
 دفاع روحانی 
از ایران

باالخره پس از حاشیه های زیاد، 
روحانی به نیویورک ســفر کرد. 
 اینکه روحانی باید به این ســفر 
می رفت یا نه و موافقان و مخالفان 
آن بماند، زیرا دیگر این سفر انجام 
شده است و راه برگشتی وجود 
ندارد اما اینکه دستاوردهای این 
ســفر چه می تواند باشد جای 
بسی تامل دارد،  امروز مشخص 

می شود.
1- روحانی این بار در دومین سفر 
خود به نیویورک برای شرکت در 
هفتاد و سومین اجالس مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد، چند 
ویژگی متفاوت نســبت به سفر 
اول خود دارد. اولین تفاوت سفر 
روحانی با سفر قبلی وی این است 
که این بار ترامپ رییس مجمع 
عمومی ســازمان ملــل متحد 
است یعنی همان ترامپی که 18 
اردیبهشت امسال برجام را پاره 
کرد و یک طرفه از آن خارج شد، 
 از دیگر تفاوت هــای این بار اما 
می تواند حادثه تروریستی اخیر 
در اهواز  باشد، شاید مردم طی 
ماه های گذشته به دالیل مختلف 

تحت فشار قرار گرفته اند اما ...
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ادامه در صفحه 

از ممنوعیت واردات تا تولید 
خودروهای بی کیفیت؛   

بازی دوسرباخت صنعت 
خودرو در ایران

بیش از نیم قرن از تاریخ تولید اولین خودروی 
ســواری در ایران می  گــذرد. آن روزها تعداد 
خودروســازان جهان به تعداد انگشتان دست 
محدود بود. در آســیا غیر از ژاپن کشــورهای 
دیگر حرف چندانی برای گفتن در این صنعت 

نداشتند.
صنعت خودروســازی کره جنوبی هم که زمان 
کوتاهی از شــروع فعالیت آن سپری می  شد، 
تقریبا همزمان با ایران ســاخت خودرو را آغاز 
کرده بود. با وجود این  که در ابتدا سطح کیفی 
و کمی صنعــت خودروســازی ایــران و کره 
همسان یکدیگر به پیش می  رفت، اما در ادامه 

خودروسازی ایران از ...

    ظرفیت آرامستان تخت فوالد در زمینه گردشگری از تمرکز بر یک بازار )بازار گردشگری سیاه( بیشتر است .

قیمت 500 تومان

گردشگری در دوران تحریم، برگ برنده رونق اقتصادی است؛ 

پتانسیل گردشگری تاریک در تخت فوالد

رییس فراکسیون فرش و صنایع دستی در مجلس مطرح کرد:

خرید صنایع دستی یک تیر با دو نشان؛ 
سرمایه گذاری و اشتغال زایی

رییس فراکسیون فرش و صنایع دستی در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
کاربردی کردن صنایع دستی به فرهنگ سازی نیاز دارد، خرید این محصوالت 

را نوعی سرمایه گذاری دانست که اشتغال زایی را به دنبال دارد.
علی وقفچی با اشــاره به ضرورت کاربــردی کردن صنایع 
دستی، گفت: »صنایع دستی ظرفیت بزرگی است که به 

دلیل بی توجهی مسئوالن تا به امروز نتایج و ...

آذری جهرمــی تاکید کرد: دشــمنان 
بدانند که خــون این شــهدا فراموش 
نخواهد شد و همچون خون سید الشهدا 
باعث نزدیکی و یکپارچگی بیشتر مردم 

ما خواهد شد.
وی با بیــان اینکه تاثیــرات تحریم ها 
جز مردم چه قشری را تحت فشار قرار 
داده اســت، افزود: مردم ایــران آگاه و 
بیدار هســتند و می دانند که امریکا و 
اسراییل با چنین سخنانی که می گویند 
از مردم حمایت مــی کنیم چه بالهایی 
سر افغانســتان، عراق و دیگر کشورها 

آورده اند.
وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
پیرامون پروژه هــای مخابراتی افتتاح 
شــده در اصفهان با بیــان اینکه آیین 
رونمایی به دلیل ایام محرم و عزاداری 

به طور نمادین در همین جلســه انجام 
می شود، اظهار کرد: هدف ما از حضور 
در اســتان اصفهان ارایه گــزارش ها و 
رونمایــی از طرح های یک ســاله این 

وزارتخانه است.
آذری جهرمی با بیــان اینکه باید یک 
برنامه ریزی مدون بر اســاس نیازهای 
استان اصفهان داشته باشیم، افزود: بر 
این اساس شش طرح شامل راه اندازی 
۷۹۰ پایگاه مخابراتی نســل  ســوم و 
۵۹۵ سایت نســل چهارم تلفن همراه 
در کل اســتان اســت که با افتتاح این 
طرح همه 1۰۷ شــهر اصفهان خدمات 
 نسل سوم و چهارم تلفن همراه دریافت

 می کنند.
وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
ادامه داد: همچنیــن برخورداری 1۷۷ 

روستای فاقد تلفن ثابت از تلفن خانگی،  
طرح توسعه پایداری مخابرات، تجهیز  
ورزشــگاه نقش جهان به فیبر نوری و 
وای فــای )اینترنت بدون ســیم( ویژه 
خبرنگاران و بهره مندی خانه ها از فیبر 
نوری برای استفاده از خدمات ارتباطی 

در اولویت کار این استان قرار گرفت.
وی اعالم کرد: کل هزینــه های انجام 
شده برای این شــش پروژه که در یک 
سال گذشته اجرا شــده، ۴۰۵ میلیارد 

تومان است.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: به دفاتر 
پیشخوان به عنوان بازوی اجرایی آمایش 
سرزمین جدید نگاه می شود و در مصوبه 
دولت نیز آمده که هیــچ وزارتخانه ای 
اجــازه افتتاح و ایجاد دفتر پیشــخوان 

ندارد.

رونمایی از پروژه های مخابراتی با حضور وزیر ارتباطات؛

177 روستای استان اصفهان از تلفن ثابت برخوردار شدند

 برخورداری 177 
روستای فاقد تلفن 

ثابت از تلفن خانگی،  
طرح توسعه پایداری 

مخابرات، تجهیز  
ورزشگاه نقش 

جهان به فیبر نوری 
و وای فای )اینترنت 

بدون سیم( ویژه 
 خبرنگاران و

 بهره مندی خانه ها 
از فیبر نوری برای 

استفاده از خدمات 
ارتباطی در اولویت 
کار این استان قرار 

گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به حمله تروریستی و عرض تسلیت شهادت هموطنان عزیزمان در اهواز، گفت: در زمانی که تحریم های ظالمانه 
و شدیدی علیه کشورمان اعمال کردند، دشمنان بخش دیگری از نقشه پلید خود را به اجرا درآوردند. محمدجواد آذری جهرمی دیروز )دوشنبه( در 
جلسه شورای اداری استان اصفهان و آیین رونمایی از پروژه های مخابراتی و پوشش تلفن همراه اینترنت در این استان، اظهار کرد: نهایت شرارت است 

که عده ای کودک و سرباز که در مراسم رژه هستند را به شهادت برسانند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

بازار طال و سکه  97/7/2 ساعت 16:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,351,0004,183,000قدیم

سکه طرح 
4,732,0004,597,000جدید

2,311,0002,111,000نیم سکه

1,241,0001,111,000ربع سکه

661,000642,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,925,0001,789,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18444,390412,990 عیار

یک گرم طالی 
19469,040435,900 عیار

یک گرم طالی 
24592,520550,660 عیار

مردم در شناسایی انبارهای احتکار کاال به پلیس کمک کنند
سرهنگ سعید سلیمیان اظهار داشت: با توجه به غیر رسمی شدن انبارهای احتکار کاال به سمت منازل از مردم درخواست داریم تا در صورت 
روبرو شدن با چنین مواردی مراتب را با پلیس در میان بگذارند. وی با بیان اینکه مطابق قانون تمامی انبارها باید موجودی کاالهای خود را به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اعالم کنند، بیان داشت: در این صورت در زمان کمبود یک کاال در بازار خیلی سریع نیازمندی های کشور رفع 
می شود. رییس پلیس آگاهی استان اصفهان ابراز داشت: اعالم نکردن موجودی کاال به سازمان مذکور به منزله احتکار است و بر این اساس مردم 

می توانند در صورت داشتن اطالعات در این زمینه موضوع را با شماره تلفن های ۲18۴۲1۰ و ۲18۴۲۴1 و ۰۹1۳8۷۰۰۴۷۷ در میان بگذارند.



