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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,051,0003,851,000قدیم

سکه طرح 
4,427,0004,347,000جدید

2,101,0002,131,000نیم سکه

1,101,0001,121,000ربع سکه

626,000611,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,622,0001,616,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18374,440373,060 عیار

یک گرم طالی 
19395,210393,750 عیار

یک گرم طالی 
24499,250497,410 عیار ادامه در صفحه 

خودروسازان در پی افزایش قیمت؛

واردات خودرو بار دیگر آزاد 
می شود؟

این اولین باری نیست که خودرو به پاشنه آشیل 
صنعت ایران تبدیل شده اســت . گزیده شدن 
چند باره از ســوراخی به نام تحریم چنان افکار 
عمومی را بر این صنعت تند کرده است که زمزمه 
دوبــاره تحریم خرید خــودروی صفر کیلومتر 
به گوش می رســد.  تحریم خریــد خودروی 
صفر کیلومتــر در این فضا در همــان محدوده 
زمزمه است اما بی شــک تداوم این روند سبب 
 خواهد شد در اولین بزنگاه، با ظاهر شدن اولین

 نشانه های ثبات بار دیگر صنعت خودروی ایران 
در چالشی تازه گرفتار آید.

 خودرو باز هم گران می شود؟
 این سوالی است که این روزها همه می پرسند، در 

بزنگاه سرمایه گذاری در بازارهای ...

 تورم ، نتیجه 
شتاب زدگی در 

سیاست های اشتباه
بعــد از جنگ جهانــی دوم در 
آلمان یک تــورم یا بهتر بگوییم 
ابر تورم رخ داد. ابر تورم ها معموال 
به دلیل اینکه دولت های پایدار 
بزرگ در زمان کســری بودجه 
اولین کاری که برای تامین مالی 
انجام می دهند خلق پول است به 
وجود می آیند. بدین ترتیب ابر 
تورم اغلب با جنگ همراه است 
و پس از آن تحوالت سیاســی و 
اجتماعی و بحران های دیگری 
به وجود می آید کــه کار دولت 
را برای گرفتن مالیــات از افراد 
جامعه سخت می کند.  در ایران 
نیز هم اکنــون جنگ اقتصادی 
رخ داده است و تبعات این جنگ  
می تواند یک ابر تورم در کشور 
باشــد. زیمباوه، آلمان ،لهستان 
و ونزوئال از ســری کشور هایی 
 هســتند که ابر تــورم را تجربه 
کرده اند. کشــورهایی هم چون 
آلمان و لهســتان توانستند بعد 
 از یک ابــر تورم کشــور خود را 
باز گردانند و اقتصادشان را سامان 
دهند تا جایــی که همرده دیگر 

کشورهای اروپایی...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
      میزان سرمایه گذاری در استان اصفهان منفی است و بروکراسی اداری در استان اصفهان عامل فرار سرمایه هاست.

  باید توجه داشت که فرار سرمایه ها موجب افزایش نرخ بیکاری در استان شده است.

گزارشی از بروکراسی سخت اداری در اصفهان: 

پنجره ای که هنوز به روی سرمایه گذاران باز نیست

معاون وزیر ارتباطات:

وضعیت نرخ گذاری و تغییر قیمت  بسته های 
اینترنت را بررسی می کنیم

تغییر نرخ بسته های روزانه و شــبانه اینترنت موبایل، موجبات اعتراض کاربران 
را برانگیخته، بر این اساس رییس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
اعالم کرده که وضعیت نرخ گذاری بســته های اینترنت اپراتورها مورد بررسی 

قرار می گیرد.
گزارش ها حاکی اســت که تغییری در مدل قیمت گذاری بسته های اینترنت 
موبایل از سوی اپراتورها ایجاد نشده است. بر این اساس حسین فالح جوشقانی،  ...
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 محســن مهرعلیــزاده روز 
پنجشنبه در جلسه کارگروه 
اشتغال اســتان اصفهان که 
با حضور سرپرســت وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
 برگزار شــد، تصریــح کرد: 
تمرکــز زدایی بــرای اتخاذ 
تصمیم ها توسط وزارتخانه ها و دستگاه های 
دولتی و تفویض اختیارات به استان ها موجب 
می شود تا اقدام ها متناسب با نیاز مناطق و در 

زمان کوتاهی انجام شود. 
وی با اشاره به کم کاری چند بانک بزرگ برای 
حل و فصل امور بانکی استان به ویژه در زمینه 
اشتغال زایی و ارایه تسهیالت اشتغال، گفت: 
بانک ها که همه اعتبار آنها از مردم است اگر 
نتوانند در شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار 
داریم پولی را به بدنه اقتصادی استان تزریق 

کنند وجود آن ها یک ریال ارزش ندارد. 
اســتاندار اصفهان بدون نام بردن از بانک ها 
افزود : سه چهار بانک مغرور در اصفهان وجود 
دارد که با پول مردم بزرگ شدند و اکنون بالی 

جان اقتصاد استان شده اند. 
وی تصریــح کــرد : بانک هــای کوچک 
 همکاری بیشتری در زمینه ارایه تسهیالت 
اشتغال زایی و حل و فصل مشکالت بانکی با 

مسئوالن استان داشته اند. 
مهرعلیزاده همکاری بیشتر تامین اجتماعی 
برای حل مشــکالت امور بیمه ای استان به 
ویژه مشکالت بیمه ای صنایع و کارفرمایان 
را خواستار شد و افزود: بدنبال ورشکستگی 
صندوق بیمه تامین اجتماعی نیستیم اما قرار 
نیست صندوق های بیمه گر همواره سودآور 
باشــند و انتظار داریم در شــرایط حساس 
اقتصادی به یاری فعاالن این بخش بشتابد و 

مشکالت بیمه ای آنها را برطرف کند. 
وی برطرف شدن مشکالت مربوط به تهاتر 
حق بیمه ای تامین اجتماعی را خواستار شد 
و ادامه داد : بیمارستان های خصوصی استان 
از سال گذشته مطالباتی را از تامین اجتماعی 
دارند که این مطالبات باید بررسی و مشکالتی 
که در این زمینه وجود دارد، حل و فصل شود. 

استاندار اصفهان با اشاره به جنگ اقتصادی 
علیه کشورمان، شــرایط اقتصادی کشور را 
سخت ارزیابی کرد و گفت: از دستگاه های 
ملی انتظار است که در این شرایط سخت با 
اتخاذ راهبردهای مناسب زمینه ای را فراهم 
کنند تا بتوانیم با موفقیت از این مرحله عبور 

کنیم. 
وی حفظ شــرایط موجود به ویژه در زمینه 
اشتغال پایدار را بسیار سخت دانست و گفت : 
امید است با همت و همکاری همه دستگاه ها، 
بانک ها و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
بتوانیم مشاغل موجود را حفظ و از بیکاری در 

جامعه جلوگیری کنیم. 
مهرعلیزاده با اشــاره به این که در پنج سال 
گذشته خدمات رفاهی خوبی از سوی دولت 
به مردم ارایه شده است، گفت: ممکن است در 
اجرای برنامه های رفاهی و خدماتی دولت 
مشکالتی وجود داشته باشد اما نباید همه 
زحمات دولتمــردان و اعتباراتی که در این 
راستا هزینه شده است از جمله طرح تحول 

سالمت را نادیده گرفت. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع اســتانداری اصفهان گفــت : این که 
 صفر تا صد تصمیمات در مرکز اتخاذ شود،
  نمی توانــد نتیجه مطلوب برای اشــتغال

 استان ها به همراه داشته باشد. 
محمدعلی شجاعی افزود : اختیارات استان ها 
کافی نیست و تهران باید به این نتیجه برسد 
که به دســتگاه های اجرایی و استانداری ها 
اختیارات کافی تعویض و خروجی کار آن ها را 
بررسی و دنبال کند زیرا این وزارتخانه همانند 
یک دولت امکانــات الزم را جهت تحول در 

حوزه اشتغال در اختیار دارد. 
وی ادامه داد : حرف از جنگ اقتصادی زده 

می شود ولی در عمل نگاهی جنگی به حوزه 
اقتصادی نداریم و سایه ســنگین قوانین و 
بوروکراسی اداری بر مســیر اشتغال وجود 

دارد. 
 وی اظهارداشــت : هــر چنــد دولــت با

 برنامه هایش توفیقاتی داشــته است ولی با 
تفویض اختیارات به اســتان ها می توان از 

نتایج بهتری بهره مند شد. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع انسانی استانداری اصفهان با بیان این 
که برخی ابالغ های مرکز متناسب با شرایط 
بومی استان ها نیست، یادآور شد : جمعیت 
اصفهان 13 درصد روســتایی و 87 درصد 
شهری اســت و برخی امکانات روستاها در 
شهرها نیست ولی بر اساس ابالغ ها نمی توان 

برخی امکانات را به شهرها داد. 
شــجاعی بیان کرد : اصفهان بیش از شش 
هزار و 400 شــهید کارگری تقدیم انقالب 
اسالمی کرد و 10 درصد جمعیت کارگری 
و 10 درصد جمعیت بیمه شده کشوری را به 

خود اختصاص داده است. 
به گفته وی ســه میلیــون نفــری که در 
استان اصفهان زیر پوشــش بیمه کارگری 
هستند را نمی توان با نسخه واحد خدمات 
رسانی کرد و به خوبی مشخص است با سه 
بیمارســتان تامین اجتماعی نمی توان به 
 این میــزان جمعیت بیمه شــده کارگری

 پاسخگو بود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 
منابع انسانی استانداری اصفهان تصریح کرد: 
اگر واحدی تعطیل شود مبالغی به آن اعطا 
می شود در حالی که قبل از ورشکستگی با 
نصف نصب این میزان می توان از این مشکل 

جلوگیری کرد. 

استاندار اصفهان، در جلسه کارگروه اشتغال استان:

تفویض اختیارات دولت به استان ها ضروری است

بانک ها که همه 
اعتبار آنها از مردم 

است اگر نتوانند 
در شرایطی که در 

جنگ اقتصادی قرار 
داریم پولی را به بدنه 

اقتصادی استان 
تزریق کنند وجود 

آن ها یک ریال 
ارزش ندارد. 

 سه چهار بانک 
مغرور در اصفهان 

وجود دارد که با پول 
مردم بزرگ شدند 
و اکنون بالی جان 

 اقتصاد استان
 شده اند. 

 استاندار اصفهان تاکید کرد : تفویض اختیارات وزارتخانه ها 
و دستگاه های دولتی به استان ها برای تسهیل امور و سرعت 

بخشی در ارایه خدمات بیشتر به مردم ضروری است.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

NASLEFARDA.NET

فردا 

از آن ماست

روابط عمومی:

32274500
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 با وجود اقدامات 
مدیریت استان فعاالن 
و سرمایه گذاران بخش 

خصوصی همچنان 
معتقدند که فرایند اخذ 

مجوز سرمایه گذاری 
باید کوتاه تر شود و 

سرمایه گذار در پنجره 
واحد باید در کمتر از 
پنج روز جواب نهایی 

خود را دریافت کند 
در حالیکه هنوز شاهد 

بروکراسی سخت اداری 
هستیم.

 تورم ، نتیجه 
شتاب زدگی در 

سیاست های اشتباه
ادامه از صفحه یک:

...قرار گرفتند اما کشــور ونزوئال و 
زیمباوه دیگر بعــد از آن ابر تورم 
نتوانستند سر پا بایستند. به همین 
دلیل است که اقتصاد دانان ایرانی 
مکررا خواهان رفع تورم هستند تا 

به یک ابر تورم تبدیل نشود.
یکی از دالیل تــورم های اخیر در 
ایران افزایــش میزان نقدینگی در 
دست مردم است. افزایش نقدینگی 
در کوتاه مدت باعث ایجاد اغتشاش 
در بــازار هایی چــون ارز و طال و 
خودرو می شــود اما در بلند مدت 
یک تــورم فزاینــده را در اقتصاد 
کشــور ایجاد می کند. بر اســاس 
تحقیقات هر 10درصــد افزایش 
نرخ ارز باعث افزایش دو درصدی 
تورم می شــود. وقتی دالر 1500 
تومان به دالر 15000 تومان تبدیل 
می شود مسلما تورم نیز به شدت 
افزایش خواهد داشت. با توجه به 
مساله مذکور می توان جواب این 
سوال مردم را که می گویند دلیل 
افزایش قیمت  کاالهایی که ارزش 
بخش وارداتی در آن باال نیســت 
چیست، را داد؟ وقتی افزایش نرخ 
ارز باعث افزایش تورم شــود تورم 
ایجاد شــده بر قیمت همه کاالها 
تاثیر گذار است. متاسفانه در برخی 
موارد دیده شده مسئولین کشور 
براین باورند که:افزایــش نرخ ارز  
موجب رشــد صادرات غیر نفتی و 
بهبود اقتصادی می شود! مطالعات 
 صورت گرفته نشــان مــی دهد

 اوال این رابطه مطلقا رابطه پایدار 
وقابل توجهی نیســت، ثانیا حتی 
اگر افزایش نــرخ ارز  اثر جزیی بر 
صادرات غیر نفتی داشــته باشد 
باید توجه کنیم ایــن افزایش نرخ 
ارز تعادل قیمتــی دراقتصاد را به 
هم می زنــد. افزایش صادرات غیر 
نفتی به چه بهایــی؟ اصال در حال 
حاضر افزایش میزان صادرات غیر 
نفتی امکان پذیر است؟ اگر جواب 
خیر است که حتما هم همین طور 
است پس چرا هنوز اصرار بر اعمال 
سیاست هایی دارید که بار ها بر اثر 

تجربه رد شده است؟
3-این مســاله درســت است که 
آمریکا به همراه چند کشور متحد 
خود در همسایگی ایران قصد ایجاد 
اغتشــاش در بــازار ارزی ایران را 
دارند اما جای تاسف دارد که ایران 
جزو معدود کشــورهایی است که 
هنوز نتوانسته مســاله تورم خود 
را حل کند. اگر ما در ســال های 
گذشته تورم را به حداقل رسانده 
 بودیم اکنون مشکالت بازار ارزی 
نمی توانست به این شدت بر تورم 
بیفزاید تا جایی کــه بیم ایجاد ابر 
تورم در کشور وجود داشته باشد. 
در این بین ســوداگران نیز به طرز 
وحشــتناکی از بازار موجود ماهی 
می گیرند. تحریم های آمریکا علیه 
ایران و افزایش بی مهابای قیمت ارز 
در کشور فرصت خوبی برای دالالن 
ارز در افغانستان جهت قاچاق ارز 
به ایران فراهم کرده به طوری که 
دالر ها را در بازار سیاه ایران به ریال 
تبدیل می کنند و پــس از قاچاق 
ریال، آنهــا را در ایالت های مرزی 
به نرخ های رســمی می فروشند.

