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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 
4,183,0004,201,000قدیم

سکه طرح 
4,597,0004,547,000جدید

2,111,0002,091,000نیم سکه

1,111,0001,111,000ربع سکه

642,000642,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,742,0001,709,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18402,140394,520 عیار

یک گرم طالی 
19424,450416,410 عیار

یک گرم طالی 
24536,190526,030 عیار ادامه در صفحه 

 اجناس محتکران
 هنوز وارد بازار نشده است؛

به زودی قیمت ها می شکند
در پی معافیت ۱۷۳ ردیــف کاال از پرداخت 
مابه التفاوت ارزی، نایــب رییس اتاق اصناف 
گفت:  با ترخیص کاالها، بازار آرام می گیرد و 
قیمت ها خواهد شکســت. همچنین با توجه 
به اینکه هنوز اجناس انبار محتکران وارد بازار 
نشده، عرضه این اجناس نیز می تواند قیمت ها 

را متعادل کند.
نتیجه این بســته،   افزایــش تقاضای کاذب 
و درپی آن افزایش نــرخ ارز در بــازار آزاد تا 
حدود ۱۲ هزار تومان بود. این اختالف قیمتی 
که بیــن دالر رســمی و آزاد وجود داشــت، 
موجب ایجاد رانت و فســاد شــد تا جایی که 
 دولت نسبت به ارایه بســته ارزی جدید اقدام 

کرد. ...

روزگار 31 شهریور 
هنوز ادامه دارد!

۱- در ۳۱ شــهریور ماه ۱۳59 
رژیم بعثــی عراق بــه تقلید از 
اســتراتژی نظامی اسراییل در 
حمله به مصر و ســوریه و اردن 
) جنگ شــش روزه اعــراب و 
اســراییل( به ایران حمله کرد و 
گمان می کرد به همان کوبندگی 
و برق آسایی بتواند خاک ایران 
را تســخیر کند. هــر چند این 
جنگ عمال از ۳۱ شهریور آغاز 
شــد اما عراقی ها بمب گذاری، 
مین گذاری، عملیات نامنظم و 
تجاوزهای مرزی شان را خیلی 
زودتــر از آن چه شــروع جنگ 
دانسته می شود، شروع کردند و 
با آمادگی کامــل و برنامه ریزی 
دقیق این جنــگ را کلید زدند . 
آنها قصد داشتند در عرض چند 

روزایران را تسخیر کنند!
 ارتــش عــراق که بر اســاس 
محاسبات خود از وضعیت داخلي 
و خارجي ایران، فتح یک هفته اي 
تهــران را در ســر مي پرورانید، 
در روزهــاي نخســت تجاوز، 
بدون مانعي جــدي در مرزها تا 
دروازه هاي اهواز و خرمشهر پیش 

تاخت. ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
      استاندار اصفهان : نسبت به سهم هر شهرستان در مسیر رودخانه در سال هایی که محدودیت های آبی وجود دارد آب از طریق این لوله ها انتقال می یابد و همه شهرستان ها در هر سال به 

نسبت سهمی که از آب دارند به شکل حق آبه و سهم آبه از این مسیر برداشت خواهند کرد.       نماینده فالورجان : اجازه نمی دهیم !

لوله کشی آب به زاینده رود، اجرایی می شود؟ 

اما و اگرهای یک طرح!

افسانه برقی؛ 

E-LEGEND معرفی کانسپت اعجاب آور پژو  
 با الهام از 504 کوپه

مدل مفهومی پژو E-LEGEND که ترکیبی از مدل معروف 
504 و سبک طراحی آینده است، توسط این شرکت فرانسوی 
در نمایشگاه خودروی پاریس رونمایی خواهد شد. طراحی این 

خودرو از ظاهر مدل معروف و شناخته شده پژو 504 الهام گرفته 
شده، اما در زمینه قوای فنی، کلیه سیستم ها کامال الکتریکی 

خواهد بود و هیچ شباهتی با مدل 504 وجود ندارد. ...
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آمار بیکاری این شهرستان در 
استان اصفهان که سال هاست 
صنایــع آن کــج دار و مریز 
روزگار طــی می کنند و توان 
پاسخگویی به نیاز اشتغال زایی 
را ندارند، از متوسط کشوری 

هم کمتر است.
همه وضعیت خوب شغلی و صنعتی در آران 
و بیدگل مدیون چرخ هــای صنعت فرش 
ماشینی است که توانسته بود برای ۲0 هزار 
نفر کار ایجاد کند و آمار بیکاری را به کمتر از 

پنج درصد برساند.
آمار بیکاری کمتر از پنــج درصد در یکی از 
شهرستان های استانی که آمار بیکاری اش از 
متوسط کشوری هم باالتر بوده، چیزی شبیه 
یک معجزه بود، معجزه ای از جنس تاروپود و 

هنر ایرانی.
اما غصه های تولید که برای همه صنایع هم 
تکراری و یکسان شــده است، دامن صنعت 
پررونق و موفق فــرش آران و بیدگل را هم 
گرفت و اکنون بیشترین معرفی شدگان به 
بیمه بیکاری در این شهرســتان متعلق به 
کارگران کارخانه های تولید فرش اســت، 
کارخانه هایی که زیر بــار بیماری احتکار و 
بی سامانی نرخ ارز و تصمیمات بخش تولید، 
تاروپودش ازهم گسسته و توانی برای ادامه 

کار ندارد.
فرش آران و بیدگل طی ســال های اخیر با 
تالش تولیدکنندگان و در شرایط ثبات در 
حالی توانســته بود ۸0 درصد عرصه تولید 
و عرضه را در این حوزه بــه خود اختصاص 
دهد که حتی با صادرات، این فرش زیر پای 
مشــتری اروپایی و آفریقایی هم رفته بود و 
ارزآوری این صنعت با بسیاری از صنایع بزرگ 

در کشور برابری می کرد.
اما حاال طی چند ماه همه نقشه های کشیده 
شده برای فرش آران نقش بر آب شده و دیگر 
در شهرک های صنعتی این شهرستان خبری 
از برو و بیای تولیدکننــده، کارگر، خریدار و 

صادرکننده نیست.
رییس اداره صنعت و معدن و تجارت آران و 

بیدگل در خصوص وضعیت اسفبار واحدهای 
تولید فرش ماشــینی اظهار داشت: از ۸00 
واحد صنعتی در آران و بیدگل، ۷50 کارخانه 
در حوزه تولید فرش ماشینی فعالیت می کند 
که به خاطر ثبت سفارشــات از قبل، با ۲0 
درصد از ظرفیت خود مشــغول به فعالیت 

هستند.
وی بیان داشــت: عدم ثبات بازار و نوسانات 
قیمت که امروز با فردا متفاوت است و قدرت 
پیش بینی را از فعاالن اقتصادی و کســب و 
بازار گرفته و همه را در یک حالت سرگردانی 
قرار داده است سبب شــده که هیچ یک از 
کارخانجات فرش ماشینی ریسک و اقدام به 
تولید فرش نکنند چراکه نمی دانند با چه نرخ 
و مواد اولیه ای فرش را ببافند و با چه نرخی 

باید در بازار عرضه کنند.
مجتبی محلوجی نبود نقدینگی در دست 
تولیدکنندگان فرش ماشینی را یکی دیگر 
از مشــکالت پیش روی تولید این محصول 
دانست و افزود: در همین راستا »طرح رونق« 
از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
اجرا درآمد و قوانین بانکی را تسهیل می کند 
به طوری که صاحبان کارخانجات که چک 
برگشتی دارند یا دارای بدهی هستند به آن ها 

معافیت تعلق می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه در این طرح در قالب 
سرمایه در گردش و ســرمایه ثابت از محل 
منابع بانکی بابت تجهیزات و دســتگاه های 
موردنیاز کارخانجات نقدینگی به واحدهای 
تولیدی اختصاص می یابد، ادامه داد: افرادی 
که متقاضی این نوع تســهیالت هستند در 
ســازمان بهین یاب ثبت نام و کمکی بابت 

نقدینگی دریافت کنند.

   مردم احتکارکنندگان نخ و الیاف 
را گزارش دهند  

رییس صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل 
با اشاره به اینکه یکی از مشکالت عمده ما در 
تولید فرش ماشینی واسطه گران و دالالن نخ 
و الیاف هستند که با احتکار این دو نوع از مواد 
اولیه، تولید فرش را دچار مشــکل کرده اند، 
گفت: در حوزه فرش ماشینی شاهد احتکار 
نخ و الیاف هســتیم و این در حالی است که 
این مواد، باقیمت ارز سال گذشته واردشده 
است و امروز با نرخ آزاد به تولیدکنندگان به 

فروش می رسد.
وی با بیان اینکه چون احتکار کنندگان هر 
ســاعت انبار خود را عوض می کنند از مردم 
می خواهیم اگر شاهد احتکار نخ و الیاف در 
انبارها هستند در اسرع وقت با سامانه ۱۲4 
ما را مطلع کنند، ادامــه داد: از باال نظارت ها 
دقیق نبوده اســت و همین مســاله باعث 
شــده که با کمبود نخ و الیاف مواجه شویم 
و با قیمت گزاف توســط واسطه ها به دست 

تولیدکنندگان برسد.
محلوجی با اعالم اینکه در حال حاضر هیچ یک 
از کارخانه های فرش ماشینی به طور کامل 
تعطیل نیست بلکه در یک حالت رکود کار 
می کنند، ادامه داد: در حال حاضر بسیاری 
از کارگران کارخانجات فرش ماشینی آران 

و بیدگل بیکار شده اند.
وی با بیان اینکه امسال آمار دقیقی از میزان 
تولیدات و صادرات فرش ماشینی در دست 
نداریم، افزود: ســال گذشــته  45 میلیون 
مترمربع از فرش ماشینی آران و بیدگل یعنی 
معادل ۷0 درصد از تولیدات به کشــورهای 

همسایه، اروپایی و آفریقایی صادر شد.

مشکالتی از کمبود مواد اولیه تا دالالن فرش در آران و بیدگل؛

نقشه های تولیدکننده فرش نقش بر آب شد

از باال نظارت ها دقیق 
نبوده است و همین 

مساله باعث شده که 
با کمبود نخ و الیاف 

مواجه شویم و با 
قیمت گزاف توسط 
واسطه ها به دست 

تولیدکنندگان 
برسد.

نقشه های صنعت فرش ماشینی آران و بیدگل به عنوان دومین 
تولیدکننده جهان با ضربه های پی درپی ناشی از بی تدبیری 
تصمیم گیران اقتصادی و خطر تعطیلی 750 واحد تولیدی نقش 

بر آب شده است.

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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نماینده فالورجان با 
بیان اینکه 500 هزار 

تومان خسارت را 
به کشاورزان غرب 

پرداخت نکردند، افزود: 
مردم این منطقه پول 

داده و سهم آبه خریدند 
که اسناد آن موجود 

است، اجازه نمی دهیم 
آب با لوله به اصفهان 

بیاید اما ما آب نداشته 
باشیم.

روزگار 31 شهریور 
هنوز ادامه دارد!

ادامه از صفحه یک:
...  امــا تنها اشــتباه عراقــی ها و 
دستیارانشان عدم شناخت مردم 
ایــران و میزان عرق ایــن مردم به 

میهن شان بود.
2- اما چه شــد که مزدوران رژیم 
عراق با آن همه پشتیبانی از سوی 
آمریکا و انگلیس و دیگر کشورهای 
دشمن ایران باز نتوانستند در مقابل 
ایران ایستادگی کنند و به گواه تاریخ 
روزهای جنگ با ایران برای عراقی ها 
به سخت ترین روزهای زندگی شان 
تبدیل شد؟ مگر اینهمه پشتیبان 
بس نبود ؟ مگر نه اینکــه مردم و 
رژیم ایران تازه مبارزات خود برای 
پیروزی انقاب اســامی را پشت 
سر گذاشته بودند و نو پا بودند؟ این 
رژیم نو پا بدون هیچ همیاری دیگر 
کشورها،  چگونه توانست در مقابل 

یک دنیا استکبار ایستادگی کند؟ 
بله مردم ایران پیروز شدند به خاطر 
اینکــه آن روزها نام و نــان بهایی 
نداشت و آنچه میدان دار بود، قیام 
بود و عروج. آن روزها ماندن بی معنا 

بود و مردن در بستر، ننگی بزرگ. 
آن دوران بــود کــه مــردم بــا 
انسجامشان به جهانیان آموختند 
به خاک این مرز و بوم نمی شــود 

نفوذ کرد .
پس از شکل گیري اتحاد و انسجام 
در میان نیروهــاي انقابي و طرد 
نیروهاي وابسته، حماسه اي مقدس 
شــکل گرفت که در تاریــخ ایران 
اسامي بي سابقه بود. حماسه دفاع 
مقدسی که برکات و دستاوردهاي 
بي نهایتــي را براي ملــت ایران به 
ارمغــان آورد. جهــاد و شــهادت 
مردمان بــا ایمــان و مخلص این 
سرزمین، ستون هاي نظام اسامي 

را تا مدت ها مستحکم نمود.  
این ســتون ها اینقدر مســتحکم 
بوده و هســت که تمام دشــمنان 
کشورمان جنگ رو در رو با ایران را 
برای همیشه از استراتژی های خود 

پاک کردند.
 اما آیا دشمن بی حرکت مانده؟ خیر 
 بعد از آن ســال ها دشمن فهمید
 نمی تواند از لحاظ نظامی با ایران 
وارد جنگ شود ، این بود که دیگر 
جنگ هــا را از ســر گرفت. جنگ 
فرهنگی، جنگ اقتصادی، جنگ 
اجتماعی و... هزار راه رفته و نرفته 
برای دشــمن که هنوز هم برخی 
از آنها در حال پیشــروی است. آیا 
 مردم ایران در این جنگ ها نیز پیروز 
می شوند؟ آیا نســل انقاب آنقدر 
 فهیم اســت کــه تفــاوت دوغ و 

دوش آب را متوجه شود ؟یا خیر!
3- از ایــن حقیقــت نمــی توان 
گذشــت که  تنهــا کســانی در 
صحنــه نبــرد راســت قامتانند 
که بــه خداونــد اتکا نماینــد و با 
 توکل بر او پیــش بتازنــد، نه در 
سختی ها و نه در پیروزی ها، در هیچ 
کجا از یاد او غافل نشوند و محکم و 
مقاوم چون کوه بایستند و دشمن 
را از پای درآورند و این صفت را در 
 این روزهــا، بین مــردم به وضوح 