 دفاع روحانی 
از ایران

ادامه از صفحه یک:
... هیچ کدام از این فشار ها نتوانست 
شــبیه به حادثه اهواز که منجر به 
شهادت چندی از هموطنانمان شد 
این مردم را ناراحت کند و حاال مردم 
منتطر هستند روحانی در این مجمع 
عمومی و همچنین مجمع عمومی 
صلح که قرار اســت در آن شرکت 
کند چنان کوبنده صحبت کند که 
برای همیشه فکر ترور در کشور ما 
از ذهن منافقان پاک شود. شاید هم 
ترور اخیر هشــداری برای روحانی 
بوده تا در مجمع سازمان ملل متحد 
به قدر کفایت از ایــران دفاع نکند 
و زهر چشمی باشــد بر وی و تیم 

همراهش؟!
2- به هر حال هرچه پشت صحنه 
این ترور و این ســفر بود گذشت . 
شاید اصال ترور اهواز ربطی به سفر 
رییس جمهور به نیویورک نداشته 
باشد و تمام قصد معاندان کم رنگ 
کردن نقش امنیت در کشور باشد 
که باز هم این رییس جمهور است 
که باید جواب کوبنده ای در سطح 
 بین الملل به آنها بدهد و حتما هم 

همین طور خواهد شد. 
همان طور که در تمام مواردی که 
دشمن به خاک و مال و جان مردم 
ایران دست درازی کرده ، دستش 
قطع شده اســت این بار نیز مردم 
ایران منتظر قطع شدن دست و یا 
حتی گردن دست اندرکاران جریان 
تروریستی اهواز هســتند. اصول 
بدیهی در مورد مبانی و تکنیک های 

سیاست خارجی وجود دارد. 
در ارتباطات بین الملــل و تنظیم 
سیاست خارجی همیشه باید قدرت 
را با قدرت مهار کرد و جز تشویق و 
تنبیه یعنی برنامه ریزی واقع گرایانه 
راهکاری برای رسیدن به منافع ملی 
وجود ندارد. توقع راستی، وفای به 
عهد، هزینه کردن مداوم بازیگران 
بدون ســود بردن، امروزه حتی در 
مناسبات خانوادگی هم رایج نیست، 
چه برسد به عرصه روابط بین الملل و 
فضای آنارشیک که حتی سازمان ها 
و حقوق بین الملل نیــز در آن کم 

اعتبار هستند. 
چه برسد به کشوری مثل آمریکا که 
سال هاست غیر از منافع کشور خود 

به چیز دیگری فکر نمی کند!
3-  یکی از حواشی سفر روحانی به 
نیویورک دیدار وی با ترامپ همتای 

آمریکایی خود است. 
دیــداری که بــه نظر می رســد 
از مدت ها قبــل با اظهــار تمایل 
رییس جمهوری آمریــکا مبنی بر 
دیدارش با حسن روحانی در حاشیه 
حضــورش در اجالس ســازمان 
 مورد نقــد و انتقاد بســیاری قرار 

گرفته است. 
در باره این دیــدار دو نظریه وجود 
دارد، عده ای تمایل دارند این دیدار 
انجام شــود و به نطر انها: »طی این 
ســال ها ما همه درها را  بســتیم و 
دلمان را به داخــل خوش کردیم . 
ما بایــد از ظرفیت های بین المللی 
اســتفاده کنیــم و حضــور آقای 
روحانی در مجمع ســاالنه سازمان 
ملل یکی از همین فرصت ها است 
 کــه بایــد از آن  نهایت اســتفاده 

را ببریم.« 
اما دیگر دیدگاه بر این باور است که 
»مالقات با ترامپ هیچ تاثیری ندارد 
او برجام را زیر پا گذاشــت مطمئنا 
اگر به نفعش نباشــد صحبت های 
یک دیدار را نیز بــه راحتی نقض 
خواهد کــرد اما اگر به ضــرر ایران 
باشــد در تمام مجامع از آن دیدار 
 بــر علیه ایــران اســتفاده خواهد 

کرد.«
 باید دید این دیــدار انجام خواهد 

شد یا نه؟

اقتصاد استان
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اصفهان تا ۱۴۰۰ باید رتبه نخست را در حوزه »آی سی تی« داشته باشد
  معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: اصفهان تا ســال ۱۴۰۰ باید رتبه نخست را در حوزه 

آی سی تی داشته باشد.
محمدعلی شــجاعی پیش از ظهر دیروز در شورای اداری اســتان اصفهان که با حضور وزیر 
ارتباطات برگزار شد، با اشاره به اینکه با برنامه ای که در حوزه آی سی تی تدون کرده ایم قرار 

است اصفهان تا سال ۱۴۰۰ رتبه نخســت را در این حوزه داشته باشد، اظهار داشت: این برنامه 
سه ساله است.

 وی ادامه داد: نهادهای تخصصی اســتان اصفهــان که در حوزه فناوری اطالعــات فعالیت می کنند
 توانسته اند نیازهای مردم را با بازمهندسی فرآیندهای ارایه خدمات تسهیل کنند.

معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان افزود: با این اقدام سرعت ارایه خدمت به مردم افزایش پیدا کرده است و رفع نیازهای مردم 
با استفاده از پتانسیل های فناوری اطالعات در استان در اولویت قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: هم اکنون وضعیت استان اصفهان به لحاظ دسترسی به خدمات فناوری اطالعات خوب است و در همین راستا 
بیش از 3۵۰ نفر در نظام صنفی رایانه ای استان عضویت دارند.

آخرین استانداردهای فیفا در ورزشگاه نقش جهان رعایت شده است
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفت: در طی تفاهم نامه ای که با باشگاه سپاهان داشتیم آخرین 
استانداردهای فیفا در بحث ارتباطات را در این ورزشــگاه فراهم کرده ایم تا ورزشگاه نقش جهان اولین 

ورزشگاه مجهز به فیبرنوری در کشور باشد.
 مهدی حیدری زاده در آیین افتتاح فیبر نوری ورزشگاه نقش جهان به عنوان اولین ورزشگاه مجهز به فیبر 

نوری در ایران اظهار کرد: طی تفاهم نامه ای که با باشگاه سپاهان در بحث فیبرنوری داشتیم، در ورزشگاه 
نقش جهان ۱۱ اکسس پوینت وای فای اجرا شد.

وی ادامه داد: همچنین 3۷ دوربین طبق آخرین استانداردهای فیفا در نقاطی از ورزشگاه تعبیه شده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان افزود: اتصاالت دوربین تا اتاق صداوسیما با فیبرنوری طراحی و اجرا شده است 

تا نقش جهان اولین ورزشگاه مجهز به فیبرنوری در کشور باشد. همچنین فیبری از ورزشگاه تا اولین مرکز مخابراتی نصب شده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به امکاناتی که در نقش جهان نصب کردیم در بازی گذشته سپاهان تعداد مشترک باالیی را توانستیم پاسخگویی 
کنیم.حیدری زاده درباره بودجه این پروژه گفت: هزینه اجرای این پروژه نزدیک به دو میلیارد تومان است که طی تفاهم نامه ای با باشگاه 

سپاهان انجام شده است.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

در طی سالیان اخیر 
مجموعه تخت فوالد 
سعی داشته با اجرای 
برنامه ها و طرح های 

متنوعی، این مجموعه 
را بیشتر به مردم 

بشناساند و به عنوان 
یک مقصد گردشگری 

بیش از پیش مطرح 
شود. در واقع تخت 

فوالد سعی کرده 
رویکردی گردشگری 

به خود بگیرد و به رونق 
این صنعت در اصفهان 

کمک کند.