با وضعیت ایجاد شــده برای دالر 
در حال حاضر به جــرات می توان 
گفت که صنعت کشــور به دلیل 
سیاســت های ارزی اشتباه دولت 
به معنای واقعی در کما است. برای 
کشور مساله تحریم ها وجود دارد 
اما مشکالت داخلی در این عرصه 
بسیار بیشتر از مشکالت خارجی 
اســت که باید بــرای آن راه حل 
اصولی تبیین شود نه راه حل های 

عجوالنه مثل گذشته!

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

بوم گردی صنعتی هنوز در شهرضا فراگیر نشده است
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهرضا گفت: باال بودن نرخ بیکاری، وضعیت اقلیمی و 
خشکسالی های اخیر، باال بودن نرخ مهاجرت و باال بودن نسبت شهرنشینی از تهدیدات شهرستان شهرضا 

است.
 مصطفی اباذری اظهار داشت:جمعیت شهرستان شهرضا در سال 90 بر اساس سرشماری 159 هزار نفر 

بوده که بیش از 5 هزار بیکار داشته و در سال 95 به جمعیت شهرضا 10 هزار نفر اضافه شده و جمعیت بیکار 
همان آمار سال 90 بوده است.

وی با بیان اینکه سرانه ایجاد اشتغال در بخش تعاون 10 میلیون و 500 هزار تومان است، افزود: به ازای سرمایه گذاری 
هر 10 نفر یک نفر اشتغال ایجاد می شود که در این راستا تعاون می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال داشته باشد.

این مقام مسئول با اشاره به سیاست های دولت در بخش اشتغال، اذعان کرد: هدف دولت احیای روستاها با طرح توسعه روستایی با تسهیالت شش 
درصد پنج ساله است تا با این کار از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری کند و به ازای هر نفر 100 میلیون تومان اعتبار می دهد.

اباذری با بیان این که جوانان نباید به فکر کار دولتی، صنعتی و خدماتی در شهرضا باشند، خاطرنشان کرد: در بخش اشتغال شهری دولت تسهیالت 
فراگیر را ارایه کرده است که به ازای هر اشتغال 100 تا 150 میلیون تومان اعتبار می دهد.

مواد اولیه و ماشین آالت بیشترین سهم واردات اصفهان را دارد
مدیرکل گمرگ اصفهان گفت: عمده کاالهای وارداتی به این گمرک مواد اولیه و ماشین آالت خط تولید 

است.
اسداله احمدی ونهری در پاسخ به این سوال که عمده کاالهای وارداتی به گمرک، مبادی رسمی استان 
اصفهان چیســت، اظهار کرد: عمده کاالهای وارداتی به این گمرک مواد اولیه، ماشین االت خط تولید 

راهسازی و معدنی، اجزا و قطعات مرتبط با خطوط تولید است. وی افزود: ماشین آالت راه سازی و معدنی 
 با وزن 13میلیون و ۷00 هزار تُن، ابزار گیر و حدیده خودکار شــش میلیون و 500هزار تُن، اجزا و قطعات 

ماشین های ریخته گری ۶میلیون و 100هزار تُن، اجزا و قطعات برای ساخت خودرو سواری شش میلیون تن، 
آجرهای نسوز پنج میلیون و 100هزار تُن، مولد گازی تولید همزمان برق و گرما پنج میلیون تُن، الکترودهای زغالی برای 

کوره ها سه میلیون و 500هزار تُن و چرثقیل به وزن سه میلیون و ۴39 هزار تُن بیشترین میزان واردات اصفهان را به خود اختصاص 
داده است. ونهری اضافه کرد: پنبه، کاغذ مقوا به صورت رول، بذر سیب زمینی، لوبیا و عدس نیز از جمله کاالهای وارداتی به این گمرک است. 
وی اعالم کرد: از ابتدای امسال تا ۲0 شهریور ماه، 31 هزار و ۲3۴ تُن کاال به ارزش بالغ بر 139 میلیون و 15۷ هزار دالر به گمرکات استان 

اصفهان وارد شده است که این میزان نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی ۲0 درصد و از نظر ارزش 19درصد کاهش داشته است .

گزارش
محسنی بندپی:

نرخ بیکاری در اصفهان از متوسط کشوری باالتر است

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به اصفهان گفت: در 
شرایط ویژه ای که در کشور ایجاد شده باید از بیکاری اجباری جلوگیری 

و اشتغال موجود را حفظ کنیم.

 انوشیروان محسنی بندپی در جلسه مشترک شورای هماهنگی دستگاه های ذیل این 

وزارتخانه و تشکل های کارگری و کارفرمایی اصفهان افزود: ضروری است راهکارهای 
الزم برای جلوگیری از بیکاری اجباری در استان ها اتخاذ شود و مدیریت درستی در 

این زمینه صورت گیرد.
وی با اشــاره به تشــکیل کمیته صیانت از واحدهای تولیدی دارای مشکل در این 
وزارتخانه ، تصریح کرد: در این کمیته از کمک های دولتی برای رفع مشکالت واحدها 

استفاده می شود.
محســنی بندپی با اشــاره به اختیاراتی که در این زمینه به اســتان ها واگذار شد، 
خاطرنشان کرد: در استان تا سقف ۶0 میلیارد ریال و در شهرستان ها و فرمانداری ها 
تا سقف دو میلیارد و 500 میلیون ریال برای اعطای تسهیالت دولتی، اختیار داده 

شده است.
سرپرست وزارت کار با بیان اینکه امســال مکلف به ایجاد 950 هزار تا یک میلیون 
فرصت شغلی جدید هستیم، گفت: از پاییز سال 93 تا زمستان سال 9۶ سه میلیون 
نفر به جمعیت شاغالن کشور اضافه شد که برای ۷0 درصد آنها ظرفیت کاری فراهم 

شده و این در نوع خود در سال های پس از انقالب، بی نظیر است.
وی با بیان اینکه اکنون در شرایط جنگ اقتصادی و روانی به سر می بریم، افزود : در 
این برهه باید کار ویژه و اثربخش انجام دهیم تا بتوانیم جریان سازی یاس و نا امیدی 

برخی رسانه ها و منتقدان مغرض که می خواهند شرایط مدیریت اقتصادی و راهبری 
درست را از دولت بگیرند، خنثی کنیم. دولت به خوبی توان اداره امور کشور را دارد. 

اگر سایر قوا به خوبی همکاری داشته باشیم از آزمون ها سربلند بیرون می آییم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی مشکالت و مسایلی که 
از سوی مسئوالن و نمایندگان تشکل ها در این جلسه مطرح شد، بیان داشت: حدود 
سه میلیون نفر در استان اصفهان زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و الزم 

است نگاه ویژه ای به بخش درمان شود.
محسنی بندپی اضافه کرد: الزم است ارایه خدمات سالمت متناسب با جمعیت بیمه 
شده در استان باشــد و همچنین راه اندازی بخش جراحی قلب در بیمارستان های 

تامین اجتماعی این استان در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توســعه برای نخستین بار به موضوع سالمت 
اجتماعی اشاره شــده، خاطرنشان کرد : براســاس این برنامه، سازمان بهزیستی و 

شهرداری موظف به راه اندازی مراکز توانمندسازی معتادان هستند.
سرپرست وزارت کار تاکید کرد: بهزیســتی و فنی و حرفه ای اصفهان آماده هرگونه 
همکاری با شــهرداری برای ارایــه دوره های آموزشــی مهارتــی در مراکز ویژه 

توانمندسازی معتادان هستند.

نعمت اله اکبری با اشاره 
به اینکه در کشور ۷0 هزار 
پروژه قابل واگذاری وجود 
دارد که 10 درصد آن ملی 
و 90 درصد آن اســتانی 
اســت، گفت: نزدیک به 
چهار هزار پــروژه ناتمام 
و نیمه تمام در اســتان اصفهان وجود 
دارد که باید مردم را نســبت به سرمایه 
گذاری ایــن طرح ها تشــویق کرد. در 
بودجه سال جاری دولت در حوزه آب و 
در بخش ساخت سد تونل سوم کوهرنگ 
 3۴ میلیارد تومان کمــک بالعوض به

 سرمایه گذار آن پرداخت خواهد کرد.
وی بــا تایید اینکــه اصفهــان یکی از 
شهرهای ســرمایه گریز اســت، افزود: 
 از 8۶5 هــزار میلیــارد تومــان حجم 
سپرده های مردم در بانک های کشور، 
پنج درصد آن در اصفهان است، بنابراین 
برای جذب این ســرمایه ها باید اعتماد 

مردم را جلب کرد.
از ســوی دیگر تیر ماه امسال، با حضور 
معاون اول رییس جمهور و شریعتمداری 
وزیر صنعــت پرتال ســرمایه گذاری 
استانداری اصفهان رونمایی و اعالم شد 
که در این درگاه مجوزهای الزم محیط 
زیســتی، صنعت و معدن و ... به صورت 
بی نام صادر شده است و به محض اینکه 
فرد برای طرحی بخواهد سرمایه گذاری 
کند، این مجوزها به نام سرمایه گذار صادر 
می شود، هم چنین در گام نخست 100 

طرح سرمایه گذاری عملیاتی می شود.
به اعتقاد مهرعلیزاده، پرتال ســرمایه 
گذاری کار جدیدی بــرای کوتاه کردن 
روند ســرمایه گذاری اســت، در حالی 

 که پیــش از این طوالنی شــدن روند
 سرمایه گذاری منجر به سرمایه گریزی 

از این استان شده بود.
با این وجود فعــاالن اقتصادی اصفهان 
هنوز از بروکراسی ســخت اداری برای 
سرمایه گذاری در این استان گالیه دارند 
و معتقدند با وجود راه اندازی این پرتال 
هنوز شرایط الزم برای سرمایه گذاری 
 مهیا نشــده و این طــرح همانند دیگر 

طرح ها عاقبتی نخواهد داشت.
به اعتقاد رنجبران عضو هیات نمایندگان 
 اتاق بازرگانی اصفهان، متاسفانه رونمایی ها

 در ایران مرسوم است و مدیران دولتی به 
اپیدمی رونمایی های بی حاصل گرفتارند، 
از سوی دیگر خود اتاق بازرگانی نیز در این 
بحث چاالک نیست. شاید مدیریت استان 
از نظر فیزیکی اقداماتی را انجام و پورتالی 
را رونمایی کرده، اما در اصل کاری از پیش 

نرفته است. 
وی گفت: در این پروتــال حدود 100 
پــروژه متوســط، کوچــک و بزرگ 
بــرای جذب ســرمایه گــذار خارجی 
 مشخص شــده وحتی ممانعتی برای 
ســرمایه گذاران داخلی ندارد، در این 
پرتال مطالعات فنی و اقتصادی پروژه ها 
تقریبا انجام شده که می تواند در اختیار 

سرمایه گذاران قرار گیرد. 
رییس کمیسیون سرمایه گذاری خارجی 

اتاق بازرگانی اصفهان نیز چندی پیش با 
گالیه از روند سخت سرمایه گذاری در 
این اســتان، تاکید کرد: میزان سرمایه 
گذاری در اســتان اصفهان منفی است 
و بروکراســی اداری در استان اصفهان 
عامل فرار سرمایه ها است و حتی افرادی 
که قصد سرمایه گذاری داشتند به دلیل 
شرایط موجود از این کار منصرف شدند، 
اما باید توجه داشت که فرار سرمایه ها 
موجب افزایش نرخ بیکاری در اســتان 

شده است.
قاسمعلی جباری تصریح کرد: متاسفانه 
به دلیل عدم اعتماد به فعاالن اقتصادی 
سرمایه گذاری در استان انجام نمی شود 
در حالی که نیازمند ایجاد عدالت مالیاتی 

هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی 
اصفهان، با تاکید بر اینکه فلسفه ایجاد 
پنجره واحد کاهش مدت زمان گرفتن 
مجوزات الزم برای سرمایه گذار خارجی 
و داخلی است، گفت: اگر ما انواع و اقسام 
پنجره هــا را ایجاد کنیــم و به افزایش 
سرعت سرمایه گذاری و دادن مجوزها 
بی توجه باشــیم در اصل پنجره واحد 

مفهومی نخواهد داشت.
رســول رنجبران افــزود: حتی اگر یک 
ســاختمان در اصفهان ایجاد شود که 
 در آن تمام افــرادی که مجــوز صادر 

می کنند، اختیار تام حضور داشته باشند، 
اما در عمل به سوال سرمایه گذار جواب 
مثبت ندهند، مفهوم پنجره واحد بی معنا 
خواهد بود و این شرایط کنونی اصفهان 

است.
وی با انتقاد بر اینکه هر نهاد و دستگاه در 
استان اصفهان با جزیره ای عمل کردن 
تنها براساس منافع خود تصمیم گیری 
می کنند، گفت: ایــن تصمیمات بعضا 
مورد موافقت دیگر دستگاه ها نیست و در 
اصل هنوز پنجره واحد سرمایه گذاری در 

استان ایجاد نشده است.
این فعال اقتصادی افزود: اگر پیش این 
مدت زمان صدور مجوز سرمایه گذاری 
قبال دو سال بود و اکنون به 15 روز کاهش 
یافته، می توان ادعای تحقق پنجره واحد 
را داشت، اما متاســفانه فرایند گرفتن 
مجوزها همچنان طوالنی و فرســوده 
 اســت تا جایی که ســرمایه گذاران از 

سرمایه گذاری منصرف می شوند.
 با وجود اقدامات مدیریت استان فعاالن 
و ســرمایه گذاران بخــش خصوصی 
 همچنان معتقدند که فرایند اخذ مجوز

ســرمایه گذاری باید کوتاه تر شــود و 
سرمایه گذار در پنجره واحد باید در کمتر 
از پنج روز جواب نهایی خود را دریافت 
کند در حالیکه هنوز شاهد بروکراسی 

سخت اداری هستیم.