دیدیم. 
مردمی با وجود مشــکات عدیده 
اقتصادی و اجتماعی که ماحصل 
جنگ های تحمیل شده برماست 
هنوز پای دینشان ایستاده اند، هنوز 
دســته های عزاداری پرشور بود و 

شاید پرشور تر از هر سال! 
هنوز صفــوف نماز ظهر عاشــورا 
مملو بود از انســان هــای واقعی 
که پای دینشــان ایســتاده اند و 
همین ایســتادگی نمــی گذارد 
 دشــمن بتوانــد از پــای درمان

 آورد.
»عزاداری هایتان قبول ای همیشه 

ایستادگان در راه خدا«

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

گیربکس ولوو مخروطی در منطقه اصفهان مهندسی معکوس شد
 PLUG( رییس واحد مکانیک منطقه اصفهان از مهندســی معکوس گیربکس ولوو مخروطی

VALVE( سیستم میترینگ مرکز انتقال نفت و تاسیسات شهید بهشتی این منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان، علیرضا 
مرادپور اظهار کرد: از طریق ولو 12 اینچ کاس 150 پوند مربوط بهRUN 4 سیستم میترینگ 

مرکز انتقال نفت و تاسیسات شهید بهشتی، به علت خرابی های مکرر گیربکس و متعلقات آن 
امکان عبور مناسب سیال وجود نداشــت که پس از باز کردن قطعات داخلی ولوو، آسیب دیدگی 

رینگ برنجی، چرخ دنده های حلزونی و بیرینگ های آن مشاهده شد. وی ادامه داد: کارشناسان این 
واحد طی 480 نفرساعت کار موفق شدند قطعات مورد نظر را با استفاده از امکانات بخش خصوصی از طریق 

مهندسی معکوس ساخته و طبق استانداردهای شرکت سازنده بر روی گیربکس مربوطه نصب کنند.
رییس واحد مکانیک منطقه اصفهان در رابطه با روش مهندسی معکوس به کار گرفته شده در ساخت این قطعات در پایان گفت: 
چرخ دنده های حلزونی، چرخ دنده های مارپیچی، رینگ های برنجی، نشیمن گاه الســتیکی ولوو و غیره پس از نقشه کشی، 

طراحی و تلرانس با استفاده از آلیاژ مناسب ساخته شد.

تولید ریل UIC60 برای اولین بار در کشور
مدیر مهندســی نورد ذوب آهن گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان تنهــا تولیدکننده ریل در 
خاورمیانه، پس از تولید ریل U33 و تحویل آن به راه آهن جمهوری اسامی، موفق به تولید ریل 

UIC60 بر اساس استانداردهای جهانی شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ذوب آهن، محمد امین یوســف زاده اظهار کرد: ذوب آهن 

اصفهان به عنوان تنها تولیدکننده ریل در خاورمیانه، پس از تولید ریل U33 و تحویل آن به راه آهن 
جمهوری اسامی، موفق به تولید ریل UIC60 بر اساس استانداردهای جهانی شد.

وی  گفت : کارگاه نورد 650 ذوب آهن اصفهان قادر به تولید ساالنه 400 هزار تن ریل است و هم اکنون 
هزار تن ریل UIC60 در این شرکت تولید شده که کیفیت آن فراتر از انتظار است و از آمادگی الزم برای تولید 

انبوه این محصول برخوردار هستیم.
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن، تولید این محصول استراتژیک در حمل و نقل ریلی را در شرایط کنونی که با تحریم های ظالمانه 
مواجه هستیم، بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود: قادر به تامین تمام نیازهای راه آهن جمهوری اسامی هستیم و لذا نیازی 

به واردات این محصول که در شرایط تحریم، کار بسیار مشکلی است نخواهیم بود.

خـــبــــر

برگزاری نمایشگاه کتاب اصفهان در آبان ماه

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: نمایشگاه 
 کتاب از ۹ تا 1۴ آبان در محل دائمی نمایشگاه های استان برگزار خواهد

 شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 

اصفهان،حجت االســالم و المســلمین محمدعلی انصاری در جلسه 
هماهنگی نمایشــگاه بزرگ کتاب اصفهان برگزاری این نمایشگاه را 
در ارتقای فرهنگی جامعه بســیار حائز اهمیت دانست و آن را از جمله 
رویدادهای بزرگ فرهنگی اســتان توصیف کرد و اظهار داشت: پس از 
حدود 3 سال وقفه، نمایشــگاه کتاب اصفهان برگزار می شود بنابراین 
الزم اســت در زمینه اجرای آن برنامه ریزی و هماهنگی های بیشتری 

صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب از 9 تا 14 آبان در محل دائمی نمایشگاه های استان 
برگزار خواهد شــد، تصریح کرد: یکی از اصلی ترین مخاطبان نمایشگاه جوانان و 
نوجوانان به ویژه دانش آموزان، دانشجویان و طاب هستند که برای حضور این قشر 
در نمایشگاه برنامه ریزی و پیگیری های الزم  با همکاری دستگاه های مربوط درحال 

انجام است.
 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه بر اساس 
سیاست های دولت تصمیم گرفته شده برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان به 
بخش خصوصی واگذار شود، خاطرنشان کرد: در بحث محتوای نمایشگاه با توجه به 

اینکه وقت و هزینه بسیاری برای انجام این کار صرف می شود الزم است از نظر محتوا 
غنی باشد تا همه مخاطبان بتوانند از آن استفاده ببرند.

وی حضور اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان، دانش آموزان و دانشجویان را موجب 
غنا و کیفی کردن نمایشگاه کتاب دانست و اظهار کرد: بحث اطاع رسانی و تبلیغات 
نمایشگاه بسیار مهم بوده که باید به آن پرداخته شود و با توجه به اینکه این کار بزرگ 
متعلق به کل استان است استفاده از نظرات سازمان ها، دستگاه ها و صاحب نظران 

بسیار ضروری است.
حجت االسام انصاری بیان کرد: مسابقات مختلف، برنامه های جنبی و کارگاه های 
آموزشــی به منظور ترویج کتاب و کتاب خوانی  در طول زمان برگزاری نمایشگاه 

برنامه ریزی شده است.
وی اطاع رســانی و تبلیغات برای حضور مردم در زمان برگزاری نمایشگاه را  مهم 
دانست وافزود:  اگر همه  در اطاع رسانی مشارکت کرده و مخاطبان خود را مطلع 
نمایند فرآیند برگزاری نمایشــگاه بــزرگ کتاب اصفهان به شــکل مطلوب تری 

برپاخواهد شد.
نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان  از 9 تا 14 آبان در محل دائمی نمایشگاه های استان 

برگزار خواهد شد.

وی با اشــاره به میزان 
آب موجــود در ســد 
زاینده رود افزود: به نظر 
می رسد که در سال آبی 
پیش رو علی رغم میزان 
بارش هــای پیش بینی 
شــده حداکثر تا 700 
میلیــون مترمکعــب آب در حوضه 
آبریز خواهیم داشــت که باید برای 
ســهمیه بندی و مصرف این میزان 
آب در بخش های مختلف کشاورزی، 
صنعت، شرب و باغداری برنامه ریزی 

دقیقی صورت گیرد.
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره به 
تدویــن طرحی بــرای جلوگیری از 
برداشــت های غیرمجــاز، گفت: در 
استان مجاور کنترل های الزم از سوی 
وزارت نیرو صورت گرفته است و در 
استان اصفهان نیز سهمیه ها با توجه 
به سهم هر شهرستان مشخص شده 

است.
 وی ادامــه داد: در مســیر رودخانه 
ســهم آبه هایی وجــود دارد که در 
طرح جدید به جای جــاری کردن 
آب در رودخانه؛ به وسیله لوله گذاری 
میزان آب هر سهم انتقال می یابد، از 
ابتدای حوضه آبریز تا انتهای حوضه 
آبریز و تاالب گاوخونی 52 کیلومتر 

لوله گذاری پیش بینی شده است.
مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: نسبت به 
سهم هر شهرستان در مسیر رودخانه 
در سال هایی که محدودیت های آبی 
وجود دارد آب از طریــق این لوله ها 
انتقال می یابد و همه شهرســتان ها 
در هر سال به نســبت سهمی که از 

آب دارند به شکل حق آبه و سهم آبه 
از این مسیر برداشت خواهند کرد.

وی اضافه کــرد: در شــهر اصفهان 
نیز لوله گذاری را در داخل رودخانه 
خواهیــم داشــت و با ســاماندهی 
رودخانه برای جلوگیــری از جذب 
زیاد آب، شــاهد جاری شدن آب در 

بستر زاینده رود خواهیم بود.
اســتاندار اصفهان تاکید داشــت: 
شــرایطی فراهم خواهد شد که این 
حداقل آبی که در مســیر زاینده رود 
قرار می گیرد در سد آبشار جمع آوری 
گردد و در زمان نیــاز، با گردش آب 
بتوانیم جریــان آب را در زاینده رود 

برقرار خواهد شد.
وی بیان کرد: این سیستم برای حفظ 
روحیه و نشــاط مردم؛ گردشگری و 
حفظ آثار تاریخی در شهرستان های 

مسیر رودخانه نیز اجرا خواهد شد.
مهرعلیزاده بــا بیان اینکــه اعتبار 
این طــرح از ســوی اســتانداری 
تامین می شــود، اذعان داشت: طرح 
پیش بینی شده بالغ بر 500 میلیارد 
تومان اعتبــار نیــاز دارد و در مدت 
حدود یک ســال اجرایی خواهد شد 
و شامل بخش های مختلف از قبیل 
40 کیلومتر لوله گذاری خارج از شهر 
اصفهــان، لوله گذاری هــای مربوط 
به شــهر اصفهــان، افزایش کیفیت 

پساب های تصفیه شده و جمع آوری 
و ســیرکوله کردن و هدایت آب به 
کشاورزان شــرق اصفهان و باتاق 
گاوخونی است که حداکثر از ابتدای 
مهر مــاه عملیات اجرایــی آن آغاز 

خواهد شد.

   و اما مخالفــت رییس مجمع 
نمایندگان استان 

این طرح هرچند به معنی زنده کردن 
زاینده رود اســت اما از سوی رییس 
مجمع نمایندگان اســتان اصفهان 
با مخالفت شــدید روبرو شده است. 
حجت االسام ســید ناصر موسوی 
الرگانی ضمن مخالفت صریح خود با 
طرح استاندار اصفهان اظهار داشت: 
شما برای اصفهان تصمیم می گیرید 
اما این ســوال مطرح اســت که آیا 
فاورجان، لنجان و مبارکه رودخانه 

نداشته باشند؟
وی افزود: اکنون باغات کانال ندارند و 
از کف زاینده رود آب می برند، تکلیف 
آنها چه می شود؟ همین پولی که االن 
به کشاورزان شــرق داده شده فریاد 

مردم غرب را باال برده است.
نماینده فاورجان در مجلس شورای 
اســامی گفت: کشــاورزی که 10 
هکتار زمین داشت هیچ آبی ندارد، 
االن رودخانه را هم به رویش ببندیم و 

بگوییم با لوله می خواهیم به اصفهان 
آب بدهیــم؟ فاورجان هــم از این 
رودخانه هم سهم آبه و حق آبه دارد. 
چه دلیلی دارد در اصفهان در زاینده 
رود آب باشد و در فاورجان نباشد. 
آب مال زاینده رود اســت و باید در 

زاینده رود باشد.
وی با بیان اینکــه 500 هزار تومان 
خســارت را بــه کشــاورزان غرب 
پرداخت نکردند، افــزود: مردم این 
منطقه پول داده و سهم آبه خریدند 
که اســناد آن موجود اســت، اجازه 
نمی دهیم آب با لوله به اصفهان بیاید 

اما ما آب نداشته باشیم.
 نظر استاندار اصفهان پیرامون لوله 
کشــی به زاینده رود سال هاست که 
به عنوان یک تئوری مطرح می شود 
اما با وجود مخالفــت رییس مجمع 
نمایندگان استان اصفهان و تعدادی 
دیگر از نمایندگان مجلس پیرامون 
انتقال آب به بســتر زاینــده رود به 
این وســیله، حال باید منتظر ماند 
و دید چه تصمیــم دیگری پیرامون 
وضعیت ایــن رودخانه اتخاذ خواهد 
شد. زاینده رود سال هاست که درگیر 
خشکسالی اســت و از آن مهمترین 
زندگی کشاورزانی است که دسترنج 
آنها از کاشــت محصوالت وابسته به 

آن در حاشیه این رودخانه است.

لوله کشی آب به زاینده رود، اجرایی می شود؟ 

رییس انجمن خودرو و نیرومحرکه استان اصفهان:اما و اگرهای یک طرح!