نقل قول

بازچرخانی آب اگر نمایشی باشد، شوک رطوبتی به پل ها می دهداز »نه به خودروی تک سرنشین« تا توزیع کتاب در مترو

رییــس اداره توســعه فرهنگ 
شــهروندی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان از آغاز اجــرای مانور » نه بــه خودروی تک 

سرنشین« در شهر اصفهان خبر داد.

احمد رضایی اظهار کرد: اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان با همکاری 
معاونت حمل و نقل و ترافیک و اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری اقدام به طراحی و نصب پوســتر و کات استندهای 
تبلیغاتی با دو موضوع اســتفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و 

لزوم مراقبت رانندگان در هنگام عبور و مرور دانش آموزان کرد.
وی با اشــاره به اختصاص تبلیغات شهری شــامل 3۰۰ تابلو و 
۱2۰۰ ایستگاه اتوبوس در سطح شهر اصفهان گفت: در ستاد مهر 
تصمیم گرفته شد که مردم به اســتفاده از مترو، BRT و اتوبوس  
تشویق شوند که در این راســتا کتاب های خودخوان با موضوع 
فرهنگ شهروندی در روزهای شنبه و یکشنبه در ایستگاه های 

مترو توزیع شد.
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان ادامه داد: این کتاب ها روزهای 
دوشنبه و سه شــنبه نیز در ایســتگاه های اتوبوس BRT توزیع 

می شود؛ جامعه هدف این طرح بیشــتر دانش آموزان هستند و 
بیش از 2۰ هزار جلد از این کتاب ها در بین شهروندان اصفهانی 

توزیع می شود.
رضایی به سایر برنامه های اداره توسعه فرهنگ شهروندی اشاره 
کرد و گفت: مانور نمایشی »نه به خودروی تک سرنشین« نیز از 

روز یکشنبه اول مهرماه آغاز شده است.
وی تصریح کرد: در این مانور شــش گروه نمایشی که هر کدام 
شامل ۴ هنرمند است با حضور بر سر چهارراه های پرتردد شهر 
اصفهان از جمله چهارراه های آیت ا... طالقانی، تختی، آپادانا، نظر، 
پل آذر، پل فردوســی و ... در هنگامی که چراغ راهنمایی قرمز 
می شود به ایفای نمایش پرفورمنس پرداخته و با قرار دادن تابلوی 
»نه به خودروی تک سرنشین« به رانندگان این خودروها کتابچه 
ترافیکی اهدا می کنند و از آنها می خواهند در ساعات پرترافیک 
به جای استفاده از خودرو تک سرنشین از وسایل نقلیه عمومی 
استفاده کنند. این مانور تا روز چهارشنبه در چهارراه های پرتردد 

ادامه دارد.
رضایی اظهار کرد: با اختصاص 3۰۰ تابلو و ۱2۰۰ ایستگاه اتوبوس 
به پیام های مرتبط با حمل و نقل عمومی و توزیع 2۰ هزار جلد 
کتاب آموزش شهروندی بین مردم، فضای فرهنگ سازی در جهت 
استفاده از حمل و نقل عمومی و مراقبت از دانش آموزان در شهر 

اصفهان حاکم شده است.

یک کارشــناس مرمت 
میراث فرهنگی گفت: 
آب  بازچرخانی  اگــر 
زاینده رود به صورت نمایشــی، کارناوالی و 
چند روزه باشد شوک رطوبتی به پل ها وارد 

کرده و مضر است.

حمید فرهمند بروجنی، در خصوص طرح بازچرخانی 
آب و تاثیر آن بر پل های تاریخی بر روی رودخانه زاینده 
رود، اظهار کرد: زمانی که چنین طرحی مطرح می شود 
باید بررسی کنیم که ابتدا آیا این آب ماندنی است یا خیر؟ 
از سوی دیگر باید میزان اسیدی یا قلیایی بودن آن نیز به 

طور دقیق پایش و مشخص باشد.
وی با اشاره به اینکه اگر آب اسیدیته باالیی داشته باشد موجب 
خورندگی پایه های پل می شود، افزود: از همه مهم تر در اجرایی 
چنین طرحی چگونگی اجرا بسیار مهم است. اگر جریان یافتن 
آب در زاینده رود مجدد بخواهد هر از چندگاهی صورت بگیرد 
و شوک رطوبتی به پل ها بدهد این طرح نه تنها برای پل ها مفید 

نیست، بلکه ضرر دارد.
این کارشــناس مرمت میراث فرهنگی با بیان اینکه اگر پای 
این پل ها سالیان درازی خشک باشــد بهتر از این است که هر 

از چندگاهی 
شوک رطوبتی ببینند، تصریح کرد: موضوع مهم دیگر در 
بحث بازچرخانی آب و پل های تاریخی این است که باید میزان 
حجم آب، میزان و ســرعت حرکت آن مشخص باشد چراکه 
مصالح به کار رفته در این پل ها برای حجم و میزان سرعت خاص 

آب طراحی شده است.
فرهمند بروجنی تاکید کرد: از دید علمی اگر موضوع شــوک 
رطوبتی مطرح شد کلیات این طرح مضر است، اما اگر آب جریان 
مستمر داشته و جاری باشد و فقط به آب به عنوان یک کارناوال 

چند روزه نگاه نشود آنگاه طرح برای پل ها مفید خواهد بود.

ایمنا
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش

جنــگ،  گردشــگری 
گردشگری در آرامستان ها 
و بازدید از سایت هایی که 
مرگ های دسته جمعی در 
آن رخ داده از جمله مواردی 
اســت که در گردشگری 
تاریک یا سیاه طبقه بندی 

می شود. 
موزه اردوگاه آشــویتس در لهستان، 
پارک صلح در هیروشیما ژاپن، روستا 
گلین سور آرادور در فرانسه،  چرنوبیل 
در اوکراین و باغ موزه ملیتا در لبنان از 
معروف ترین جاذبه های گردشگری 
تاریک هستند. در ایران نیز می توان از 
ارگ بم، موزه عبرت و آرامستان تخت 
فوالد به عنوان مقاصد مهم گردشگری 

سیاه نام برد.
ندا ترابی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
هنر اصفهان  می گوید: گردشــگری 
تاریک یعنی ســفر به مکان هایی که 
با مرگ، رنج و ترس در ارتباطند. این 
روی دیگر گردشگری در مقابل شادی 
و تفریح است که به گردشگر یادآوری 
می کند که همه در این دنیا مســافر 

هستند.