گزارشی از بروکراسی سخت اداری در اصفهان: 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان: پنجره ای که هنوز به روی سرمایه گذاران باز نیست

 نوسازی واحدهای فرآوری معدنی
 در اصفهان نیاز ضروری است

نوسازی و بازسازی واحدهای فرآوری مواد معدنی از جمله 
سنگ های تزیینی در کشور و اصفهان با هدف افزایش ارزش 
افزوده ، رشد صادرات، کاهش خام فروشی و اشتغال زایی 

بیشتر ضروری است.

ذخایر معدنی، مواد اولیه صنایع مختلف را تامین می کنند بنابراین ایجاد 
واحدهای فرآوری به روز و دارای تجهیزات جدید بــرای معدن داران از 
اهمیت خاصی برخوردار اســت به طوری که به تاکید کارشناسان، برای 
تبدیل ذخایر معدنی به محصوالت نهایی با کیفیت و ارزش  افزوده باال باید 
زیرساخت  های مناسب از جمله فناوری  های روز را در واحدهای فرآوری 

فراهم کرد.
اصفهان به عنوان یکی از استان های با ظرفیت های باالی معدنی در کشور، 
حدود 8۴0 معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 10 هزار 
میلیارد ریال دارد که نزدیک به ۴00 واحد از آن ها، معادن ســنگ های 

تزیینی هستند.
ظرفیت استخراج معادن اصفهان حدود ۴5 میلیون تُن در سال است که در 
زمان حاضر بیش از 30 میلیون تُن ذخایر معدنی در سال از آن ها استخراج 
می شود. در کنار این معادن حدود دو هزار واحد سنگبری در این استان 
وجود دارد که نوسازی و بهســازی و تجهیز آن ها با فناوری روز می تواند 
در فرآوری سنگ های تزیینی و نما و افزایش ارزش افزوده نقش موثری 

داشته باشد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان یکی از مهمترین مشکالت 
صنعت معدن در این استان را بازسازی و نوسازی نکردن بسیاری از این 

واحدهای فرآوری به ویژه در بخش سنگ های تزیینی ذکر کرد.
اسرافیل احمدیه با تاکید بر این که معدن داران اصفهان باید تالش بیشتری 
درباره بازاریابی و صادرات محصوالت خود داشته باشند، افزود : با وجودی 
که ایران، رتبه دوم جهانی از نظر استخراج سنگ های تزیینی را دارد اما از 

نظر صادرات محصوالت فرآوری شده آن جایگاه مطلوبی ندارد.
وی با بیان این که بیشتر ذخایر معدنی سنگ های تزیینی کشورمان به 
صورت خام صادر می شــود ، تصریح کرد: خام فروشی ، ارزش افزوده ای 

برای ما به همراه ندارد.
احمدیه با اشــاره به این که معدن داران باید به سمت ساخت و تولید یا 
واردات تجهیزات جدید در عرصه فرآوری مــواد معدنی حرکت کنند، 
تصریح کرد : آن ها می توانند برای این کار از تسهیالت طرح رونق تولید 

استفاده کنند.
به گفته وی محصوالت تولیدی واحدهای فرآوری به  دلیل قدیمی بودن 
دســتگاه  ها و تجهیزات از کیفیت الزم برخوردار نیستند و قدرت رقابت 

چندانی در بازارهای جهانی ندارند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان وضعیت بازار سنگ های 
تزیینی را از دیگر مشکالت فرارو برشمرد و گفت : کاهش ساخت و سازها به 

کاهش ظرفیت تولید سنگ از معادن منجر شده است.
وی با بیان این که تعدادی از معادن سنگ های تزیینی استان درخواست 
تعطیلی کرده اند، افزود : این معادن که محصوالت آنها بیشــتر مصالح 
ساختمانی است به دلیل آنکه در زمان حاضر بازار فروش چندانی ندارند از 

این سازمان درخواست مجوز تعطیلی کرده اند.
احمدیه با بیان ایــن که در صورت صدور مجوز تعطیلــی، این معادن از 
پرداخت حقوق دولتی معاف می شوند، خاطرنشان کرد : حدود ۲0 درصد 

از کل معادن استان، درخواست مجوز تعطیلی کرده اند.
وی وضعیت معادن فلزی را نســبت به معادن سنگ در استان اصفهان، 
مطلوب تر خواند و گفت : این معادن از واحدهای فرآوری بهتری نسبت به 
سنگ های تزیینی برخوردارند. وی با اشاره به برخی از طرح ها برای ارتقای 
صنعت معدن اصفهان، احیای برخی معادن قدیمی را از جمله آن ها ذکر و 
اضافه کرد : در جلسه اخیری که با مسئوالن شهرستان های نایین و خور و 
بیابانک داشتیم مقرر شد با هماهنگی برخی نهادها که به نوعی با واگذاری 
امور معادن مرتبط هستند، تعدادی از معادن تعطیل و متروکه در شرق 

اصفهان احیا شده و شروع به کار کنند.

به اعتقاد بسیاری از فعاالن اقتصادی، اصفهان سرمایه گریزترین 
استان کشور است. با این وجود در شرایطی که کشور متحمل 
تحریم های دوباره آمریکا شده، تنها نسخه اتمام پروژه های 
ناتمام، پهن کردن فرش قرمز برای ســرمایه گذاران است، 
موضوعی که به چالشی بزرگ برای ســرمایه گذاران تبدیل 
 شده است. مطابق تبصره 19 و تکلیف آن به سازمان مدیریت و

 برنامه ریزی تا پایان امسال باید 355 پروژه ناتمام و نیمه تمام 
دولتی به مردم واگذار شود. بنابر اعالم رییس این سازمان در 
استان اصفهان، ارزش این طرح ها پنج هزار میلیارد تومان بوده 
و قرار است به سرمایه گذاران پروژه هایی که صالحیت و صرفه 

اقتصادی ندارند، تسهیالت ویژه پرداخت شود.

گــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      میزان سرمایه گذاری در استان اصفهان منفی است و بروکراسی اداری در استان اصفهان عامل فرار سرمایه ها است  و  باید توجه داشت که فرار سرمایه ها موجب افزایش 
نرخ بیکاری در استان شده است.

صدور مجوز ایجاد مهمانپذیر ویژه بیماران سرطانی در اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان از صدور مجوز ایجاد مهمانپذیر ویژه بیماران سرطانی در استان خبر داد.  فریدون اله یاری با اعالم این مطلب افزود: با عنایت به اینکه شهر اصفهان دارای 
بزرگترین مرکز درمانی بیماران صعب العالج در مرکز ایران است، با هماهنگی به عمل آمده با یکی از موسسات خیریه اصفهان، مجوز ساخت یک مهمانپذیر در جوار بیمارستان سید الشهداء 
)ع( )امید( اصفهان صادر شد. وی تصریح کرد: این مهمانپذیر دارای 30 اتاق بوده و عموما بیماران و همراهان آنها که از سایر مناطق کشور به این مرکز درمانی مراجعه می کنند را پذیرا خواهد 
بود. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با توجه به لزوم تسریع در این عمل ارزشمند از یک سو و همچنین در راستای تالش برای توسعه توریسم سالمت، مجوز تاسیس این مهمانپذیر در 
کوتاه ترین زمان ممکن توسط معاونت سرمایه گذاری این اداره کل صادر شد و امید می رود با تاسیس این مهمانپذیر، محیطی امن و مطمئن برای مراجعه کنندگان به این مرکز درمانی ایجاد شود.



بنیادبرکت۲۵۰فرصتشغلیدرخمینیشهرایجادمیکند
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در قالب طرح توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور 

»مهتاب« مدل هادی تالش اقتصادی برکت ۲۵۰ فرصت شغلی در شهرستان خمینی شهر ایجاد می کند.
به گزارش بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، در دیدار محمدجواد ابطحی نماینده  
مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( مقرر 

شد برنامه ریزی برای اشتغال زایی، محرومیت زدایی و توانمندسازی اقتصادی در این شهرستان از سوی بنیاد 
برکت انجام شود. در همین راستا جلسه ای در فرمانداری خمینی شهر با حضور مدیران بنیاد برکت وابسته به ستاد 

اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و نماینده  مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی و مسئوالن دستگاه های اجرایی 
و اقتصادی این شهرستان برگزار و مدل های اشتغال زایی و مشارکت های اقتصادی بنیاد برکت در حوزه های تسهیالت محور، 

اجتماع محور و بنگاه محور تشریح و تبیین شد. هم چنین مقرر شد که در حوزه  توانمندسازی اقتصادی بنگاه محور، شرکت هایی که 
عالقه مند به سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد اشتغال هستند به بنیاد برکت معرفی شوند. در حوزه  تسهیالت محور هم از محل تسهیالت بانک 
پارسیان به عنوان بانک عامل استفاده می شود. براساس این گزارش در حوزه  توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور و در قالب طرح »مهتاب«، ۲۵۰ 

فرصت شغلی در مرحله  اول در خمینی شهر ایجاد می شود که مدت اجرای این طرح از ابتدای مهرماه 97 تا پایان سال است.

3۰میلیاردریالتسهیالتمشاغلخانگیدراردستانپرداختشد
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان گفت: دولت اعتبار خوبی برای پرداخت تسهیالت و منابع 
به این شهرستان اختصاص داده که از جمله پرداخت 3۰ میلیارد ریال تسهیالت مشاغل خانگی می باشد.

جمشید عامری روز پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اردستان بیان کرد: 7۰ طرح 
مشاغل روستایی با ارزش 1۲۰ میلیارد ریال تا کنون مورد بررسی قرار گرفته و نزدیک به 3۰ میلیارد از 

اعتبار 4۰ میلیارد ریالی سهمیه شهرستان پرداخت شده است.
وی با اشاره به پیگیری مشکالت طرح اشتغال فراگیر افزود: ۲۵ پرونده اشتغال روستایی در کمیته فنی بررسی 

و ۲1 پرونده تایید و به بانک عامل ارسال شد. رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان اضافه کرد: دو طرح 
ملی نیز در مرکز بررسی می شود که در صورت تایید، با پرداخت 1۲۰ و ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیالت از محل اعتبارهای 

سال 96 اجرایی و زمینه اشتغال بسیاری را فراهم خواهد کرد.
معاون فرماندار اردستان نیز در ادامه گفت: اعتبار مناسبی برای بخش توسعه روستایی پیش بینی شده و موضوع اعتبار طرح اشتغال فراگیر 
نیز در جریان است تا زمینه مناسبی برای اشتغال و حمایت از سرمایه گذاران فراهم کند. محمدتقی کیانی با اشاره به ابالغ دستورالعمل سایت 

بهین یاب افزود: سرمایه گذاران می توانند از این فرصت برای سرمایه گذاری و یا تامین سرمایه در گردش استفاده کنند.

   خودرو باز هم گران 
می شود؟

 این سوالی است که این 
روزها همه می پرسند، 
در بزنگاه سرمایه گذاری 
در بازارهای موازی؛سکه، 
ارز و خودرو سه کاالیی 
هســتند که  مقصــد ســرمایه های 
سرگردانی هستند که می خواهند خود 

را از کاهش ارزش مصون نگه دارند.
 تفاوت قیمت کارخانه با بازار این روزها 
چنان اســت که در برخی مــوارد این 
تفاوت از کل قیمت تحویل کارخانه نیز 

باالتر می زند.
 در ایــن میانه بــود که بحث بر ســر 
افزایش قیمت خــودرو در گرفت و کار 
به تشکیل جلسه ای در شورای رقابت 
 کشید اما شــورای رقابت در هزارتوی 

تصمیم گیری بر ســر قیمــت خودرو 
ناگهان دست های خود را بسته یافت . 
مسئولیت از این شورا سلب و به ستاد 
تنظیم بازار واگذار شــده بود . داستان 
 خــودرو حــاال در جایی دیگــر رقم 
می خورد. وقتــی اخبــاری مبنی بر 
 افزایش قیمــت خودرو بــر خروجی 
رســانه ها قرار گرفت ، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موضوع افزایش قیمت 
خودرو را تکذیب و اعالم کرد: افزایش 
قیمت خودرو فعال در دستور کار نیست 
و این وزارتخانه برنامه ای برای افزایش 

قیمت ندارد. 
 در حالی که موافقــان صنعت خودرو 
در ایــران دالیــل متعــددی را برای 
آزادســازی قیمت خودرو و ســپردن 
اختیار به دست بازار مطرح می کنند، 
منتقدان این درخواست،افزایش قیمت 
را اجحافی در حق مصرف کننده قلمداد 
نموده وبدان می تازند.سعید باستانی،  
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس درباره درخواست افزایش 17 
درصدی قیمتها از سوی خودروسازان 
نوشت: افزایش قیمت ها باید بر اساس 
آنالیز قیمت خودرو صــورت بگیرد و 
مردم نبایــد تاوان حقوق و دســتمزد 
11 هزار پرســنل مازاد در یک شرکت 

خودروسازی را بدهند. 
همچنین رییس فراکســیون مبارزه با 
مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای 

اسالمی می گوید شرکت سایپا قطعات 
خودرو را با ارز 3۵۰۰ و 4۲۰۰ تومانی 
وارد کرده و حال به نرخ 1۰ هزارتومانی 
می فروشد درحالی که باید با همان نرخ 

پیشین در اختیار مردم قرار دهد. 

