
نیمه کاره بودن پــروژه های اصفهان 60 
درصد مربوط به بودجــه و 40 درصد با 

حوزه های مدیریتی مرتبط است.
اصفهان بیش از 20 سال است که درگیر 
اتمام پــروژه مترو، پروژه ســالن اجالس 
 سران، قطار سریع السیر اصفهان به تهران،
 راه اندازی تراموا در شــهر، ســد ســوم 
کوهرنگ، تونل بهشت آباد و تونل گالب، 
مصلی، حلقه چهارم ترافیکی شهر، شهرک 
طال و شهرک ســالمت، پروژه نمایشگاه 
بزرگ بیــن المللی اصفهان، مــوزه دفاع 
مقدس و بندر خشک است که اگر هریک 
از این طرح ها در زمان تعیین شــده خود 
 به بهــره برداری مــی رســید، اصفهان 
گام های زیــادی به توســعه و مدرنیته 

نزدیکتر می شد.

  برون سپاری پروژه ها و تسهیل 
 بروکراســی راهکارهای تکمیل 

پروژه های نیمه تمام  
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان در یک آسیب شناسی به دالیل 
اصلی تاخیر در بهره داری از پروژه های 
نیمه تمام اشاره کرد و افزود: عدم مدیریت 
و راهبری صحیح توســط کارفرما، عدم 
 توان اجرایی یا بی مســئولیتی توســط

 پیمان کار، عدم تامین منابع مالی کافی و 
یا عدم هماهنگی در بخش های حاکمیتی 
پروژه از جمله دالیل نیمــه کاره ماندن 

برخی طرح هاست.
علی مقدس زاده با بیان اینکه به طور قطع 
به دنبال کوتاه کردن بوروکراسی اداری 
 و رفع چهار مانع ذکر شــده برای اتمام 
پروژه های نیمه تمام اصفهان هســتیم، 
گفت: یکی از راهکارهایی کــه برای به 
نتیجه رســیدن پروژه هــای نیمه تمام 
اصفهان داریم این اســت کــه از 518 
پروژه، ۳88 پــروژه برون ســپاری و به 
 بخش خصوصی واگذار شــود تا شاهد 
بهره داری از آن تا پایان سال باشیم. وی 
با اعالم اینکه به طول انجامیدن پروژه های 
نیمه تمام باعث می شــود که هزینه های 
زیادی تحمیل شود و با برآورد اولیه برای 
اتمام پروژه ها همخوانی نداشته باشد که 
 مازاد این هزینه ها از جیب مردم دریافت 
می شــود، گفت: این در حالی اســت که 
 تاخیر در بهــره داری از پــروژه ها باعث 
می شود خدمتی که قرار است مثال امسال 
به مردم ارایه شود تا مدت ها و حتی سال ها 

به صورت راکد و بی سرانجام می ماند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 

اصفهان با اشــاره به اینکه اتمام هرچه 
زودتر پروژه های نیمه تمام در دستور کار 
استانداری قرار گرفته است و همت همه 
مسئوالن را می طلبد، افزود: سال گذشته 
حدود یک هــزار و ۳00 میلیارد تومان 
بودجه برای پروژه های عمرانی اســتان 
اصفهان مشخص شد که از این میزان 650 
میلیارد تومان یعنــی 50 درصد بودجه 
جذب و تماما برای پروژه های عمرانی در 
سال گذشته مصرف شده و امسال حدود 
618 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

  تخصیص بیش از ۵ میلیارد تومان 
به هر نماینده برای تکمیل پروژه های 

نیمه تمام
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
با اعالم اینکه به هــر نماینده مبلغ پنج 
میلیارد و 800 میلیون تومان اختصاص 
یافت که برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 
در شهرســتان خود هزینه کنند، افزود: 
از 19 نماینده مردم اســتان در مجلس 
شورای اسالمی، 11 نماینده صددرصد 
پول اختصاص داده شــده به آنها را برای 
اتمام سد تونل سوم کوهرنگ تخصیص 
دادند و یک نماینــده 50 درصد از مبلغ 

دریافتی را برای این پروژه اختصاص داد.
وی با بیان اینکه بــرای تکمیل و اتمام 
تونل ســوم کوهرنگ بــه 400 میلیارد 
تومان بودجه نیاز است که امسال عالوه 
بر تخصیص 70 میلیــارد تومان بودجه 
برای تکمیل این پروژه و اختصاص بودجه 
از سوی نمایندگان هم اکنون با مشکل 
بودجه مواجه نیســتیم، افزود: مشکل 
اجرای این پــروژه، پیمانکار آن بود که با 
تغییر آن تالش کنیم پروژه تونل ســوم 
کوهرنگ ظرف یک و نیم سال تا دو سال 

به اتمام برسانیم.
موسوی الرگانی با بیان اینکه پروژه بهشت 
آباد کامال تعطیل شــده است و به دنبال 
این هستیم که بتوانیم آب را از دریا برای 
اصفهان انتقال دهیم، گفت: موضوع آب 

کوپنی یک مساله کذب است.
وی با بیان اینکه مابقی نمایندگان هزینه 
اختصاص یافته به آنها را در مسیر تکمیل 
پروژه های خود در شهرســتان ها صرف 
 می کنند، ادامــه داد: دلیــل تاخیر در

 بهره داری از پروژه های نیمه تمام اصفهان 
سوء مدیریت بوده است.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان 
 تصریح کرد: عــدم پیگیری بــه موقع 
پروژه ها از ســوی مدیــران و کوتاهی 
وزارتخانه هــا در زمــان تصویب بودجه 
در دولت و عدم ارایه پیشــنهادات الزم 
 در مجلــس در زمان بودجــه بندی در 

وزارتخانه ها بسیار نقش دارد.
وی با اعالم اینکه پس از بودجه بندی در 
ســال 97، مبلغی اضافه آمد و در اختیار 
نماینــدگان مجلس برای اتمــام پروژه 
های نیمه تمام قرار گرفت، گفت: شاید 
 تصور مردم بر این است که مجلس باید 
 بودجــه ای بــرای تکمیل پــروژه های

 نیمه تمام مشــخص کنند در صورتی 
که دولت الیجه بودجــه را می آورد و در 

مجلس چکش کاری می شود.
علت اصلی طوالنی شــدن پــروژه های 
نیمه تمام در وهله اول ســوء مدیریت و 
عدم پیگیری به موقع مدیران و کم کاری 
وزارتخانه ها و پــس از آن کمبود بودجه 
مشخص شده اســت که تنها و تنها راه 
نجات آن یک مدیریت کارآمد و هماهنگی 
بین دستگاهی است تا در یک مدت زمان 

مشخص تمام پروژه ها به اتمام برسد.

دولت از بخش خصوصی کمک می گیرد؛

همزمان با 2۵ذی الحجه روز تکریم خانواده و بازنشستگان ؛ سنگینی ۵۰۰ طرح نیمه کاره روی دوش اصفهان

از بازنشستگان و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی استان تجلیل شد 

همزمان با 2۵ ذی الحجه روز تکریم خانواده، بازنشستگان  
و خردمندان، در مراســمی با حضور مدیــر کل تامین 
اجتماعی اســتان اصفهان ، اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان، جمعی از مدیران و کارشناسان تامین اجتماعی 
استان اصفهان و جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تامین اجتماعی ، جشن روز تکریم بازنشستگان و 

خردمندان در باغ جوان اصفهان  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور  فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان 
اصفهان،  محمد گورابی مدیرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهان در 
این مراسم در سخنانی ضمن تبریک روز تکریم بازنشستگان به ویژه 
به مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی  در استان اصفهان  گفت: 
روز خانواده و تکریم بازنشستگان فرصت مغتنمی برای تجلیل و تکریم 
انسان هایی اســت که عمر خود را در جهت خدمت به بندگان و تعالی 
و توسعه کشور برداشــتند و در این راه با دلسوزی و کسب تجربه های 
گوناگون، امروز به عنوان پشــتوانه عظیم  و دارایی مادی و معنوی در 

جامعه محسوب می شوند.
وی با اشاره به اهمیت خانواده در جامعه افزود: خانواده آغوش گرمی است 

که تمام عمر پناه لحظه های تنهایی ماست. 
گواربی افزود: نقش خانواده به عنوان اثرگذارترین نهاد تربیتی در پرورش 

و تربیت سرمایه های انسانی بر کسی پوشیده نیست.
 محمد گورابی ادامه داد :خانواده در آموزه ها و تعالیم اسالمی نیز همواره 
مدنظر بوده و حفظ تکریم خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی از 

اهمیت باالیی در آموزه های اسالمی ایرانی برخوردار است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در ادامه با استناد آیات قرآن 
کریم در سوره انسان گفت:   خداوند به جهت اهمیت خانواده و تکریم 
بازنشستگان، سوره انسان را در 25 ذی الحجه نازل کرد که این سوره در 

شان اهل بیت و پیامبر اکرم ص می باشد.
گورابی افزود: ضرورت توجه به این نهاد اجتماعی به این دلیل اســت 
که خانواده ها کانون پرورش استعداد های آینده کشور عزیزمان ایران 

می باشد.
وی افزود: در خانواده ایرانی به دلیل پایبندی به اصول و تعالیم اخالقی 
اسالمی، مهمترین عامل تزکیه و خانواده پایبندی به ارزش های اخالقی 
و اسالمی است در فرهنگ ملی و دینی ما سالمندان و بزرگترهای خانواده 
همواره از منزلت خاصی برخوردار بوده اند و از آنها به عنوان برکت زندگی 

یاد می شود.
وی در ادامه بر بهره گیری از تجارب و فضایل اخالقی بازنشستگان تاکید 
کرد و ادامه داد: بازنشستگان و خردمندان، افرادی هستند که تجاربشان  
راهگشای اعضای خانواده بوده و کانون مهر و عطوفت محسوب می شوند. 
مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان در ادامه با اشاره به سازنده ترین 
نظام ارتباطات و بهترین آیین فرهنگی ما برخورد مهربانانه با سالمندان 
و تکریم بزرگترها در خانواده است افزود:  رعایت تکریم و حفظ حرمت 
سالمندان و خردمندان به عنوان نمادی ارزشمند از تجربه و دانایی بسیار 

اهمیت دارد.
محمد گورابی مدیرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهــان در پایان با 
ارزوی سالمتی، سعادتمندی و سرافرازی برای بازنشستگان و مستمری 
بگیران، بر خدمت رسانی صادقانه کارکنان سازمان در رفع نیازهای آنان 

تاکید کرد.
در ادامه این مراسم که جمعی از تشکل های بازنشستگی تامین اجتماعی 
استان اصفهان حضور داشــتند از تعدادی از بازنشستگان و مستمری 
بگیران با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل شــد. این هدایا به 20 نفر از 
بازنشستگان با اهدای بن ورزشی و 20 نفر دیگر با ارایه تسهیالت 20 
میلیون ریالی قرض الحسنه تجلیل به عمل آمد.همچنین از دو ورزشکار 
خانم به نام های فریبا اسکندری و زهره سلیمانی که در المپیاد ورزشی 
 مستمری بگیران سازمان ، حائز رتبه اول شــده بودند تقدیر به عمل

 آمد.