    قبرستانی مشهور در اصفهان
 تخــت فــوالد اصفهــان یکــی از 
قدیمی ترین آرامستان های جهان و 
یکی از مهمترین قبرستان های جهان 
تشیع نیز می باشــد. در سالیان اخیر 
این مجموعه ســعی داشته در حوزه 
گردشگری پیشرو باشد و گردشگران 

را به این مجموعه بکشاند.
برای سالیان سال این بخش از خاک 
اصفهان محلی برای آرام گرفتن جسم 
و روح مردم بوده است. از آرامگاه های 

چند هزار ساله تا هزران شهید گرانقدر 
همگی در این تکــه از خاک اصفهان 
آرام گرفته اند. چه بزرگانی که منزل 
ابدیشان در اینجاست از یوشع نبی تا 
میرفندرسکی و سردار اسعد بختیاری 
و شهیدان گران قدر خرازی و کاظمی. 
اینها همه بخشی از تاریخ است که در 

اینجا گرد هم جمع شده اند.
تخت فوالد امروز بیش از ۶۰ تکیه دارد 
که هر کدام تاریخ و پیشــینه خود را 
دارند. از جمله این تکیه ها می توان به 
تکیه خوانساری، تکیه خاتون آبادی، 
تکیه شهشهانی، تکیه میرفندرسکی 
و تکیه شهدا اشاره کرد. تعداد قبور در 
تخت فوالد به طور تقریبی ۱۰۰هزار  
برآورد شــده اســت که از این تعداد 
 هفت هزار و ۵۰۰ قبر متعلق به شهدا 

می باشد.
عضو هیئت علمــی دانشــگاه هنر 
اصفهان با اشــاره بــه ظرفیت های 
گردشــگری تخت فوالد مــی گوید: 
آرامســتان تخت فوالد به دلیل آنکه 
پتانســیل  های تاریخــی - مذهبی 
بســیاری را در خود جای داده است، 
ســایتی برای رونق تعداد متعددی 
از شــاخه هــای گردشــگری مانند 
گردشــگری مذهبی، گردشــگری 
تاریخی )به ویژه تاریخ مشــروطه(، 
گردشگری هنری )با توجه به مدفون 

شدن هنرمندان بســیاری همچون 
جــالل الدین تاج اصفهانی، حســن 
کســایی و...(، و گردشــگری شجره 
نامه )وجود تکیــه بختیاری ها، تکیه 
قشــقایی ها و...( است؛ پس می توان 
گفت ظرفیت آرامستان تخت فوالد در 
زمینه گردشگری از تمرکز بر یک بازار 

)بازار گردشگری سیاه( بیشتر است .

   اقدامات تخت فوالد در راستای 
توسعه گردشگری

 در طــی ســالیان اخیــر مجموعه 
تخت فوالد ســعی داشــته با اجرای 
برنامه ها و طرح هــای متنوعی، این 
مجموعه را بیشتر به مردم بشناساند 
و بــه عنوان یک مقصد گردشــگری 
بیش از پیش مطرح شــود. در واقع 
تخت فوالد ســعی کــرده رویکردی 
گردشــگری به خود بگیرد و به رونق 

این صنعت در اصفهان کمک کند.
ترابی فعالیت های ایــن مجموعه را 
مثبــت ارزیابــی می کنــد ومعتقد 
است: در ســال های اخیر مجموعه 
 تخت فــوالد و بــه ویژه ســمن ها و 
کانون هایی که در راستای گردشگری 
در این آرامستان شــکل گرفته اند، 
تــالش های بســیاری در راســتای 
 رونق گردشگری در این مکان  انجام 
اقداماتــی  کــه  انــد  داده 

نقشــه  تهیــه   همچــون 
پیاده گــردی آرامســتان،  برگزاری 
تورهای پیاده گردی در تخت فوالد، 
برگزاری بزرگداشــت مشاهیر تخت 
فوالد،  برگــزاری نمایشــگاه هایی 
در راســتای معرفی جاذبه های این 
آرامستان و تربیت راهنمایان تورهای 
تخت فوالد اقدامات مناسبی  بوده که 
در راستای توســعه گردشگری این 

سایت تاریخی انجام گرفته است.
گورستان ها؛ کتابخانه هایی هستند 
 با کتاب هایی ســنگی. گورســتان 
ارزش های ملموس و ناملموس زیادی 
دارد. قطعی ترین پدیــده در زندگی 
مرگ است؛ گورستان ها محل تقابل 
مرگ و زندگی هســتند، از همین رو 
محلی مهم بــرای زندگی معنوی هر 

انسان است.
 تخــت فــوالد اصفهــان یکــی از 
خــاص ترین مجموعه ها در ســطح 
ملی و حتی جهانی است. قبرستانی 
با ســابقه طوالنی که در ســال های 
معاصر هم محل دفن مردم اصفهان 
بوده ، و حتی بــا در نظر گرفتن تمام 
آســیب هایی که به این میراث گران 
بها در طی ســالیان وارد آمده است، 
اما این مجموعه همچنان گنجینه ای 
 ارزشــمند برای اصفهان و بلکه ایران 

است.

گردشگری در دوران تحریم، برگ برنده رونق اقتصادی است؛ 

احتمال کاهش تولید رب در کشور؛پتانسیل گردشگری تاریک در تخت فوالد

چرا گوجه گران شد؟
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشاره به اینکه 
قیمت میوه های پاییزه هنوز تثبیت نشــده است، گفت: رشد 
بی رویه صادرات موجب افزایش نرخ ســیب زمینی، گوجه در 

اصفهان شده است. 

ناصر اطرج در خصوص افزایش بی رویه نرخ سبزی و صیفی جات، اظهار 
کرد: طی چند هفته گذشــته بارها افزایش نرخ صیفی جات را به دلیل 
افزایش بی رویه صادرات این محصوالت پیش بینی کرده بودم و اگر در 

این خصوص تدبیری نشود، وضعیت بازار آشفته تر خواهد شد.
وی با هشدار نسبت به اینکه اگر صادرات بی رویه محصوالت کشاورزی 
ادامه یابد، شاهد افزایش نرخ این محصوالت خواهیم بود، گفت: در حال 
حاضر شاهد افزایش صادرات سیب زمینی، پیاز و گوجه از ایران به عراق، 

افغانستان و روسیه هستیم. 
رییس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان افــزود: به عنوان مثال 
کامیون عراقی ها در استان فارس ســر زمین کشاورزی، گوجه را با نرخ 
۵۵۰۰ تومان خریداری می کنند، در این شرایط جذب بار با نرخ ۴۵۰۰ 
تومان به بازار ســخت خواهد بود چرا که به قیمت گوجــه هزینه بار، 
حق العمل و ... اضافه  و مغازه دار دیگر توان خرید شــش جعبه گوجه را 

ندارد و تنها دو جعبه را خریداری می کند.
وی با بیان اینکه هرساله در این برهه از زمان قیمت گوجه بسیار پایین 
بود و کارخانجات این محصول را برای تهیه رب از کشاورزان خریداری 
می کردند، گفت: در حال حاضر نرخ ۵۰۰۰ یا ۶۰۰۰ تومان گوجه برای 
کارخانجات صرفه اقتصادی ندارد و با توجه به اینکه آن ها خرید مناسب 
نکرده اند و احتمال کاهش تولید رب در کشور وجود دارد، از سوی دیگر 
به دلیل ضرر کشاورزان در سال گذشته، امسال سطح زیر کشت گوجه 

بسیار کمتر از پارسال بود.
اطرج افزود: در حال حاضر قیمت گوجه در سطح خرده فروشی به حدود 

۷۰۰۰ تومان به باال است.
وی در خصوص افزایش نرخ سیب زمینی نیز، گفت: هر ساله در این برهه 
از زمان مازاد سیب زمینی در همدان انبار می شــد، اما امسال به دلیل 
صادرات تمام سیب زمینی ها فروخته شده و پیش بینی می شود در آینده 

با کمبود و افزایش نرخ سیب زمینی مواجه شویم.
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان افزود: در حال حاضر نرخ 
ســیب زمینی در میدان میوه و تره بار 33۰۰ تومان است، اما با این رقم 
احتمال دارد فردا بار کمتری وارد اصفهان شود، بنابراین ناچار به افزایش 

قیمت آن هستیم.
وی در خصوص دالیل اینکه چرا بازار میوه و ســبزی بــر مدار گرانی 
می چرخد، اظهار کرد: در فصل بهار چاه هــا اندکی آب دارد که ذخیره 
آن در تابستان بسیار کاهش می یابد و با توجه به اینکه اکنون بارندگی 
نداشتیم و بسیاری از مناطق با بحران آب مواجه هستند و از سوی دیگر 

رشد صادرات شاهد افزایش نرخ صیفی جات شده است.
اطرج افزود: در حال حاضر تقاضا برای میوه های تابستانه به دلیل قیمت 
آن پایین است و اگر تقاضا برای خرید این میوه ها بیشتر بود به طور قطع 

قیمت ها بیشتر از اکنون بود.
وی همچنین در خصوص تغییر فصل و میوه های پاییزه در بازار اصفهان، 
گفت: در حال حاضر ســیب درختی، نارنگی و پرتقــال در بازار موجود 
است، اما قیمت آن هنوز تثبیت نشده است و هم اکنون  در میدان میوه 
و تره بار سیب درختی بین 2۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، نارنگی ۶۰۰۰ تومان 
و پرتقال ۵۰۰۰ تومان اســت و در صورتی که صادر نشود قیمت آن در 

فصل پاییز کاهش می یابد.