  جنجال پیش فروش
در شــرایطی که عطش خرید خودرو 
 در باالتریــن حد ممکن اســت، پیش 
فروش ها نیز نتوانسته حتی در قامت 
قطره آبی بر آتش نمایان شود.در یک 
دقیقه 6۰۰ هزار نفر به ســایت سایپا 

مراجعه کردند تا ثبت نام کنند.
 پس از راســت و دروغ آغــاز ثبت نام 
بود که رکــورد تقاضا برای پیش خرید 
خودرو با ثبت یک میلیون و 9۰۰ هزار 
ثبت نام پیش خرید خودرو در سایپا در 

یک روز شکسته شد . 
ایــران خــودرو نیز وضعیتی مشــابه 
داشــت و معلوم نبودن قیمت قطعی، 
زمان تحویل و حتــی در برخی موارد 
نوع خودرو نیز نتوانست مانع از خرید 
کسانی شــود که حس می کردند پول 
در دستشــان چون برفی مقابل آفتاب 

تیرماه در حال آب شدن است .

   چه خواهد شد؟
 سرنوشــت خوردو افزایــش محتوم 
قیمت هاســت . هنوز بخــش مهمی 
از قطعــات مورد اســتفاده در صنعت 

خودرو از وارداتی است و افزایش قابل 
توجه قیمت ارز بی تردید زمینه را برای 

افزایش قیمت مهیا کرده است .
 ماجــرا نه افزایــش یافتــن و نیافتن 
 که میــزان افزایش قیمــت تحویلی 
کارخانه هاست . در این فضا ممنوعیت 
واردات خودرو نیز آتشی دیگر به جان 
بازار داغ این کاال انداخته است . خبرهای 
تازه ای اما در راه است . در کنار افزایش 
قیمت ها ، فریدون احمدی نایب رییس 
کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 

شورای اسالمی از طرح تازه نمایندگان 
خبر می دهد و می گوید: مصوبه دولت 
برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه 
علمی ندارد و بایــد این مصوبه اصالح 

شود. 
 کار خودروســازان حتی به تشــکیل 
جلســه با دبیر شــورای امنیت ملی 
رســید ، رییس انجمن صنایع همگن 
قطعه ســازی جزییاتی از جلسه اخیر 
دبیر شورای عالی امنیت ملی با فعاالن 
صنعت خودرو و قطعه ســازی را بیان 

و از برنامه ریــزی برای بررســی و حل 
مشکالت این صنایع در ستاد مقابله با 

تحریم، خبر داد. 
لغو ممنوعیت بی تردید زمینه را برای 
 ربزش قیمت هــا در این بــازار فراهم 
می کنــد . هر چــه هســت، صنعت 
خودرو بار دیگــر در بزنگاهی تاریخی 
نمره قبولی را از آن خود نکرده اســت . 
باید دید پیش از تشــدید تحریم ها در 
 آبان خودرو با تغییراتــی جدی روبرو 

خواهد شد؟

خودروسازان در پی افزایش قیمت؛

وارداتخودروباردیگرآزادمیشود؟

گردشگری

 در حالی که 
موافقان صنعت خودرو 

در ایران دالیل متعددی 
را برای آزادسازی قیمت 
خودرو و سپردن اختیار 

به دست بازار مطرح 
می کنند، منتقدان این 

درخواست،افزایش 
قیمت را اجحافی در حق 

مصرف کننده قلمداد 
نموده وبدان می تازند.

این اولین باری نیست که خودرو به پاشنه آشیل صنعت 
ایران تبدیل شده است . گزیده شدن چند باره از سوراخی 
به نام تحریم چنان افکار عمومی را بر این صنعت تند کرده 
است که زمزمه دوباره تحریم خرید خودروی صفر کیلومتر 

به گوش می رسد.
 تحریم خرید خــودروی صفر کیلومتــر در این فضا در 
همان محدوده زمزمه است اما بی شــک تداوم این روند 
 سبب خواهد شــد در اولین بزنگاه، با ظاهر شدن اولین

 نشانه های ثبات بار دیگر صنعت خودروی ایران در چالشی 
تازه گرفتار آید.

ایرنا
گـــزارش

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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03

شنبه 24 شهریور 1397  | شمـاره 44

ISFAHAN
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 دالر
تا کجا می تواند برود؟

یک اقتصاددان با اشاره به نوسانات 
نرخ ارز در روزهای گذشته این نرخ 
را بین حداقل هشت هزار تومان تا 
حداکثر 14 هزارتومان در نوســان 
توصیف کرد. محمود باغجری، استاد 
دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به 
تحوالت نرخ ارز و قیمت ســکه در 
بازارهای سرمایه ای اظهار کرد: اگر 
مردم همه حجــم نقدینگی که در 
دســت دارند را بخواهنــد به بانک 
مرکزی بدهند و بانک مرکزی هم 
در قبال آن بخواهــد ذخایر طال و 
دالر خود را به آنها بدهد، باز هم در 
بدبینانه ترین حالــت قیمت دالر 
در همن بازه 14 هــزار تومان ثابت 
خواهد ماند. او با بیان اینکه می توان 
حتی قیمت دالر را به هشت تا 9 هزار 
تومان هم رساند ادامه داد: به لحاظ 
پارامترهای اقتصادی آستانه قیمتی 
دالر از 14 هزار تومان نباید بیشتر 
شود. اما اگر بیشــتر از این میزان 
برود احتماال به خاطر هیجان های 
ناشــی از بدبینی نسبت به شرایط 
سیاسی بین المللی خواهد بود. این 
اقتصاددان همچنین بــا بیان اینکه 
دالر در خوشبینانه ترین حالت، دیگر 
به زیرهشت هزارتومان برنمی گردد 
 گفت که باید منتظر مانــد و دید که 
تحریم های آبان ماه سال جاری تا چه 
میزان به صورت جدی اعمال می شود.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

نماینده آذربایجان شرقی در شورای عالی 
استان ها:

ظرفیت های استانی صنعت 
گردشگری رها شده است

اســتان  نماینده 
شرقی  آذربایجان 
در شــورای عالی 
استان ها گفت: درآمد ایران از گردشگری 
با وجود مواهب طبیعــی، تنوع اقلیمی، 
فرهنگی، قومی و مذهبی بســیار اندک 
است و ظرفیت های استانی به حال خود 

رها شده است.

 بهبود جعفری روز پنجشنبه در نهمین اجالس 
شورای عالی استان ها افزود: کاهش وابستگی 
به صنعت نفت یکــی از الزامات تحقق اقتصاد 
مقاومتی است. صنعت گردشــگری می تواند 
وابستگی به نفت را به حداقل برساند و در عین 
حال که به صرف هزینه های کالن نیاز ندارد اما 

به سرعت اشتغال زا و درآمدزا است.
وی به چالش های مدیریت شهری اشاره کرد 
و ادامه داد: کمبود منابع درآمدی در شــهرها، 
اجرای طرح های شــهری را با مشکل مواجه 
کرده و مشکالت اجتماعی و محیط زیستی نیز 

مدیریت شهری را تحت فشار قرار داده است.
جعفری با اشــاره به گزارش ســازمان جهانی 
 گردشــگری، اظهار داشــت: ایران رتبه دهم 
جاذبه های تاریخی و باســتانی را در دنیا دارد 
و یکی از امن ترین کشــورها برای گردشگران 

خارجی محسوب می شود.

جعفــری اضافه کرد: در شــرایط 
کنونی دنیا ایران می تواند جزو ارزانترین مقاصد 
گردشگری دنیا باشد و به سهولت می توان با یک 
برنامه ریزی هدفمند از ظرفیت های تاریخی، 
محلی و طبیعی استان ها به عنوان منبع درآمدی 

و اشتغال زایی بهره برد.
نماینده شورای اسالمی استان آذربایجان شرقی 
درباره رفع موانع گردشــگری در کشور اظهار 
داشت: در زمینه گردشــگری می توان با الزام 
ادارات مالیات و امور اقتصادی در عمل به ماده 
3۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 
1394 در خصوص حمایت و تســهیالت مورد 
 نظر قانون در باره گردشگری و هتلداری اقدام 

کرد.
وی اضافه کرد: ارتباط موثر با ســازمان جهانی 
گردشگری، در نظر گرفتن تســهیالت ارزی 
برای توسعه زیرساخت های گردشگری، ارایه 
برنامه برای بازاریابی دیجیتال در این صنعت، 
استانداردسازی خدمات، تجهیز و به روزرسانی 
امکانات از دیگر اقداماتی است که برای توسعه 
صنعت گردشگری و جذب گردشگران ضروری 

است.
جعفری پیشــنهاد داد تا کارگروه مشــترک 
کمیســیون فرهنگی- اجتماعی و گردشگری 
با همکاری ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و شورای عالی استان ها با 
هدف بهره گیری بیشتر از ظرفیت های استانی 

تشکیل شود.
وی اظهــار داشــت: شناســایی جاذبه های 
گردشگری اســتانی، تبیین بخش خصوصی 
 برای توسعه صنعت گردشــگری در استان ها، 
برنامه ریزی برای تشــکیل کارگروه و صندوق 

توســعه گردشــگری شــهرداری ها، توسعه 
استراتژی بازاریابی در استان ها، توسعه منابع 
انسانی و استفاده از ظرفیت های بومی و اقلیمی 
برای گسترش اکوتوریسم از جمله پیشنهادهایی 
اســت که می تواند توســط کارگروه مشترک 
شورای عالی استان ها و سازمان میراث فرهنگی 

پیگیری شود.
 جعفری خاطرنشــان کــرد: نبــود مدیریت و
 برنامه ریزی مدون در رویــداد تبریز، پایتخت 
گردشگری جهان اســالم در سال ۲۰18 باعث 
شد بسیاری از فرصت ها را از دست دادیم و تبریز 

در سال ۲۰18 عملکرد روشنی ندارد.
وی گفت: ثبت نشدن جنگل های ارسباران هم 
نتیجه عملکرد ضعیف دستگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری است همچنین در مورد جشنواره 
ملی ورنی در شهرستان اهر هم عملکرد خوبی را 
شاهد نبودیم و این مراسم بدون حضور هیچ مقام 
مسئولی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

کشور برگزار شد.

  ســرمایه گذاری در زیرساخت های 
طبیعی الزمه توسعه صنعت گردشگری

در بخش دیگــری از این اجــالس، حمیدرضا 
آقامالیی، نماینده شــورای اســالمی استان 
گلســتان، به ظرفیت های گردشگری در این 
استان اشاره کرد و افزود: این استان ظرفیت های 
گردشگری در زمینه فرهنگی، مذهبی، سالمت، 

ورزش، اقوام و اقلیم را داراست.
وی اظهار داشــت: استان گلســتان از مواهب 
طبیعی و شرایط اقلیمی و مناطق بکر گردشگری 
برخوردار اســت و برای افزایش درآمد ساالنه 
 از محــل صنعت گردشــگری چــاره ای جز
 ســرمایه گذاری برای شــکوفایی زیرساخت 

طبیعی وجود ندارد.
آقامالیی خاطرنشان کرد: صنعت گردشگری به 
عنوان متنوع ترین و بزرگترین صنایع در جهان 
پس از نفت و خودروســازی است که می تواند 
مهمترین منبع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی 

در بسیاری از کشورها و از جمله ایران باشد.
وی یادآور شد: گردشگری در ایران می تواند به 
مهمترین منبع درآمد تبدیل شود مشروط بر 
اینکه برنامه ریزی صحیح توام با آینده نگری در 

این زمینه تدوین و اجرا شود.
عضو شورای اسالمی استان گلستان گفت: در 
استان گلستان ظرف مدت دو ساعت می توان 
بیش از 1۰ قوم و فرهنگ تاریخی را نظاره کرد 
همچنین در مدت نیم ساعت جنگل، کوه، دریا 

و کویر را دید.
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وضعیتنرخگذاریوتغییرقیمتبستههایاینترنترابررسیمیکنیم
تغییر نرخ بسته های روزانه و شبانه اینترنت موبایل، موجبات اعتراض کاربران را برانگیخته، بر این اساس 
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعالم کرده که وضعیت نرخ گذاری بسته های اینترنت 

اپراتورها مورد بررسی قرار می گیرد.
گزارش ها حاکی است که تغییری در مدل قیمت گذاری بسته های اینترنت موبایل از سوی اپراتورها ایجاد 

نشده است. بر این اساس حسین فالح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی می گوید که رگوالتوری این موضوع را رصد می کند و اگر فروش اینترنت، خالف تعرفه اعالم 

شده و خالف مقررات باشد، با آن برخورد و اعمال قانون خواهد کرد.
وی درباره  این موضوع که چرا اپراتورها در قیمت گذاری بسته های اینترنت، کاربران را مجبور به خرید اینترنت شبانه 

در کنار روزانه می کنند، اظهار می کند که تاکنون مدل بسته های اینترنت اپراتورهای موبایل به گونه ای بود که بسته های ترکیبی با 
قیمت های کم یا حجم رایگان به کاربران پیشنهاد می شد تا آنها تشویق به استفاده شوند. اما باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که هم 
اکنون آیا اپراتورها حق انتخاب را از کاربر گرفته اند یا خیر. بر اســاس گزارش معاون وزیر ارتباطات، موضوع توسط معاونت نظارت و اعمال 

مقررات رگوالتوری مورد بررسی قرار می گیرد و اگر الزم بود، بسته های اینترنت اپراتورها اصالح خواهد شد.