 مواد اولیه، 
خودرو را گران کرد

رییس انجمن خودرو و نیرومحرکه اســتان اصفهان گفت: 
ساخت و تولید خودرو وابســته به مواد اولیه ای همچون 
آلومینیوم، مس، فوالد و پلیمر است و افزایش قیمت چند 

برابری این مواد موجب گرانی خودرو شده است.
ابراهیم احمدی  با بیان این مطلب، اظهار کرد: چطور می شود 
شــاهد افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه مورد نیاز در 
ساخت و تولید خودرو بود، اما نسبت به افزایش قیمت تمام 

شده خودروی داخلی اعتراض کرد؟ 

وی ادامه داد: قیمت هر کیلو فوالد از 1900 تومان به 6000 تومان، 
آلومینیوم از 6500 تومان به 28 هزار تومان، مس از 20 هزار تومان 
به 85000 تومان و پلیمــر از 13 هزار تومان بــه 55 هزار تومان 
افزایش یافته است و مسلما در چنین شــرایطی قیمت خودروی 

داخلی نیز چند برابر می شود.
 رییس انجمن خودرو و نیرو محرکه اســتان اصفهان با بیان اینکه 
نباید افزایش قیمت خودرو را با رقم تورم اعام شده برای اجناس 
ســبد خانوار مقایســه کرد، گفت: گرانی خودرو هیــچ ارتباطی 
با تــورم 10 درصدی بانــک مرکزی نــدارد، چرا که تــورم بانک 
مرکزی به صورت ســبد محاســبه و تورم کاالهایی چــون نان و 
 بنزین که مصرف باالیی دارد در این ســبد رقــم 10 درصد اعام 

می شود.
وی افزود: درباره خودرو باید هزینه تولید آن محاســبه شــود و به 
افزایش قیمت موادی که مســتقیماً با تولید آن در ارتباط اســت، 

توجه داشت.
احمدی با تاکید بر اینکه اقتصاد به صورت دستوری اداره نمی شود، 
اظهار کرد: امروز کشور ما یکی از صادرکنندگان مس و پتروشیمی 
است، اما به این معنا نیست که خودروی ساخت داخل باید با قیمت 
ارزان ساخته و تولید شود، چرا که صادرکننده داخلی کاالی خود را 
به همان قیمتی صادراتی به تولیدکننده هم وطن خود می فروشد نه 
با قیمتی ارزان تر، از سوی دیگر نمی توان اقتصاد کشور را به صورت 

دستوری اداره کرد.
وی درباره واســطه گری دولت برای کنترل قیمت خودرو، گفت: 
دولت بنگاه اقتصادی نیست و در هیچ کجای دنیا در چنین شرایطی 

دولت دخالتی در قیمت ها نمی کند.
رییس انجمن خودرو و نیرو محرکه اســتان اصفهــان تاکید کرد: 
وضعیت بغرنج امــروز حاصل دخالت وســیع دولــت در اقتصاد 
اســت. قیمت کاال در یک اقتصاد ســالم و آزاد بر اســاس میزان 
 عرضه و تقاضــا و نــه دخالت دولت و اعمال دســتور مشــخص 

می شود. 
وی افزود: به طور مثال آلمان بعد از جنــگ جهانی دوم اقتصادی 
ورشکسته داشت، اما توانست طی 10 ســال از طریق اقتصاد آزاد، 
سیاســت های پولی آزاد و نگه داشــتن تورم تا زیر رقم 30 درصد 
به یکــی از بزرگ ترین اقتصادهــای جهان تبدیل شــود، امروز با 
داشــتن 80 میلیون نفر جمعیت، 1300 میلیــارد یورو صادرات 
 دارد که در مقایســه با کشــورهایی مانند چین و آمریکا بســیار 

قدرتمند است.
احمدی خاطرنشــان کــرد: تجربه جهانــی و نظریــات علمای 
اقتصادی نشــان می دهد که تنها راه حل رفع معضات این است 
که بازار خــودرو آزاد و از حمایت دولت خارج شــود، هم چنین با 
 به صفر رســیدن تعرفه واردات خودرو، نرخ ارز بــه قیمت واقعی 

خود برسد. 
وی تاکید کرد: به طور قطع در آینده مشــکاتی خواهیم داشت، 
امــا رفته رفته بازار خودرو بــه حالت طبیعی بازمی گــردد در این 
 شــرایط تولیدکننده واقعــی در بــازار می مانــد و رانت خواران

 به کنار می روند.

استاندار اصفهان گفت: با برنامه ریزی و طراحی های صورت 
گرفته، با اجرای 52 کیلومتر لوله گذاری، جریان آب در رودخانه 

زاینده رود برقرار خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری 
اصفهان، محســن مهرعلیزاده در جلسه مجمع نمایندگان 
استان در مجلس شورای اسالمی به تدوین طرحی جامع برای 
آب استان اصفهان اشــاره و اظهار داشت: نحوه انتقال آب از 
حوضه های مختلف و میزان این آب برای اینکه بتوانیم در 30 
سال آینده حداقل یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب در 
حوضه آبریز زاینده رود داشته باشیم از مواردی است که در این 

طرح دیده شده است.

گــزارش
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      استاندار اصفهان : نسبت به سهم هر شهرستان در مسیر رودخانه در سال هایی که محدودیت های آبی وجود دارد آب از طریق این لوله ها انتقال می یابد و همه شهرستان ها 
در هر سال به نسبت سهمی که از آب دارند به شکل حق آبه و سهم آبه از این مسیر برداشت خواهند کرد.     نماینده فالورجان : اجازه نمی دهیم !

»تغییر مسیر ناگهانی تانکر سوخت رسان« علت حادثه خونین آزادراه نطنز - بادرود اعالم شد
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: علت تصادف اتوبوس تهران- کرمان، تغییر مسیر ناگهانی از طرف راننده کامیون تانکر سوخت رسان بوده است.

حسین پور قیصری با اشاره به حادثه برخورد اتوبوس کرمان- تهران با تانکر سوخت، اظهار داشت: اتوبوس از تهران به سمت کرمان در حال حرکت بود که با تانکر 
سوخت رسان برخورد کرده و تلفاتی را برجای گذاشت. وی افزود: متاسفانه تعدادی از هموطنانمان در این حادثه جان خود را از دست دادند و تعدادی هم مصدوم 
شدند که به مراکز درمانی انتقال داده شدند. رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کارشناسی های انجام شده توسط کارشناسان پلیس راه، 

انجام گرفته، خاطرنشان کرد: علت حادثه تغییر مسیر ناگهانی راننده تانکر سوخت رسان بوده است.



سامانه نیما مسیر ورود کاالی قاچاق از مبادی رسمی را مسدود کرد
یک تولیدکننده لوازم خانگی با اعالم اینکه تصمیم دولت در تخصیص ارز در قالب سامانه نیما مسیر را برای ورود 
کاال به صورت قاچاق رسمی مسدود می کند، گفت: برخی برای فرار مالیاتی با کارت های بازرگانی افراد دیگر 

کاال را وارد کشور می کردند.
نوید ایزدپناه با اشــاره به اینکه قیمت محصوالت خود را با توجه به هزینه های تولیــد و در چارچوب ضوابط 

قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می کنیم، اظهارداشت: در حال حاضر 
کشش افزایش قیمت در برخی از کاالهای لوازم خانگی وجود ندارد و به همین دلیل افزایش غیر منطقی کاال برای 

تولیدکننده توجیه پذیر نیست. این تولیدکننده لوازم خانگی با اعالم اینکه تصمیم دولت در تخصیص ارز در قالب سامانه 
نیما مسیر را برای ورود کاال به صورت قاچاق رسمی مسدود می کند، افزود: متاسفانه برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی برای 

فرار از اظهارنامه های مالیاتی اجناس مورد نیاز واحدهای تولیدی خود را از طریق کارت بازرگانی افراد دیگری وارد می کردند اما تصمیم 
 جدید در تخصیص ارز مانع استمرار این گونه کارهای غیر قانونی می شود. مدیر عامل شرکت استیل البرز  تصریح کرد: آن دسته از افرادی که با 
کارت های بازرگانی اشخاص دیگر کاالها را وارد کشور کرده اند برای سود بیشتر اجناس خود را با قیمت های باال به فروش می رسانند چراکه در حال 

حاضر امکان استفاده از کارت های دیگران را برای واردات کاالهای خود ندارد.

هشت میلیارد دالر ارز دولتی برای 25 قلم فرآورده غذایی
رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حوزه غذا طبق مصوبه هیات دولت به حدود ۲۵ قلم از فرآورده های 
غذایی، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می گیرد، گفت: همواره هر فرآورده ای که می خواهد وارد کشور شود، ابتدا 
از نظر سالمت مورد آزمایش قرار گرفته و در صورت تایید ســالمتش از سوی سازمان غذا و دارو، مجوز 
ورود خواهد گرفت. دکتر غالمرضا اصغری  با بیان اینکه اعتبار و ســهم ارزی در حوزه غذا حدود هشت 

میلیارد دالر اســت، گفت: این اعتبار برای واردات فرآورده هایی چون روغن، برنج، چای، نهاده های تولید 
لبنیات و از جمله کنجاله، علوفه و...،  نهاده های تولید گوشت و مرغ، سموم و... استفاده می شود. وی همچنین 

اظهار کرد: در حوزه غذا طبق مصوبه هیات دولت به حدود ۲۵ قلــم کاال در حوزه غذایی، ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق 
می گیرد تا غذای مورد نیاز کشور از این طریق تامین می شــود. اصغری با بیان اینکه البته ما مسئول تامین غذا نیستیم، 

بلکه فقط مسئولیت تایید کیفیت فرآورده های غذایی را برعهده داریم، افزود: به عنوان مثال روغن یا برنجی که می خواهد وارد کشور شود، 
باید برای تایید سالمت و ورودش به کشور از سازمان غذا و دارو مجوز دریافت کند. این یک روال است و همیشه هر فرآورده ای که می خواهد 
 وارد کشور شود، ابتدا از نظر سالمت مورد آزمایش قرار گرفته و در صورت تایید سالمتش از سوی ســازمان غذا و دارو، مجوز ورود به کشور 

خواهد گرفت.

 نتیجــه این بســته،   
افزایش تقاضای کاذب 
و درپی آن افزایش نرخ 
ارز در بازار آزاد تا حدود 
۱۲ هزار تومان بود. این 
اختالف قیمتی که بین 
دالر رسمی و آزاد وجود 
داشــت، موجب ایجاد 
رانت و فساد شــد تا جایی که دولت 
نسبت به ارایه بسته ارزی جدید اقدام 

کرد.
در بســته دوم ارزی، دالر ۴۲۰۰ 
تومانی فقط بــرای واردات کاالهای 
اساســی در نظر گرفته شــد که این 
موضوع نیز باعث شــد عــده ای که 
طبق بســته اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی 
محصوالتشان را وارد کرده اند، آن ها 
را با نرخ ارز آزاد بفروشــند در نتیجه 
دولت تصمیم گرفت از گروه هایی که 
در ابتــدا ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده اند 
اما اقالم وارداتی آن ها جزو کاالهای 
اساســی نیســت، مابه التفاوت نرخ 

دولتی تا نرخ نیمایی را دریافت کند.
البته شــکایات واردکنندگان باعث 
شــد دولت برای آن ها تسهیالتی در 
نظر بگیرد و در نهایت نیز هفته اخیر، 
وزیر صنعت،   معــدن و تجارت طی 
نامه ای به رییــس کل بانک مرکزی 
خواستار ســرعت در ترخیص اقالم 
وارداتی از گمرکات کشــور شــامل 
۱۷۳ ردیف کاال با معافیت از پرداخت 

مابه التفاوت نرخ ارز شد.
در این باره محمود هاشــمی - نایب 
رییس اتاق اصناف ایران - با تاکید بر 
اینکه اقدام دولــت مبنی بر ترخیص 
کاال بــدون مابه التفــاوت ارزی باید 
زودتر انجام می شــد، اظهار کرد: با 
ترخیص کاالها، بــازار آرام می گیرد 
و قیمت ها خواهد شکســت، چراکه 
فروشــندگان حق ندارند کاالیی را 
باالتــر از قیمت درج شــده روی آن 

عرضه کنند.
وی افزود: در حال حاضر از بازار عقب 
هســتیم. اما اگر ترخیص کاال شروع 
شود و در پی آن روزی چند هزار کاال 
ترخیص شود و از طرف دیگر نیز اجازه 
واردات داده شود، کمبودی در بازار 
نخواهیم داشت اما افزایش قیمت به 

هر حال ایجاد می شود.
هاشــمی با بیــان اینکه بــا تغییر 
سیاســت  های دولت، مردم باید باور 
کنند که نگه داری دالر و سکه نه تنها 

اثری ندارد، بلکه زیان  بار است، اظهار 
کرد: اتفاقاتی که در بهمن ماه رخ داد، 
کشور را غافلگیر کرد اما همانطور که 
بیماری ناگهانی اتفاق می افتد، درمان 
آن طوالنی است و کشــور نیز باید با 

آرامی از این غافلگیری خارج شود.

   هنوز بر توزیع کاالهای محتکران 
فشار نیاورده اند

نایب رییس اتاق اصناف ایران با بیان 
اینکه بایــد انبــارداری را از احتکار 
تفکیک کنیم، گفت: هنوز در توزیع 
کاالهای احتکار شــده فشاری وارد 
نشــده که عرضه آن ها بتواند قیمت ها 
را بشکند، اما این کار باید انجام شود.

وی با بیان اینکه اگه نمونه  های انباری 
در مغازه انباردار به فروش می رسد و 
آن مغازه ورود و خروج دارد پس انبار 

فروشنده، انبار احتکار نیست، گفت: 
در گذشته احتکار فقط مربوط به مواد 
مصرفی و خوراکی بود اما حاال حتی 
برای ماشین هم اســتفاده می  شود؛ 
بنابراین متوجه شدیم که هر کاالیی 
را که نگه داریم تا گران تر بفروشــیم 

احتکار محسوب می  شود.
هاشمی افزود: اطالع رسانی در باره 
تعداد انبارهایی کــه با قصد و غرض 

محصــوالت را ذخیره کرده باشــند 
نباید حاد شــود که آرامش جامعه را 

بهم بریزد.
نایــب رییس اتــاق اصنــاف ایران 
همچنین اظهار کرد:  به جای فشــار 
در توزیع کاالها، بایــد بخش تولید 
را فعــال کنیــم، چراکه گســترش 
 تولید باعث می  شود دپو دیگر اتفاق

 نیفتد.

اجناس محتکران هنوز وارد بازار نشده است؛

به زودی قیمت ها می شکند

خبرهای دو خطیگردشگری

نباید از حضور و نقش 
دالالن نیز در آشفتگی 

بازار غافل شد چراکه 
بر اساس گفته های 

رییس اتحادیه 
سوپرمارکت داران 

می توان نتیجه گرفت که 
دالالن نیز در این آشفته 

بازار که نظارت جدی از 
سوی سازمان حمایت 

و دولت بر قیمت ها و 
... نمی شود؛ اقدام به 

گرفتن ماهی از این آب 
گل آلود کرده اند.

در پی معافیت ۱۷۳ ردیف کاال از پرداخت مابه التفاوت ارزی، 
نایب رییس اتاق اصناف گفت:  با ترخیص کاالها، بازار آرام 
می گیرد و قیمت ها خواهد شکست. همچنین با توجه به 
اینکه هنوز اجناس انبار محتکران وارد بازار نشده، عرضه 

این اجناس نیز می تواند قیمت ها را متعادل کند.