گردشگری سیاه از انواع جدید گردشگری است؛ بازدید 
از اماکنی که در معرض اتفاقات ناگوار بوده و یا تراژدی در 
آنها رخ داده است در این دسته قرار می گیرد. از آنجایی که 
گردشگری در گورستان در این دسته قرار می گیرد تخت 
فوالد اصفهان در سالیان اخیر سعی داشته خود را بیش از 

پیش به عنوان یک جاذبه گردشگری مطرح کند.
امروزه حضور گردشگران در مناطق تراژدیک قابل توجه 
است. بازدید از مکان هایی که تراژدی یا مرگ در آن رخ 
داده به لحاظ تاریخی دارای اهمیــت بوده و همچنان بر 

زندگی ما تاثیر دارد. 

گــزارش

ایمنا
گـــزارش
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    ظرفیت آرامستان تخت فوالد در زمینه گردشگری از تمرکز بر یک بازار )بازار گردشگری سیاه( بیشتر است .



تجهیز ۴۰ نقطه در اصفهان به امکانات اتصال به شبکه فیبر نوری 
 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: برنامه ما برای استان اصفهان تجهیز ۴۰ نقطه به امکانات اتصال به شبکه 
فیبر نوری است. مجید صدری پیش از ظهر دیروز در نشست شورای اداری استان اصفهان که با حضور وزیر 
ارتباطات برگزار شد، با اشاره به اینکه گسترش شبکه فیبر نوری در همه کشور در دستور کار است، اظهار داشت: 

در حال حاضر شرکت های دانش بنیان و موسسات علمی می توانند از این امکان استفاده کنند.
 وی ادامــه داد: در گام بعدی نیز دســتگاه های اجرایــی و اداری در اولویت اســتفاده از فیبــر نوری خواهند 

بود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: در نظر داریم این کار از اصفهان آغاز شود که برای این منظور به تعامل 

شهرداری اصفهان نیاز داریم. وی با بیان اینکه در حال حاضر در نقاطی از استان اصفهان فیبر نوری فراهم شده است، اظهار داشت: 
تالش ما این است تا این امکانات در همه نقاط استان فراهم شود. صدری تصریح کرد: برنامه ما برای استان اصفهان تجهیز ۴۰ نقطه به 

امکانات اتصال به شبکه فیبر نوری است. 
وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ روستای باالی ۲۰ خانوار در ایران به شبکه فیبر نوری متصل شده است، اظهار داشت: بیش از ۵۰۰ روستا نیز از 

امکانات اینترنت پرسرعت بهره مند شده اند.

کلید اصلی کنترل قیمت ها واقعی کردن آن است
نماینده مردم گلپایگان گفت: ما باید نرخ ارز و حامل های انرژی را واقعی کنیم و مالحظاتی برای گروه های 

آسیب پذیر جامعه در نظر بگیریم.
علی بختیار با اشاره به تورم افسار گسیخته در شرایط فعلی اظهار داشت: مدتی است به دلیل ناتوانی دولت 
در مدیریت بخش های مختلف اقتصادی و استفاده از تجربیات ناموفق گذشته، شاهد به هم ریختگی اقتصاد 

هستیم و مهم ترین عامل به هم ریختگی اقتصاد کشور نیز نرخ ارز هست.
عضو فراکسیون امید مجلس بیان کرد: اگر بر وزارت صنعت و معدن فشار آوریم که قیمت ها را ثابت نگه دارد در 

حالیکه نرخ ارز مدام در تالطم است سیاست تنظیم گری درستی در پیش نگرفته ایم بلکه فقط به صورت مقطعی 
مشکل را حل کرده ایم و سپس شاهد تورم شدیدتر خواهیم بود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: کلید اصلی کنترل قیمت ها واقعی کردن آن است ما باید نرخ ارز و حامل های انرژی را واقعی کنیم اما با 
در نظر گرفتن مالحظاتی که به گروه های آسیب پذیر جامعه فشار وارد نشود. از سوی دیگر ما باید از سیال شدن نقدینگی پیشگیری می کردیم. 
حرکت نقدینگی به سمت سکه و ارز باعث شده شاهد افزایش قیمت در این بخش باشیم. نقدینگی اگر مدیریت می شد می توانست در تولید و 

اشتغال تحول ایجاد کند اما امروز به یک خسران برای اقتصاد تبدیل شده است.

صنعــت خودروســازی 
کره جنوبی هم که زمان 
کوتاهی از شروع فعالیت 
آن سپری می  شد، تقریبا 
همزمان با ایران ساخت 
خودرو را آغاز کرده بود. 
با وجود این  کــه در ابتدا 
سطح کیفی و کمی صنعت خودروسازی 
 ایران و کره همســان یکدیگر به پیش
 می  رفت، اما در ادامه خودروسازی ایران 
از کره عقب افتاد به  طوری که هم  اکنون 
فاصله بسیاری میان صنایع خودروسازی 

این دو کشور وجود دارد.
درحالی این روزها کــره به  عنوان یکی 
از قطب  های تولیــد خودرو در جهان به 
شــمار می  آید که صنعت خودروسازی 
ایران تنها در کسوت یک مونتاژ کار در 

حال درجا زدن است.
»ســید علــی ادیانــی« در خصوص 
ممنوعیت واردات خودرو، اظهار داشت: 
»ممنوعیت واردات خودرو شمشیر دو 
لبه اســت و تجربه بعد از انقالب نیز این 
موضوع را تایید مــی  کند، باید همزمان 

با ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به 
سمتی حرکت کنیم که خودروی ایرانی 
از نظر کیفی جان مردم را به خطر نیندازد 

و مال مردم را از جیب آنها برندارد.«

   ممنوعیت واردات و تولید خودرو 
بی  کیفیت زیان ملی است

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
اگر عدم واردات خودروی خارجی منجر 
به تولید خودرو بنجل در کشــور شود و 
کیفیت خودروهای تولید داخل کاهش 
پیدا کند؛ در نهایت این موضوع به زیان 

ملی تبدیل می  شود، گفت:
»کمتر کشوری وجود دارد که به اندازه 
ملت ایران تاوان و هزینه نگهداری تولید 
خودروی داخلی را پرداخت کرده باشد.«

همزمان با سیر صعودی قیمت خودرو در 
ایران هر بار خودروسازان، وعده ارتقای 
کیفیت را می  دهند. وعده  ای که بر اساس 
گزارش  های ســازمان بازرسی کیفیت 

خودرو تاکنون محقق نشده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه حدود 6۰ سال 
است که ملت با توجیه حمایت از تولید 
داخلی و ساخت خودرو هزینه پرداخت 

می  کند، ادامه داد:
»بــه صــورت میانگین هزینــه  ای که 
کشــورها برای تقویت تولید خودروی 
داخلی پرداخت مــی  کنند حداکثر 1۵ 