 بیش از ۵00 طرح نیمه کاره حاصل عدم اولویت بندی نیازهای 
 اصفهان طی دو دهــه اخیر بوده و این روزها ســنگینی این 
 پروژه ها، جان اصفهان را به نیمه رســانده اســت.  اصفهان، 
سال های سال است که در کالف پیچیده پروژه های نیمه تمام 
به خود تابیده است پروژه های که یا به خاطر کمبود بودجه یا 
عوامل مدیریتی سال های زیادی است بهره برداری از آن به 
تاخیر افتاده و امروز هزینه مازاد آن از جیب مردم کم می شود 
که با دستور استاندار با دو راهکار واگذاری به بخش خصوصی و 
رفع موانع مدیریتی اتمام بخش گسترده ای از پروژه ها تا پایان 

سال در دستور کار قرار گرفته است.

گــزارش

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

       به طول انجامیدن پروژه های نیمه تمام باعث می شود که هزینه های زیادی تحمیل شود و با برآورد اولیه برای اتمام پروژه ها همخوانی نداشته باشد که مازاد این هزینه ها 
از جیب مردم دریافت می شود.



نابودی ۹۰ درصدی محصول پسته آران و بیدگل
 مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل با اشاره به آغاز برداشت پسته از باغ های این شهرستان، گفت: ۹۰ درصد 

محصول پسته آران و بیدگل امسال از بین رفت.
حسین فتاحی با اشاره به اینکه امسال طبق پیش بینی ها باید سالی پر بار در برداشت محصول پسته داشته 
باشیم، اظهار داشت: مشکالت به وجود آمده موجب شده امسال حدود هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال خسارت به 

باغ های پسته وارد شود.
وی افزود: گرم شدن زیاد هوا در بهمن ماه سال گذشته، سرما و وقوع سیل در اردیبهشت ماه امسال موجب نابودی 

۹۰ درصدی پسته در آران و بیدگل شد. مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل با اشاره به اینکه هم اکنون از سطح سه 
هزار و ۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت پسته در آران و بیدگل دو هزار و ۱۰۰ هکتار بارور است، اضافه کرد: وارد آمدن این خسارت، 

عملکرد برداشت را که از هر هکتار دو تن پسته خشک بوده تا ۹۰ درصد کاهش می دهد. وی تصریح کرد: با توجه به فعالیت حدود دو 
هزار کشاورز در بخش تولید پسته و پنج هزار کارگر فصلی در بخش جمع آوری، امسال به دلیل نبود محصول مشکالتی را نیز برای اشتغال به ویژه 
اشتغال فصلی خواهیم داشت. گفتنی است، برداشت پسته در آران و بیدگل از اواخر شهریور آغاز و تا پایان مهرماه ادامه دارد. آران و بیدگل ۱۴ 

هزار هکتار باغ و مزرعه و در تولید پسته رتبه نخست استان اصفهان را با بیش از ۶۰ درصد تولید در اختیار دارد.

فراهم شدن امکان پرداخت تلفنی صورتحساب گاز در استان اصفهان
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از فراهم شدن امکان پرداخت تلفنی صورتحساب گاز در شرکت 

گاز استان خبر داد.
به گزارش شرکت گاز استان اصفهان، سید مصطفی علوی با اعالم این خبر، اظهار کرد: امکان پرداخت 
صورت حساب گاز از طریق تلفن گویای ۳8۱۹۴ فراهم شده و مشترکان مي توانند در تمام ساعات  شبانه روز 

صورتحساب گاز خود را از طریق این سامانه تلفنی پرداخت کنند.
وی افزود: اطالع از آخرین صورتحساب گاز، اطالع از جزئیات قبض، اعالم شماره کارکرد کنتور از قابلیت های 

این سیستم تلفن گویا بوده که کاهش مراجعات حضوری به ادارات، کاهش مصرف سوخت به جهت تردد، کمک به 
مدیریت زمان و ... از جمله مزایای این سامانه است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان توضیح داد: استفاده از این روش در راستای جلب رضایت مشترکان صورت گرفته که سبب توسعه دولت 
الکترونیک و بي نیاز شدن از مراجعه حضوری به ادارات گاز یا بانک ها و به تبع آن کاهش صرف وقت و هزینه برای مشترکین خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: مشترکان می توانند از طریق تماس با شماره تلفن ۳8۱۹۴ و انتخاب عدد۱، با وارد کردن شماره اشتراک، شماره کارت 
بانکی و رمز دوم اینترنتي آن، مبلغ صورتحساب گاز خود را به سادگی و بسیار سریع پرداخت کنند.

بــا این حــال شــرکت 
عمران شــهرهای جدید 
برنامه هایی را برای استفاده 
از تــوان بخش خصوصی 
در تکمیل خدمات رفاهی 
سایت های مسکن مهر به 

کار گرفته است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید 
که برای افتتاح ۲۵ طرح عمرانی به ارزش 
۱۵۰ میلیارد تومان به شهر جدید صدرا 
سفر کرده بود، در جریان این مراسم گفت: 
از دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مســکن 
مهر کشور نزدیک به دو میلیون واحد به 
متقاضیان آنها واگذار شــده است. ۱۵۰ 
هزار واحد مسکن مهر نیز حداکثر تا پایان 
دولت دوازدهم تحویل داده می شــود و 
حــدود ۱۵۰ واحد باقی مانــده نیز هیچ 

متقاضی ندارد.

حبیب الــه طاهرخانی بــه کمبودهای 
جدی در سایت های مسکن مهر سراسر 
کشور اشــاره و تاکید کرد: دولت با تمام 
توان می کوشد به لحاظ استانداردسازی 
محیط زندگی مردم در ایــن واحدهای 
مسکونی، آنها را به سطح متوسط شهری 
ارتقا دهد و خدمات اولیه مسکن های مهر 

را تامین کند.
معاون وزیــر راه و شهرســازی این را هم 
گفت که به زودی پرونده تحویل واحدهای 
مسکن مهر به متقاضیان بسته خواهد شد 
اما کار دولت برای تامین خدمات مورد نیاز 

به این مجتمع ها همچنان ادامه دارد.

جانشینمسکنمهربهزودیمیآید
دولت یازدهم و دوازدهم طرح مسکن مهر 
را به دلیل نبود زیرساخت های مناسب در 
بیابان، مشکالت اجرایی و اثرات نامطلوب 
بر اقتصاد کشــور، متوقــف و به تکمیل 
واحدهای باقی مانده بسنده کرد. از سوی 
دیگر نیاز به مســکن در کالن شهرها به 
شدت احساس می شود. برنامه دولت این 
است که با توجه به زیرساخت های مناسب 
در کالن شهرها نوسازی بافت های فرسوده 
را اولویت برنامه های خود قرار دهد که البته 

این هدف نیز با مشکالتی مواجه است.
از سوی دیگر قرار است طرحی جایگزین 
مسکن مهر شود اما این بار دولت مجری 
طرح نیســت؛ زیرا همواره کارشناســان 
عنوان می کنند که دولت ها ســازندگان 

خوبی نیستند و بهتر است کارها به بخش 
خصوصی واگذار شــود. مسئوالن اذعان 
دارند که اگر مســکن مهر هم از ابتدا به 
بخش خصوصی واگذار می شد تا االن به 
پایان رســیده بود. بر این اساس شرکت 
عمران شهرهای جدید در قالب طرح های 
مشارکت با بخش خصوصی، احداث ۵۰ 
هزار واحد مسکن را تا پایان سال کلنگ 
می زند. جامعه هدف این طرح نیز اقشار 
متوسط هستند؛ چرا که عمده مخاطبان 
مسکن مهر، اقشار ضعیف بودند و به همین 
دلیل دولت قصــد دارد با هدف تعامالت 
اجتماعــی در شــهرهای جدیــد تنوع 

جمعیتی ایجاد کند.
مدتی پیش مدیرعامل شــرکت عمران 
شهرهای جدید در تشریح جزییات این 
طرح عنوان کرده بود: عملیات احداث ۵۰ 
هزار واحد مسکونی را در دستور کار داریم. 
امسال در هفته دولت ۱۲ پروژه مسکونی را 
شروع می کنیم که ۱۰ هزار واحد را شامل 
می شود. در دهه فجر ۵۰ هزار واحد مدنظر 
قرار می گیرد. این پــروژه ها در صدرای 
شیراز، بهارستان، فوالدشهر و مجلسی در 
اصفهان، اندیشه و پرند در استان تهران، 
هشتگرد در استان البرز، گلبهار در خراسان 
رضوی، مهاجران و امیرکبیر در اســتان 
 مرکزی و سیراف در اســتان بوشهر آغاز 
می شود. روش ساخت به صورت مشارکتی 
 اســت. قرارداد واگــذاری زمیــن را به 
انبوه سازان با دوره تنفس در پرداخت بهای 

زمین منعقد می کنیم که هم انبوه سازان 
فعال شوند و هم بخشی از نقدینگی جامعه 

به سمت فعالیت های مولد برود.

پیشنهادواگذاریواحدهابهخانه
اولیها

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: 
مذاکراتی با بانک مسکن داریم که بتوانیم 
عرضه این ۵۰ هزار واحد را به تقاضا نزدیک 
کنیم. مثال لیست کسانی که برای مسکن 
یکم ثبت نام کرده اند دریافت می کنیم و با 
آنها برای واگذاری واحد در قالب این پروژه 

مذاکراتی انجام می دهیم.
وی در پاســخ به این ســوال که واحدها 
متناســب با تقاضا انجام می شود یا خیر، 

اظهار کرد: مجموعه شهرهای جدید قبل از 
شروع مسکن مهر تماما با الگوی مشارکت 
مدنی ساخته شد اما قطعا افرادی که در 
این ۵۰ هزار واحد با ما شریک می شوند 
تقاضای بازار را در نظر می گیرند. سازندگان 
ابتدا مطمئن می شوند که اگر واحدها را 
تکمیل کنند می تواند در بازار به فروش 
برسانند. ما هیچ محدودیتی از لحاظ قیمت 
گذاری برای سازندگان در سهم خودشان 
قائل نمی شویم. در بحث خانه اولی ها هم 
هیچ اجباری نیست که واحدهای مدنظر 
ما را خریداری کنند و خودشــان در این 
زمینه حق انتخاب دارند. ۱۰ هزار واحدی 
که شروع خواهیم کرد با سود ۱8 درصد با 
انبوه سازان قرارداد بسته ایم که قطعا با این 

درصد سود محاسبه کرده اند برایشان صرفا 
اقتصادی دارد.

واگذاریدرقالبمسکناجتماعی
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید 
افزود: بخشی از واحدهایی که مربوط به 
ما است را همزمان با سازندگان که پیش 
فروش می کند واگذار می کنیم. اما موضوع 
این اســت که قصد داریم سهم خود را در 
قالب برنامه وزارتخانه استفاده کنیم. مثال 
سهم خود را به بنیاد مسکن قرار بدهیم که 
در قالب مسکن استیجاری استفاده کند. 
این موضوعات تابع عرضه مالی اقتصادی 
خواهد بود ولی قطعا بخشی از واحدها را 
در اختیار مسکن اجتماعی قرار می دهیم.

مسکن مهر به ایستگاه آخر رسید؛

طرح جایگزین آماده است

گردشگری

قراراستطرحی
جایگزینمسکنمهر
شودامااینباردولت
مجریطرحنیست؛

زیراهموارهکارشناسان
عنوانمیکنندکه
دولتهاسازندگان

خوبینیستندوبهتر
استکارهابهبخش

خصوصیواگذارشود.