صدای میراث
گـــزارش
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گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد ایران
0۳

شنبه 31 شهریور 1397  | شمـاره 48

ISFAHAN
N E W S

 فروش رنو به ایران 
نصف شد

 فروش رنو فرانســه بــه ایران 
 در نخســتین مــاه بازگشــت 
تحریم های آمریکا علیه صنعت 
خودرو ایران نصف شد و به هفت 

هزار و ۶۲۶ دستگاه رسید.
شرکت خودروسازی رنو فرانسه 
اعالم کرد در هشتمین ماه سال 
جاری میالدی ۷۶۲۶ دســتگاه 
از محصوالت خــود را روانه بازار 

ایران کرده است.
تحریــم هــای آمریــکا علیه 
صنعــت خودرو ایران از شــش 
اوت بازگشته است و در این ماه 
فروش رنو فرانسه به ایران نسبت 
به ماه قبل افــت ۵۲ درصدی و 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افت ۴۷ درصدی داشته است.
رنــو در مــاه جــوالی ۲۰۱8، 
۱۶۰۲۰ دستگاه و در اوت سال 
۲۰۱۷ نیز ۱۴۵۱9 دســتگاه از 
محصوالت خــود را روانه بازار 

ایران کرده بود.
این شرکت فرانسوی اعالم کرده 
است از تحریم های آمریکا علیه 

ایران پیروی خواهد کرد.
بر این اساس مجموع فروش رنو 
به ایران در هشــت ماهه ۲۰۱8 
نیز نســبت به مدت مشابه سال 
قبل افت ۳.۶ درصدی داشته و 
به 99۶۱۷ دستگاه رسیده است.
رنو در سال ۲۰۱۷ میالدی ۱۶۲ 
هزار و ۷9 دستگاه از محصوالت 
خــود را روانه بازار ایــران کرد. 
فروش رنو فرانســه به ایران در 
این سال نســبت به سال قبل از 
آن رشد ۴9.۳ درصدی داشت. 
فروش رنو بــه ایران در ســال 
۲۰۱۶ نیز نســبت به سال قبل 
از آن رشد ۱۱۰ درصدی داشت 

و به ۱۰8۵۳۶ دستگاه رسید.
رنــو در ســال ۲۰۱۵ بالــغ بر 
۵۱۵۰۰، در سال ۲۰۱۴ بالغ بر 
۳۳هزار دستگاه و در سال ۲۰۱۳ 
بالغ  بر ۳9هزار و ۶۰۰ دســتگاه 
از محصوالت خــود را به ایران 

فروخته بود.
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شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای 
نوین در صنعت گردشگری؛

استارتاپ های گردشگری 
ایران واقعی هستند؟ 

 startup به معنای 
است.  نوپا  شرکت 
فعالیت  یک  یعنی 
نوپا و کار جدید با ایده خالقانه جدید که 
حول محور تکنولــوژی می چرخد و یک 
محصول خوب ارایه می کند، ارزش آفرین 
و پایدار است. تحول در بازار ایجاد می کند 
و فعالیت هایی جدید و نوآور انجام می دهد. 
فعالیت ها و خالقیت هایی که بازار تشنه 

آن هاست.

هدف استارت آپ های گردشگری این است که 
بتوانند با ماهیت خالقیت محور خود، ظرفیت 
بالقوه گردشــگری را شــکوفا کنند، البته که 
استارتاپ ممکن است کســب و کاری سنتی 

باشد که به صورت آنالین خدماتی را ارایه دهد.
استارتاپ ها با تولید محتوا شامل متن و عکس 
و ویدئو در اینترنت به معرفــی محصول خود 
می پردازند، خالقیت و ایده های نو در تور گردانی 
ارایه می دهند، خدمات حمل و نقل و خانه های 
محلی و بوم گردی را مطرح می کنند، کارهایی از 
قبیل معرفی جاذبه ها، ارزیابی غذا و یا سرویس 
ســفر برای افراد کم توان و معلول و یا توســعه 
روســتایی و خالقیت در ورود توریســت ها از 
جمله کارهایی است که استارتاپ ها می توانند 

انجام دهند.
در صنعت گردشگری ایران و جهان، استارتاپ ها 

چه 

کسانی هستند؟ آیا سایت های رزرو آنالین 
هتل و پرواز استارتاپ محسوب می شوند 

آیا استارتاپ بودن باعث فراقانونی بودن می شود ؟ 
خیلی از آژانس های مسافرتی ترجیح می دهند 
که همه مجوزهایشان را رها کنند و استارتاپ 
شوند تا از امتیازهای بیشتری برخودار شوند و 
حاال همه این داستان ها در صنعت گردشگری 
باعث دوگانگی های ذهنی و شاید به هم ریختگی 

شده است.
اما می خواهیــم تحلیل کنیم کــه آیا صنعت 
گردشگری هم مثل بقیه صنایع و کسب و کارها 

با استارتاپ ها متحول می شود یا نه؟
استارتاپ گردشگری امروز ایران یعنی یک سایت 
خدمات مســافرتی آنالین که رزرو هتل، پرواز، 
تور و اطالعات سفر و سایر خدمات را به صورت 
اینترنتی و آنالین انجام دهــد و یک تیم فنی و 
برنامه نویس و مدیران تحصیل کرده و با دانش در 
آن کار کنند و این می شود یک شرکت استارتاپ 
دانش بنیــان گردشــگری. مهم ترین ویژگی 
استارتاپ این است که کاری بکند کارستان که 
هیچ کس قبل از این انجام نداده باشد. آیا تاکنون 
در زمینه های رزرو هتل و پرواز و قطار و... کاری 
انجام نشده بود که حاال انجام شده است؟ بسیاری 
بر این باورند که این فعالیت های آنالین در زمینه 
 گردشــگری مربوط به اســتارتاپ های جدید

 است.
سال هاســت که رزرو آنالین و اینترنتی پرواز و 
هتل توسط شرکت های مســافرتی به صورت 
آنالین در حال انجام است. کافی است واژه رزرو 
بلیط هواپیما یا واژه رزرو هتل را ســرچ کنیم و 
به نتایج توجه کنیم که چه زحماتی کشــیده 
شده است. سایت های دانش بنیان و کارآفرین 
و خالق و استارتاپی همچون الی گشت، علی بابا، 

عالءالدین تراول، هتل یار، اقامــت ۲۴، آی هو، 
 مارکوپولــو، فالیتیــو، ســفرم، زورق، تریپ، 
جا اینجاس، آریا و … که سال هاست به فعالیت 
رزرو آنالین اینترنتی و تسهیل سفر برای همه 
مردم پرداخته اند و سفر را راحت تر و دسترسی 
همه را فراهم کرده اند. این ســایت ها طی این 
سال ها نه جنجالی داشــته اند و نه دعوایی و به 
صورت جوانمردانه در کنار هم به رقابت ســالم 
پرداخته انــد و هر کدام ســهمی از بــازار را در 
بخشی از کار برای خود دارند و جلوی ورود هیچ 
اســتارتاپی را هم نمی گیرند. پس اگر واقع بین 
باشیم طی این چند ســال و به خصوص از سال 
۱۳9۱ به بعد و طی این ۷ سال شاهد رشد کسب 
و کارهای نوین در صنعت گردشگری بوده ایم که 
سفر را برای مردم آســان نموده اند، اگر سایت و 
یا استارتاپی بیاید و همین کارها را انجام بدهد 
نمی توان گفت محصول جدیــدی ارایه داده و 
کار خالقانه ای انجام داده اســت. چرا که کاربر 
وارد هر کدام از این ســایت ها شود، نام هتل و یا 
مسیر پروازی و یا تور را ســرچ می کند و طبق 
یک استاندارد جهانی مثل سایت بوکینگ دات 
کام رزرو خود را انجام می دهــد و واچر دریافت 
می کند، پس اتفاق عجیب و غریبی در صنعت 
گردشگری طی این مدت اخیر در حوزه کسب 
و کارهای نوین و نوپا و اســتارتاپی دانش بنیان 
نیفتاده که همه تعجب کنیم. فقط چند سایت 
آمده اند و همان هتل هــا و پروازهایی که بقیه 
می فروخته اند را زیر قیمت خرید از هتل و ایرالین 
فروخته اند و طبعا مشــتری که بــه دنبال نرخ 
ارزان تری است به سمت آن ها رفته و سهم بازار 
بقیه سایت هایی که سالم کار کرده اند به سمت 
 سایر سایت هایی که با ناجوانمردی کار می کنند 

می رود. 
این کار یعنی استراتژی فروش زیر قیمت خرید 
با هدف حذف رقبا و در اختیــار گرفتن بازار به 

دامپینگ شهرت دارد.
اگر هر سایت و یا شــرکتی در گردشگری این 
کار را انجام دهد نه تنها هیچ تاثیری در توسعه 
گردشــگری ندارد بلکه تاثیرات مخرب تری در 
آینده گردشگری کشــور خواهد داشت چرا که 
مشخص نیست قرار است در آینده این زیان به 
وجود آمده با چه روشــی از مشتری پس گرفته 
شود و اگر هم قرار باشــد پس گرفته نشود باز 
جای سوال است. لذا استارتاپ گردشگری یعنی 
کسب و کاری که فعالیتی جدید در گردشگری 
راه انداخته که تاکنون نبوده و بــا ایده پردازی 
 و تکنولوژی در بــازار به موفقیت دســت پیدا 
می کند نه با سیاســت حذف رقبا با استفاده از 

روش دامپینگ!
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      ماموران گمرک جمهوری اسالمی ۳5 کیلوگرم شمش طالی آب شده قاچاق را هنگام خروج از کشور 
توقیف کردند.  این مقدار طالی قاچاق در گمرک رازی و هنگام خروج یک تویوتا، توقیف شده است.

       بانک مرکزی در خصوص امهال تسهیالت دریافتي کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه 
در سال زراعي ۱۳9۷ -۱۳96 به مدت سه سال را به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد.

       ارزیابان یونسکو برای بررسی پرونده ثبت جنگل های هیرکانی هفته سوم مهرماه به ایران سفر 
می کنند. معاون میراث فرهنگی کشور با اعالم این خبر  گفت: »پرونده جنگل های هیرکانی به عنوان 

دومین اثر طبیعی، برای ثبت در فهرست جهانی برای سال 20۱9 آماده شده است.«
      وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد: برخی از شرکت های ارزش افزوده در پنج ماه اخیر حدود 

22 میلیارد تومان از مردم کالهبرداری کرده اند.
       رییس انجمن صنفی کافرمایان صنعت سیمان گفت: میزان تولید سیمان در پنج ماه امسال به رقم 
24 میلیون و 85 هزار و 446 تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش بیش از 244.۱ هزارتن 

را نشان می دهد.
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ایجاد ۱۰۰ هزار شغل با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت کار
برنامه ریزی و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت کار در قالب شش برنامه  اشتغالی 

موجب ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار شغل می شود.
وزارت کار و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، تفاهم نامه ای را با هم امضا کردند که پس از اجرایی 
شدن، حدود ۱۲۴ هزار و ۷۰۰ شغل را در کشور ایجاد خواهد کرد. این تفاهم نامه در شش محور راهبردی 

انجام می شود که حمایت از شرکت های دانش بنیان در مرکزیت آن قرار دارد.
اولین محور این برنامه  مشترک، مقیاس دهی به تولید و اشتغال در شرکت های دانش بنیان توانمند است. این 

روند با اهدای تسهیالت، ظرفیت تولید این شرکت ها را افزایش می دهد تا عالوه بر افزایش اشتغال نیروی داخلی 
متخصص، به افزایش تولید داخلی نیز بیانجامد. در بخش دیگر، تالش ها برای بهبود بازار داخلی و فراهم کردن امکاناتی 

برای افزایش خرید کاالی داخلی توسط مردم و سازمان های دولتی، پیگیری می شود. در محور سوم این تفاهم نامه، تولید شش محصول 
تحول آفرین دانش بنیان در کشور تقویت می شود. توسعه  این محصوالت به برطرف کردن چالش های مهم ملی کشور و افزایش سطح رفاه 
عمومی از طریق به کارگیری راه حل های فناورانه خواهد انجامید. اگرچه هنوز مشــخصاتی از این محصوالت منتشر نشده است، اما به نظر 

می رسد توسعه  آنها در جهت به کارگیری فناوری روز دنیا با هدف گذاری مصرف کننده  نهایی باشد.

ISFAHAN
N E W S

در ایــن صــورت خیلی 
بیشتر درگیر کار شده اید 
و باید جایی برای زندگی 
و تفریحات شخصی خود 
باز کنید؛ اما می خواهید 
میان زندگی روزمره و کار 
خود تعادل ایجاد کنید، به 
چند توصیه زیر گوش دهید و آن ها را در 

زندگی تان به کار گیرید:

    ایمیل را رها کنید
اخبار جدیــد اعالم می کند بر اســاس 
قانونی که در کشور فرانسه تصویب شده، 
کارمندان نباید از ساعت شش بعدازظهر 
به بعد به ایمیل های خود پاســخ دهند 
و حتی صنــدوق ورودی خــود را چک 
 کنند. این خبر تکذیب شد، اما خیلی هم 
بی اســاس نبود، زیرا مردم فرانســه به 
ناهارهای طوالنی و پنــج روز تعطیالت 
معروف اند و بیشتر کارهای خود را شب ها 
انجام می دهند، پس شاید قانونی در این 

رابطه وضع شود.
 خیلــی از کارشناســان می گوینــد 
نمی توان کسی را مجبور کرد در ساعت 
غیــر اداری به ایمیل های کاری پاســخ 
 ندهد؛ چرا که همواره هر شرکتی به دنبال 
بهره وری بیشتر است؛ اما آیا پاسخ دادن به 
ایمیل های کاری و فعالیت در شبکه های 
اجتماعی بعد از ســاعت کاری ســبب 
بهره وری بیشتر می شود یا تنها انرژی شما 
را می گیرد تا از استراحت و رسیدگی به 

کارهای شخصی تان باز بمانید؟

   گاهی »نه« بگویید!
شاید از جمله کارمندانی باشید که تمام 
هفته و ســاعات شــبانه روز را در اختیار 
مدیرتان هستید و تمام کارهای او را انجام 
می دهید، در این صورت باید قدرت »نه« 
گفتن را در خود به وجود آورید. وقتی به 
هر تقاضای رییستان جواب مثبت دهید، 
کار بیشتری به شما واگذار می شود؛ پس 
هیچ وقت پاسخ مستقیم به او ندهید. مثال 

می توانید بگویید بعد از فکر کردن درباره 
آن مساله به شما پاسخ خواهم داد و بعد از 
تفکر درباره نتایج بله یا نه گفتن، در زمان 
دیگری به او پاسخ دهید. اگر جواب شما 
مثبت اســت که هیچ مشکلی نخواهید 
داشت، اما اگر صالح نمی دانید به نیاز او 
پاسخ آری دهید، با قاطعیت و بدون هیچ 
واهمه ای »نه« بگوییــد و به دنبال بهانه 
تراشی هم نباشید. البته باید پاسخ خود را 
محترمانه و آرام به رییستان منتقل کنید. 
موسسه  سالمت روان در این باره می گوید 
اگر فشــار کاری باالیی دارید، باید به این 

شرایط معترض باشید.