سال است اما هزینه  ای که ما برای تولید 
 خودرو بــی  کیفیت داخلــی پرداخت 
می  کنیم نزدیک به 6۰ سال است، این 
موضوع اصــال مطلوب نبــوده و توجیه 

عقالنی ندارد.«

   کیفیت خودروهای تولید داخل 
هر روز کمتر از دیروز

از دیــد عموم، ســطح کیفــی پایین 
خودروهــا، دو مقصر بیشــتر نــدارد، 
خودروسازان و قطعه  ســازان؛ حال آن  
 که هیچ  کدام  شــان زیر بار این موضوع 
نمی  روند. خودروسازان و قطعه سازان 
نه تنها به باال بردن کیفیت خودروهای 
داخلی توجه نمی کنند بلکه فقط به فکر 
راه های کســب درآمد خودشان یعنی 

افزایش قیمت ها هستند.
وی با تاکید بر اینکه خودروهایی که به 
مردم تحویل داده می  شود هر روز کیفیت 
پایین  تری دارند، عنوان کرد که مشتری 
حاضر نیســت خودروی صفر کیلومتر 
را خریداری کند و بــه دنبال خودروی 
ساخت پنج سال گذشــته می  رود زیرا 
اعتقاد دارد که کیفیت ساخت آن باالتر 
اســت این موضوع یک فاجعه صنعتی 
محسوب می  شود، البته این موضوع به 
آن معنا نیست که دو خودروسازی بزرگ 

کشور را تعطیل کنیم.
آمار کشته شدن تصادفات ایران بیشتر از 
هر کشور دیگری است که بخشی از این 

اتفاقات ناگوار به ایمنی و کیفیت بسیار 
پایین خودروهای داخلی باز می گردد.

به گفته ادیانی دولــت و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت بایــد در مجلس تعهد 
داده و پکیج زمان  دار قابل اجرا را به مردم 
تحویل دهند. باید مشخص شود ما تا چه 
زمانی قصد داریم توجیه گر ندانم کاری 
و بی  توجهی دو خودروساز بزرگ کشور 

باشیم.

   خودروسازان محصوالت غیر 
استاندارد را در قالب خودرو بزک 

کرده تحویل مردم می  دهند
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اســالمی در پایان با تاکید بر اینکه عدم 
واردات خودروی خارجی باید منجر به 
کیفی  ســازی و تولید خودرو صادرات 

محور در کشور باشد:
»همــان گونه کــه تجربه نشــان داده 
خودروســازان محصوالت بی  کیفیت و 
غیر اســتاندارد را در قالب خودرو بزک 
کرده تحویل مــردم می  دهند و ملت به 

صورت جانی و مالی متضرر می  شوند.«
اگر فکر جدی برای خودروسازی ایران 

نشــود، نباید انتظار معجزه  داشت. زیرا 
چرخه معیوب قطعه  سازی بی  کیفیت، 
 مونتــاژکاری و تولیــد خودروهــای 
بی  کیفیت و قدیمی و عرضه نادرســت 
آن به مشتریان سبب عقب  گرد صنعت 
خودروسازی در کشــور شده و تا جایی 
پیش مــی  رود که نه  تنها تــوان رقابت 
خارجی در سطح بین  المللی را نداشته 
بلکه حتی نمی  تواند رضایت مشتریان 
داخلی خــود را با عرضــه محصوالتی 
متفاوت از گذشــته به دســت آورده و 

کیفیت  شان را افزایش دهد.

از ممنوعیت واردات تا تولید خودروهای بی کیفیت؛   

بازی دوسرباخت صنعت خودرو در ایران

خودروهایی که به مردم 
تحویل داده می  شود هر 

روز کیفیت پایین  تری 
دارند. مشتری حاضر 
نیست خودروی صفر 
کیلومتر را خریداری 

کند و به دنبال خودروی 
ساخت پنج سال 

گذشته می  رود زیرا 
اعتقاد دارد که کیفیت 
ساخت آن باالتر است 

این موضوع یک فاجعه 
 صنعتی محسوب 

می  شود

بیش از نیم قرن از تاریخ تولید اولین خودروی سواری در 
ایران می  گذرد. آن روزها تعداد خودروســازان جهان به 
تعداد انگشتان دســت محدود بود. در آسیا غیر از ژاپن 
کشورهای دیگر حرف چندانی برای گفتن در این صنعت 

نداشتند.

دیجیاتو
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از هفته آینده
بنزین سوپر به 

جایگاه های سوخت 
بازمی گردد

بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شــده تولید بنزین ســوپر که 
حدود سه ماه با وقفه مواجه شده 
بود، از هفته آینده از سر گرفته 

می شود.
حدود سه ماه اســت که شاهد 
کمبود بنزین ســوپر در برخی 
جایگاه های سراسر کشور بودیم 
که علل مختلفی برای این کمبود 
لیست شده اســت. گاهی گفته 
شــد علت این موضــوع قطع 
واردات بنزین ســوپر به دلیل 
خودکفایی کشور در تولید این 
بنزین است و گاهی علت کمبود 
بنزین سوپر تعمیرات پاالیشگاه 
شازند اعالم شد. گاهی گفته شد 
به دلیل تعمیر خط لوله انتقال 
بنزین سوپر با تاخیر مواجه شده 
است و گاهی اخباری هم منتشر 
شــد مبنی بر اینکه وزارت نفت 
درحال ذخیره سازی بنزین برای 
زمان تحریم است و اولویت اول 
کشــور تامین بنزین معمولی 

مردم است.
در هر صورت کمبود بنزین سوپر 
در برخی از جایگاه ها توسط وزیر 
نفت هم تایید شد. بیژن زنگنه 
در این مورد گفت: ما در کشور 
مشکل کمبود بنزین نداریم اما 
ممکن است بنزین سوپر در یک 
جایگاهی کم باشد. بر این اساس  
آن طور که سخنگوی کمیسیون 
انرژی اعالم کرده بود، قرار بود 
از ابتــدای مهرماه عرضه مجدد 
بنزین ســوپر در جایــگاه های 
ســوخت آغاز شــود. شنیده ها 
حاکی از آن بود که مجلس قصد 
دارد اگر عرضه بنزین سوپر آغاز 
نشد از شــرکت ملی پاالیش و 

پخش در این باره سوال کند.

   آغاز مجــدد تولید بنزین 
سوپر

در این راســتا، زیبا اســماعیلی، 
سخنگوی شــرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده هــای نفتــی 
 اعالم کرد: تولید بنزین ســوپر در 
پاالیشگاه های امام خمینی شازند و 
اصفهان از هفته آینده از سر گرفته 
می شــود. به دنبال تولید بنزین 
سوپر، توزیع این فرآورده نیز از چند 

روز بعد از آن آغاز خواهد شد.
به گفته وی، هم اکنــون مصرف 
بنزین سوپر تنها سه درصد از کل 
مصرف بنزین کشــور را تشکیل 

می دهد.
بر اســاس گزارش شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، 
اســماعیلی همچنین تاکید کرد: 
بنزین یورو ۴ کــه در حال حاضر 
مصرف عمده کشور است، از نظر 
کیفیت تفــاوت چندانی با بنزین 

سوپر ندارد.

ایسنا
خـــبـــر
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گردشگری

رییس فراکسیون فرش و صنایع دستی در مجلس 
مطرح کرد :

خرید صنایع دستی یک تیر با دو نشان؛ 
سرمایه گذاری و اشتغال زایی

رییس فراکسیون فرش و صنایع دستی در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کاربردی 
کردن صنایع دستی به فرهنگ سازی نیاز دارد، 
خرید این محصوالت را نوعی سرمایه گذاری دانست که اشتغال زایی 

را به دنبال دارد.