ازدومیلیونو۳۰۰هزارواحدمسکنمهرتاکنوندومیلیون
واحدبهمتقاضیانواگذارشدهواز۳۰۰هزارباقیمانده۱۵۰
هزارتایآنمتقاضیندارد.ازسویدیگرطرحیکهازآنبه
عنوانجایگزینمسکنمهرباجامعههدفاقشارمتوسطیاد

میشودرویمیزدولتقرارگرفتهاست.
مسکنمهربهروزهایپایانیخودنزدیکمیشود.بااینحال
بهدلیلنبودبودجهمناسببخشعمدهسایتهایمسکنمهر
فاقدخدماتزیربناییوروبناییمناسباست.تاقبلازجهش
نرخارزعنوانمیشدتکمیلزیرساختهایمسکنمهر۱۱

هزارو۵۰۰میلیاردتومانبودجهالزمدارد.

صدایمیراث
گـــزارش

مهر
گـــزارش
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اقتصاد ایران
۰۳
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جزییاتتوزیعکارت
نقدیخریدکاالبین
اقشارآسیبپذیر

با تصمیم دولت، قرار بر این است که 
به زودی ۹ میلیون نفر از افراد تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی، به 
ازای هر نفر ۳۵ هــزار تومان کارت 

خرید کاال دریافت نمایند.
 بعد از نوسانات اخیر ارزی و تغییرات 
قیمت در کاالهای اساســی، دولت 
تصمیم گرفته تــا از طریق کمک 
نقدی برای خرید،  اقشــار ضعیف 
جامعــه را حمایــت کند. بــر این 
اساس مقرر شــده تا با هماهنگی 
 که وزارت تعاون با فروشــگاه های

 زنجیره ای انجــام داده، کارت های 
بانکی سرپرســتان خانوار شــارژ 
نقــدی شــده و ایــن شــارژ، در 
فروشــگاه های زنجیره ای قابلیت 
خرید داشته باشــد.این طرح قرار 
اســت برای ۹ میلیون نفر از افراد 
تحت پوشــش کمیته امــداد امام  
خمینی)ره( و بهزیستی اجرا شود. 
در این رابطه امیرخســرو فخریان، 
 رییــس اتحادیه فروشــگاه های

 زنجیره ای گفت: خانوارهای باالی 
۴ نفر به ازای هر نفر ۳۰ هزار تومان 
شارژ صورت گرفته و به ازای هر نفر 
اضافه، ده هزار تومان به مبلغ ۴ نفر 
اضافه خواهد شــد؛ و سقف در نظر 
گرفته شده برای هر خانوار ۱۳۰ هزار 

تومان است.

ایسنا
خـــبـــر
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۲۴پیشنهادبرایتنظیم
بستهحمایتیخروجاز

بحراندرصنعتگردشگری
انجمــنصنفــی
کارفرماییدفاترو
شرکتهایخدمات
مســافرتهوایی،زیارتیوگردشگری
تهران۲۴پیشنهادبرایگنجاندندربسته
حمایتیسازمانمیراثفرهنگیازفعاالن
صنعتگردشگریکشورکهقراراستبه
دولتارایهشودبهاینسازمانارسالکرد.

پیشتر رییس ســازمان میراث فرهنگی صنایع 
دســتی و گردشــگری و معاون گردشــگری 
این سازمان از تدوین بســته حمایتی صنعت 
گردشگری برای ارایه به دولت به منظور مقابله 
با تاثیر شرایط کنونی اقتصادی کشور بر صنعت 
گردشــگری خبر دادند و از انجمن های صنفی 
و فعاالن بخش خصوصی خواستند تا سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در 

تدوین این بسته یاری کنند.
دفاتر خدمات مســافرتی و جهانگردی استان 
تهران نیز در پاســخ به این دعوت روز گذشته 
پیشــنهادات ۲۴ گانه خود را به سازمان میراث 
فرهنگی ارایه کرد. براساس آنچه انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان تهران 
در اختیار صدای میراث قرار داده است، معافیت 
مالیاتی حداقل سه ساله عملکرد دفاتر مسافرتی 
و جهانگردی، تجدیدنظــر و بازبینی قوانین و 
آیین نامه های مالیات بر ارزش افزوده در اجزای 

مختلف سفر، استمهال تسهیالت 
معوقه احتمالی با حداقل نرخ بهره و معافیت از 
حق بیمه سهم کارفرما به منظور استمرار اشتغال 
به مدت معین از جمله پیشنهاداتی است که این 
انجمن برای تدوین بســته حمایتی از صنعت 
گردشگری به ســازمان میراث فرهنگی ارسال 

کرده است.
اقدام موثــر در جهت لغو روادید با کشــورهای 
بازار هدف، کاهش نرخ ویزای ورودی به کشور، 
اعطای ویزای ۷۲ ســاعته رایگان به مسافرین 
ترانزیتی، تخصیص تسهیالت ریالی ارزانقیمت با 
بازپرداخت طوالنی مدت از منابعی نظیر عوارض 
خروج از کشور، تعیین سهم گردشگری از عوارض 
خروج از کشور و شفافیت در پرداخت و توجه ویژه 
و حمایت موثر از صنایع و صنوف وابسته به زنجیره 
سفر از جمله حمل ونقل مسافری هوایی، جاده ای، 
ریلی و اقامتگاه ها نیز از جمله خواسته های این 
انجمن برای گنجاندن در بسته حمایتی صنعت 

گردشگری است.
انجمــن صنفی دفاتــر خدمات مســافرتی و 
جهانگردی استان تهران همچنین درخواست 
کرده است که مشکالت پرسنل دفاتر و راهنمایان 
تور و مدیران فنی شــنیده شود و در جهت رفع 

موثر این مشکالت گام برداشته شود.
دیگر پیشــنهاداتی که انجمن صنفــی دفاتر 
مسافرتی و جهانگردی استان تهران در موضوع 
تدوین بســته حمایتی از صنعت گردشــگری 
به ســازمان میراث فرهنگی ارایه کرده اســت، 
ورود به حــوزه روادید مقاصد ســفر ایرانیان به 
منظور جلوگیری از تبعیض فرایند صدور روادید 
و نوبت دهی برای دریافت ویزا و همچنین تهیه 
و تخصیص بسته های تشــویقی به کارآفرینان 

بخش گردشگری است که با تجمیع داوطلبانه 
بنگاه های خود، ضمن حفظ کسب و کار و اشتغال 
موجود، بتوانند در قالب شرکت های تعاونی به 
خدمت رسانی ادامه دهند و از مزایای احتمالی 

حوزه تعاون بهره مند شوند.
اصالح آیین نامه تاســیس و نظــارت بر دفاتر 
مصوب ۱۳8۰ هیئت محتــرم وزیران به نحوی 
که کلیه دفاتــر در قالب یک بند قــرار گرفته 
و یک متولی مشــخص داشــته باشــند دیگر 
پیشــنهادی اســت که انجمن صنفی خدمات 
مسافرتی و جهانگردی استان تهران به سازمان 
میراث فرهنگی ارایه کرده اســت. اقدام عملی 
و قانونی در جهت افزایش مــدت اعتبار پروانه 
بهره برداری دفاتر گردشگری، پذیرش بیمه به 
جای ضمانتنامه، خروج دفاتر از آیین نامه موازی 
ایجاد، اصالح، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات 
گردشــگری با هدف مقررات زدایی و رفع موانع 
کسب و کار نیز از دیگر موضوعاتی است که این 
انجمن برای گنجانده شــدن در بسته حمایتی 
 گردشــگری به ســازمان میراث فرهنگی ارایه

 کرده است.
تعیین ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری به عنــوان مرجــع برنامه ریزی 
ســفر و صدور مجوز پروازهای چارتری، تعیین 
میزان یکسان کمیســیون فروش بلیط، تعیین 
تکلیف کارشناسی نرخ برابری ارز شرکت های 
هواپیمایی) R.O.E(، اعطای جوایز و مشوق های 
صادراتی بابت ورود گردشگران خارجی و پرداخت 
مطالبات گذشــته، تقبل و پرداخت بخشی از 
هزینه تبلیغات خارجی دفاتر از جمله شرکت در 
نمایشگاه های بین المللی، تعقیب و جلوگیری از 
فعاالن غیرمجاز گردشگری ازجمله فروشگاه های 
اینترنتی خدمات سفر و برنامه ریزی دقیق برای 
سفر شهروندان و تخصیص بودجه سفر خانواده 
در دستگاه های مختلف بخش دولتی، عمومی 
و خصوصی از دیگر پیشنهاداتی است که انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مســافرتی و جهانگردی 
استان تهران به منظور تدوین بسته حمایتی از 
صنعت گردشگری به سازمان میراث فرهنگی 

ارسال کرده است.
مطالعه پیشنهادات ۲۴گانه ارایه شده از سوی 
انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و جهانگردی استان 
تهران، گویای مشکالتی است که فعاالن صنعت 
گردشگری کشــور تنها در حوزه دفاتر خدمات 
مســافرتی با آن ها دســت به گریبان هستند. 
 این پیشــنهادها جدای از مشــکالتی است که

 هتل دارها و بخــش حمل و نقــل در صنعت 
گردشگری با آن ها دست به گریبان است.
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حمایت مالی دانشگاه تهران و شرکت مخابرات از استارتاپ های حوزه فناوری
رییس دانشکده کارآفرینی دانشــگاه تهران از امضای تفاهم نامه  این دانشکده با شرکت مخابرات ایران برای 

حمایت از استارتاپ های حوزه فناوری و ممانعت خروج آنها از کشور خبر داد.
 محمدرضا زالی با اعالم این خبر گفت: بر اساس معتبرترین شاخص های علمی دنیا ایران جزو ۲۰ کشور دنیا 

است که نرخ استارتاپی باالیی دارد ولی عدم تامین مالی یکی از مشکالت استارتاپ های حوزه نرم افزار است.
رییس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ادامه داد: به منظور برطرف کردن موانع برای کارآفرینان حوزه فناوری 

اطالعات، تفاهم نامه ای را با شرکت مخابرات ایران به امضا رسانده ایم تا بدین وسیله از استارتاپ های حوزه فناوری 
حمایت کرده و مانع خروج آنها از کشور شویم.

وی افزود: امیدواریم با این تفاهم که بین دانشگاه تهران و توسعه اعتماد مبین انجام شده است، گام مهمی در جهت تامین 
مالی کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات همراه برداشته شود و استارتاپ های این حوزه در قالب شتاب دهنده ها به توسعه 

کسب و کار خود بپردازند.
زالی تصریح کرد: در این شتابدهنده ها، امکان بهره برداری خدمات از طریق زیرساخت های مخابرات ثابت و همراه با بیش از 5۰ میلیون مشترک، 

برای کارآفرینان حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم شده است.
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  سال های نخست زندگی
امیدیار در شهر پاریس به 
دنیا آمد و فرزند والدینی 
ایرانی و مهاجر بود که برای 
ادامه تحصیالت خود به 
فرانســه آمده بودند. پدر 
و مادر امیدیــار، نام پرویز 
را برای او انتخاب کردنــد. مادرش، الهه 
میرجاللی امیدیار، خود شخصی تحصیل 
کرده بود و دکترای زبان شناسی اش را از 
دانشگاه سوربن گرفته بود. پدرش نیز یک 
جراح در دانشگاه جان هاپکینز بلتیمور بود 
و همین شغل، پای پیر را در سنین کودکی 

به ایاالت متحده باز کرد.
عالقه پیر به علوم کامپیوتری در مقطع 
دبیرستان شــکل گرفت؛ زمانی که وی 
کالس ورزش را رها می کرد تا به آزمایشگاه 
کامپیوتر برود عالقه پیر به علوم کامپیوتری 
در مقطع دبیرستان شکل گرفت؛ زمانی 
که وی کالس ورزش را رها می کرد تا به 
آزمایشگاه کامپیوتر برود. مدتی بعد، توجه 
مدیر دبیرستان به عالیق او جلب شد و به 
پیر شغل ساخت برنامه ای برای جنریت 
کاتالوگ کارت های مخصوص کتابخانه را 
پیشنهاد کرد. این پیشنهاد سخاوتمندانه، 

ساعتی 6 دالر نصیب امیدیار می کرد.
دوران دانشــجویی را در دانشگاه تافتز، 
نزدیک به بوستون سپری کرد و در آن جا 
روی توسعه نرم افزاری برای برنامه نویسان 
مک اینتاش متمرکز بود که به آنها در رابطه 
با مشکالت حافظه کمک می کرد. پیر نرم 
افزار خود را با الیسنس مشروط منتشر 
کرد اما چک هایی که به دستش رسیدند، 
به زحمت هزینه های جعبه های پستی را 

پوشش می دادند.