ISFAHAN
N E W S

 J a s o n
 S a l t z m a n
)کارآفریــن آمریکایی 
و یکــی از موسســان 
Ally( پس از یک دوره 
شکالت فروشی در سن 
17 سالگی کارآفرینی 
را آغاز کرد. او به دلیل 
زمینه شغلی اش فرصت همکاری با 
کارآفرینان زیاد دیگری را دارد و در 

همین رابطه می گوید:
اخیرا دعــوت نامه ای از دانشــگاه 
کلمبیــا دریافــت کردم کــه از من 
خواســته شــده بود دربــاره آینده 
کارآفرینی در آن دانشگاه سخنرانی 
کنم. سواالتی از من شد که مرا بر آن 
داشت یک نقشــه 8 مرحله ای برای 

پیروزی در کارآفرینی بنویسم:

     1- پوست کلفت باشید
من دانای کل نیســتم اما یک چیز را 
خیلی خیلی خوب می دانم: اتفاقات 
بد همیشه می افتند. این امر اجتناب 
ناپذیر اســت. مهم این است که شما 
 در آن زمان چه رفتاری از خود نشان 
می دهید. باید قوی باشــید، نه فقط 
بخاطر وجهه خودتــان بلکه بخاطر 
سربازانی که برای شــما می جنگند 
امیدتان به پیروزی را از دست ندهید.

    2- شکست، درس است
شما شکســت می خورید. به همین 
راحتــی که گفته شــد. از بــد خبر 
بودن واقعا متنفرم اما قطعا شکست 
خواهید خورد. بدانید که شکســت، 
 خوب اســت و به شما مســیر را یاد 
می دهد. در واقع به شما می گوید که 
کار درست چیست. بدون آن چگونه 

 می توانید بفهمید مــردم از بازار چه 
مــی خواهنــد؟ اگر فکر مــی کنید 
دیگران بدون شکســت به موفقیت 
دست می یابند سخت در اشتباهید.از 
شکست ها درس بگیرید و تکرار کنید. 
روپوش آزمایشگاهی به تن کنید چرا 
که در آزمایشگاه قدم گذاشته اید. اگر 
فرمول پیروزی را مــی خواهید باید 
مواد متفاوتی را بــا یکدیگر ترکیب 
کنید تــا فرمول را بدســت بیاورید. 
فرمول موفقیت چیزی جز استقامت 
نیست. شکست را به عنوان یک درس 

بپذیرید.

     3- منفی نگر نباشید
این مورد واقعا ســخت اســت. ما در 
دنیایــی زندگی می کنیــم که پر از 
افکار منفی است. کســی که در این 
دنیا مثبت نگر باشــد، قوی و محکم 
است. اگر منفی نگر باشید تصمیمات 
ریسکی برای کسب و کارتان خواهید 
گرفت. برای جلوگیری از این حالت 
باید با افراد مثبت نگر معاشرت کنید و 
اعضای تیم تان را نیز این گونه انتخاب 
کنید. از نظر من یکــی از ضروریات 
رشد کســب و کار، جو مثبت است. 
AlleyNYC محل کار مشــترک 
کارآفرینان اســت. در ایــن جا تمام 
تالش ما بر جذب افراد مثبت اســت. 
 مثبــت نگری یکــی از مهــم ترین

 AlleyNYC اولویت های مــا در 
اســت؛ چرا کــه در محیــط کاری 
که کوشــش همه ســاختن و شروع 
از صفــر اســت، وجود فکــر مثبت 
 می تواند به پیشــرفت مــان کمک 

کند.

     4- فروتن باشید
ساده است: هیچ کس دوست ندارد با 
یک آدم مغرور و خود محور کار کند. 
یکی از عوامل موثر در رشد کسب و کار 
این است که روابط خوبی بتوانید برقرار 
کنید. اگر متکبر باشید نمی توانید به 
کسی گوش دهید. از این رو هیچ کس 
نیز دوست ندارد با شما معاشرت کند. 

به نظر شما یک رابطه یک طرفه چقدر 
دوام خواهد داشت؟

     5- متعهد باشید
 Mark معلم و دوســت خــوب من
Ecko )نویســنده، طــراح لباس 
 و کارآفریــن آمریکایــی( در یکی از 

کتاب هایش می گوید: باید متعهد به 
رویای تان بمانید. در غیر این صورت 
بقیه نیز عدم تعهد شــما را خواهند 
فهمید. اگر بخواهید نام تجاری تان 
را مشهور کنید باید جوری باشد که 
بر ذهن و دل مردم بنشــیند. زمانی 
که نام تجاری AllyNYC را ایجاد 

کردم با خود فکر کردم از این دنیا چه 
می خواهم؟ برای دیگران چه کاری 

می توانم انجام بدهم؟

     6- گوش دهید
برای ســاخت یک شرکت موفق باید 
به همه افراد اطراف تــان گوش فرا 
دهید. بهتریــن راه فهمیدن این که 
چه محصولی باید بســازید این است 
که به حرف مشــتری های تان توجه 
نمایید. هرگــز نبایــد آن چه صرفا 
خودتان می خواهید را بسازید. برای 
مطمئن شدن از فرضیه های تان باید 

از مشتری سوال کنید.

     7- کمربند تان را ببندید
 بــه آن هایی که تــازه کارشــان را 
می خواهند شــروع کنند باید بگویم 
کمربند تــان را ببندید چــرا که راه 
پر دســت اندازی پیــش رو دارید. 
در این مســیر ممکن است یک روز 
تان تبدیــل به بهتریــن روز زندگی 

 و روز پــس از آن بــه بدترین تبدیل 
شود. 

 من ســال هاســت که ایــن کار را 
می کنم. اصال آســان نیست. تنها در 
تلویزیون آسان نشان داده می شود. 
راهی پر از آزمایش است. اگر تحمل 
این کار را دارید و این چالش ها شما را 
 هیجان زده می کند؛ پس برای شروع 

آماده اید.

     8- برای عزیــزان تان وقت 
بگذارید

من آن قدری که بایــد، به این مورد 
 دقت نمــی کنم. واقعــا معتقدم اگر 
مــی خواهید موفق شــوید باید صد 
در صد انرژی تان را در کار بگذارید. 
اما بایــد برای خانواده و کســانی که 
عالقه دارید وقــت بگذارید. خانواده 
و دوســتان در زمانی کــه روزهای 
بد به ســراغ تان می آیــد می توانند 
 تیــم حمایــت گــر خوبــی برای 

شما باشند.

شما پیروزمیدان باشید؛

نقشهجنگ8مرحلهایبرایموفقیتیککارآفرین

در دنیایی زندگی 
می کنیم که پر از 

افکار منفی است. 
کسی که در این دنیا 

مثبت نگر باشد، 
قوی و محکم است. 

اگر منفی نگر باشید 
تصمیمات ریسکی 

برای کسب و کارتان 
خواهید گرفت. برای 

جلوگیری از این 
حالت باید با افراد 

مثبت نگر معاشرت 
 کنید و اعضای 

تیم تان را نیز این 
گونه انتخاب کنید.

کارآفرین بودن یکی از کارهای سخت دنیاست. هیچ 
کتاب راهنمایی  برای شروع به ساختن از هیچ وجود 
ندارد. تعداد زیادی کتاب از نقطه نظرات مدیران دنیا 
وجود دارد، اما هیچ چیزی که واقعابه شما بگوید چگونه  

این نقاط را بهم مرتبط کنید وجود ندارد. 

entrepreneur :منبع
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تــــازه هـــا

سرانجام در مراسم هر ساله اپل به صورت  رسمی؛ 

iPhone Xs, iPhone Xs Max و iPhone Xr معرفی شدند

،،
من دانای کل نیستم اما یک چیز

 را خیلی خیلی خوب می دانم:
 اتفاقات بد همیشه می افتند. 
این امر اجتناب ناپذیر است. 

مهم این است که شما در آن زمان
 چه رفتاری از خود نشان می دهید.

 باید قوی باشید، نه فقط بخاطر وجهه 
خودتان بلکه بخاطر سربازانی که برای 

شما می جنگند.

اپل سرانجام از تازه ترین آیفون های خود پرده برداشت. این گوشی ها آیفون 
10 اس، آیفون 10 اس مکس و آیفون 10 آر نام دارند که هر دو مدل اول به ترتیب 
پرچمداران پیشرفته 2018 سازنده به شمار می روند و iPhone Xr هم قرار 
است با مشخصاتی که کمی سطح پایین تر توسعه یافته اند، ارزان ترین آیفون 

امسال باشد.

هر سال شاهد رونمایی از صدها گوشی در سرتاســر جهان هستیم اما آیفون های اپل از 
معدود دستگاه های هوشمندی به شمار می روند که مراسم رونمایی شان مورد توجه عموم 
کاربران قرار می گیرد. رویداد رونمایی از این گوشی ها هرسال در تاریخ 12 سپتامبر و به نام 
Gather Round در سالن Steve Jobs Theater برگزار می شود. سال گذشته 
در همین تاریخ شاهد معرفی iPhone X بودیم و تماشا کردیم که اپل چگونه این آیفون را 
با طراحی و ویژگی های نوین و انقالبی به دنیا معرفی کرد. امسال ایده قبلی اپل ظاهرا تکامل 
بیشتری یافته است و پیش بینی می شود که بتواند درآمد این سازنده را به شدت تحت تاثیر 
قرار دهد. انتظار می رفت غول کوپرتینویی مذکور امسال از سه گانه ای تازه رونمایی کند و این 
پیش بینی به خوبی تحقق یافت. از طرفی از روز گذشته و چند ساعت پیش از آغاز مراسم 

رونمایی خبرها و گزارش های تقریبا موثقی درباره این آیفون ها منتشر شد و حتی اسامی 
 5.8 iPhone Xs نهایی آن ها را هم فاش کرد. این آیفون های 2018 سرانجام به نام های
اینچی، iPhone Xs Max 6.5 اینچی و iPhone Xr 6.1 اینچی معرفی شدند. سال 
گذشته سطح باالترین آیفون به نام iPhone X معرفی شد و همان طور که می دانید بارها 
از آن تحت عنوان آیفون 10 یاد کردیم. جالب است بدانید که اپل در مراسم رونمایی هنگام 

معرفی iPhone Xs آن را آیفون 10 اس خوانده است.

 iPhone Xs Max و iPhone Xs  
iPhone Xs و iPhone Xs Max جانشــینان واقعــی iPhone X هســتند. 
همان طور که از نام گذاری شــان هم برمی آید، iPhone Xs Max آیفون تازه بزرگی 
است که از پنل نمایش 6.5 اینچی OLED بهره می برد و عالوه بر باتری بزرگ با ظرفیت 
بیشتر به چند قابلیت تازه هم مجهز شده است. به طور کلی می توان این گونه ادعا کرد که 
iPhone Xs و iPhone Xs Max با مشخصات اصلی یکسان توسعه یافته اند اما در 

برخی موارد متفاوت هستند.
از نظر طراحی ظاهری تغییرات چندان چشم گیری دیده نمی شود و البته اعمال تغییرات 
بسیار هم از اپل انتظار نمی رفت. در این گوشی ها هم همچنان شاهد طراحی فریم اصلی از 
جنس استیل ضدزنگ هستیم که در میان دو پنل جلو و عقب از جنس شیشه قرار گرفته 
است. iPhone Xs و iPhone Xs Max همچنین مانند iPhone X با بریدگی 

حاشیه )ناچ( طراحی شده اند.
 Bionic A12 به پردازنده قدرتمند iPhone Xs Max و iPhone Xs هر دو مدل
مجهز شده اند و 4 گیگابایت حافظه رم دارند. پردازنده مذکور با ساختار 7 نانومتری ساخته 
شده و همچنین از ماشین عصبی برخوردار است. اپل در خالل معرفی پردازنده مذکور ادعا 
کرد که A12 حدودا 50% پرسرعت تر از نسل قبلی عمل می کند. پنل نمایش 5.8 اینچی 
Super Retina OLED که روی iPhone Xs تعبیه شــده است وضوح تصویر 
2436 در 1125 دارد و همین موضوع باعث شده رنگ ها با کیفیت فوق العاده ای به نمایش 
درآیند. مدل بزرگ تر که iPhone Xs Max نام دارد هم از پنل نمایش 6.5 اینچی با 
تکنولوژی مشابه و وضوح تصویر 2688 در 1242 بهره می برد. تراکم پیکسلی در هر دو 

آیفون مذکور معادل 458ppi گزارش شده است.
 Stereo اپل همچنین تایید کرد که این دو پرچمدار تازه برای ارایه تجربه صوتی بهتر به

 iPhone و iPhone Xs هم در Face ID مجهز شده اند. ظاهرا قابلیت Sound
Xs Max نسبت به نسل قبلی بهبود یافته است و سرعت بیشتری دارد اما جزییات دیگری 
درباره آن در دسترس نیست. سازنده مذکور در توضیحی کوتاه درباره ماشین عصبی اشاره 
کرده است که این تکنولوژی کمک می کند اپلیکیشن ها حدودا 30% سریع تر از قبل اجرا 

شوند.
از طرفی معرفی نسخه دو سیم کارتی امسال را باید اتفاق مهمی بدانیم. البته هر دو سیم 
کارت فیزیکی نیستند بلکه یکی از آن ها E SIM است. این اولین بار است که اپل آیفونی 
را با چنین قابلیتی معرفی می کند و به همین خاطر باید آن را اتفاق مهمی قلمداد کنیم. اپل 
این ویژگی را در مراسم رونمایی از آیفون های تازه اش معرفی و اعالم کرد که قصد دارد امکان 

استفاده از E SIM را توسط اپراتورهای مختلف میسر سازد.
هر دو گوشی های های iPhone Xs و iPhone Xs Max در سه نسخه 64 / 256 و 
512 گیگابایتی معرفی شده اند. iPhone Xs و iPhone Xs Max همچنین قرار 
است عالوه بر رنگ های رایج خاکستری فضایی و نقره ای این بار در یک نسخه به رنگ طالیی 