   هوشمندانه کار کنید و خیلی به 
خود سخت نگیرید

خیلی ها مــی گویند برای رســیدن به 
موفقیت باید کارهای بیشتری انجام داد 
و دست از استراحت کشید. این طرز تفکر 
مارگارت تاچر اســت، زیرا او تنها چهار 
ساعت از شبانه روز را می خوابید و مابقی 
وقت خود را به اداره  امور کشور اختصاص 
می داد. او ذهن خود را آمــاده کرده بود 
که بدن به خواب زیادی نیــاز ندارد؛ اما 
کارشناســان این طرز تفکر را اشــتباه 
می دانند و در نهایت به نتیجه رســیدند 
میزان کار فرمولی دارد. ساعت * ساعت 

کار = خروجی
کسانی که خواب کمتر دارند و بیشتر کار 
انجام می دهند، در ساعت کاری این معادله 
متمرکزترند. با تقسیم واحد کار بر ساعت، 
بهره وری به دست می آید. بهره وری بدین 
معناست کارها و وظایفتان را اولویت بندی 
کنید و برای انجام هر کاری زمان مشخصی 
را در نظر بگیرید و به دنبال انجام کارهای 
وقت گیر و بیهوده نباشید. گاهی ممکن 
است نیازی به حضور در یک جلسه نباشد، 
اما می خواهیم در آن جلسه شرکت کنیم؛ 
جلســاتی که همکاران و مدیر در مورد 
مسائل شخصی خود صحبت می کنند. آیا 
حضور در این جلسه کمکی به پیشرفت و 

بهره وری ما می کند؟
خیلی از ما بلد نیســتیم هوشــمندانه 
کارکنیــم، اما راهی برای بــه کار گیری 
این عادت وجود دارد. جالب است بدانید 
مردم انگلیس ساعات بیشتری را نسبت به 
همسایگان اروپایی خود کار می کنند، اما 

بهره وری آن ها بسیار کمتر است.
بررسی ها نشــان می دهد وقتی ساعت 
کاری کارمندان باال مــی رود، ۲۷ درصد 
آن ها افسرده، 3۴ درصد مضطرب و نگران 

و 58 درصد وحشت زده اند.

   کارهایتان را تنها در محل کار انجام 
دهید

وقتی می خواهید برای ناهار یا کار دیگری 
اتاق خود را ترک کنید، بهتر است لیستی 
از کارهای باقی مانده بنویسید و روی میز 
کارتان قرار دهید. بعد از تمام شدن ساعت 
کاری، کامپیوتر را خاموش و اتاق را ترک 
کنید. روانشناسان معتقدند برای هر روز، 
تصویر روشنی از رها کردن خاطرات یک 
روز کاری، نوشتن لیست کارهای انجام 
نشده و خاموش کردن کامپیوتر دفتر کار 
در ذهنتان ایجاد کنید و مرتب آن را مرور 
کنید. البته روانشناسان می گویند تکنیک 

نگهداری نفس هم کارساز است. برای این 
منظور باید دم کوتاهی داشته باشید و در 
ذهن خود تداعی کنید کار تمام شده است. 
حتی می توانید وقتی در مسیر رسیدن 
به منزل هستید نیز در ذهن خود تصور 
کنید یک روز کاری به اتمام رسید. وقتی 
سوار ماشین خود می شوید، قبل از روشن 
کردن خودرو، چند لحظه ای چشمانتان را 
روی هم بگذارید و پایان یک روز کاری را 

در ذهنتان تصور کنید.

   نیاز نیست تمام کارهایتان را به 
بهتر وجه ممکن انجام دهید

خیلی از کارمندان بعد از تمام شدن یک 
روز کاری فکر می کنند که می توانستند 

کار خود را بهتر انجام دهند، به همین خاطر 
ممکن است به دفتر کار خود برگردند تا 

کارشان را تکمیل و بهبود دهند.
روانشناسان می گویند این نگرش از نظر 
برخی ها بسیار ایده آل اســت، اما فشار 
ذهنی زیادی به آن ها وارد می کند. آن ها 
می گویند نباید فشار کاری کاذب به خود 
وارد کنید بلکه نیاز است کمی به خودتان 
استراحت دهید. شاید گاهی نیاز باشد به 
این که تمام خانه تان تمیز است یا بهترین 
برنامه ی غذایی را برای بچه هایتان دارید، 

توجه نکنید.

   خیلی به خودتان فشار نیاورید
برخی کارمنــدان ادعا مــی کنند تمام 
کارهای شــرکت برعهده ی آن هاست. 
یکی از روانشناسان در این باره می گوید 
برای این که وظایف زیــادی را به فردی 
بسپارید، کافی اســت به او قدرت دهید؛ 
 اما چرا این نگرش در کارمندان درست ن

یست؟ 
مدیرانی که این تفکــر را درباره  بعضی از 
کارمندانشان دارند، توجهی به پرخاشگری 
و خســتگی آن ها ندارند، غافل از این که 
پرخاشــگری آن ها ممکن است محیط 
کار را بر هــم بریزد. شــاید علت تمایل 
برخی کارمندان به قبول مسئولیت های 
بیشــتر، نیاز به تایید و تحسین مدیر و 
اطرافیان اســت، اما متوجه نیستند که 
 جان خود را پای کار گذاشته اند و از خود 

سوء استفاده می کنند.

   کمی از استرس و هیجان خود بکاهید
وقتی کارهای هیجــان انگیز یا تمرینات 
ورزشی انجام می دهید، آدرنالین زیادی 
در بدنتان ترشــح می شــود. هورمون 
آدرنالین به سبب هیجان یا استرس زیاد 
در بدن تولید می شــود؛ اما باید ببینید 
چطور می توانید زندگی آرام تر و شادتری 
داشــته باشــید. به جای که این همواره 
مضطرب باشید و کارهای خود را با عجله 
انجام دهید، این زمان را با آرامش در کنار 
خانواده تان سپری کنید. هیجان کاذب 
روی روابطتان تاثیر می گذارد و به شــما 
کمک می کند تا تصمیمات اشــتباهی 
بگیرید. پس کمی از استرستان بکاهید و از 
پرخاشگری، عصبانیت و هیجانات کاذب 

دور شوید.

   به فکر بازنشستگی باشید
برخی افــراد نمــی خواهند تــا زمان 
بازنشستگی هم دست از کار بکشند. باید از 
خود بپرسید اگر این کسب و کار نباشد یا با 
شکست مواجه شود، چه کار می کنید؟ اگر 
بازنشسته شوید، چه می کنید؟ شاید باید 
کارهای پاره وقت انجام دهید تا از زندگی 
لذت بیشتری ببرید. شــاید کار را بتوان 
عالقه مندی برخی افراد دانست، البته این 
عالقه با عالقه به فست فود متفاوت است. 
سازمان سالمت و روان به مشتریان خود 
توصیه می کند با روش هایی چون ورزش، 
مدیتیشــن یا خوردن شکالت، استرس 

خود را پایین بیاورند. 

10 ترفندی که به شما کمک می کند متعادل تر باشید؛

بین کار و زندگی تان تعادل برقرار کنید!

روانشناسان معتقدند 
برای هر روز، تصویر 
روشنی از رها کردن 

خاطرات یک روز کاری، 
نوشتن لیست کارهای 
انجام نشده و خاموش 
کردن کامپیوتر دفتر 
کار در ذهنتان ایجاد 

کنید و مرتب آن 
را مرور کنید. البته 

روانشناسان می گویند 
تکنیک نگهداری نفس 
هم کارساز است. برای 

این منظور باید دم 
کوتاهی داشته باشید 
و در ذهن خود تداعی 

کنید کار تمام شده 
است. حتی می توانید 

وقتی در مسیر رسیدن 
به منزل هستید نیز در 
ذهن خود تصور کنید 
یک روز کاری به اتمام 

رسید.

با گسترش فناوری و رواج شبکه های اجتماعی، تعادل 
میان کار و زندگی به مساله  مهمی تبدیل شده است. در 
ادامه با ما همراه باشید تا با 10 نکته  مهم برای تعامل با 
همکاران و مدیر خود آشنا شوید که برای ایجاد تعادل 
کار و زندگی به آن ها نیاز دارید. شاید از جمله افرادی 
باشید که هر روز به میلیون ها ایمیل پاسخ می دهد و 

احساس خستگی هم نمی کند.
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تــــازه هـــا

افسانه برقی؛ 

 معرفی کانسپت اعجاب آور پژو E-LEGEND با الهام از 504 کوپه

،،

باید ببینید چطور می توانید زندگی 
آرام تر و شادتری داشته باشید. به جای 

که این همواره مضطرب باشید و کارهای 
خود را با عجله انجام دهید، این زمان 

را با آرامش در کنار خانواده تان سپری 
کنید. هیجان کاذب روی روابطتان تاثیر 

می گذارد و به شما کمک می کند تا 
تصمیمات اشتباهی بگیرید. 

مدل مفهومی پژو E-LEGEND که ترکیبی از مدل معروف 504 و سبک طراحی 
آینده است، توسط این شرکت فرانسوی در نمایشگاه خودروی پاریس رونمایی 
خواهد شد. طراحی این خودرو از ظاهر مدل معروف و شناخته شده پژو 504 الهام 
گرفته شده، اما در زمینه قوای فنی، کلیه سیستم ها کامال الکتریکی خواهد بود و 

هیچ شباهتی با مدل 504 وجود ندارد.

بر خالف ســایر مدل های مفهومی، طراحی پژو E-LEGEND بیشتر از سایرین 

برای بینندگان آشنا به نظر می رسد و چندان 
نا آشنا جلوه نمی کند. رینگ های خودرو از 
نوع معمول ۱9 اینچی بوده و در بدنه خودرو 
آثاری از طراحی های فانتزی دیده نمی شود. 
ابعاد خودرو به ترتیب ۴65۰ میلیمتر در طول، 
۱93۰ میلیمتر در عرض و ۱3۷۰ میلیمتر در 
ارتفاع می باشد. ابعادی عادی و منطقی برای 

یک کوپه مدرن.
همانطور کــه گفتیم در طراحــی ظاهری و به 
خصوص در نمای جلو، سعی شده تا این خودرو 
 شبیه به 5۰۴ طراحی شــود و تنها تفاوت آن را 
می توان اســتفاده از چراغ های دوگانه به جای 
چراغ تک دانســت. هم چنین خطوط طراحی 
خاصی که نشانه حرکت می باشند، ظاهری مدرن 
به خودرو بخشیده اند. بخش عمده مواد استفاده 
شده در طراحی بدنه، پالستیک و آلومینیوم است.

صفحه نمایش قرار دارد کــه پس از ورود مالک به در داخل خــودرو یک 
خودرو، به او خوش آمد می گوید و پس از آن می توان اطالعات مربوط به میزان 
شارژ باتری و دیگر داده های مورد نیاز را از آن دریافت کرد. در داخل خودرو نیز 
استفاده از مخملی ابریشمی، چوب و سایر مواد کالسیک، در کنار نمایشگرهای 

مختلف حسی ترکیبی را به بیننده می دهد.
با توجه به قوانین گسترده ایمنی و سخت گیرانه تر شدن آنها، استفاده از ضربه گیر 
در خودروهای آینده در حال گسترش است و طول کاپوت ها نیز بیشتر می شود، 

چرا که بدنه خودرو باید توانایی زیادی برای جذب شوک های ناشی از تصادفات 
از روبرو را داشته باشد.

 E-LEGEND بنابر گفته های ژیل ویدال، مدیر طراحی پــژو، این اصول در پژو 
رعایت شده اســت.پژو E-LEGEND هم اکنون می تواند به عنوان یک خودرو 
در اروپا عرضه شــده و مجوز های الزم برای تردد در خیابان ها را کســب کند، 
اما مطابق گفته هــای مدیران پــژو، با توجه بــه تمایل اروپایی هــا به خرید 
 خودروهای کوپه کوچک، فعال عرضه انبوه این مدل در برنامه های آن ها جایی 

ندارد.
در زمینه قوای فنی، پژو E-LEGEND توسط یک پیشرانه الکتریکی ۴56 اسب 
بخاری قدرت می گیرد. با توجه به گشتاور قابل توجه 8۰۰ نیوتون متری، شتاب 
صفر تا صدی در حدود ۴ ثانیه برای این خودرو محتمل خواهد بود. برای تامین 
انرژی این موتور الکتریکی نیز از یک باتری صد کیلووات ساعتی استفاده می شود. 
 ،E-LEGEND کار می کند و محدوده برد پژو WLTP قوای الکتریکی مطابق چرخه
3۷3 کیلومتر خواهد بود. اما نوآوری های این خودرو تنها به ظاهر و پیشــرانه 
ختم نمی شوند. پژو با ارایه این مدل مفهومی، سعی در ورود به بازار خودروهای 
خودران دارد. پژو E-LEGEND می تواند در دو سطح به صورت خودکار رانندگی 
کند، در سطح نخست این خودرو کارکردی همانند سیستم های خودران فعلی 
دارد و با ارایه اطالعاتی در حین رانندگی، به سرنشــین کمک می کند تا کنترل 

بهتری بر خودرو داشته باشد. 
در ســطح دوم، کنترل خودرو کامال خود مختار بوده و فرمان به ســمت داخل 
داشبورد جمع می شــود، از ســوی دیگر صندلی ها نیز عقب می روند تا فضای 
بهتری برای سرنشینان فراهم شود. این پروژه نخستین گام از توسعه خودروهای 