  دوران حرفه ای
به محض فارغ التحصیلی از دانشــگاه با 

مدرکی در حوزه علوم کامپیوتر، امیدیار 
به استخدام شــرکت »کالریس« درآمد 
که یکی از زیرمجموعه های اپل بود. مدت 
کوتاهی بعد و در سال 1991 میالدی، او 
با چند تن از دوستانش به نام های آرنولد 
بلین، گرگ استین و ویل پول، استارتاپی 
در حوزه نــرم افزارهای رایانــش با قلم 
 Ink Deelopment تاسیس کرد که
نام گرفت. این نخستین آزمون و خطای 
امیدبار با یک کمپانی بازرگانی الکترونیکی 
بود و گرچه رایانش بــا قلم هیچوقت به 
موفقیت چندانی نرســید، اما وب سایت 
فروشــگاه الکترونیکی مکمل استارتاپ 
امیدیار بعدا توسط مایکروسافت خریده 

شد.
در مدت زمانی یک ساله، این تاجر نابغه، 
الیســنس فروش بلیت هواپیما را هم در 
سایت Auction Web به دست آورد.

بزرگ ترین دستاورد امیدیار در روز چهارم 
سپتامبر سال 1995 رقم خورد، زمانی که 
وب سایت »Auction Web« به دست 
او راه اندازی شد و به کاربران اجازه خرید 
و فروش محصوالت مختلف را به صورت 
آنالین می داد. در مدت زمانی یک ساله، 
این تاجر نابغه، الیســنس فروش بلیت 
هواپیما را هم در سایت خود به دست آورد. 
همچنین در ســال 1996 او مهندسی 
بســیار ماهر به نام جفری اســکال را به 
استخدام خود در آورد تا همراه وی روی 
Auction Web کار کنــد. با دریافت 
۲5 سنت الی ۲ دالر به ازای ارایه اعالنات 
مربوط بــه مزایده هــا و دریافت بخش 
ناچیزی از هزینه فروش، این وب سایت 
خیلی ساده با فراهم آوردن بازاری برای 
خریداران و فروشــندگان به درآمدزایی 

رسید.
 Auction در سال 1997 میالدی، نام
Web بــه eBay تغییر کــرد؛ البته 
نخســتین انتخاب امیدیار برای نام وب 
سایتش، Echobay بود که مشخص 
شد پیشتر استفاده شده است. در همین 
مدت زمان، به صــورت میانگین، هر روز 
بالغ بر 8۰۰ هزار آیتم در eBay مبادله 
می شد. در ماه مه 1998، امیدیار به عنوان 
رییس هئیت مدیره eBay انتخاب شد و 
 eBay یک کارآفرین شایسته دیگر نیز به
پیوست و با در دست گرفتن سکان مدیر 
عاملی، میلیاردها دالر برای تمام موسسین 

درآمدزایی کرد.
ِمگ وایتمن، مدیرعامل تازه از راه رســیده 
eBay روند موفقیت آمیز این وب سایت را 
ادامه داد و انشعاباتی مخصوص به کشورهای 
دیگر نظیر اســترالیا، کانادا، آلمان، ژاپن و 
بریتانیا به وجود آورد؛ خرید شــرکت های 
کوچک تر و تاسیس شرکت های مشترک با 
سایر فعاالن این حوزه هم از دیگر تصمیمات 

تجاری وایتمن بود.
 eBay ،تا پایان ســال 1998 میالدی
به ۲.1 میلیــون کاربر رســید و درآمد 
ساالنه 75۰ میلیون دالری کسب کرد؛ 

حاال eBay آنقدر بزرگ شــده بود که 
توجه غول بازرگانــی الکترونیکی، یعنی 
آمازون را به خود جلب و این شــرکت را 
در سال 1999 به راه اندازی مزایده های 
مخصوص به خودش مجبور کرد. پس از 
این دو وب سایت، سایت های کوچک تر 
مزایده آنالین نیز ظهور کردند و شرکت 
 امیدیار به قدری موفق بود که تحلیلگران 
پیــش بینی مــی کردند مزایــده های 
اینترنتی، در آینده بــه مدل تجاری برتر 
در بازرگانی الکترونیکی تبدیل خواهد شد.

شــرکت امیدیار بــه قــدری موفق بود 

 کــه تحلیلگران پیش بینــی می کردند 
مزایده های اینترنتی به مدل تجاری برتر 
در بازرگانی الکترونیکی تبدیل خواهد شد.
در ژانویه ۲۰۰۰، امیدیار نخستین مقام 
خود در هیئــت مدیره شــرکتی به جز 
eBay را پذیرفــت. او به هیئت مدیره 
شرکت ePeople پیوست که بازاری 
آنالین برای پشتیبانی فنی بود. او سپس 
در سال ۲۰14 به همراه همسرش پامال، 
»امیدیار نتوورک« را راه اندازی کرد. این 
موسسه به کسب و کارهای کوچکی که 
می خواهند تغییری در جامعه به وجود 
آورند کمک کرده و به آنها سرمایه مالی 
می رســاند. امیدیار که به ژورنالیســم 
نیز عالقه مند بود، در همــکاری با گلن 
گرینوالد، خبرنگار سابق نشریه گاردین 
که مستندات افشــایی ادوارد اسنودن از 
سازمان امنیت ملی آمریکا را منتشر کرده 
بود، نشریه First Look Media را راه 
اندازی کرد. نخستین شماره از این نشریه 
آنالین اوایل ســال ۲۰14 منتشر شد و 
امیدیار در بیانیه ای روی »اهمیت بنیادین 
آزادی بیان و استقالل نشریات برای داشتن 
جامعه ای دموکراتیک« تاکید کرد. ناگفته 
نماند که امیدیار طی چند سال اخیر به 
حوزه سینما هم عالقه مند شده و تهیه 
کنندگی دو فیلــم Spotlight )برای 

 Merchants of ســال ۲۰15( و
Doubt )برای سال ۲۰14( را برعهده 

داشته است. 
بنابر گزارش نشــریه فوربــز، ثروت پیر 
امیدیار تــا فوریه ۲۰18، معــادل 1۰.9 
میلیارد دالر آمریکا است که وی را به یکی 
از ثروتمندترین فعاالن حوزه تکنولوژی در 

جهان تبدیل می کند.

  جوایز و افتخارات
در سال 1999 میالدی، امیدیار به عنوان 
برنده جایزه ملی »کارآفرین سال« انتخاب 

شد.
در ســال ۲۰۰7 میالدی، نشــریه فوربز 
فهرستی شامل ۲5۰ تن از ثروتمندترین 
اشــخاص آمریکایی منتشــر که نام پیر 
امیدیار و امید کردستانی )رییس اجرایی 
هیئت مدیره توییتر( در میان آنها به چشم 
می خورد. پیر در این فهرست رتبه 3۲ را 
کســب کرد و رتبه ۲۰4 ام به کردستانی 

رسید.
در ســال ۲۰11 میالدی، فهرســتی از 
ثروتمندان ایرانی منتشر که نام پیر امیدبار 

در جایگاه چهارم آن به چشم می خورد.
در ســال ۲۰11 میــالدی، جایــزه 
 دکتــرای افتخــاری دانشــگاه تافتس

 به امیدیار رسید.

مروری بر زندگی پیر امیدیار؛

 نابغه ای که چشم انداز بازرگانی دیجیتال را تغییر داد

 امیدیار به هیئت 
مدیره شرکت 

ePeople پیوست که 
بازاری آنالین برای 

پشتیبانی فنی بود. او 
سپس در سال 2014 به 
همراه همسرش پامال، 
»امیدیار نتوورک« را 

راه اندازی کرد. این 
موسسه به کسب و 

کارهای کوچکی که 
می خواهند تغییری 

در جامعه به وجود 
آورند کمک کرده و به 
آنها سرمایه مالی می 

رساند.

پِیر مراد امیدیار تاجری ایرانی االصل است که در فرانسه چشم به 
جهان گشود و تاسیس وب سایت مزایده آنالین eBay و ریاست 
هیئت مدیره آن را برعهده داشته است. امیدیار یکی از نخستین 
افرادی بود که روی موفقیت خرید و فروش آنالین سرمایه گذاری 
کرد و خیلی زود، یعنی در سن 31 سالگی از این راه میلیاردر شد. 
 امیدیار و همســرش همچنین Omidyar Network را تاسیس 
کرده اند که فرصت هایی بشردوستانه در اختیار سازمان های 

انتفاعی و غیرانتفاعی سراسر جهان قرار می دهد.

دیجیاتو
یـــادداشت
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تــــازه هـــا

کیا سراتو یا هیوندای النترا؛ 

انتخاب بین برادران ناتنی  کره ای

،،
شرکت امیدیار به قدری موفق
بود که تحلیلگران پیش بینی

 می کردند مزایده های اینترنتی به مدل 
تجاری برتر در بازرگانی الکترونیکی 

تبدیل خواهد شد.
در ژانویه 2000، امیدیار نخستین 

مقام خود در هیئت مدیره شرکتی
 به جز eBay را پذیرفت.

 سابقه واردات خودرو به کشور نشان می دهد که دو خودروساز کره ای در این 
سال ها توانسته ســهم عمده ای از بازار ایران را به خود اختصاص دهند. کیا و 
هیوندای دو برند تجاری کره ای که به نوعی شریک تجاری یکدیگر نیز هستند، با 
تکیه بر تکنولوژی و طراحی بروز توانسته اند جایگاهی با ثبات را در بازار حهانی 

برای خود بدست بیاورند.
چون این دو خودرو اساسا بر مبنای پلتفرمی مشترک شکل گرفته اند و از قوای محرکه 
مشابهی بهره می گیرند، انتخاب را برای خریداران کمی دشوار کرده است. اما در حقیقت 
باید بگوییم که تفاوت چندانی میان این دو گزینه وجود ندارد و خریداران بر اساس عالیق 

شخصی و سلیقه یکی از این دو خودرو را انتخاب میکنند.
اتفاقات اخیر که صنعت خودرو را دچار تغییرات اساسی کرده است، سبب شده تا قیمت 
این خودروها به طرز غیر قابل باوری افزایش یابد، به طوری که هر دوی این خودروها سال 
گذشته در همین روزها قیمتی کمتر از 15۰ میلیون تومان داشتند، اما هم اکنون در بازه 

قیمتی 3۰۰ تا 35۰ میلیون تومان قرار گرفته اند.