هم به بازار راه یابند.

iPhone Xr  
عالوه بر دو مدل مذکور، اپل از iPhone Xr هم در رنگ های مختلف با بدنه آلومینیومی 
پرده برداشت. این گوشی که از نظر ظاهری شبیه به iPhone X به نظر می رسد، از طراحی 
لبه تا لبه، Face ID و همچنین راهبری مبتنی بر ژســت های حرکتی بهره می برد اما 
برخالف iPhone Xs و iPhone Xs Plus به دوربین اصلی تکی مجهز شده و پنل 

نمایش آن هم به جای OLED از نوع LCD در نظر گرفته شده است.
در تشریح مشخصات iPhone Xr باید تاکید کنیم که جنس آن همچنان شیشه و فلز 
است. درواقع فریم اصلی iPhone Xr از آلومینیوم سری 7000 طراحی شده و در میان دو 
پنل جلو و پشتی از جنس شیشه قرار گرفته است. اپل این مدل را در 6 رنگ مختلف مشکی، 
سفید، آبی، زرد، نارنجی و قرمز معرفی کرده است. iPhone Xr هم تاحدودی در مقابل 

نفوذ آب مقاوم طراحی شده و مجوز IP67 دریافت کرده است.
اپل از پنل نمایش LCD در این مدل تحت عنوان Liquid Retina یاد کرده است و در 
این باره اذعان داشته که پنل مذکور درواقع پیشرفته ترین نوع پنل LCD که تا به حال در 

یک گوشی هوشمند تعبیه شده است به شمار می رود. 
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The awesome and unforgettable experience 
of exploring the world’s most pristine desert 
can become one of the best experiences 
that you ever had which people historically 
believed it is a place where demons and evil 
spirits live in. Some residences in neighboring 
villages and towns still hold similar ideas 
and strongly believed that “Rig-e-Jenn” is the 
cursed region.
Salt marshes covered most of the land 
swallowed up many who wished to explore 
the mysterious land may be one of the major 
reasons for such these ideas. Rig-e-Jenn is a 
vast desert covered by moving sand dunes 
that have been walked by human only a 
few years ago. This pristine and untouched 
desert situated in the middle of Dasht-e-
Kavir (central desert in Iran) and due to lack 
of water sources, intense heat, and relatively 
big size considered one of the hardest deserts 
among the others to cross.
Sand dunes, dry riverbeds, salt plains, rare 
vegetation, hard and often dried and cracked 

mud surfaces are the major characteristics 
of this awesome desert. Another remarkable 
sight of the desert is mini-mountains which, 
nowadays, have been reduced its number due 
to constant sand erosion.
Although vast surfaces of the area are devoid 
of flora and fauna, but due to little available 
information about its plants and wildlife, 
scorpions, phrynocephalus (medium-sized 
Lizards), and other Persian organs in nearby 
areas have been observed.
Rig-e-Jenn is also called the Iranian Bermuda 
Triangle due to sand dunes and horrible 
salt marshes that swallow up every living 
creature. Sinking in sands and swaps can 
be the most dangerous disaster happing to 
inexperienced tourists that easily caused 
them to die. Malek-Abad, Mohammad-Abad 
Koureh-Gaz village as well as Ashin and Baba 
Khaled are among the villages to access the 
desert.
Panoramic view of sunrise & sunset, the 
picturesque of its night sky with its fabulous 
stars through oceans of dunes, undoubtedly 
will be become a memory tour that you have 
ever experienced.
If you want to cross the desert, you need 
reliable 4WD well-equipped cars, large 
amount of water, enough fuel, food, suitable 
clothes, shovel, accurate map of the area, 
compass, GPS, satellite mobile, first aid kit, 
a very professional team, and experienced 
leader who knows Rig-e-Jenn very well.
In the old times, caravans and desert tourists 
have never passed through it and there are 
no villages or any roads there yet and just a 
few researchers have passed through it. Our 
ancestors believed that this area is put on a 

curse and it is the location of the fauns and 
devils. Today, most of the people in cities and 
villages around also believe in it and tell such 
stories. Because it has been said whoever 
enters this desert will die or disappear. Maybe 
whoever enters this desert will either sink in 
the salty swamps or die of thirst and hunger.
Rig-e Jenn is located in the southwest and 
the west of the Plain desert, the south of 
Semnan, the south-east of Garmsaar, the 
east of protected area of the desert national 
park, the north of Anarak and the west of 
Jandaq, with the area of 3800 Km2. The 
Sulfur Mountain is on the north side and 
Damghan to Jandaq road is on the east side.
The huge amount of active sand hills without 
any plants have covered a vast area. All Rig-e 
Jenn is covered with lots of windblown sand 
and salty alluvium from Alborz Mountains. 
Sinking in the sand and the swamps can 
be the most dangerous disaster which can 
happen to inexperienced tourists and cause 
them to die.
The most common way to enter Rig-e Jenn is 
from the south, from the city called Anarak 
and Ashin village. Ashin village has springs 
that enough drinking water can be provided. 
Then we can drive into the heart of the Rig-e 
Jenn when most of the 4WD cars will sink in 
the sand and cannot move. Because of cold 
nights in the desert you can make a big fire 
out of dried plants, then put the coals all over 
the ground and cover it with sand, then sleep 
on warm sands till the next morning.The best 
seasons are autumn and spring.Remember 
that “Rig-e Jenn” is so dangerous.

Rig-E Jenn:
 Mysterious Desert In Iran

Sunrise Traditional Hotel: 
Mixture Of  Tradition , 
Accommodation

Lotus Cafe And Resturant :Best 
Italian Restaurant
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At the end of the Imam Square 
is the huge gateway to the 
Imam Mosque, flanked by 
two turquoise minarets. The 
richness of this mosque’s blue-
tiled mosaic designs and its 
perfectly proportioned Safavid-
era architecture form a visually 
stunning monument to the 
imagination of Shah Abbas I 
and the ability of his architect.

Iran’s Largest 
Aquarium :
Ocean In 
Desert

The use of private capital 
contributed significantly to 
the opening of Iran’s first-
ever aquarium tunnel in the 
city of Isfahan, which has, in 
turn, contributed to Iran’s 
tourism sector, according 
to architect Hassan Shafee, 
who created the aquarium 
project.In an interview with 
Sputnik’s Persian edition, 
Hassan Shafee, the architect, 
and creator of the aquarium 
project praised efforts to 
attract private funds for the 
construction of Iran’s first-
ever aquarium tunnel in 
Isfahan, the country’s third-
largest city.According to him, 
private capital injections 
in the implementation of 
social projects in Iraq 
contribute considerably 
to the country’s tourism 
sector.The interview 
came a few weeks after the 
unveiling of the Isfahan 
aquarium, which is not 
only the largest aquarium 
in Iran but also the largest 
of its kind in the Middle 
East.“Local authorities 
know full well that Isfahan 
is one of the most attractive 
tourist destinations in Iran, 
something that prompts 
them to work hard to 
improve conditions for 
tourists. In the past few 
years, one of the most 
important steps in this 
direction has been private 
capital investments in the 
implementation of major 
social projects,” he said.
He added that “the 
organizers of the project did 
their best to fill the aquarium 
with the inhabitants of the 
sea and ocean depths from 
all around the world.”
“Our special pride is 
the recreated climatic 
conditions of the Amazon 
basin, which allows various 
types of fauna to coexist 
in the aquarium. In total, 
our collection numbers 
about 6,000 fish species; 
400 of them are on the 
Endangered Species List,” 
Shafee said.During a visit 
to the 3,500 square meter 
aquarium, which contains 
at least 1,080 cubic meters 
of water, tourists and Isfahan 
residents can view the rarest 
types of fish, both from 
the side and from below, 
experiencing the conditions 
that scuba divers experience 
35 meters below the surface 
of the ocean, according to the 
website Real Iran.
Also on display are the 
facility’s 33 sub-aquariums, 
which feature various types 
of underwater species, 
including sponges and 
starfish brought to the 
facility from five oceans 
around the globe.
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Khorshid (sunrise) house dates back to the end of Qajar 
dynasty, was renovated on 2010 and then was turned 
into the Sunrise Hotel on 2011. The hotel is built in 
the heart of the oldest neighborhood of Isfahan and 
is close to the Jameh Mosque of Isfahan, Atiq Square, 
Naqsh-e Jahan Square and Chahar Bagh e Abbasi St. 
The architecture of Sunrise traditional hotel is called 
“Sunken courtyard” with a central symmetrical yard 
that has a vestibule on two floors. The central yard has a 
fountain and a green garden, surrounded by the rooms 
that are built around it.

See what travelers are saying:
Katharina H:Perfect service, rooms, breakfast
Traditional hotel, luxury style. Super good value! Would 
always come back (and if it’s just for breakfast). The 
rooms were equipped with water, tea, coffee, towels, 
toothbrush, bathrobe, slippers, and cozy and clean 
beds.
Kashaniaram: very good cozy hotel
It is not very big but it’s very calm, cozy, convenient and 
clean with an interesting traditional yard. Friendly 
staffs with good services & breakfast. It was near the old 
part of the Isfahan specially Jameh Mosque.
TAP P, Esfahan, Iran: One of the best choice for a 
traditional house in Isfahan
Location is very close to the old part of the city and 
Jameh Mosque Cozy yard and lovely place for eating 
breakfast Rooms are clean worth to stay One of the best 
restaurants called Nayeb is close to the Hotel.
Valentina S: Nice place
Cozy, quiet and nice place. Interesting traditional 
interior, tasty food. If you want to see the real Iran house 
of past, so do visit. Staff was very helpful, was really 
warm in the room, bed was convenient.
LOCATION: Ebn E Sina St | Thired Sub, No 37, Esfahan

See what travelers are saying:
Fabio83_Italia, Rome, Italy: recommended
Nice restaurant out of the touristic side of Esfahan. You will find 
“real Iranian” people, in a very different environment compared 
to the touristic places around the main square. Posh restaurant, 
prices are higher than average and customers are high-end.
The place is very nice, one of the best I have been to Iran.
The menu is interesting, but do not expect Italian food or western 
food, as you know it or you would expect. For example, the Pizza 
is somewhat sweet, with meat and other things you would never 
find in Italy.
Stayathomestraggler, Melbourne, Australia: Great menu 
and great service
My husband and I came to Lotus cafe for a late lunch, and 
specifically to escape the usual kebab and Iranian fare. The food 
was great - we had a steak and the giant burger - probably the 
closest we have found to Western food outside of Tehran. Mostly 
we were very impressed with the service, the warm welcome 
and the attentiveness of the waiting staff was the best. I would 
recommend this place for a quiet lunch or even just drinks, 
especially if you need a break from the typical Iranian cuisine.
Oscar Z, Noerresundby, Denmark: Can be better
Had some nice pasta that got cold waiting for the garlic bread 
order. Wait staff were great, but speak no English. Management-
-including the person that spoke English, was too busy with other 
things to really care (my visit was on a Monday and the place 
was not very busy). Still, if you are in the area and do not want to 
search further, it is probably worth it.
Riekie2: Good restaurant near Kajhoo Bridge
If you are looking for a restaurant near Kajhoo Bridge this is a nice 
place. Juices and food are good, bit expensive. We think sitting 
outside is nicer than inside. One little point for improvement: we 
complained about being served cold fries, after that we got new 
fries that were heated up in a microwave.
LOCATION:Number 7 Apadana First | Feiz square,  
Esfahan

The splendid 
niches contain 
complex 
stalactite 
moldings in a 
honeycomb 
pattern; each 
panel has its own 
intricate design. 
Although the 
portal was 
built to face 
the square, 
the mosque 
is oriented 
towards Mecca 
and a short, 
angled corridor 
neatly connects 
the square 
and the inner 
courtyard, with 
its pool for ritual 
ablutions and 
four imposing 
iwans. 

 The ‘Rayan Tourism Village‘is 
 located 30 km from Natanz on the

 foothill of Karkas Mountains in
 Isfahan province. The executive

 operations of the project launched in
 2009 in an area of 100 hectares and
 completed in 2013.The first phase
 of the project included 30 villas, a

 traditional restaurant, a teahouse, a fast
 food, an artificial lake and cycling and
 horse racing tracks. The cable cars and
 ski resort of the village were built in the
second phase of the project and a FIVE-

 STAR HOTEL will be constructed in
 the third phase. The village is 2,500

.meters above the sea level

Must-see sites in Isfahan
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Iran is starting to store oil 
on its fleet of supertankers 
again as US sanctions on the 
country’s oil industry loom.
At least five full crude tankers 
have reportedly anchored off 
the Iranian coast over the past 
two-and-a-half weeks. Two 
holding condensate, a light 
oil produced at Iran’s natural 
gas fields, have been idling for 
weeks off Dubai.So far, most 
of the ships in question -- all 
of which are Iranian owned -- 
have only been holding crude 
at sea for a few weeks, rather 
than for months at a time as 
they did during 2016-2012 
sanctions, tanker tracking 

compiled by Bloomberg 
show.Almost all Iran’s main 
customers purchased fewer 
Iranian barrels in August than 
they did in April, the month 
before Trump said sanctions 
were being reimposed.
The measures are due to 
start in early November, but 
buyers including France, 
South Korea and others have 
already started to cut back 
sharply.US President Donald 
Trump is trying to cut off 
Iran’s oil exports to deprive 
the third-biggest member of 
the Organization of Petroleum 
Exporting Countries of 
income.