علی وقفچی با اشاره به ضرورت کاربردی کردن صنایع دستی، گفت: »صنایع 
دستی ظرفیت بزرگی است که به دلیل بی توجهی مسئوالن تا به امروز نتایج 

و ثمره های چندانی از آن حاصل نشده است.«

   افکار عمومی صنایع دستی را کاالی لوکس و گران قیمت می داند
نماینده مردم زنجان، طارم با بیان اینکه تاکنون فعالیتی چندانی برای کاربردی 
کردن صنایع دســتی انجام نگرفته، افزود: »افکار عمومی این محصوالت را 
جزیی از کاالهای موردنیاز و ضــروری خود تعریف نکرده اند و به آن همانند 
کاالهای لوکس و گران قیمت توجه می کنند متاســفانه خرید محصوالت 
تولیدی در این رشته با توجه به مشکالت اقتصادی کنونی جزء ضرورت های 

خانواده ها نیست.«

   با استفاده صنایع دستی سالمت خانواده بهبود پیدا می کند
او با بیان اینکه در کشور به صنایع دستی به عنوان بخش فرهنگی توجه شده در 
حالی که بسیاری از کشورها به عنوان بخش مهم اقتصادی از آن یاد می کنند، 
بیان کرد: »استفاده و کاربردی شدن صنایع دستی مزیت های بسیاری دارد به 
طور مثال سالمت خانواده بهبود پیدا می کند چراکه مواد اولیه صنایع دستی 

طبیعی است و با افزایش استفاده از 
این کاالها می توان مواد مصنوعی و 

مضر را از کانون خانواده دور کرد.«

  توسعه صنعت صنایع دستی 
اشتغال زایی را به دنبال دارد

این نماینده مردم در مجلس با بیان 
اینکه در حالی که بیــکاری جوانان 
دغدغه امروز ایرانیان اســت توسعه 
صنعت صنایع دستی اشتغال زایی را 
به دنبال دارد، خاطر نشان کرد: »یکی 
از ذهنیت های اشــتباه رایج در جامعه 
گرانی محصوالت صنایع دستی است 
در حالی که نیازی نیست خانواده ها که 
این روزها با مشــکالت اقتصادی دست 
و پنجه نرم می کنند فرش دستباف بافته 
شده از ابریشم با تراکم باال خریداری کنند 
بلکه می تواند فرش دستبافی بخرند که از 
مواد اولیه ارزان تر مانند پشم و پنبه تهیه 

شده است.«
او تصریح کرد: »مردم با خرید صنایع دستی سرمایه گذاری مطمئنی نیز انجام 
می دهند  و با یک دو تیر دو نشان می زنند چراکه هر چه از مدت تولید صنایع 
دستی گذشته باشد ارزش افزوده آن نیز بیشتر می شود؛ خرید صنایع دستی 

نسبت به برخی سرمایه گذاری ها مطمئن تر است.«
وقفچی با بیان اینکــه خانواده ها می توانند خرید صنایع دســتی را یکی از 
 اولویت های خــود قرار دهند، اظهــار کرد: »مردم با خرید صنایع دســتی 
سرمایه گذاری مطمئنی نیز انجام می دهند  و با یک دو تیر دو نشان می زنند 
چراکه هر چه از مدت تولید صنایع دستی گذشته باشــد ارزش افزوده آن 
نیز بیشتر می شود؛ خرید صنایع دستی نســبت به برخی سرمایه گذاری ها 
مطمئن تر است، خرید این محصوالت از سوی دیگر ارزآوری بسیاری برای 

کشور دارد و اشتغال زایی را افزایش می دهد.«

   مجاری قانونی مناسبی برای حمایت از صنایع دستی در نظر 
گرفته شود

وی با بیان اینکه باید مجاری قانونی مناسبی برای حمایت از صنایع دستی در 
نظر گرفته شود، ادامه داد: »می توان با قیمت گذاری فرش های دستباف از آنها 

به عنوان تضامین مالی استفاده کرد.«
وقفچی از بررسی اعمال برخی معافیت های مالیاتی برای صنایع دستی در 
کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و عنوان کرد: »اعمال معافیت های مالیاتی 
برای مراحل تهیه، تولید و فروش صنایع دستی در کمیسیون اقتصادی بررسی 
شد و نمایندگان در این مرحله با آن موافقت کردند تحقق این مهم  در کاهش 

قیمت این محصوالت  و در نتیجه فروش بیشتر اثرات مطلوبی دارد.«

   کاربردی کردن صنایع دستی به فرهنگ سازی نیاز دارد
رییس فراکسیون فرش و صنایع دســتی در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: »کاربردی کردن صنایع دستی به فرهنگ سازی نیاز دارد که رسانه ها، 

مطبوعات و صدا و سیما نقش مهمی در این زمینه دارند.«

ایسنا
گـــزارش

بانک و بورس

گله مشتریان از برخی بانک ها
»کارت هدیه« هم داستان شد

گزارش ها از وجود برخی سخت گیری ها در بانک ها برای صدور کارت هدیه حکایت دارد و در 
مواردی مشتریان دست خالی از شعب بر می گردند.

 به تازگی مراجعه به شعب برخی بانک ها برای دریافت کارت هدیه با سخت گیری ها و البته عدم تمایل 
از سوی آنها در شعب مواجه است؛ به طوری که در مواردی مشتری را به شعب مرکزی یا سایر شعب برای 
دریافت این کارت هدایت می کنند و یا در برخی موارد عنوان می شود که فعال امکان صدور کارت هدیه 
در شعبه فراهم نیســت. البته این موضوع مربوط به تمامی بانک ها نبوده و در مواردی اتفاق می افتد که 
جریان تازه ای است؛ چرا که پیش از این روال به گونه ای دیگر بود و مخاطبان شبکه بانکی می توانستند 
با مراجعه به شعب هر یک از بانک ها کارت هدیه را که تا سقف حداکثر ۵۰۰ هزار تومان صادر می شود، به 

هر تعداد دریافت کنند.
برخی شــعب در مورد اینکه چرا صدور کارت هدیه در مواردی با مشــکل مواجه شده و به راحتی قبل 
نمی توان آن را دریافت کرد، این گونه توضیح می دهند که کارت های مربوطه وارداتی اســت و در داخل 
تولید نمی شود، بنابراین در جریان تغییرات اخیر، اکنون واردات این کارت ها تا حدی سخت تر شده و از 

سوی دیگر هزینه آن نیز باال رفته است.
گفت وگو با برخی مدیران شــبکه بانکی نیز از این حکایت دارد که با توجه به نوسان نرخ ارز در ماه های 
گذشته و تا ســه برابر شــدن قیمت دالر هزینه واردات کارت های هدیه نیز افزایش یافته، در حالی که 

بانک ها برای صدور کارت های هدیه هیچ هزینه ای 
بابت این کار دریافت نمی کنند و در این حالت 

هزینه اضافی بر آنها تحمیل می شود. از این 
رو بعید نیست برخی شعب نسبت به صدور 
خودداری کرده و یا اینکه برای مشــتریان 
خود اقــدام به صدور کارت هدیــه کنند. از 
سوی دیگر ممکن اســت کارت ها با مبالغ 
پایین نیز تا حدی کمتر صادر شده و برای 
صرفه جویی در هزینــه و کنترل مصرف 
 کارت های موجود  با مبالــغ باال و با تعداد

 انجام شود.
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بخشنامه	بیمه	شاغالن	در	کسب	و	کارهای	فضای	مجازی	صادر	شد	
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشــنامه ای نحوه خدمت رسانی واحدهای اجرایی این 

سازمان به شاغالن شرکت های کسب و کار در فضای مجازی را ابالغ کرد.
بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی سیدتقی نوربخش، مشموالن این بخشنامه آن دسته از شاغلین 
کسب و کار فضای مجازی فاقد رابطه مزدبگیری هستند که دارای تاییدیه از اتحادیه کشوری صنف 

کسب و کار مجازی بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند.
سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاه های ذیربط دارند مشمول بند الف ماده ۴ قانون 

تامین اجتماعی بوده و کارفرمایان مطابق مواد ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی نسبت به ارسال لیست و 
پرداخت حق بیمه آنان اقدام می کنند.