  طراحی ظاهری
 در بخش طراحی ظاهری شــاهد تحوالت اساســی در هر دو خودروساز هستیم که در 
سال های اخیر به زبان طراحی نسبتا ثابتی رسیده اند، همین موضوع سبب شده محصوالت 

هر دو این برندها تا حد زیادی به تکامل و پختگی برسد.
نسل سوم کیا سراتو نیز از همین قضیه پیروی کرده و تنها به فیس لیفت های جزیی بسنده 
کرده است. بخش عمده این فیس لیفت نیز به نمای جلوی خودرو تعلق دارد که نسبت 
به نمونه عرضه شده در سال ۲۰13 تغییراتی در چراغ ها و جلوپنجره به خود دیده است. 
اما همین طراحی نسبت به سایر رقبا از جمله النترا قدیمی تر به نظر می رسد. جلوپنجره 
مشکی و مشبک این خودرو در واقع به عنوان رگه هایی از اصالت طراحی در محصوالت کیا 

در این خودرو خودنمایی می کند. 
همانطور که گفته شد کمپانی هیوندای و کیا چند سالی است که به زبان طراحی مشترکی 
دست یافته اند، بر همین اساس شاهد تحولی عظیم در نسل ششم النترا هستیم. این سدان 
که تا پیش از این دارای ظاهری محافظه کارانه بود، برای سال ۲۰17 از طرحی مدرن بهره 
برد تا شباهت خود را با سایر محصوالت هیوندای بیش از پیش کند. اوج طراحی این خودرو 

را می توان در نمای جلو مشاهده کرد.

  طراحی و فضای داخل کابین
در بخش طراحی داخلی نیز باید گفت که کیا سراتو تغییر چندانی نسبت به نسخه پیشین 
خود نداشته و از همان طرح قدیمی بهره برده است. اما در کل می توان گفت هماهنگی خوبی 
میان طراحی داخلی و خارجی سراتو به چشم می خورد . نمونه های پایه سراتو دارای یک 
نمایشگر دیجیتال تکرنگ روی داشبورد هستند که ساعت و درجه حرارت بیرون خودرو را 
نشان می دهد که البته کمی قدیمی و از مدافتاده به نظر می رسد. اما نسخه های فول آپشن 

آن با نمایشگر 7 اینچی تمام لمسی همراه عرضه می شوند.
طراحی کابین و به خصوص داشبورد در این خودرو راننده محور بوده و کنسول میانی به 
منظور سهولت راننده و تمرکز بیشتر کمی به متمایل طراحی شده است. متریال بکار رفته 
در داشبورد و تودری ها باتوجه به کالسی که سراتو در آن قرار دارد رضایت بخش است. اما 

یکی از نکات قابل توجه، زیر آرنجی های نرمی است که روی تودری ها تعبیه شده است.

درون کابین النترا کمی فضا متفاوت تر و بروزتر از سراتو به نظر می رسد. اصول طراحی کابین 
در این خودرو مانند خودروهای رده باالتر این برند همچون سوناتا است، اما این بدان معنا 
نیست که شما با کابینی لوکس مواجه خواهید شد، زیرا در کابین النترا جدید، تمامی ادوات 

در راستای کاربردی و راننده محور بودن طراحی شده است. 

 مشخصات فنی
کیا سراتو و هیوندای النترا با مشخصات فنی گوناگونی به بازار جهانی عرضه می شوند که 
عموما از پیشرانه های دو لیتری تشکیل شده اند. از آنجایی که وجوه اشتراک در این خودرو 
بسیار زیاد است، در بخش مشخصات فنی نیز می توان این شباهت را به خوبی مشاهده 
کرد. کیا سراتوی وارد شده به کشور طبق روال گذشته از همان پیشرانه مدل پایه بهره می 
گیرد که از یک موتور دو لیتری تنفس طبیعی با توان تولید نیرویی معادل 15۲ اسب بخار 
تشکیل شده است. میانگین مصرف سوخت شهری اعالم شده در کاتالوگ این خودرو 1۰.5 

لیتر اعالم شده است.
النترا نیز مانند ســراتو با پیشرانه های متفاوتی عرضه می شــود که نمونه درنظر گرفته 
شده برای بازار ایران دقیقا مشابه با سراتو است. این پیشرانه از یک موتور دو لیتری چهار 
سیلندر تنفس طبیعی تشکیل شده است که توان تولید حداکثر 147 اسب بخار را دارد. اما 

مشخصات اعالم شده از سوی آسان موتور و کرمان موتور با یکدیگر متفاوت است.

 نتیجه گیری
در پایان اگر بخواهیم نتیجه گیری در انتخاب این دو خودرو داشــته باشیم، باید بگوییم 
باتوجه به شباهت های بسیار زیادی که میان این دو خودرو وجود دارد، انتخاب بسیار سلیقه 
ای خواهد شد. اما باتوجه به تجربه رانندگی با هر دو خودرو، می توان گفت که سواری کیا 
سراتو باتوجه به اینکه سیستم فنربندی کمی سفت تر و خشک تر به نظر میرسد، احساس 
اسپرت تری را به سرنشینان منتقل می کند. همچنین باتوجه به امکان انتخاب نوع رانندگی 
 از حــاالت ECO، NORMAL یا SPORT، مــی توان میزان دور موتــور را برای تعویض
 دنده ها تغییر داد. همچنین بازدهی موتور دو لیتری در سراتو بهتر از النترا است که می توان 

این موضوع را به صورت نامحسوس پشت فرمان این دو خودرو مشاهده کرد.
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Ali Qapu is rich in natural wall paintings 
by Reza Abbassi, the court painter of 
Shah Abbas I, and his pupils. There are 
floral, animal, and bird motifs. The highly 
ornamented doors and windows of the 
palace have almost all been pillaged at 
times of social anarchy. Only one window 
on the third floor has escaped the ravages 
of time. Ali Qapu was repaired and restored 
substantially during the reign of Shah 
Sultan Hussein, the last Safavid ruler, but 
fell into a dreadful state of dilapidation 
again during the short reign of invading 
Afghans. Under the Qajar Nasir al-Din 
shah’s reign (1848-96), the Safavid 
cornices and floral tiles above the portal 
were replaced by tiles bearing inscriptions.
Shah Abbas II was enthusiastic about 
the embellishment and perfection of Ali 
Qapu. His chief contribution was given to 
the magnificent hall, constructed on the 
third floor. The 18 columns of the hall are 
covered with mirrors and its ceiling is 
decorated with great paintings.
The chancellery was stationed on the first 
floor.
On the sixth floor, the royal reception and 
banquets were held. The largest rooms are 
found on this floor. The stucco decoration 
of the banquet hall abounds in motif of 
various vessels and cups. The sixth floor 
was popularly called (the music room) 
as it was here that various ensembles 
performed music and sang songs. From the 
upper galleries, the Safavid ruler watched 
polo games, maneuvers and horse-racing 

below in the Naqsh-e-Jahan square.
The Ali Qapu has multiple connotations, 
but generally connotes entrance or 
supreme gate to the complex of palaces 
and public buildings of the Safavid 
Government.
The Ali Qapu building was founded in 
several stages, beginning of a building 
with a single gate, with entrance to the 
government building complex, and 
gradually developed, ending in the existing 
shape. The period of the development, with 
intervals lasted approximately seventy 
years.
First Stage: The initial building acting as 
an entrance to the complex was in cubical 
shape and in two stories, with dimensions 
measuring 20 x 19 meter and 13 meter 
high.
Second Stage: Foundation of the upper 
hall, built on the entrance vestibule, with 
cubical shape, over the initial cubic shape 
structure with the same height in two 
visible stories.
Third Stage: Foundation of the fifth story, 
the music amphitheater or music hall, built 
on the lower hall, using the central room 
for skylight, and thus the vertical extension 
being emphasized.
Fourth Stage: Foundation of the eastern 
verandah or pavilion advancing towards 
the square, supported by the tower shaped 
building. By foundation of this verandah, 
the entrance vestibule was extended along 
the main gate and passage to the market, 
perpendicular to the eastern flank of the 
building.
Fifth Stage: Foundation of the wooden 
ceiling of the verandah, supported by 18 
wooden columns, and contemporaneous 
with erection of the ceiling, an additional 
stairway of the southern flank was founded 
and was called the Kingly Stairway.
Sixth Stage: During this stage a water 
tower was built on the northern flank 
for provision of water for the copper 

pool of the columned verandah. Plaster 
decorations in reception story and 
music hall.The room on the sixth floor 
is also decorated with plasterwork, 
representing pots and vessels and one is 
famous as the music and sound room. It 
is certainly well worth visiting for the cut 
out decorations round the room, which 
represent a considerable artistic feat. 
These cut out shapes were not placed 
there to act as cupboards: the stuccowork 
is most delicate and falls to pieces at the 
highest touch. So we conclude that it was 
placed in position in these rooms for 
ornament and decoration. The rooms 
were used for private parties and for 
the King’s musicians, and these hollow 
places in the walls retained the echoes 
and produced the sounds of the singing 
and musical instruments clearly in all 
parts.The decoration of the large room 
on the third floor, which opens out to the 
large pillared hall, and which was used by 
Shah Abbas for entertaining his official 
guests is the most interesting.Fortunately 
the ceilings, on which birds are depicted 
in their natural colors, have remained 
without interference in their original state 
from Safavid times, and these are the best 
roofs in the building.
Masterpieces of Art and Architecture
Façades are of bricks and decorated with 
magnificent triangular diversely coloured 
tiles and Eslimi inscriptions on the 
entrances and doorways. Inside Ali-Qapu 
masterpieces of miniature paintings by 
Reza Abbasi would steal the visitors’ gaze. 
To reach the top of the tower, one should 
either take the main staircase, or Pellekan 
e Shahi, in the middle or either of the two 
narrow spiral staircases, with remarkably 
tiled steps, on the sides. It has been said 
that spiral staircases were intentionally 
designed to be quite narrow in order to 
avoid possible assailants attacking in 
number.

Ali Qapu: Monumental 
Gateway To Royal Palaces

Persian Enamel (Minakari) : 
Art of Coloring Metal Surfaces

Bekhradi’s Historical House : 
Charm, beauty, excellence!
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 A large and massive 
rectangular structure, the Ali 
Qapu is 48 meters high and has 
six floors, fronted with a wide 
terrace whose ceiling is inlaid 
and supported by wooden 
columns.