Iran's 
Trade With 
Afghanistan 
Tops $1 Billion
Iran traded 2.79 
million tons of non-oil 
commodities worth 1.43$ 
billion with Afghanistan 
during the first five months 
of the current fiscal year 
(March -21Aug. 22), 
registering a %15.46 and 
%31.75 growth in tonnage 
and value respectively 
compared with last year’s 
corresponding period, the 
latest data released by the 
Islamic Republic of Iran 
Customs Administration 
show.
Iran’s exports to 
Afghanistan stood at 
2.79 million tons worth 
1.43$ billion, up %15.87 
and %32.49 in tonnage 
and value respectively 
year-on-year. Afghanistan 
was Iran’s fourth major 
export destination during 
the period. Iran mainly 
exported low-density 
oil, hydrocarbon and 
floorings to Afghanistan 
during the five-month 
period. Afghanistan 
exported 3,847 tons of 
goods worth 4.31$ million 
to Iran, down %67.65 
and %53.79 in tonnage 
and value respectively 
YOY. Afghanistan was the 
73rd exporter of goods to 
Iran over the five months. 
The imports mainly 
included plants used for 
making perfume and 
pharmaceuticals, sesame 
and cattle, Financial 
Tribune reported.

Cigarette 
Tax Revenues 
Witness 42% 
Growth
The government earned 
2.5 trillion rials (20.66$ 
million) from cigarette 
tax in the first four months 
of the current fiscal year 
(March -21July 22).The 
figure indicates a rise of 
%42.9 compared with the 
same period of last year, 
the latest data released 
by the Central Bank of 
Iran showed. Revenues 
from cigarette tax, which 
is a subcategory of tax 
on goods and services 
of indirect taxes, were 
estimated to hover around 
1.8 trillion rials (14.87$ 
million) in the four-month 
period as per the budget 
law. Projection for the 
whole year is at 5.3 trillion 
rials (43.8$ million). 
Iranians consume close to 
55 billion cigarettes per 
year.
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Iran Storing Oil in Fleet of Supertankers: 

BY SYED BALKHI
Before you buy from a company, what 
do you do? Read online reviews? 
Research the company’s history and 
experience? Ask questions about 
the product? These are all strategies 
consumers use to find out if a brand is 
trustworthy.
Trust is key if you want to establish 
professional relationships and 
increase conversions. According to 
studies, 1 in 3 consumers ranked “trust 
in brand” as among their top three 
reasons that influence their decision 
to shop at a particular retailer.
If you’re a new company, it will take 
time and effort to create confident, 
lasting relationships with your 
customers. Here are five ways your 
startup can earn your customers’ trust.

1. Provide valuable content
One of the most effective ways your 
startup can build customer trust is 
by providing them with valuable 
educational content. Not only will you 
present your company as a leading 
expert in your industry, offering useful 
blog posts, tutorials and guides, you’ll 
also be able to solve the problems of 
your target audience.
The comment section of your blog 
posts is also a great place to develop 
your relationships with consumers. 
Even if they leave a short comment 
thanking you for your advice, this gives 
you an opportunity to talk to them 
directly and create a more personal 
relationship. By reading your blog 
posts over time, your audience will 
easily become more familiar with your 
brand and quickly grow to trust your 
valuable insights.  

2. Be available for inquiries through 
live chat
Think about it: if you had a pressing 
question for a company and it took 
days for them to respond with a 
vague answer, you likely wouldn’t 
be satisfied. Most consumers today 
want a quick, almost immediate, 
response and prefer being able to 
contact customer support through live 
chat rather than phone or email. Being 
available for inquiries 24/7 through 
live chat on your website will not only 
enhance your customer service but 
also skyrocket the trust a consumer 

has in your startup.
Consumers want to be able to make 
an informed decision before reaching 
for their wallets. So when a user 
has a question or concern and they 
know they’ll get a response from 
you right away, they won’t hesitate 
to place an order. Live chat allows 
you to have a real-time conversation 
with consumers at the exact moment 
they’re thinking about purchasing, 
which not only increases trust but also 
conversions.

3. Share customer success stories
Customer success stories show 
social proof, and social proof is key to 
building trust with consumers. When a 
consumer is unsure about something, 
they look to social proof to see how 
others feel. In fact, 90 percent of buyers 
who read positive customer success 
content claimed that it influenced 
their purchasing decision. Be sure to 
put your customer success stories 
in the spotlight; this way, consumers 
will feel more comfortable purchasing 
from you.
As a startup, you may not have 
thousands of glowing reviews; but 
even if you have just one or two 
amazing customer success stories, 
it will be beneficial to display them 
to consumers. Collect some real 
testimonials and reviews or put 
together a case study of a successful 
former client or customer to show your 
audience you’re worthy of their trust, 
as well as their time and money.

4. Showcase a great return policy
A great return policy shows that you 
care about your customers and are 
confident in your product; both are 
amazing qualities that consumers will 
find trustworthy.
For example, if you offer customers 
a no-questions asked, free return 
within the first 30 days, consumers 
will know you aren’t trying to pull one 
over on them. Even if they aren’t happy 
with the purchase they made from 
you, they’ll be happy with the great 
customer service you provide and will 
be more willing to purchase from you 
again in the future.  

5. Let your audience see your 
human side
To help consumers get over their 
skepticism and give them a reason 
to trust you, you have to let them see 
your human side. Don’t focus too much 
on trying to sell them your product. 
Instead, tell them why you do what 
you do and why it’s so important to 
you. Let them know the struggles you 
went through and how you got where 
you are today. When consumers get to 
know the real you, they’ll see you more 
as a trustworthy person who cares 
and not just another money-hungry 
company.
Building trust is not only important for 
your reputation, but also your bottom 
line. With these simple tips to help 
your startup earn a customer’s trust, 
you’ll be able to turn skeptics into 
lifelong fans of your business.

SAMSUNG GALAXY S9
A quality all-rounder that is almost 
flawless

SPECIFICATIONS
Weight: 163gDimensions: 147.7 x 68.7 x 8.5mmOS: 
Android 8.0Screen size: 5.8-inchesResolution: 1440 x 
2960 pixelsCPU: Exynos 9810 OctaRAM: 4GBStorage: 
64GBBattery: 3000mAhRear camera: 12 MP f/1.5Front 
camera: 8 MP f/1.7
REASONS TO BUY
+Amazing design
+Almost flawless
REASONS TO AVOID
-Bixby
-Similar to S8
The Samsung Galaxy S9, despite being outshone by the 
absolutely stunning Galaxy Note 9, is still a quality Android 
phone, boasting the brilliant Infinity Edge display which 
occupies 84-percent of the body and cutting-edge guts. 
Yep, this futuristic smartphone is a looker, and Samsung 
managed to resist the temptation to add an iPhone X-style 
notch, too, which is definitely a good thing. It has its own 
identity.
The S9 is the complete package, as well as the amazing display 
and industry-leading specs, this handset also has decent 
battery life, an excellent camera and amazing performance. 
With all of that combined, you get not only the best-looking 
smartphone, but one of the top performing smartphones in 
the universe. Yes, the universe! 
We think the 5.8-inch S9 is perfect, but if you’re after an ever 
larger smartphone, Samsung also offers the Galaxy S9+, which 
features a massive 6.2-inch display.
Okay, so unfortunately Samsung hasn’t released a perfect 
phone - there are a few small niggles - it’s not the most exciting 
update over the S8 (which can now be purchased relatively 
cheap) and Bixby is still inferior to Google Assistant. But we 
guarantee you won’t be disappointed if you buy this phone. 
This is the big takeaway from the S9. The new 12MP rear 
camera features Samsung’s dual-aperture technology, 
something that allows for far better low-light photography. 
The system works by ditching a fixed aperture (common in 
smartphones) for one that can expand and contract like the iris 
of a human eye. This means that the S9’s camera automatically 
lets in more light to its sensor when the surrounding 
environment is too dark, and then less light when it is too light.
While the Samsung Galaxy S9’s 12MP rear dual-aperture 
camera and front-mounted 8MP camera aren’t exactly “the 
camera reimagined” in terms of pure image taking, they are 
also absolutely crucial in terms of bringing users the S9’s other 
innovative new features this year, AR Emoji and Bixby Vision, 
which arguably do show how Samsung has reimagined how 
smartphone cameras will be used moving forward.

Trust is not only important for your 
startup’s reputation, but also your 
bottom line. Learn how to earn 
your customers’ trust and watch 
your startup grow.

5 Ways Your Startup Can Earn 
Customer Trust

tech

Not Possible for US to Bring Iran’s 
Oil Export down to Zero: Ryabkov 
Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said he believes it 
is not possible for the “unrealistic” US to bring down Iran’s oil export 
to zero, as Washington is almost isolated internationally on this 
particular issue.
Speaking in an exclusive interview with the Tasnim News Agency 
in Tehran, Sergei Ryabkov expressed that the vast majority of the 
national community believe that JCPOA should be preserved for many 
reasons such as political and economical ones, adding that the United 
States has become nearly isolated regarding the idea of stopping 
Iranian oil export.

"We have some progress and you're right that we are taking very 

intense contacts both with Iranian friends but also with European 
colleges with our Chinese partners with others who are inclined to 
look into this from the perspective of continuation of the deal and 
using benefits of the deal all this should be preserved, strengthened 
and protected against the US effort to defeat the deal all together," 
Ryabkov said.
"We are doing this through different channels and then different levels 
including at a very practical level with involvement of businesses, 
including bankers. The Russian government is looking into it in a very 
proactive manner. The bilateral channel with Iran is working, we have 
expansion of trade and cooperation despite the US threats and we will 
do so, also in future we will stay firm. Collectively with involvement 
of Iran we are working with E3 and European Foreign Service to 
ensure there are channels that are workable to finance, to ensure 
transactions and most importantly to protect Iranian oil export and 

channels for Iran to receive revenues 
from oil export."
"This is the central element of our 
efforts, there are specific ideas to 
this end that are being discussed," 
he said, noting, "I don’t believe we 
should now enter into a great deal of 
detail of what is going on because this 
is working progress but moreover there 
is not necessarily any need for us to disclose 
all of our plans right in the middle of this political 
fight to sustain the deal and preserve it, but I give you my word that 
we are doing this very seriously and, yes we have a very tight timeline, 
which is more or less a month and half before November, but I’m very 
convinced that we would be able to deliver within this period."

Trust is key 
if you want 
to establish 
professional 
relationships 
and increase 
conversions. 
According to 
studies, 1 in 3 
consumers 
ranked “trust 
in brand” as 
among their top 
three reasons 
that influence 
their decision 
to shop at a 
particular 
retailer.



... the question of 
people who want the 
reason for the increase 
in prices for goods 
that are not high in the 
value of import. When 
a rise in exchange 
rates leads to higher 
inflation, inflation 
will affect the price 
of all commodities. 
Unfortunately, in 
some cases, economic 
officials of the country 
believe that: an 
increase in exchange 
rates will increase 
non-oil exports and 
economic recovery! 
Studies have shown 
that, first, this 
relationship is not 
absolutely stable and 
significant secondly, 
even if the increase 
in exchange rates 
has a minor effect 
on non-oil exports, 
it should be noted 
that this increase in 
exchange rates brings 
about a price gap in 
the economy. What's 
the price of Increase 
in non-oil exports? 
It is true that the 
United States, along 
with several united 
nations in the Iranian 
neighborhoods, are 
seeking to create 
turmoil in the Iranian 
currency market. But 
it's unfortunate that 
Iran is one of the few 
countries that have 
not yet managed 
to solve its inflation 
problem. If we had 
minimized inflation 
in recent years, then 
the problems of the 
foreign exchange 
market Could not 
add to that inflation. 
US sanctions against 
Iran and unwarranted 
price hike in the 
country provide a 
good opportunity for 
currency speculators 
in Afghanistan to 
smuggle currency 
to Iran. So that they 
convert dollars into 
the Iranian black 
market to the rial, 
and after the rial 
smuggling, they sell 
them at official rates 
in the border states. 
With the current 
situation for the dollar, 
it can be said that the 
country's industry is 
actually in the coma, 
due to false exchange 
rate policies. There 
are sanctions for the 
country, but internal 
problems in this area 
are much more than 
external problems, 
which should be 
explained for a 
principled solution, 
not hasty solutions as 
before!

Japan welcomes cooperation with 
Iran in environment
Japan environment minister in a meeting with Iranian 
envoy to the country, welcomed cooperation with Iran 
in the environment field.Tokyo expects that cooperation 
between Iran and Japan in the field of environment will 
be promoted this year, Japan's Environment Minister 
Masaharu Nakagawa said.The Japanese minister made the 
remarks in a meeting with the Iranian Ambassador to Japan 
Morteza Rahmani-Movahed.
In the meantime, the Iranian envoy stressed the necessity 
of bilateral and international cooperation in the area 
of environment. Iran is ready to develop cooperation 
with Japan in all fields, in particular, the environmental 
protection, he added.
IRGC cmdr warns all terrorists 
within radius of 2000 km
Commander of the Islamic Revolution Guard Corps Major 
General Mohammad Ali Jafari referred to recent missile 
attack on terrorist positions in Iraqi Kurdistan saying it 
was a warning to all terrorists within the radius of 2000 
km.Jafari made the remarks in an interview with Lebanese 
TV Chnnel ‘Al-Manar.Earlier IRGC announced the firing 
of seven missiles at the base of the terrorists following 
a missile attack on the position and gathering of one of 
the terrorist groups on Saturday.The Islamic Revolution 
Guards Corps in a statement explained the missile strike on 
Saturday against the location and meeting of the terrorist 
groups commanders, and emphasized, 'The sons of the 
Iranian nation in the army and other armed forces and 
intelligence and security institutions, determined to protect 
borders of Iran, and the repetition of evil acts by terrorists 
hired by the enemies is facing more harsher responses.'The 
IRGC said in its statement, 'In the wake of the recent evil acts 
by the terrorist groups affiliated to the global arrogance in 
the recent months from the Iraqi Kurdistan region against 
the border areas of Iran by sending various terrorist teams, 
creating insecurity and committing acts of sabotage to 
disturb the security and calm of people in the provinces of 
West Azerbaijan, Kurdestan and Kermanshah, punishing 
the terrorists was put on the agenda of IRGC.
Any coop for solving Syria crisis must 
be based on int'l law
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov stressed that any 
international cooperation for solving the crisis in Syria 
should be based on the international law and on respecting 
the independence of Syria and its sovereignty and territorial 
integrity.In statements to German DPA Agency published 
on Thursday, Lavrov said that Moscow is ready to discuss 
means of understanding and cooperation between the 
format of Astana and the so-called “mini-international” 
group on Syria, SANA reported.Lavrov underlined the 
importance of the international cooperation for helping 
Syria in moving from the stage of eliminating terrorists’ 
hotbeds to the stage of the political solution which entails 
the reconstruction of the destroyed infrastructure and 
restoring the economic activity, in addition to the return 
of the displaced to their homes.He indicated that the 
unilateral economic sanctions imposed on Syria hinder 
the restoration of normal economic life in the country and 
the return of the displaced to their homeland.He said that 
Russia works with the main partners in Astana format and 
the UN Special Envoy to Syria Staffan de Mistura on forming 
a committee to draft the Syrian constitution according 
to the resolution no. 2254 of the Security Council and the 
outcomes of the Syrian National Dialogue Congress in  
Sochi.