خودران تمام الکتریکی پژو تا سال ۲۰۲5 خواهد بود.
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Treasure remains hidden in distant 
lands. I can’t exactly describe 
how and when the idea got stuck 
in my imagination. I feel a curious 
combination of mysteriousness 
and sacredness associated with the 
wordtreasure. Things like vessels, 
gold pots, jars, stones, carpets and 
never-deciphered writings do not 
come to my mind when I think of the 
word treasure. Instead, whenever I 
come to imagine some distant land, 
a vague yet strongly moving idea of 
‘holy mystery’ weighs in on me.
Isfahan epitomised that distant land 
for me. So when a few years back, 
I sat in the bus destined to Isfahan 
from Tehran, I was under the spell of 
the idea of a treasure that was going 
to be uncovered in the next few 
hours. I looked through the window 
and wondered at Isfahan Nisf Jahan 
(half the world) and the half-hidden 
sun. I dropped the curtain abruptly. 
Secrets should not be revealed so 
fast.
It took us almost six hours to reach 
Isfahan, a city of 17th century 
Safavids, capital of Persia in the 
16th and 17th centuries, city of 
Hasht Bahisht, Maidan e Naqsh-
e-Jahan, Imam Mosque, Chehel 
Satoon, Chahar Bagh Boulevard, 
mosques, bridges and of Zinda Rood 
(Zayanderood).
In Isfahan, one strongly notices 
Iranians’ unwavering love for 
their ancient culture. They have 
preserved, maintained and 
promoted old texts, monuments 
and even rituals.
As I was about to reach Isfahan, I 
tried to unpack the meaning of Nisf 
Jahan. People have put this single 
city against the rest of the world 
because of its sheer splendid beauty. 
I too had read and listened about the 
unmatched beauty, the splendour 
of its gardens, palaces, mosques, 
historical buildings, bazaars etc. 
Suddenly, an idea flashed into 

my mind: this mundane and the 
world hereafter both makeJahan-e 
Mukkamal (the whole world). This 
particular Islamic interpretation 
seemed more valid. Muslim Kings 
have been in pursuit of emulating 
and creating the Heavenly Paradise 
as it has been described in the Holy 
Scripture. Isfahan might have been 
a copy of Bahisht, the other yet 
complementing half of the Jahan.
As I got out of the bus, I felt tired, 
as were the seniors accompanying 
me. Contrary to my expectations, 
first impression of Isfahan was 
more of an ordinary city. The first 
people who ‘warmly’ welcomed 
us in the ‘paradise’ were not Hoors 
or Ghilman but taxi drivers, not 
speaking Arabic or our mother 
tongue but Persian. They were 
looking for good fortune among 
foreign people while we too were in 
search of a treasure in a foreign land. 
A clash of interest was apparent.
Airports, railway stations and bus 
stands of all major cities of the 
world offer a unique opportunity 
to understand how two strands 
of worldliness (on the part of taxi 
drivers) and disinterestedness (on 
the part of travellers) collide as well 
as cooperate. Anyhow, we did hire a 
taxi and arrived at a hotel. It is a long 
story how we shopped for hotels, 
bargaining and finally succeeding 
in getting a room in a comparatively 
low-rent hotel.
After having a cup of black tea, we 
left the hotel. I must admit how 
much I loved the ‘black tea’ in Iran. 
I couldn’t enjoy Doogh-e-Goshfil 
and Burgers. Chulo Kababs were 
delicious but, unfortunately, weren’t 
for me since I am allergic to rice.
We had limited time — we had to 
leave for Tehran the next evening — 
but wishes unlimited. We decided 
to see all what we could on foot. We 
started our journey from the main 
tree-lined boulevard that wasn’t 
not too far from our hotel. I was 
reminded of Agar Firdos Bar Roo e 
Zameen Ast/ Hameen Ast o Hameen 
Ast Hameen Ast.
It was May which is not hot in 
Isfahan. It was as mildly cold as 
Lahore is in February. Cool shadows 

of breezy trees standing in a 
symmetrical order along both sides 
of the wide metallic main road were 
soothing. Chirping of birds deluded 
us into a world that is discoloured by 
globalisation. There were shops on 
both sides of the boulevard but the 
bustle of big cities was absent.
In Isfahan, one strongly notices 
Iranians’ unwavering love for 
their ancient culture. They have 
preserved, maintained and 
promoted old texts, monuments 
and even rituals. They have also 
incorporated ancient cultural 
values and ‘world-view’ in their 
‘new’ architecture. This we 
observed while visiting Hasht 
Bahisht, Maidan e Naqsh-e-Jahan, 
its adjacent bazaars, Imam Masjid, 
Chehel Satoon, bridges of Zinda 
Rood and reliquaries. Converting to 
Islam has not made them skeptical, 
disdainful or disrespectful to their 
earlier history and its texts and 
heroes. We in Pakistan need to learn 
from Iran in this regard.
The most exciting experience was 
visiting the three red bridges — 
Pol-e-Khaju, Si-o-Seh Pul, Pol-e-
Chobi — built in 17th century by 
the Safavids on Zinda Rood. They 
seem to redefine the meaning and 
purpose of bridging the brinks. If 
you really want to connect the two 
shores, you will have to create a kind 
of ambience that could make the act 
of crossing a true, deep experience 
of bridging two different worlds and 
diverse perspectives.
Crossing Si-o-Seh Pul (bridge 
having 30 arches) was a marvellous 
experience. We literally stopped at 
every step, praising the wonders 
of architecture. In the evening, we 
spent an hour at a café built under 
a bridge. I could never forget the 
moments while sipping black 
tea, listening to the whispering of 
slow waters of Rood mixed with 
the twitter of evening birds and 
radiant faces of Iranian people. In 
those moments, I was able to set 
aside all kinds of worries of this 
or that world, fully living in those 
moments. I felt fortunate to have 
finally grasped the ‘holy mystery’ of  
Isfahan.

Holy mystery of Isfahan, city of 
ancient culture

Hotel Saraye Ordibehesht: 
Great Place For 
Reasonable Value!

Health Food Center: 
Delicious Food , 
Reasonable Price
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Reaching Nisf Jahan with limited 
time and unlimited wishes, 
setting aside all worries of this 
or that world, fully living in those 
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Natural 
Beauty of 
Wilderness in 
Varzaneh

Varzaneh desert is 
located about 100 
kilometers east of 
Isfahan and 150 
kilometers west of 
Yazd.
Varzaneh desert 
or Khara desert is 
situated on the south 
bound of Varzaneh 
village. The main 
attractions of this 
desert are the sand 
dunes that are made by 
winds as it blow across 
the desert.  In harmony 
with wind, the sands 
change to the beautiful 
pyramids, crescent, 
and linear shapes. 
Varzaneh desert, 
unlike other deserts 
in Iran, has special 
vegetation cover due 
to its adjacency to 
Gavkhooni lagoon.
The girls and women of 
this village wear white 
chadors, instead of 
black one. This custom 
has made Varzaneh 
into a white village of 
Iran. Not so long ago 
and before inventing 
engine driven water 
pumps people in 
Varzaneh used cattle 
for lifting water from 
bores and wells. In 
recent years, one of 
these wells has been 
restored by an old 
man, and after that 
changed into a tourist 
attraction.
The remained ancient 
monuments in 
Varzaneh are:
Fire temples: In the 
past, Zoroastrians 
used to live in this 
desert village, so 
several fire temples 
has remained from the 
past in this village. It 
is said that Varzaneh 
mosque was built on 
the remains of one of 
these fire temples.
Safavi Bridge: Safavi 
Bridge is the last 
bridge built on the 
ZayandehRood River. 
This bridge is made 
of bricks, stone, and 
cement, has registered 
nationally.
Ghurtan castle: The 
castles in Iran are the 
remains of the military 
fortress, but Ghurtan 
castle is a residential 
castle.
Pigeon towers: Near 
Ghurtan castle, there is 
a clay building that is a 
pigeon tower. The main 
basis of this monument 
is placed on 12 cylinder 
columns, and there are 
a number of holes for 
the pigeons.
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where to stay

where to eat

Hotel Saraye Ordibehesht is a traditional hotel which is 
located at the center of city. It has outdoor restaurant and 
cafe. You will have a memorable holiday in the hotel with 
quiet and traditional environment. We hope to see you 
soon.
About Ordibehesht Hotel
Traditional hotel is different from other hotels. Its 
historical environment makes a pleasant accommodation 
for guests. Ordibehesht Hotel with eighty years old has 
been refurbished in traditional style. It is open to all Iranian 
and foreign guests. This hotel offers three stars hotel 
services. It has all the modern equipments and it is placed 
near Zayanderoud which is the main beauty in Isfahan. The 
hotel is located in the west of the center and there is easy 
access to urban facilities for guests. Outdoor restaurant 
is ready to serve variety of traditional and foreign foods 
for you. Enjoy variety of beverages including herbal brew 
served in the coffee shop. Our hotel rooms with wall-mount 
and beautiful traditional instruments are so beautiful and 
fantastic.
About Rooms
Ordibehesht Hotel has sixteen rooms including two royal 
(living) rooms and fourteen double rooms. We have four 
connected rooms. All the rooms have all the amenities 
including mini bar, TV, telephone, fridges and WIFI.

See what travelers are saying:
Setare T, Shiraz, Iran: Nice Place, Nice Staff
If you are looking for good 2* hotel in Esfahan, don’t go 
anywhere else! It’s a little far from the main square but you 
can take a taxi and it’s not a big deal. I recommend you to 
take the bigger rooms, they have more space for luggage.
Negarin D:nice trip
We stayed two night here. staffs are so nice, the rooms are 
a bit small but really clean and nice, and it has lovely roof 
garden for breakfast, clean bathroom and very nice located 
in Esfahan, and no parking in the hotel.

See what travelers are saying:

Persialovers: One of the best fast food experiences in 
Esfahan! Amazing salads and real healthy burgers!
I have been to many fast food places in Esfahan, Health 
fast food center is the best one, although it is called a fast 
food center it serves really a clean and healthy foods, 
the burgers are fresh and they don’t fry it in unhealthy 
oils and everything is Delicious, the Garlic bread is tasty 
and the fresh, tasty seasonal salad is amazing with the 
Delicious dressing, I hope one day everyone experience 
this place in Esfahan.
Very near the Armenian Cathedral, and the prices 
reasonable. with three euros you can have a seasonal 
salad, a drink, and a delicious burger.
Kooshnam, the manager knows perfect English and can 
help you with the menu too.
If you care about service and atmosphere and truly 
healthy fast food then you must go here.

Andrea D:Top Quality, Quiet, Central, Very Clean
Few words:
- Fresh food (selected ingredients)
- English speaking personnel (friendly)
- Chilling out ambient
- Very clean facilities
- fair price (money for value)
- free broadband Internet
- hyper clean and fresh toilets!

Omid A: Good restaurant in a good place
Good environment, healthy and delicious foods, nice 
location closed to the historical neighborhood (Jolfa) 
and Vank church, Economic price. as its name shows 
it provides healthy foods. I try Mexican burger and hot 
dog. both were delicious. nice place for both friends and 
families but good for business meetings.

The most exciting 
experience was 
visiting the three 
red bridges — Pol-
e-Khaju, Si-o-Seh 
Pul, Pol-e-Chobi — 
built in 17th century 
by the Safavids on 
Zinda Rood. They 
seem to redefine 
the meaning and 
purpose of bridging 
the brinks. If you 
really want to 
connect the two 
shores, you will have 
to create a kind 
of ambience that 
could make the act 
of crossing a true, 
deep experience 
of bridging two 
different worlds 
and diverse 
perspectives.



Currency

USD 42000

49113

55265
43657

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,205.9 $

SudokuNO 40  Solution: NO 39

Is your brilliant idea a gold mine or a guaranteed flop

 A sectoral review of the Central 
Bank of Iran's latest report on Iran's 
economic growth shows the oil sector 
had the biggest contribution to the 
gross domestic product during the first 
quarter of the current fiscal year (March 
-21June 21).The report released on 
Sunday shows Iran's economy grew 
by %1.8 during the period compared 
with last year's corresponding period. 
GDP growth, excluding oil production, 
stood at %0.7.In fact, the oil sector, 
with a %5.2 growth, single-handedly 
accounted for about %1.2 of the overall 
%1.8 growth in the overall economy 
during the first quarter, meaning oil 
production had a %66.66 share from 
Iran's economic growth.The CBI report 

also shows the services sector grew by 
%1.1 while the sectors of agriculture 
and the "industries and mines" grew 
by %0.3 and %0.1 respectively.Iran’s 
economy emerged from recession in 
the fiscal 15-2014 with a %3 growth 
after two years of recession when the 
economy contracted %5.8 and %1.9 
back to back, the Central Bank of Iran 
said.Growth in 16-2015 stood at %1.6- 
before drastically rising to %12.5 in the 
17-2016 fiscal, the year international 
economic sanctions against Iran 
officially began to roll back as part of the 
nuclear deal the country signed with 
world powers in July 2015 (formally 
known as the Joint Comprehensive Plan 
of Action). 

 Anzali Port to 
Be Connected 
to National 
Railroad
Anzali Port in the northern 
Gilan Province will be 
connected, through a 
-3.8kilometer rail route, 
to the national railroad 
system, according to the 
deputy minister of roads 
and urban development, 
Kheirollah Khademi.
“The route has been 
studied and designed. 
Once Anzali Port is 
connected to Rasht-Anzali 
Railroad, multimodal 
transportation can take 
place,” the official was 
quoted as saying by the 
news portal of the Ministry 
of Roads and Urban 
Development.
Head of the Ports and 
Maritime Organization 
of wwwIran Mohammad 
Rastad said on Sunday 
the construction of this 
linkup rail route will begin 
before the current year 
is out.Located along the 
International North-South 
Transport Corridor, Anzali 
is expected to become 
Iran’s leading transit 
Caspian port in the coming 
years. 
Expansion plans for 
the port’s facilities are 
underway to make it the 
largest in the Caspian Sea 
with 22 berths and cargo 
handling capacity of 15 
million tons per year.
The International 
North-South Transport 
Corridor, a -7,200km 
multimodal network of 
ship, rail and road routes, 
is a major transit route 
designed to facilitate the 
transportation of goods 
from Mumbai in India to 
Helsinki in Finland, using 
Iranian ports and railroads, 
which the Islamic Republic 
plans to connect to those 
of Azerbaijan and Russia. 
The corridor will connect 
Iran with Russia’s Baltic 
ports and give Russia 
rail connectivity to both 
the Persian Gulf and the 
Indian rail network. This 
means goods could be 
carried from Mumbai to 
the Iranian port of Bandar 
Abbas and further to 
Baku. They could then 
pass across the Russian 
border into Astrakhan and 
then proceed to Moscow 
and St. Petersburg, before 
entering Europe. INSTC 
would substantially cut the 
travel time for everything 
from Asian consumer 
goods to Central Eurasia’s 
natural resources to boost 
European exports. 
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CBI: Oil Remains Biggest Contributor to 
Economic Growth

This article will give you some 
guidelines to help you better 
understand if it’s worth acting upon 
your supposedly game-changing 
business idea.