Kolah Ghazi 
National Park: 
“Hiking and 
enjoying nature 
and wild life

Kolahghazi National Park 
and Wildlife Refuge is 
located in the southeast 
of Isfahan, a city in central 
part of Iran. Initially, 
Kolahghazi was a wildlife 
refuge protected since 1967, 
and in 1995 part of it was 
designated national park. 
Having an area of 50911 ha, 
this mountainous region 
encompasses a relatively 
vast plain called the White 
Desert. Wild goat (Capra 
aegagrus) is the indicator 
animal.
Vegetation: Figs, peanuts, 
pomegranate, jujube, Wake 
Robin, willow, Khar Shotor, 
sagebrush, antibacterial, 
broomrape, Sheng, a 
variety of grasses, Muscari, 
tuberose, Celine, different 
kinds of Gavan, wheat, salt 
grass, snake grass, rhubarb, 
sainfoin, Choobak.
Mammals: goats and sheep, 
rams and ewes, deer, rabbit, 
tiger, wolf, hyena, cheetah, 
fox, jackal, porcupine, wild 
cat.
Birds: Kabk, Thu, grouse, 
raven, wrens, Warbler, 
Blackbird, red tip raven, 
magpie, Sparrow, and eagles.
Reptiles: Adder, Horned 
serpents drink, lacy snake, 
leopard snake, lizard, turtle.
Kolah Ghazi Mountain 
is a part of Mahdasht 
Mountains. The highest 
mountaintop is 2534 
meters located in the east 
south of Esfahan, with the 
shape like traditional Hat 
of judges in past. Kolah 
Ghazi Mountain is a banned 
hunting of protected 
areas and wildlife refuges, 
with various wildlife 
management stations. 
There are many sources on 
the slopes of Mountain for 
use of protected herds of 
goats and Pazanan. Usually 
climbing the mountain is 
from Lashotor neck in 30 
kilometers away from 
Esfahan in the Shahreza-
Esfahan road. This mountain 
has numerous north and 
south valleys and its 
appellation is obvious as 
has mountaintop and from 
Esfahan, it seems like a 
traditional hat of judges.
Kolah Ghazi Mountain has 
high walls with stones and 
rocks suitable for climbing, 
therefore, has been 
considered by climbers and 
different paths have opened 
on it. In a valley called Shahin 
valley at the east south of 
the mountain, Esfahan 
mountain Chakad climbing 
group effort to build the 
variety of educational 
pathways which now 18 
different pathways have 
opened.
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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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 Isfahan Souvenirs

where to stay

The art of Minakari or Enamelling is called miniature of fire as 
well as the decoration of metal and tile with Mina glaze. Minakari 
or Enamelling is the art of painting, colouring and ornamenting 
the surface of metals by fusing over it brilliant colours that are 
decorated in an intricate design.
Mina is the feminine form of Minoo in Persian, meaning heaven. 
Mina refers to the Azure colour of heaven. The Iranian craftsmen 
of Sasanied era invented this art and Mongols spread it to India 
and other countries. French tourist, Jean Chardin, who toured 
Iran during the Safavid rule, made a reference to an enamel 
work of Isfahan, which comprised a pattern of birds and 
animals on a floral background in light blue, green, yellow and 
red. The paintings or patterns used for enamel works in Iran 
are traditional designs depending on the taste and preferences 
of the artist. In the Iranian version of enamelling, copper and 
silver are the most dominant metals used. There are also special 
tools used in this ancient artistic endeavour such as a furnace, 
pliers, press machine, brush and so on.Enamel is usually used to 
embellish vase, jewellery and candleholder in addition to doors 
and chandeliers of holy shrines. Isfahan is the most important 
Iranian enamelling hub. Enamel works can be washed with 
lukewarm water, soap and even ordinary detergents. old has 
been used traditionally for minakari jewellery as it holds the 
enamel better, lasts longer and its lustre brings out the colours 
of the enamels. Silver, a later introduction, is used for artefacts 
like boxes, bowls, spoons, and art pieces while Copper which is 
used for handicraft products were introduced only after the Gold 
Control Act, which compelled the minakars to look for a material 
other than gold, was enforced around the world. Enamel 
working and decorating metals with colourful and baked coats is 
one of the distinguished courses of art in Isfahan. Mina is defined 
as some sort of glass-like coloured coat which can be stabilized 
by heat on different metals particularly copper. Although this 
course is of abundant use industrially for producing metal and 
hygienic dishes, it has been paid high attention by painters, 
goldsmiths and metal engravers since long times ago.

The Bekhradi’s Historical House is the first and only Safavid 
historical house (17th century) that has been restored and 
used in Iran as a traditional residence since 2005. Bekhradi’s 
Historical House is designed for travelers who are looking for 
the comfort of a hotel, along with the privacy and convenience 
of a home, and a memorable stay in a museum-like historical 
house. Each guest room and suite at Bekhradi’s Historical House 
is individually designed, giving each of them a unique historical 
character with modern features that will make your stay with us 
unforgettable. The Bekhradi’s Historical House was built during 
the Safavid dynasty (17th century) and it has been registered 
under the List of National Valued Historical Buildings in Iran. 
This historical building is the first and only Safavid historical 
house that has been restored and used in Iran as traditional 
residence since 2005.The house is located in Sonbolestan, one 
of the oldest neighborhoods in northeast Isfahan. Sonbolestan, 
also known as Sonbolan, was part of a series of villages in Isfahan 
named Sepahan. These villages came to exist in the pre-Islamic 
era and later on were merged to a large city: Isfahan. In its present 
location, Bekhradi’s Historical House is situated on the west 
section of the remaining Jamilan Palace, which was built by the 
Seljuq dynasty (11-12th Century) in the middle of a large garden 
in Sonbolestan.Although the original architectural design has 
stayed the same, the interior layout and functionality of the 
house have been completely modified during its restoration 
(1999 – 2005). There are a total of three suites and one room, 
each with a full-facility bathroom. The total guest capacity is 
seventeen guests. The Talar or Great Hall is used as the breakfast 
and dining room.
In addition to our continental breakfast we serve, on reservation, 
lunch and dinner for extra charge. While you are staying in the 
Bekhradi’s Historical House you can enjoy our signature menu 
of variety of different traditional Persian Dishes, which are 
derived from the finest available products including organic 
vegetables and fresh fruits as well as hormone-free meats mixed 
with Persian flavorings such as saffron, dried limes, cinnamon, 
and parsley. One bite of our food and you will agree that our good 
taste carries over into the menu as well.

No. 56, Sonbolestan Alley, Ebn-e-Sina St, Shohada Sq, Isfahan, 
Iran

On the way up, 
on third floor a 
rectangular hall 
with an arched 
ceiling leads 
the audience to 
the columned 
porch or 
Talar with 18 
columns of 
carved wood, 
which affords 
both views of 
Naqsh-e-Jahan 
square and the 
so called “Royal 
Precinct”. 
In order to 
bring water 
to the pool 
and fountain 
in the middle 
of this porch 
an elaborate 
system of 
plumbing was 
made use of. 
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Here is a good business idea. Focus on one of the million problems people have that you could help them solve

The Azerbaijan-Iran joint car plant 
Khazar plans to start exporting 
cars to Russia and other CIS 
countries next year, AzerMash, one 
of the plant’s owners, told Trend 
Aug. 27.The company noted that 
there are active negotiations on 
car supply to the markets of these 
countries.In general, there are 
plans to supply about 20 percent 
of the cars produced at the plant 
to foreign markets.Presently, the 
plant produces Khazar LD and 
Khazar SD models.
In the near future, it is planned to 
set up production of cars under the 
Renault and Peugeot brands, which 
will cost 21,000-18,000 manats. 

The cost of cars presently produced 
at the plant is 16,000-14,000 
manats.The Khazar car plant is 
located in southeast Azerbaijan in 
the Neftchala Industrial District. 
All cars produced there comply 
with Euro 5 standards.On Aug. ,6 
2016, a major Iranian automaker 
Iran Khodro and Azerbaijani 
company Azeurocar (a subsidiary 
of AzerMash) signed an agreement 
to establish a joint automobile 
factory in Neftchala. The total cost 
of the project is estimated at 24 
million manats. The Azerbaijani 
side invested 75 percent in the 
factory, and the Iranian side 
invested 25 percent.

Iran, Russia, 
Turkey 
discussed non-
dollar trade 
at summit in 
Tehran

Iranian Central Bank 
governor Abdolnaser 
Hemmati has discussed 
with Turkish and 
Russian representatives 
at the recent trilateral 
summit of the Syrian 
ceasefire guarantor 
states the possible 
replacement of the 
US dollar by national 
currencies in trade, 
Sputnik reported citing 
local media.
The use of national 
currencies is needed to 
reduce dollar's influence 
on the economies and 
trade of the three 
countries.
"We have decided to 
proceed with further 
work in light of the 
reached agreements 
at a meeting with the 
Russian Central Bank 
governor in Moscow," 
Hemmati was quoted 
as saying by the news 
outlet.
Previously, Russian 
Foreign Minister Sergei 
Lavrov has described 
the US dollar as a lever 
of pressure, saying that 
Washington uses when 
it "wants to punish 
someone."
Earlier, Erdogan called 
the Turkish lira's recent 
tumble a "currency plot" 
and announced Ankara's 
readiness to refuse the 
dollar in the country's 
trade with its partners.
Meanwhile, Tehran is 
turning to gold as a 
viable alternative to the 
dollar.
On Friday, the leaders 
of the Syrian ceasefire 
guarantor states — 
Iranian President 
Hassan Rouhani, 
Russian President 
Vladimir Putin and 
Turkish President Recep 
Tayyip Erdogan — held 
a trilateral summit in 
the Iranian capital of 
Tehran. The situation in 
Syria's Idlib and peace 
settlement process in 
Syria have been at the 
heart of discussions.
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Azerbaijan-Iran joint car plant talks start of 
exports

John Rampton
1. Gmail extensions
Modern businesses rely on email to get their 
work done. There are dozens of opportunities 
to build Gmail extensions that automate parts 
of a professional’s’ workflow to save them time 
and money.
2. Drone videography
Improvement in aviation technology has made it 
easier than ever to get a drone up and flying over a 
beautiful landscape or building. Commercial and 
residential real estate is practically begging for 
more drone videographers to come in and serve 
their agents and home developers.
3. Chatbot builder for FAQ’s
Companies waste dozens and dozens of hours a 
week answering support questions from their 
customers. Help them automate this process by 
using a simple, plug and play chatbot!
4. Drop shipping
You can start an ecommerce business without 
holding any inventory. This practice, known as 
Drop shipping, comes with really low risk and 
tons of upside if you can dominate the right niche.
5. Create a course
If you know an industry or task really well, you can 
easily create and sell an online course that teaches 
people a new skill. You just have to invest the 
resources up front in developing the actual class.
6. Run social media accounts
Start running social media accounts for a number 
of different companies. Advertise your ability to 
drive sales and increase ROI by leveraging the 
reach of multiple social channels.

7. Become an internet influencer
It is every kid’s dream nowadays to become an 
internet celebrity. And for good reason, being 
famous on the internet gives you immense power 
and influence over your audience which can be 
monetized at scale. Here is a quick guide I build to 
becoming an influencer.
8. Affiliate marketing
Affiliate marketing is a partnership that you (the 
blogger or marketer) have with an online retailer. 
They pay you a commission for every referral sale 
you send to them. Note: if you’re on the opposite 
end and need affiliate marketing, I recommend 
you find a good company. I’m a big fan of Robert 
Glazer at Acceleration Partners. They’ve always 
treated me right.
9. Event planning and promoting
Restaurants, clubs, and other physical venues 
often struggle to get customers in the door. 
Using your ability as a marketer, you can get 
compensated for directing traffic to these 
locations.
10. Real estate investing
In any market, there are opportunities for buying 
and selling real estate to make a profit. With a 
bit of capital, you can begin taking more risks on 
your assets and making long term investments in 
residential and commercial real estate.
11. Ghostwriting
You can turn your ability to write well and quickly 
into a serious business if you find the right clients. 

As long as you provide consistent and quality 
content, over time, your business is bound to 
grow.
12. Content translation
Being fluent in another language is extremely 
valuable to people who need their websites 
translated. Put up a simple website and you can 
start charging for “translation as a service” for 
websites, documents, and presentations.
13. Flipping websites
Using Flippa, or any other online business 
marketplace, you can buy and sell projects, 
domains, and websites. With the right eye, you can 
find great deals on promising ideas and turn them 
for a profit with just a small investment in the right 
areas. I personally have been able to make a good 
healthy income each year off doing this.
14. Start a newsletter
Building a newsletter with an active following 
is an extremely lucrative business opportunity 
because advertisers will pay serious dollars to 
get their names in front of the right audience. 
Start with a small niche that you can really provide 
value to and you will see your list of subscribers 
grow over time.
15. Freelance designer
Learn how to use Photoshop or sketch and you can 
start charging clients for your design work. As a 
freelancer, you get to make your own hours and 
dictate your own progression as your business 
grows. Here is a freelancer guide I put together.