US imposes North Korea-related 
sanctions on Russian, Chinese tech firms

The US Treasury Department said in a 
statement on Thursday that the new 
sanctions target China-based Yanbian 
Silverstar Network Technology Co, and a 
Russian-based subsidiary, Volasys Silver Star, 
Reuters reported.
The US Treasury statement accused the 
companies for supporting North Korea's 
nuclear and missile programs.
“These actions are intended to stop the 
flow of illicit revenue to North Korea from 
overseas information technology workers 
disguising their true identities and hiding 
behind front companies, aliases, and third-
party nationals,” Treasury Secretary Steven 
Mnuchin said in the statement.
He called on the companies across the world 
“to take precautions to ensure that they are 
not unwittingly employing North Korean 
workers for technology projects.”
Talking to Reuters, a manager at Yanbian 
Silverstar said the allegations were 
“impossible”.
“I’ve never heard of Jong Song Hwa,” he told 
the news service.
The administration of US President Donald 
Trump has maintained harsh sanctions 
against North Korea, despite a historic 
summit between Trump and North Korean 
leader Kim Jong-un in June in Singapore.
The US has also accused Russia of violating UN 
sanctions on North Korea by allowing North 
Korean laborers to work in Russia.  Moscow 
has denied it.
US Ambassador to the United Nations Nikki 
Haley said on Thursday that Moscow was 
seeking to cover up breaches of UN sanctions 
on North Korea by Russians.
The Trump administration has demanded 
North Korea give up its nuclear arsenal but 
Pyongyang has given no such indication that 
it will meet the US demand.
A report by sanctions monitors was 

submitted to the UN Security Council North 
Korea sanctions committee last month. The 
report claimed Pyongyang has not stopped its 
nuclear and missile programs and accused it 
of violating UN sanctions on exports.
Western diplomats accused Russia of 
pressuring the independent sanctions 
monitors to amend the report.
"Russia can't be allowed to edit and obstruct 
independent UN reports on North Korea 
sanctions just because they don't like what 
they say. Period," Haley said in a statement.
"The full implementation of UN Security 
Council resolutions remains mandatory for 
all member states – including Russia,” she 
said.
The Russian mission to the United Nations 
has not commented on the issue yet.
Following the Trump-Kim meeting in June, 
the first between a sitting US president and a 
North Korean leader, the two leaders signed a 
joined document, committing to establishing 
new relations and achieving peace on the 
Korean Peninsula.
Before signing the document, Kim said the 

two leaders had “decided to leave the past 
behind” and that “the world will see a major 
change.”
Trump said he had formed a “very special 
bond” with Kim and that Washington’s 
relationship with Pyongyang would be very 
different.
However, Trump later on declared North 
Korea an "unusual and extraordinary threat" 
to US national security.
Trump’s latest somersault on North Korea 
shows the possibility that complete chaos 
exists inside the US government, American 
writer James Petras says.
While the summit was seen as a test for 
diplomacy that could end the long-running 
nuclear standoff, foreign policy experts have 
warned that the stakes are still high for an 
armed conflict if diplomacy fails. 
The US seeks the complete and irreversible 
dismantling of North Korea’s nuclear 
program. Pyongyang is demanding a solid 
guarantee of its security and the removal of 
Washington’s nuclear umbrella protecting 
allies South Korea and Japan.

Inflation, the 
result of the 
acceleration 
of misguided 
policies The United States has imposed sanctions 

on two tech firms, one in Russia and one 
in China, accusing them of moving illicit 
funding to North Korea in violation of 
American sanctions.

Iran’s Foreign Ministry Spokesman Bahram 
Ghasemi has rejected France’s concerns 
over the Islamic Republics recent missile 
attacks on terrorist positions in the Iraqi 
Kurdistan, blasting Paris for adopting 
double standards on fighting terrorism.
In a statement on Thursday, Ghasemi said 
that no country would ever remain silent 
when it comes to its national security, 
territorial integrity, and any form of 
aggression against its people and land.
His comments came in reaction to the 
remarks made by the French Foreign 
Ministry, which expressed concern about 

the actions of the Islamic Republic of Iran 
against terrorists in northern Iraq. 
In response to a question asked by IRIB 
news agency, Ghasemi rejected such 
statements saying that the Islamic 
Republic of Iran had earlier given the 
Iraqi government and Iraqi Kurdistan 
authorities’ warnings about the terrorist 
moves and destabilizing acts of the terrorist 
group targeted by Iranian missiles last 
Saturday.
“This terrorist group recently martyred 11 
Iranian citizens, and the Iranian nation at 
least expected their government to punish 

them and take decisive actions in order to 
put an end to such operations.”
Iran has repeatedly and explicitly warned 
that it takes serious action against terrorism 
and the promotion of violence in all its forms 
along its borders, and will insist on this 
principled policy, he went on to say.
Ghasemi slammed the French government’s 
silence over the previous terrorist attacks 
against Iran's security and territorial 
integrity, which were orchestrated from 
inside the Iraqi territory, and urged Paris 
to adopt realistic approaches in this regard. 
He stressed that terrorism should be 

c o n d e m n e d 
in any form and anywhere in the world 

without any political considerations, 
and rejected the adoption of double 
standards and arbitrary approaches 
towards the territorial integrity 
and national sovereignty of other  
countries.

Iran slams France’s double standard policy on fighting 
terrorism
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 Iran not to tolerate 
undermining of its national 
security: Spokesman
Iran like any other country in the world will not 
tolerate undermining of its national security, 
the Iranian Foreign Ministry spokesman said.
No country in the world will tolerate or remain 
silent on aggression against its people and soil, 
violation of its sovereignty and undermining of 
its national security, Bahram Qasemi said in a 
statement.
He made the remarks in reaction to the French 
Foreign Ministry's statement in which the 

country has expressed concern about Iran's 
attack on a terrorist group's base north of Iraq.
Iran has earlier warned the Iraqi government and 
the country's Kurdish region about the terrorist 
groups' acts of sabotage, Qasemi noted.He 
referred to the terrorist groups' recent operation 
which claimed the lives of 11 Iranian citizens 
and noted that the people expected the armed 
forces to give the terrorists a decisive response.
Terrorism in all its aspects should be condemned 
without political considerations, Qasemi said.
He urged the French officials to adopt realistic 
approach and avoid double standard approaches 
in their foreign policy.The Islamic Revolution 

Guards Corps (IRGC) in a statement explained 
the missile strike on Saturday against the 
location and gathering of the terrorist groups' 
commanders, and emphasized, 'The sons of 
the Iranian nation in the army and other armed 
forces and intelligence and security institutions, 
are determined to protect borders of Iran and 
prevent the repetition of evil acts by terrorists 
hired by the enemies by giving them harsher 
responses.'Based on credible and documented 
reports on the operation, the terrorist hotspot 
for the conspiracy against Iran's national security 
was destroyed and tens of terrorist ringleaders 
and key elements were killed and wounded.

Pak govt promises foolproof security 
for pilgrims to Iran
 Pakistan’s Minister of State for Interior Shehryar Afridi has 
said that the federal government, in consultation with the 
government of Balochistan and other stakeholders, has prepared 
a comprehensive plan for the security and safety of pilgrims to Iran, 
local media reported.“Protecting the lives and property of the people 
is the government’s top priority,” said Afridi during a press conference at 
Balochistan House in Islamabad. Balochistan Chief Minister Jam Kamal and 
Deputy Speaker of National Assembly Qasim Suri were also present.
Afridi said he held meetings with all stakeholders on the problems facing the pilgrims, including 
the security issues. He said he had also spoken to the Foreign Office and raised the visa issues.
The minister said the government was considering alternate routes – by sea, air as well as train – 
for pilgrims to travel to Iran. 

Iran’s Parliament Prepares 5th 
Biannual Report on JCPOA
The Iranian Parliament’s Nuclear Committee has prepared the fifth 
half-yearly report on the process of implementation of the 2015 Iran 
nuclear deal, a lawmaker said.
Speaking to Tasnim on Thursday, chairman of the committee, 
Mojtaba Zolnoor, said the periodic report has been prepared and 
submitted to the National Security and Foreign Policy Commission, 
which will in turn present it to the Parliament’s presiding board after 
ratification.He said the report has made references to the Foreign Ministry’s 
-3month reports and has also cited the results of visits by Parliament members to the 
country’s nuclear facilities in Natanz and Fordow.
The Foreign Ministry has so far provided the Parliament with 10 quarterly reports on the 
implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).



Not Possible for US to Bring Iran’s 
Oil Export down to Zero: Ryabkov

 Iran envoy stresses cooperation with 
Belgium in health
Iranian ambassador to Belgium referred to the Belgian companies’ 
achievements in health and stressed cooperation with that European country 
in the field.Belgium has immense capacity and potential in building hospitals 
and production of medicine and medical equipments Iranian Ambassador to 
Belgium Peyman Saadat said.The envoy referred to the cooperation documents, 
signed between Iran and Belgium during the Iranian Health Minister Hassan 
Ghazizadeh Hashemi’s trip to the European country, and called for speedy implementation of the 
agreements.Most Belgian companies are small- and medium-sized and political developments cannot 
have significant effect on them, he added. 

One of the reasons for 
recent inflation in Iran 
is increasing liquidity 
in the hands of the 
people. Increasing 
liquidity in the short 
term will lead to an 
expansion in markets 
such as currency and 
gold and cars but in the 
long run, it creates an 
increasing inflation 
in the country's 
economy. According 
to the research, every 
10 percent increase 
in the exchange rate 
will increase inflation 
by 2 percent. When 
the $ 1,500 USD is 
converted to $ 15,000, 
surely inflation will 
also increase sharply. 
According to the above 
question, it is possible 
to answer 

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS
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Be Pioneer  In Each Occasion
The gift plan allows you to remember the birthdays, anniversaries, and all the 
memories you have with your loved ones before them. By subscribing to this 
project, you will be able to send free gifts to any place in the province and print a 
congratulatory advertisement in a newspaper with special conditions.
With this project, you can surprise all your loved ones on all occasions.        
    

We share in your joy

NasleFarda

32275050 hedieh@naslefarda.net @hediehnaslefarda

"The amount of produced waste of Isfahan var-

ies in different days; on average, Isfahani citizens 

produce about 1000 to 1200 tons waste daily, 

that is recycled as much as possible, and the rest is buried," the 

CEO of waste management organization of Isfahan mu-

nicipality said.
"Burring the non-biodegradable waste, which remains 
in nature for many years, threatens the environment. 
Therefore, the professional experts of waste management 
organization try to bury the waste by using a sanitary land 
filling, in this regard, clay is used to cover the burial site and 
make it impenetrable," Ali Dehnavi continued.
Pointing to the advantages of source separation of waste, 
he said, "This method would result in reducing the use of 
the natural sources, job creation, and the economic growth 
in the city, in this regard, comprehensive educational plan, 
executing the rules and the necessary infrastructures are 

necessary; citizen's cooperation and assistance are also 
required regarding this issue."
Urban waste management, especially in large cities, needs 
regular planning based on the sanitary regulations. Citizens, 
supervisors, planners, and the officials of the city should try 
to improve the quality of collecting and burying the urban 
waste in order to have a healthy environment without any 
pollution.

"Considering the coincidence of the Sacred De-

fense Week and the mourning days of Muhar-

ram in this year, the 5th municipal district will 

hold various special programs," the director of the 5th mu-

nicipal district of Isfahan municipality said.

"The 5th municipal district of Isfahan intends to hold a 
special program called the “ritual poetry night” with the 
presence of Dr. Manoochehr Azar and Isfahani ritual poets 
to recite the poetries and the elegies about Muharram and 
the Sacred Defense, and also glorify the poets," Hamidreza 
Farhang said.
Announcing the holding of sacred defense exhibition 
and programs proportionate to the mourning days of 
Muharram, he added, "The other programs of these days 
is appreciating and honoring the families of the martyrs 

and devotees of the eight years of sacred defense, and the 
defender martyrs of the holy shrine, and the families of 
Armenian martyrs."Considering the dusting operations 
of Isfahan Golzar-e Shohada (the Flower Garden of the 
Martyrs) with the presence of the women of the families 
of sacred defense and the holy shrine defenders as the 
other special programs of these days, he said, "other 
scheduled programs are visiting the women of martyrs 
families and the devoted holy shrine defenders live in 
the 5th municipal district, showing clips to introduce the 
Sacred Defense Week and Ashura uprising to the children 
and youth, holding a meeting with the presence of the  
university professors to aware women about the role of 
"highly effective women in Ashura uprising" along with 
question and answer sessions.""These programs will 
be held in Jolfa square, Sofeh mountain-park, Sepahan 
Shahr, Andisheh and Sobhan cultural centers," Farhang 
continued.

 Story of city waste

Special program of ritual poetry nights in 
5th municipal district of Isfahan
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