Can the business model be 
patented or protected in some way?
You want a moat. The wider, deeper 
and more alligator-infested, the better. 
A moat refers to obstacles potential 
competitors would have to contend 
with in order to directly compete with 
your business.
Examples of a moat are patents, 
exclusive licenses or unique 
information that would make it difficult 
for competitors to copy your business 
model.
If your business lacks significant 
moats, that can be OK. There are many 
examples of consumer packaged goods 
companies that have found success 
with little to no moats. The mail-order 
shaving company Dollar Shave Club is 
just one example.
If your business lacks a moat, and 
you don’t have a positive answer for 
the questions below, then it’s back to 
the drawing board for you and your 
business idea.

Would the business idea require 
you to operate in a heavily regulated 
industry?
Regulation is great if you’re a 
consumer; it protects you from being 
harmed by organizations that you 
might otherwise have a hard time 
defending yourself against. But when it 
comes to running a business, regulation 
is expensive, and often prohibitively so.
There’s a reason why sectors like 
health care or government tend to lack 
innovation. It’s because all of the red 
tape discourages entrepreneurs from 
entering a market where regulation 
eats profits for breakfast.
The easiest way to know if an industry is 
heavily regulated is to talk to a few folks 
who are already operating within it. As 
part of your due diligence, you can also 
research the local and federal laws that 
govern the industry in question.
If you find it difficult to surface any laws 
directly related to the industry you are 

thinking of entering, then it may be time 
to rejoice.
Has the idea been done before? If so, 
how did other businesses fare?
In the venture capital world, there are 
two ends of a spectrum in which to 
operate. One is a “blue ocean,” where 
there isn’t a single competitor in sight. 
Then, there’s a “red ocean,” a world in 
which competitors are more plentiful 
than seaweed.
Ideally, you’d like to operate 
somewhere in between. Contrary to 
popular belief, creating an entirely 
new market can be a bad idea. It often 
requires market education, which 
means you’ll need a big marketing 
budget or some viral component to user 
adoption.
Look for potential competitors, or for 
businesses that originally operated in 
your market before pivoting or going 
out of business. If you find one or two 
organizations operating successfully, 
and a large market cap exists for your 
product or service, then that’s a good 
sign.

Would the business idea require 
large up-front costs?
As has been alluded to already, it’s best 
to avoid a business idea that will require 
large up-front costs, all things being 
equal.
A few caveats before continuing: 
First, it should be noted that large up-
front costs is a relative measure. Most 
businesses will require meaningful 
up-front costs to get started. Second, 
up-front costs aren’t necessarily a bad 
thing; they can mean that you are able to 

gain market share faster thanks to early 
investment. Third, up-front costs aren’t 
concerning if the risk that the business 
will fail is relatively low or, at the very 
least, if you are tolerant of a high-risk 
business scenario.
That said, you should be able to roughly 
calculate the up-front costs that will be 
required to successfully launch your 
business idea before actually doing so.

Can you use your expertise to give 
your business a meaningful edge?
Back to the moat discussion -- if you 
have access to some sort of hard-to-
find expertise, your business will be 
in better shape than if you have to 
learn skills central to the success of the 
business.
That’s not to say that your new venture 
should not require you to learn new 
skills. It simply means that developing 
a business that plays to your strengths 
will increase the likelihood that the 
business will be successful in the long 
run.
If you think you’ll need to develop a 
variety of skills essential to the success 
of the business, consider bringing on a 
co-founder or a handful of highly skilled 
early employees.

Improving your odds
Successfully developing a business 
from idea to IPO (or at least to 
successful small business) is a part of 
the American dream. While the vast 
majority of small businesses will fail in 
the first 10 years after founding, if you 
carefully vet your business idea before 
launching, you will be able to markedly 
improve your odds.

Iran exports to US up 37.8% in 5 
months
Iran’s Custom Administration says in the first five months 
of this Iranian year (started on March 21) the value of Iran’s 
exports to the US rose by 37.8 percent to $45.11 million.The 
Customs Administration data table, pointing to the US as the 
major destination of Iranian goods, said in the period under 
study, 1,487 tons of goods, showing 60.8 percent growth, 
were exported to the US.It said the Iran-US trade balance 
proved positive in Iran’s favor, while the figure for the first 
five months last year was $21.6 million negative.Yoghurt, 
saffron, caviar, klim, pistachio kernel, gabeh and barberry 
were major items exported to the US. The imports from the 
country declined in the period, standing at $41.275 million, 
according to the report.The imported items were vegetable 
seeds, food supplements, cattle and poultry feed additives, 
mineral or chemical fertilizers, endoscopic instruments, 
tooth prosthesis and other medical instruments.

Tomato Exports Earn $112m in 5 
Months
Iran exported 306,655 tons of tomatoes worth $112.08 
million during the first five months of the current fiscal 
year (March 21-Aug. 22). This was announced in the latest 
data released by the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration.Iraq, Russia, the UAE, Afghanistan and Qatar 
were the main customers of Iranian tomatoes during the 
period under review.

Trade With Thailand Grows 20%
Iran traded 1.02 million tons of non-oil commodities worth 
$497.85 million with Thailand during the first five months 
of the current fiscal year (March 21-Aug. 22).
This indicates a 7.99% and 20.09% growth in tonnage and 
value respectively compared with last year’s corresponding 
period, latest data released by the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration show. Iran’s exports to Thailand 
stood at 881,455 tons worth $412.59 million, up 28.24% 
and 64.41% in tonnage and value respectively year-on-year. 
Thailand was Iran’s ninth major export destination during 
the period. Iran mainly exported steel and liquefied propane 
to Thailand during the five-month period. Thailand exported 
148,522 tons of goods worth $85.26 million to Iran, down 
44.24% and 47.89% in tonnage and value respectively 
YOY. It was the 25th exporter of goods to Iran over the five 
months. The imports mainly included medium-density 
fiberboard, electrical equipment and split-system air 

conditioners.Iran: Oil & Gas Sector Most 
Conducive for Business
The research arm of Iran’s Parliament has conducted a first-
of-its-kind domestic investment security study, finding 
among other things that businesspeople active in the crude 
oil and natural gas sector have the highest perception of 
investment security among all sectors.The study, published 
on the official website of Majlis Research Center, is the first 
evaluation of investment security index in Iran using the 
opinion of business representatives. It divides its results on 
the basis of provinces and business sectors, and has been 
conducted for the final quarter of the previous fiscal year 
that ended on March 20, 2018.It first outlines a definition 
of investment security and says that it is fully realized once 
macroeconomic indicators such as inflation and foreign 
exchange rates are stable or predictable, regulations and 
executive decisions are clear, and in case they change, those 
changes are announced to everyone concerned within a 
reasonable time before implementation. 

Eureka! You’re overcome with a 
genius (or so you think) business 
idea while going about your day. 
But is your idea good enough to 
actually act on? Knowing when 
it’s time to start a side gig or, 
better yet, to leave your job can be 
challenging.

How to Know When That Business 
Idea Is Good Enough to Pursue

tech

Volkswagen denies US claim it will 
stop doing business with Iran
Volkswagen (VW) has rejected US claims that the German car 
manufacturer has decided to quit Iran amid American sanctions, saying 
it has not changed its position on the Islamic Republic yet.A Thursday 
report by Bloomberg quoted US Ambassador to Berlin Richard Grenell 
as saying that Volkswagen had decided to end doing business with Iran 
after weeks of talks with the US administration.
However, a source close to the German company dismissed the report 
later in the day, saying there had been no talks with Grenell on Iran.
In a statement cited by Bloomberg, the company merely said it is closely 
monitoring the economic and political developments in Iran and the 
region.A Volkswagen spokesman also told Reuters that the company’s 
position had not changed in recent weeks. Moreover, AFP quoted a 

source familiar with the talks as saying that the  carmaker and the US 
government had not yet reached a final accord.
Even if it fully complies with US sanctions, VW will still be able to do some 
business in Iran under a "humanitarian exception", Bloomberg reported.
Grenell, a former US spokesman at the United Nations and an outspoken 
supporter of President Donald Trump, is widely known for stirring 
up controversy in his host country with public sallies on business 
and politics.He has appeared to take credit for decisions by European 
companies to withdraw from Iran in a series of tweets and interviews 
over the past weeks, announcing the withdrawal of German blue 
chips like Siemens, BASF, and now Volkswagen, to the surprise of the 
companies themselves.Volkswagen announced in July 2017 that it 
planned to sell cars in Iran for the first time in 17 years, taking advantage 
of the removal of sanctions that accompanied the signing of the Iran 
nuclear deal, officially known as Joint Comprehensive Plan of Action 

(JCPOA).
Earlier in August, the other German 
carmaker Daimler, the maker of 
Mercedes-Benz trucks and luxury 
cars, announced that it had 
suspended expansion plans in Iran 
in response to US re-imposition of 
sanctions on the Islamic Republic.
French carmaker PSA, the maker of 
Peugeot and Citroen cars, suspended 
its joint venture activities in Iran back in June.
Trump warned last month against doing business with Tehran, 
saying he had imposed "the most biting" sanctions on the country. 
"Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the 
United States,” he tweeted.

Regulation is great 
if you’re a consumer; 
it protects you from 
being harmed by 
organizations that 
you might otherwise 
have a hard time 
defending yourself 
against. But when it 
comes to running a 
business, regulation 
is expensive, and 
often prohibitively 
so.



...“I will block any OPEC 
decision that poses the 
slightest threat to Iran,” 
Zangeneh told.Any decision 
on a new production 
agreement by OPEC’s Joint 
Ministerial Monitoring 
Committee that meets on 
Sunday would be “void” and 
“invalid,” he said. “Decisions 
can only be made at OPEC 
meetings in the presence of 
all OPEC members and by 
consensus of members.”“Any 
country that says it can make 
up for the shortfall in the 
market is siding with the 
US,” he said.He said he has 
written letters to some OPEC 
and non-OPEC oil ministers 
expressing his concerns 
and has complained to 
the group’s secretary-
general about “violations” 
to the original output-cuts 
agreement, though he 
wouldn’t elaborate.

On the occasion of the 
Sacred Defense Week, a 
joint military exercise was 
launched between Islamic 
Revolutionary Guard Corps 
(IRGC) and Army Forces 
of the Islamic Republic of 
Iran in the azure waters of 
the Persian Gulf.Deputy 
Commander of the Army 
Forces of the Islamic Republic 
of Iran for Publicity Affairs 
Colonel Yousef Safipour 
reiterated, “on the occasion 
of Sept. 22 and start of the 
eight years of Sacred Defense 
(Iraqi imposed war against 
Iran in 1988-1980), a joint 
military drill kicked off 
between IRGC and Army 
Forces of the Islamic Republic 
of Iran in the azure waters 
of the Persian Gulf and Gulf 
of Oman.”This war game is 
the second military exercise 
that is launched between 
IRGC and Army Forces of 
the Islamic Republic of 
Iran jointly with the aim 
of evermore readiness for 
any possible attacks by 
enemies, he maintained.In 
addition to showcasing high 
military power of the Islamic 
Republic of Iran, this war 
game conveys the message 
of peace and friendship to 
the neighboring states, he 
said, adding, “if enemies wage 
military actions against Iran, 
they will definitely receive a 
crushing blow.”

N Korea's Kim Wants New Summit 
with Trump: South Korea's Moon
North Korea’s Kim Jong Un wants a second summit with US 
President Donald Trump soon to hasten denuclearization, but 
a key goal is declaring an end this year to the 53-1950 Korean 
War, the South’s President Moon Jae-in said.
Moon said he and Kim spent most of a three-day summit 
discussing how to break an impasse and restart nuclear talks 
between Pyongyang and Washington, which are at odds over 
which should come first, denuclearization or ending the war, 
Reuters reported.
Kim, who recently proposed another summit with Trump 
after their unprecedented June talks in Singapore, said the 
North was willing to “permanently dismantle” key missile 
facilities in the presence of outside experts, and the Yongbyon 
main nuclear complex, if the United States took corresponding 
action.
The joint statement from the summit stipulates his 
commitment to a “verifiable, irreversible dismantlement” of 
the nuclear programs, and ending the war would be a first US 
reciprocal step, Moon said.
“Chairman Kim expressed his wish that he wanted to 
complete denuclearization quickly and focus on economic 
development,” Moon told a news conference in Seoul, shortly 
after returning from the summit with Kim in Pyongyang.
IRGC Rejects Report on Border 
Clash in SE Iran
The Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Ground Force's 
Quds Base dismissed as baseless reports on a clash between its 
forces and terrorists in Iran’s southeastern border of Mirjaveh.
The Public Relations Department of the IRGC Ground Force's 
Quds Base, in a statement on Friday, rejected any clashes 
along borders of the southeastern province of Sistan and 
Balouchestan as unfounded.
The IRGC forces have complete intelligence and security 
superiority over the borders of the province, especially the 
Mirjaveh border, it said, adding that there has been no conflict 
in the area.
The statement also urged media outlets to avoid spreading 
such false news and make sure about the reports’ veracity 
before publishing them.
Back in March, the IRGC Ground Force’s Quds Base said 
its forces had killed two suicide attackers in Sistan and 
Balouchestan before the terrorists could storm a border post 
with their explosive-laden vehicle.
Since a couple of years ago, the IRGC has been tasked with 
ensuring the security of southeastern border areas in 
cooperation with local residents.
Located in the southeast of Iran, Sistan and Balouchestan 
borders Pakistan and Afghanistan and has a long coastline by 
the Sea of Oman.
2019, an important year for Tehran-
Tokyo ties: Japanese official
 Head of the Parliamentary Friendship Group of Iran-Japan, 
Kinichi Komano, says the year 2019 will mark an influential 
year for Tehran-Tokyo relations.'Regarding global and 
regional changes, the year 2019 will be a very important year 
for development of the Iran-Japan relations,' said Komano 
in a meeting with Iran's Ambassador to Japan Morteza 
Rahmani Movahed.He made the remarks while referring to 
the coincidence of the 90th anniversary of establishment of 
diplomatic relations between Iran and Japan and the 40th 
anniversary of the victory of the Islamic Revolution.He said his 
association is ready for any cooperation with Iran.
The Iranian diplomat for his part referred to the long bilateral 
ties and said a 'very bright and positive' prospect is ahead of 
Iran-Japan cooperation. 