Pakistan committed to enhance economic 
ties with Iran: Pak min 
Minister for Finance, Revenue and Economic Affairs (EAD) 
Asad Umar said Pakistan is committed to enhance economic 
ties with Iran and remove the trade barriers.
He made the remarks during a meeting in Islamabad with 
Ambassador of Iran to Pakistan Mehdi Honardoost.
The minister added Pakistan is serious about removing 
trade barriers to expand economic cooperation with Iran.
He said the finance ministry would continue to support 
efforts for further strengthening of the brotherly relations 
between Tehran and Islamabad.Umar expressed hope that 
constructive meetings would be held between Iran and 
Pakistan to boost trade ties.He went on to say that Iran is 
an important neighbor of Pakistan with whom we have 
strong cultural, religious and historic ties.Ambassador 
Honardoost on the occasion pointed out current trade 
barriers between the two countries adding that economic 
ties between Iran and Pakistan can be enhanced by opening 
of new border points, restoration of banking ties and 
resolving customs and border issues.He said that opening 
new border posts at Gabd–Reemdan and Mand-Pishin 
would help to enhance trade activities between the two 
friendly states.

Iran can aid Lebanon with over 
$60m in pharmaceutical industry
 Head of Iran’s Food and Drug Administration said that Iran can 
help Lebanon’s pharmaceutical companies with more than 
$60 million via empowering them to produce domestic drugs.
Gholamreza Asghari made the remarks in a press conference 
on Saturday in Tehran.
A Lebanese news agency asked whether Iran can help the 
country in case the United Sates cuts its aids to Lebanon’s 
health sector. Asghari responded that Iran can continue its 
cooperation and support the Lebanese side with more than 
$60 million so that they will be able to produce their required 
drugs domestically.
Elsewhere he said that Iran ranks first in the pharmacy sector of 
the region, adding that 96 percent of Iran’s required drugs are 
produced domestically, which can be considered as a regional 
and even global record. The remaining four percent includes 
some vaccines and anti-cancer medicine the production of 
which is not economical in the country, Asghari highlighted.
Each new drug produced in the world is also manufactured in 
Iran in less than one month, he noted.

Iran Says to Refund Total When 
Major Gas Project Operational
 Iran will reimburse French oil and gas major Total for 
its investment in the South Pars natural gas field but not 
until phase 11 of the multibillion-dollar project becomes 
operational, Iranian Oil Minister Bijan Zangeneh said.
“Total is not supposed to pay a sum as a penalty to Iran, but 
the money that this company has invested in phase 11 of 
South Pars until now will not be reimbursed until the time 
of operation and production,” Zangeneh said on Saturday as 
quoted by Shana news agency.
Total signed a contract in 2017 to develop phase 11 of the 
field with an initial investment of $1 billion, but it pulled out 
of the project in late August after failing to obtain a waiver 
from reinstated US sanctions on Tehran.
In May, when Total said it would pull out of the project 
unless it secured a sanctions waiver, the company said it 
had by then spent less than 40 million euros on the project 
and withdrawing would not impact its production growth 
targets

The advance of the internet has 
democratized admission to the world 
of entrepreneurship. From virtually 
anywhere in the world (provided internet 
access), makers can launch real, viable 
businesses capable of generating tens of 
millions of dollars a year.While technology 
has lowered the barrier to entry to starting 
a business, there is still an infinite supply 
of problems just waiting to be solved. With 
tons of ideas out there, what does it really 
take to build your startup (besides a bit of 
luck and correct timing)?

15 Business Ideas Worth Millions 
That I Don’t Have Time to Build
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Trump Tells Apple to Make 
Products in US to Avoid China 
Tariffs
 US President Trump tweeted on Saturday that 
Apple Inc (AAPL.O) should make products 
inside the United States if it wants to avoid 
tariffs on Chinese imports.
The company told trade officials in a letter on 
Friday that the proposed tariffs would affect 
prices for a “wide range” of Apple products, 

including its Watch, but it did not mention the 
iPhone, Reuters reported.
Trump, speaking on Friday aboard Air Force 
One, said the administration had tariffs planned 
for an additional 267$ billion worth of Chinese 
goods.Trump tweeted that “Apple prices may 
increase because of the massive Tariffs we 
may be imposing on China - but there is an easy 
solution where there would be ZERO tax, and 
indeed a tax incentive. Make your products in 
the United States instead of China. Start building 

new plants now.”
Apple declined to comment.
The technology sector is among the biggest 
potential losers as tariffs would make 
imported computer parts more expensive. 
Apple’s Air Pods headphones, some of its Beats 
headphones and its new HomePod smart 
speaker would also face levies.
“The burden of the proposed tariffs will fall 
much more heavily on the United States than on 
China,” Apple said in its letter.

Rial regaining value against foreign 
currencies: CBI governor
 Iranian Central Bank Governor Abdolnasser Hemmati says that with the CBI's 
intervention in foreign exchange market, the rising trajectory of value for 
Iranian national currency rial has started.The CBI governor made the remarks 
after a meeting with economy commission of the Iranian Parliament on Sunday, 
, according to Hemmati.“A sum of around 1.3$ billion has been distributed in the 
secondary currency market by non-oil goods exporters and on average each euro is 
equal to around 90,000 rials and the currency at this rate has been given to importers,” said 
Hemmati.The official maintained that in the past month the government has offered 1.1$ billion at a much cheaper 
rate of 42,000 rials each to those who are importing basic necessary goods like medicine.He added that the central 
government has strengthened its foreign exchange reserves in the past month and reassured that the central 
government will not let the foreign exchange reserves fall in sizeHe further stressed that the national currency 
will gradually regain its value.

Iran invited to Côte d’Ivoire int’l 
exhibition
Adama Coulibaly, director of the Cotton and Cashewnut 
Council of Côte d’Ivoire (CCA) in a meeting with Iranian 
envoy to Côte d’Ivoire Mansour Shakib invited Iran to attend 
International Exhibition of Cashew Processing Equipment and 
Technologies.During the meeting both sides reviewed ways to 
develop bilateral cooperation.Coulibaly presented a report on the 
history of establishing Cotton and Cashewnut council in Côte d’Ivoire, saying 
it is aimed at organizing issues related to the two products.Cotton and cashewnut are being 
produced in central and northern parts of Côte d’Ivoire and are exported in raw form.He 
underlined Côte d’Ivoire government determination for processing agricultural products 
and invited Iranian economic activists to participate in this field.



...tell their thoughts 
and talks in Telegraph, 
Twitter and other 
spyware networks. 
Although the 
economic process 
of the country is 
such that so far only 
people have been 
struggling to be able 
to resist this situation. 
However, from a 
macro perspective, 
it is the duty of the 
government to 
provide the conditions 
in such a way as to 
profit from the natural 
and legitimate trends 
of the economy and 
with a tendency 
towards productive 
production and 
productive activity. If 
the Iranian economy 
is all the same as 
n o n - p r o d u c t i v e 
speculators, then 
this economy will 
undoubtedly collapse; 
and as usual, these are 
the people who have 
to work and in the 
words of the Minister 
of Health, “that is 
what it is” and the 
government cannot 
do anything. People 
must deal with the 
plenty of economic 
parasites and start 
from ourselves.
Naturally, those 
Iranians who remain 
in this country in all 
circumstances and do 
not have a way out of 
Iran are the losers of 
the continuation of 
these conditions. Is 
the result of staying 
and standing the 
ruin? The recent 
economic turmoil of 
this time is a burden 
on the Iranian people 
as the main owners 
of this land. Which 
will shift our main 
demand from price 
cuts to systematize 
the system of wealth 
monitoring in the 
country and keep 
our future and future 
generations safe from 
economic turmoil? 
If the authorities 
knew the people's 
problem their own 
problem, they might 
look at it from another 
perspective and try to 
fix it. it is certain that 
In this situation, if the 
people of the country 
resist the pressure 
of the enemy with a 
realistic analysis of the 
situation and defend 
the right to determine 
your destiny will 
pass This phase and 
the problems will be 
gradually resolved 
But these are some 
of the officials whose 
names remain with 
bad reputation  in the 
history of the country.

Iranian parliamentary friendship 
group leaves for S Korea
 An Iranian parliamentary delegation left Tehran for 
South Korean capital city of Seoul on Sunday morning.
Headed by Assadollah Abbasi, the MP from Constituency 
of Roudsar, Iranian parliamentary friendship group 
left Tehran for South Korean capital city of Seoul this 
morning.The five-strong parliamentary delegation 
left Tehran early on Sunday, making the visit upon the 
invitation of Chun Jungbae, the Head of South Korean 
parliamentary friendship group.In the past couple of 
years, there have been good parliamentary ties as well 
as growing political and economic relations between the 
two sides.During their stay in Seoul, Iranian legislators 
will meet with their South Korean counterparts, the 
Speaker of the National Assembly of the Republic of 
Korea (Daehanminguk Gukhoe) Moon Hee-sang and 
the Chairman of the Foreign Affairs and Unification 
Committee at the National Assembly of the Republic of 
Korea, Kang Seokho.
US not entitled to tell Iran about 
policies: Iran envoy
Ambassador of Iran to Pakistan Mehdi Honardoost said 
that the US is not entitled to tell Iran about what policies 
it should or should not adopt.Delivering a lecture on 
‘Iran-Pakistan strategic cooperation’ at Pakistan’s 
National Defense University (NDU) in Islamabad, the 
ambassador said Iran’s power is deterrent and “we 
have no fight or war with anybody.”“We are looking for 
the peace and prosperity of all countries especially the 
countries of our region who have suffered lot of pain due 
to war and conflicts,” said the ambassador. He added 
that the US President Donald Trump walked away from 
the deal after failing to convince EU or the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) against Iran’s peaceful 
nuclear program. “Persistent [Trump’s] accusations 
against Iran are part of the psychological war by the 
enemies,” the ambassador said.He said that US supports 
Zionist Regime’s inhuman policies on Palestine and 
Americans feel no respect for the international peace 
treaties. “The United States is not entitled to tell Iran 
about policies. 
China ready to enhance 
cooperation with Iranian armed 
forces
 Beijing is ready to actively develop cooperation between 
the armed forces of China and Iran, Chinese Defense 
Minister Wei Fenghe said at a meeting with his Iranian 
counterpart Brigadier General Amir Hatami."The 
relations between the armed forces of China and Iran 
are developing positively. Beijing is ready to strengthen 
the strategic communication with Tehran, expand the 
spheres of cooperation, achieve new fruitful results 
of cooperation between the two armies and thereby 
contribute to the development of a comprehensive 
strategic partnership of the two states," Wei said.He 
also stressed that in recent years, China and Iran have 
achieved fruitful results in cooperation in various 
fields, provided mutual support and demonstrated 
mutual understanding on issues of major interest.
General Hatami, for his part, said that Iran attaches 
great importance to relations with China and with 
the Chinese People's Liberation Army, and highly 
appreciates the important role played by China in 
maintaining international and regional peace and  
stability.

Saudi Hands Uncovered in Recent 
Unrests in Basra

One of the files indicated that the Saudi 
intelligence agency has recruited several 
people in Iraq to be used in sensitive 
conditions, including the recent unrests in 
Basra, to monitor the police and security 
forces' moves in the region.
They showed that the Iraqi spies provided 
a Saudi officer, named Abu Khalid al-Saudi, 
with intelligence about the trafficking and 
deployment of security forces and army and 
police commanders in return for money and 
gifts.
The audio files also disclosed that the Saudi 
intelligence agency has created an extensive 
network of spies in Western, Central and 
Northern Iraq in addition to the Southern 
parts of the country.
Iraqis in Southern areas of the country are 
demonstrating against lack of public services 
in poor areas and the angry protestors have set 

many government buildings and diplomatic 
missions in Basra on fire.
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. A senior international 
adviser to the Iranian parliament speaker 
said a recent attack on Iran’s consulate in the 
Iraqi city of Basra bore the hallmarks of foreign 
elements.
“In setting fire to #Iran's Consulate-General 
in #Basra, footprint of foreign elements & 
warmongers is bold. Not let British #Shi'ism 
& Saudi #Wahhabism stir up #Iraq. #Tehran-
#Bagdad ties will remain strategic,” Hossein 
Amir Abdollahian said in a message posted on 
his Twitter account on Sunday.