Iran strongly protest against Zionist regime 
nuclear threat

The letter reads recent threat of 
the Zionist regime Prime Minister 
Benjamin Netanyahu in the nuclear 
installations of the regime could be a 
serious threat against international 
peace and security.
Nuclear weapons in the hands 
of a regime with a long record of 
invasion, occupation, militarism, 
state terrorism and other crimes is 
the biggest threat to the peace and 
regional security.
The letter asked international 
community to take strong stance 
against unrestrained acts and atomic 
threats of the Zionist regime, the letter 
continued.
Iran has also asked that the regime 
to be forced to follow and obey 
international regulations and the UN 
Charter.
The letter asked condemnation of the 
recent threat of the Zionist Regime 
and also asked the regime to be forced 
to join Non-Proliferation Treaty (NPT) 
and its atomic program to be under 
supervision of the International 
Atomic Energy agency (IAEA).
The letter pointed that Iran is a 
victim of mass-destruction weapons, 
specifically chemical weapons and 
reminded dangers of the atomic 
arsenals and said that members of the 
UN should not ignore atomic threats, 
but should take decisive steps toward 
demolishing all atomic weapons of 
the regime.
The folowing is the full text of the 
letter:
In the name of God, the most 
Compassionate, the most Merciful
Excellency, 
Upon instructions from my 
Government, I wish to draw your 
attention to the inflammatory 
statements by Benjamin Netanyahu, 
boasting about the nuclear weapons 
capability of the Israeli regime 
and threatening Iran with nuclear 
annihilation.
On Wednesday, 29 August 2018, 
Benjamin Netanyahu, speaking 
from the underground nuclear 
weapons development center of this 
regime, Dimona, boasted about the 
contribution of ‘the Dimona project’ 
to the security of Israel and how the 
establishment of that project and 

massive acquisition of inhumane 
nuclear weapons have ensured 
nuclear deterrent capability of Israel. 
In his speech, he then pointed to Iran 
and asserted that ‘on the military 
level, Israel will act with full force 
against Iran’, and explicitly threatened 
Iran with nuclear aggression and 
annihilation.
Such an inflammatory statement 
against a non-nuclear-weapon 
State party to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons 
(NPT) constitutes a serious violation 
of international law, in particular 
Article 2(4) of the Charter of the 
United Nations, and poses a real threat 
to international peace and security 
and, if unaddressed, undermines the 
credibility of the NPT.
The Security Council, in its resolution 
984 (1995), ‘recognizes that, in case of 
aggression with nuclear weapons or 
the threat of such aggression against 
a non-nuclear-weapon State Party to 
the Treaty on the Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons, any State may 
bring the matter immediately to the 
attention of the Security Council …
and recognizes also that the nuclear-
weapon State permanent members 
of the Security Council will bring the 
matter immediately to the attention of 
the Council and seek Council action’ in 
accordance with the Charter.
In view of the above, the Security 
Council should fulfill its Charter-
based responsibility as well as its 
commitment under resolution 984 
(1995) to strongly condemn the threat 
by the Israeli regime to use nuclear 
weapons against Iran, to compel Israel 
to abandon its illicit nuclear weapons, 
to urge it to accede to the NPT without 

delay and place all of its unwarranted 
nuclear facilities under the full-scope 
safeguards of the International 
Atomic Energy Agency.
It is indisputable that such 
inhumane weapons in the hands 
of the Israeli regime, a regime with 
an unparalleled record of non-
compliance with Security Council 
resolutions and a long, dark 
catalogue of crimes and atrocities 
such as occupation, aggression, 
militarism, state terrorism and crimes 
against humanity, poses a uniquely 
grave threat to regional as well as 
international peace and security. 
Peace and stability cannot be achieved 
in the Middle East while the massive 
Israeli nuclear arsenal continues to 
threaten the region and beyond. 
Members of the United Nations 
should not condone or tolerate such 
nuclear blackmail in the twenty-first 
century and should take resolute 
action to ensure the total elimination 
of all nuclear weapons as the only 
absolute guarantee against the use or 
threat of use of nuclear weapons. The 
Islamic Republic of Iran, as a victim of 
weapons of mass destruction, namely 
chemical weapons in recent history, 
is firmly committed to pursuing 
the realization of a world free from 
weapons of mass destruction, in 
words and deeds.
I should be grateful if you would have 
the present letter circulated as a 
document of the General Assembly, 
under agenda items 98, 102(b), (i) 
and (p), 103(b), and 105 and of the 
Security Council.
Please accept, Excellency, 
the assurances of my highest 
consideration.

Iran Warns 
to Veto OPEC 
Decisions 
Harming 
Tehran’s 
Interests

IRGC, Army 
Forces joint 
military drill 
kicks off in 
Persian Gulf

 Iran’s permanent representative 
office at the United Nations in a 
letter to the Security Council and 
the UN Secretary-General Antonio 
Guterres firmly protested against 
the Zionist regime atomic threat 
against Iran.

 Majlis Speaker Ali Larijani in a message 
said peaceful and kind co-existence of 
followers of all religions in Iran is among 
achievements of Iran’s Islamic Revolution 
and that can serve as a pattern for all other 
nations.
The message was read out to the 
participants in the Assyrian Universal 
Alliance (AUA) World Congress in Beirut 
on Thursday by Yonathan Betkolia, 
representative of Assyrian and Chaldean 
Christians in Iran’s Parliament and the AUA 
secretary-general.
The AUA Congress (September 20-22) 
opened in Beirut on Thursday with 

messages by Iran’s President Hassan 
Rouhani and Majlis Speaker Ali Larijani.
Larijani said in his message that followers 
of all religions in Iran, holding their 
religious beliefs and respecting values and 
principles of other religions, have been 
living in peace and security with faith in 
God Almighty.
The speaker’s message further read that 
Christian Assyrians, whose religion is the 
oldest divine faith in Iran and certain world 
regions, have always been respected by the 
noble Iranian nation. Assyrians’ religion is 
recognized by Iranian Constitution as an 
official religion of the country, he added.

The Assyrians, he went on to say, perform 
their religious duties and observe national 
and religious rituals like followers of other 
religions and Muslims in Iran. 
Today’s world is overwhelmed by religious 
genocide by enemies of the right path and 
monotheism, regretted Larijani, adding 
that such crimes make the monotheists 
unhappy but all should join hands and 
while believing in God, defend rights of 
human beings and ensure a world free of 
violence and full of injunctions of the divine 
prophets. 
He hoped that the Congress achievements 
will promote solidarity among nations and 

followers 
of religions.

Assyrian Universal Alliance is an ethnic 
Assyrian umbrella organization in the 
Middle East, made up of different sectors of 
the Assyrian federations and organizations 
throughout the world. 

Iran’s Speaker: Followers of all religions living in peace 
in Iran
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No country in region able to counter Iran
Deputy Commander of Army Air Force of the Islamic Republic of Iran Amir 
Hamid Vahedi said that no country in the region is able to deal with the Islamic 
Republic of Iran militarily.“We are strong defenders against invaders and will 
make aggressors regret,” he emphasized.He made the remarks on the sidelines 
of a joint military drill between the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) 
and Army Force of the Islamic Republic of Iran in Bandar Abbas, adding “shortly 
after the outbreak of Iraqi imposed war against Iran on Sept. 1980 ,21, Air Forces o f 
the Islamic Republic of Iran targeted heavily military positions of Iraqi regime and gained numerous 
achievements in this respect.”According to the sublime recommendations of the Leader of the Islamic Revolution in 
the field of self-sufficiency, Army Air Forces of the Islamic Republic of Iran had been put under cruel sanctions since 
the glorious victory of the Islamic Revolution, he said, adding, “relying upon its self-reliance and moving towards 
self-sufficiency, the Army Air Force of the Islamic Republic of Iran has cut its dependency in the field of manufacturing 
military parts, manufacturing advanced fighters, repairing and maintaining military planes under the auspices of 
the expert engineers of this land and territory.”

MP urges Pre. Rouhani to outline US 
violation of JCPOA in UNGA
Member of Iranian Parliament’s National Security and Foreign Policy Commission 
Seyed Hossein Naghavi Hosseini called on President Hassan Rouhani to describe 
US violation of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in his upcoming visit 
to New York to attend the UN General Assembly.President Rouhani should clearly 
explain US oppression against the Iranian nation and its non-compliance with JCPOA, 
he reiterated.Pointing to President Rouhani’s trip to New York next week to attend UN 
General Assembly, he said, “active participation in the United National General Assembly (UNGA) and presenting 
views of the Islamic Republic of Iran on various regional and international issues are essential issues that should 
be taken into serious consideration.”He pointed to the recent emphasis of Director General of the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) Yukiya Amano with regard to Iran’s full compliance with all its commitments within 
the framework of JCPOA and said, “under such circumstances, a question may be raised that why Iran should be 
put under severe sanctions while it has lived up to all obligations as stipulated in JCPOA.”

Nuclear weapons 
in the hands of a 
regime with a long 
record of invasion, 
occupation, 
militarism, state 
terrorism and 
other crimes is the 
biggest threat to the 
peace and regional 
security.



Volkswagen denies US claim it 
will stop doing business with Iran

Saudi Arabia bans more than 600,000 
Palestinians from Hajj
 More than 600,000 Palestinians have effectively been banned from participating in 
the Hajj and Umrah pilgrimages in Saudi Arabia after the kingdom announced it will 
no longer provide visas to Palestinians holders of temporary Jordanian passports, 
according to local travel agencies.Travel agencies in Jordan and the Israeli occupied 
East Jerusalem were informed of the Saudi decision in early September without any 
further explanations on the reason of the ban.  “They will refuse to issue visas for any 
temporary passport that has no national {citizenship} number,” Abu Khaled al-Jimzawi, an 
East Jerusalem-based tourism office director, told the Middle East Eye.The new Saudi policy 
will deny the Palestinians the chance to participate in the Hajj pilgrimage, a religious ritual that has to be completed by 
Muslims at least once in their lifetime.

The Iranian oil minister 
said it will veto any 
OPEC decision that 
harms the Islamic 
Republic and warned 
that some oil producers 
are trying to create an 
alternative suppliers’ 
forum that supports 
US policies hostile to 
Tehran.
Bijan Zangeneh said 
the agreement that 
the Organization of 
Petroleum Exporting 
Countries and allied 
producers reached in 
2016 to cut output is 
in tatters, and an OPEC 
committee set to meet 
this weekend in Algiers 
has no authority to 
impose a new supply 
arrangement.
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Another canton in Switzerland is set to vote on a 
controversial law that would prohibit Muslim women 
from wearing a face veil known as burqa, two years after 
the measure implemented in a southern region.
Residents in northeastern St. Gallen will vote on the 
“burqa ban” on Sunday, after the law was passed by the 
regional parliament with support from the populist right 
and center parties.
Gallen is apparently following the example of the Italian 
speaking southern canton of Ticino, where the law took 
effect in July 2016, to ban the covering.
Lawmakers in Gallen drafted a text late last year 
that stipulates “any person who renders themselves 
unrecognizable by covering their face in a public space, 
and thus endangers public security or social and religious 
peace will be fined.”
Earlier this year, the Swiss government opposed an anti-
Muslim campaign for a nationwide ban on facial coverings 
in public.
Instead, it suggested that cantons should decide on 
the measure individually. The law, however, will go to a 
nationwide vote.
The anti-Muslim measures have already been taken in 
several European countries, including France, Denmark, 
Belgium and Spain, citing “security” concerns for 

imposing the restrictions.
France became the first in the European Union to ban the 
public wearing of burqa in April 2011. A law took effect 
in Belgium in July that year that banned any clothing that 
obscured the identity of the wearer in public.
The Netherlands also passed its own laws on the issue 
back in June, banning face coverings, including burqas and 
niqabs, in public spaces such as schools, hospitals, public 
transport and government buildings.
The ban, which targets Muslim women, has sparked 
concerns, with many saying it could dissuade Muslim 
women from entering public spaces, including schools.

Burqa ban up for vote in second Swiss 
region

US Iran policy 
unrealistic: Pundit
US officials in the Trump administration are unable to deal 
with realities when it comes to adopting Iran policy, says a 
commentator.Michael Springmann, former US diplomat, 
told Press TV on Friday that “they (US politicians) do not 
understand reality, they do not understand foreign affairs, 
they do not understand foreign policy” and then they do 
what Israelis want them to do in dealing with Iran.“So, you 
have got people that do not know what is going on and do 
not know the countries they are working with and suddenly 

want to make policy for them.”For instance, Springmann 
said, US Secretary of State Mike Pompeo’s -12Point Program 
in May essentially is a declaration of war against Iran with 
the demands for inspections and controls.And Director of 
Policy Planning and Senior Policy Advisor to Secretary of 
State Brian Hook’s background is basically academia with 
a degree in philosophy and “he knows nothing about foreign 
affairs, so, the [US] government is just going from bad to 
worse.”The United States has announced its readiness to 
hold talks with the Islamic Republic to reach a treaty with 
Tehran, whereas Donald Trump on May 2018 ,8 pulled out 
of the internationally recognized nuclear agreement with 
Iran, officially called the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).

A recent report has revealed that Saudi 
Arabia and the UAE have been among the 
countries that have been extensively using 
the spyware Pegasus to spy on their own 
people and track human rights advocates.  
The report, published by Citizen Lab on 
Tuesday, said the usage of Pegasus - made 
by the Tel Aviv-based NSO company - 
in both countries had significantly 

increased between August 2016 and 
August 2018.“Our findings paint a bleak 
picture of the human rights risks of NSO’s 
global proliferation. At least six countries 
with significant Pegasus operations have 
previously been linked to abusive use of 
spyware to target civil society,” the Citizen 
Lab said in its report, refusing to name all 
the countries.Citizen Lab said it identified 

at least six operators with "significant 
operations" in the Persian Gulf region 
including at least two that appeared to 
predominantly focus on the UAE and one 
with a Saudi focus. One was also focused 
on Bahrain, it added, without elaborating 
whether it was affiliated to Saudi Arabia - 
which is helping Manama suppress dissent 
- or not. 

Saudi Arabia, UAE using Israel›s Pegasus malware to spy on citizens
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