A nation's 
Effort for 
Future

Iraqi media outlets released several 
audio files showing the Saudi intelligence 
agencies' footprints in the recent unrests 
in Basra city in Southern Iraq.
The Arabic-language al-Ahd news 
channel released the audio files on 
Saturday, revealing that Saudi Arabia has 
been running spying attempts to earn 
intelligence superiority in Iraq.

The Iranian Judiciary is investigating the 
former governor of the Central Bank of Iran 
(CBI) over recent economic corruption 
cases, the Judiciary’s Spokesman Gholam 
Hossein Mohseni Ejei announced.
Speaking at a televised program on 
Saturday night, Ejei said some government 
officials have been investigated for possible 
involvement in the recent financial 
corruption cases.
Regarding the disruptions to the foreign 
currency market, the deputy governor of 
the CBI was among those questioned, he 
said, adding that the former governor was 
also put under investigation but was not 
arrested.   
The judiciary spokesman went on to say 

that the investigations are underway and 
it has become clear that corruption exists.
In late July, the former governor of the CBI, 
Valiollah Seif, was replaced by Abdonnaser 
Hemmati, after the country’s currency hit a 
record low against the US dollar.
The first public court trial of individuals 
involved in major economic corruption 
cases in Iran was held on August 25, with 
names of defendants released after Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei’s recent letter to the Judiciary 
chief.
The names of defendants were made public 
after Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei permitted 
Iran’s Judiciary Chief Ayatollah Sadeq Amoli 

Larijani to take special measures 
in order to confront economic 
corruption and called for “swift and 
just” legal action against financial 
crimes.
In a letter to the top judge in 
August, Ayatollah Khamenei wrote, 
“Punishment of convicts of economic 
corruption must be carried out 
urgently and justly, and appropriate 
meticulousness must be given to the 
designation of sentences by courts."
Earlier, the Leader described “outright 
and unequivocal” treatment of economic 
corruption as one of the Judiciary’s major 
duties, stressing that confronting economic 
corrupts must be decisive and effective.

T h e 
Leader then urged the Judiciary 

to fully inform people about its measures 
to tackle economic corruption, saying the 
judicial system should let people realize 
the authenticity of its anti-corruption 
measures and turn the threats into 
opportunities.

Ex-CBI Chief under Investigation over Corruption 
Case: Judiciary

report
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Iraq's Top Two Parliament 
Groups Urge PM to Resign

 The two leading groups in Iraq's parliament 
Saturday called on Prime Minister Haider 

al-Abadi to resign, after lawmakers held an 
emergency meeting on unrest shaking the 
country's south.
"We demand the government apologize to the 
people and resign immediately," said Hassan al-
Aqouli, spokesman for the list of cleric Moqtada 
Sadr that won the most seats in a May election, 
AFP reported.
The announcement dealt a severe blow to 
Abadi's hopes of holding onto his post through 
a parliamentary bloc unveiled just days earlier 
with Sadr, a former militia chief.
Ahmad al-Assadi, spokesman for the second-
largest list, the Conquest Alliance, condemned 
"the government's failure to resolve the crisis 
in Basra," a southern city where 12 protesters 
were killed this week in clashes with security 

forces.
The Conquest Alliance was "on the same 
wavelength" as Sadr's Marching Towards 
Reform list and they would work together to 
form a new government, Assadi said.
Abadi defended his record in parliament, 
describing the unrest as "political sabotage" 
and saying the crisis over public services was 
being exploited for political ends.
Anger in Basra flared after the hospitalization 
of 30,000 people who had drunk polluted water, 
in an oil-rich region where residents have for 
weeks complained of water and electricity 
shortages, corruption among officials and 
unemployment.Demonstrators have set fire to 
government buildings, the Iranian consulate 
and the offices of popular groups.

 Iran able to export rockets solid 
fuel know-how: General
 Iran is now able to export the technology of producing solid fuel 
for rockets, a military-academic official said on Sunday.
'Iran's defense industry is progressing as it has been able to 
make a link with university,' said Brigadier General Majid Bokaei, 
who is also Secretary General of Iran's Supreme National Defense 
Universit.
'For manufacturing missiles, Iran has imported the technology of 
liquid fuel missiles from North Korea, but for the solid fuel missiles, Iranian 
researchers gained the technology on their own,' the general said while addressing a forum of 
young defense researchers in the Iranian capital.
Criticizing certain countries for not cooperating with Iran properly, the general said, 'After one 
year of round-the-clock efforts, we are able now to produce solid fuel for missiles'.

Hamas: US seeking to impose 'deal 
of the century' on Palestine
US government's new move to cut financial aid to Palestinian 
hospitals in al Quds is a follow-up to Washington's futile efforts 
to impose President Donald Trump's 'deal of the century' on 
Palestinians, the Palestinian Islamic Resistance Movement (Hamas) 
said on Sunday.
'In order to impose 'deal of the century', the US government has exerted 
all kinds of pressures against our people,' Hamas Spokesman Hazim 
Qassim said in a statement, according to a report by the Arabic section of 
Turkey's Anadolu news agency. 
'But their attempts have been futile,' the Statement by Qassim read.The US government is under 
the delusion that our nation may renounce its rights, but future will prove US policies are unfruitful in this 
regard, he added.

FM Zarif to Trump regime: “make up your 
mind”
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has strongly 
criticized the administration of US President Donald Trump 
for its flip-flops on Iran's regional role.“Trump regime flip-
flops are truly comical. One week, its talking point is that we 
are "squandering" our resources abroad, the next week it’s 
that we’ve not financially supported the Palestinians enough. 
#makeupyourmind,” Mr. Zarif wrote on his official Twitter  
account.

Salehi: Quitting JCPOA Iran’s final scenario
 Head of the Atomic Energy Organization of Iran Ali Akbar Salehi said Iran’s 
pull out of the 2015 nuclear deal known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) will work to the detriment of all sides.The Islamic Republic 
may abandon the JCPOA if other sides fail to fulfill their promises, Salehi said 
.Since Donald Trump launched his presidential campaign, he seized every 
opportunity to rail against the 2015 Iran nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA). He called the agreement “the worst 
deal ever”. Finally, on May 8, Trump officially announced that Washington was 
withdrawing from the internationally-recognized accord. 



Rial Regaining Value Against 
Foreign Currencies: Cbi Governor

 Iran drove US back by braving its 
wrath: Leader
 Leader of Islamic Revolution Ayatollah Khamenei said Iran’s resistance against 
the US has proved that nations are able to defeat superpowers if they rely on 
their own strength and stand unperturbed against the wrath and hostility of 
bullies.The Commander-in-Chief of the Armed Forces, Ayatollah Khamenei, 
made the remarks in his speech at the graduation ceremony of army cadets at the 
Imam Khomeini Naval Academy on Sunday in Nowshahr.
“The Arrogance, led by the cruel and oppressive US, sees its interests in creating civil 
wars, escalating terrorist activities and aggravating regional conflicts, and regrettably, 
some countries in the region help them with this agenda,” said the Leader.

August ended and the 
Americans, according 
to their own map, 
could not persuade 
the Iranians to enter 
into negotiations with 
them. The leader of 
the revolution, in his 
speech on August 22, 
identified the roadmap 
for all of us and banned 
negotiations with 
America and all the 
seven-trillion dollars 
spent by the President 
of the United States in 
the Middle East were 
fruitless. The United 
States also concluded 
that Iran was not just a 
state but also a nation. 
Of course, the United 
States is not a country 
to stop here. Certainly, 
politicians and 
economists of United 
States are beginning 
to create new ideas for 
Iran and the Middle 
East while Iranian 
politicians ...
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 "Considering the fact that traffic culture based 

programs of Isfahan municipality are unique 

throughout the country and in response to Ira-

nian cities traffic officials' request, Isfahan has become the 

traffic culture pilot so that other cities can follow the example 

of Isfahan in this regard," Isfahan deputy mayor for transpor-

tation and traffic said.

 "Eight committees in the transportation commission 
of the Metropolitan Forum of the country have been 
established. In this regard, the responsibility of the 
Legal, Budget, and Investment Committee were upon the 
municipality of  Isfahan then we targeted two main issues 
in the committee meeting," Alireza Salavati said."In the 
first issue, it was emphasized on the efforts and follow-ups 
to get the approved budget of the municipalities from the 
government. Despite the fact that we have many demands 
of the government in the domain of transportation, its 
subsidies, and infrastructure subsidies, the government 
has not helped us yet. So, it was appointed that by forming 

a taskforce and in full cooperation with the members of the 
Islamic Consultative Assembly, the municipality's financial 
claims would be met," he added."It was also suggested that 
the income fund should support us financially to develop the 
transportation, whereby the programs related to the clean 
transportation can be implemented," Salavati mentioned. 
Pointing to the proposed issues regarding renovation of 
the bus fleet, he mentioned, "If the government meet the 
financial demands in this regard, there will be a growing 
trend; then we can perform the necessary follow ups to 
implement the considered promises."

Drastic transformation of cities depends on festivals
"Holding the local and cultural festivals help to improve the city's development and transformation," the commerce 
deputy of the Isfahan's Municipality's Cooperation Organization said.
 Pointing to the importance and significance of Tiran grapes festival which is a cultural event, Hamed Abbasi Nami 
said, "The grape festival in Tiran and Kravan will provide an opportunity to introduce the capacities of this area to 
people of Isfahan province and also travelers from all parts of the country and subsequently attracts many investors 
in this regard.""The geographical location of Tiran and Karvan County is one of the hidden opportunities and 
investment capabilities in this area. If people of Isfahan province and other cities of the country are invited to this 
area in the form of festivals, the investment opportunities will be strengthened in this area," he continued.
Referring to the tourism capacities of Tiran and Karvan, he said, "The historical monuments,tourist attractions, 
and the fresh air of Tiran and Karvan County has led to inbound tourism visitor growth during all seasons; so, the 
capacities should be used more than before.""The urban management in Tiran and Karvan County can make a drastic 
transformation in this area by following a tourism approach," he added.

The head of Shahreza veterinary center announced the 
export of seven tons of honey from this county to the 
countries of East Asia during the last year. Saying that 
Shahreza is one of the safe counties of the province to invest 
in livestock and poultry farming, Hamid raeiszadeh said, 
"It has not reported any cases of foot-and-mouth disease 
(FMD), crimean Congo Haemorrhagic Fever (CCHF) and 

Hyperacute bird flu in Shahreza."
Announcing the production of 19 thousand tons of white 
meat annually in this county, he added, "Shahreza is 
the second hub of producing different kinds of  fowls in 
Isfahan province.Ten thousand tons of eggs are produced 
annually in this county, while Shahreza is the second 
county in the province in this regard by having more than 
6 million  fowls." "Twelve active livestock and poultry 
feed manufacturers, producing 100 thousand tons of feed 
annually," he mentioned. "Twelve thousand tons of the 
produced livestock and poultry feed of the county have 
exported to the Persian Gulf states during the first 5 months 
of the year." He continued.

Isfahan; Iran's traffic culture pilot

7 tons of honeys exported from 
Shahreza to countries of East 
Asia
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