 مشمولین یادشده می بایست از سوی اتحادیه کشوری صنف کسب و کار مجازی و یا نمایندگی آن در استان ها به سازمان تامین 
اجتماعی معرفی و سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه )ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرایی سازمان ( حداکثر۵۰ سال تمام باشد. درصورتی 
که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت 

ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز )۵۰ سال ( وی اضافه و در صورت احراز شرایط، به عنوان مشمول پذیرفته می شود.
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سرمایه گذاری 
سنگین قطر برای 
تولید خودروهای 
برقی در  خاورمیانه

کوچک  کشــوری  قطر، 
اما غنــی اســت، قبل از 
 کشــف نفت خام در قطر، 
ســرمایه  های این کشور 
از طریق شــکار مروارید 
 و تجــارت دریایی تامین 
می  شد و قطر نیز به همین 

عناوین شناخته می شد.

جالب بدانید حتــی در زمان 
شــکار مرواریــد و تجــارت 
 دریایــی اقتصاد قطــر یکی از 
صنعتی ترین اقتصادهای حوزه 
خلیج فارس بود. گفته می شود 
در حــال حاضــر ۸1 درصد از 
اقتصاد قطر را صنعت )شــامل 
صنعت نفــت(، 1۸/۸ درصد را 
بخش خدمات و ۰/۲ درصد را 

کشاورزی تشکیل می دهد.
با این اوصاف می تواند به راحتی 
نتیجه گرفت که قطر در حوزه 
صنعت بسیار پیشگام و جدی 
بوده و برنامه هــای بلندمدت 
 و کوتــاه مدتــی زیــادی در 
حوزه های مختلــف از جمله 
صنعت خودروسازی برای خود 

در نظر گرفته است.
اما اخیرا خبرگزاری های محلی 
قطر اعالم کردند، این کشــور 
تا ســال ۲۰۲۳ اولین نمونه از 
خودروهای برقی خود را تولید 
خواهد کرد. ایــن خودروهای 
برقی قرار است در کارخانه ای با 
سرمایه گذاری ۹ میلیارد دالری 
و همکاری ژاپن تولید شوند. این 
پروژه در نوع خود برای اولین بار 
در منطقه ی خاورمیانه انجام 
می شــود. هــدف بزرگتر این 
پروژه این اســت که تولید این 
کارخانه تا سال ۲۰۲۴ به  ۵۰۰ 
هزار دســتگاه از خودروهای 

برقی برسد.
جالب است بدانید که با توجه 
به تحــوالت فراگیــر صنعت 
خــودرو، ســرمایه گــذاری 
قطر برای ســاخت محصولی 
تمام برقی را می توان بســیار 
هوشمندانه توصیف کرد. چرا 
که حاال صنعت خودروســازی 
بــه نقطه عطف خود رســیده 
است و دیگر تالش برای ساخت 
 یک خودرو با موتور درون سوز 
نمی توانــد توجیــه چندانی 
برای یک کمپانی تازه داشــته 
باشــد. در طرف مقابل، دانش 
ساخت خودروهای برقی هنوز 
در ابتدای راه خــود قرار دارد و 
از این رو شــانس زیادی وجود 
دارد تا شرکت های نوپا بتوانند 
با استراتژی مناسب خود را به 
سطح روز صنعت خودروسازی 
جهــان نزدیــک کننــد و ای 
کاش در چنیــن شــرایطی، 
خودروسازان کشــورمان نیز 
به جــای تالش بــرای حفظ 
خودروهای قدیمی، با پیروی از 
همین الگو در راستای ساخت 
محصوالت ســبز و آینده نگر 

تالش می کردند.

مهر
گــزارش
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تاراکو، 
کراس اوور 

پرچم دار سئات 
معرفی شد

سئات رسما سومین و بزرگ ترین کراس اوور خود که تاراکو نام دارد را معرفی کرده است. 
تاراکو که نام آن از شهری بنام تاراگونا در اسپانیا گرفته شده است، در بین کراس اوورهای 
سئات باالتر از مدل های آرونا و آتکا قرار می گیرد. این کراس اوور میان سایز روی پلت فرم 
MQB مشترک با اشکودا کودیاک و بســیاری از دیگر محصوالت گروه فولکس واگن 
ساخته شده و در ظاهر نمای بسیار آشنایی دارد. قسمت جلویی تاراکو نمایی مشابه یک 
سئات دارد اما پروفیل جانبی آن تا حد زیادی فولکس واگن تیگوآن آل اسپیس را یادآوری 
می کند و بخش عقبی آن هم شباهت هایی با پسرعمویش اشکودا کودیاک دارد. سئات 

گفته است تاراکو زبان طراحی جدید این برند را برای سال های آینده نشان می دهد.
پایه های مشــترک تاراکو با دیگر محصوالت گروه فولکس واگن در داخل آن نیز دیده 
می شود به جز فرم صفحه نمایش ۸ اینچی سیستم اطالعاتی-سرگرمی که برخالف دیگر 
ساخته های گروه فولکس واگن، به صورت یکپارچه درون داشبورد طراحی نشده و گویی 
روی داشبورد قرار گرفته است. عالوه بر این صفحه نمایش، امکان سفارش یک صفحه آمپر 
دیجیتالی 1۰.۲ اینچی کابین مجازی هم برای تاراکو وجود دارد. همان طور که گفته شد، 
تاراکو روی پلت فرم MQB ساخته شده که این پلت فرم فضای داخلی زیادی را برای آن 
فراهم کرده است. البته هنوز اعداد مربوط به میزان فضای داخلی تاراکو منتشر نشده و فقط 
می دانیم خودرو ۴.7۳ متر طول و 1.۶۶ متر ارتفاع دارد. لیست پیشرانه های تاراکو نیز آشنا 
بوده و شامل دو واحد بنزینی و یک نمونه  دیزلی می شود که همگی به توربوشارژر، سیستم 
تزریق مستقیم سوخت و تکنولوژی توقف-حرکت مجهز هستند. پیشرانه  بنزینی پایه از 
نوع 1.۵ لیتری TSI با 1۵۰ اسب بخار قدرت است که نیروی آن از طریق یک گیربکس 

شش سرعته  دستی به چرخ های جلو انتقال پیدا می کند. 

آخرین مهلت 
ثبت نام دهمین 
استارتاپ تریگر 
دانشگاه شریف

دهمین رویداد اســتارتاپ تریگر بــا موضوع »کاربــرد فناوری های نوین در 
محصوالت، خدمات مالی و بانکی« مهرماه جاری در دانشــگاه صنعتی شریف 

برگزار می شود.
 اســتارتاپ تریگــر یک رویداد آموزشــی– رقابتی فشــرده به مدت شــش 
روز، با هــدف ایجاد یــک محیط ســازنده برای خلــق و پــرورش ایده های 
کارآفرینانه اســت. در این رویــداد، آموزش های ضروری بــرای تبدیل ایده 
 به یک اســتارتاپ خوب در کارگاه های آموزشــی به شــرکت کنندگان ارایه

 می شود.
همچنین امکان تیم ســازی برای صاحبان ایده و یا پیوســتن به تیم ها برای 
برنامه نویســان، مدیران تجاری، گرافیســت ها و یا متخصصان دیگر از طریق 

برنامه های شبکه سازی مقدور است.
طراحی، برنامه ریزی و برگزاری رویداد استارتاپ تریگر برعهده  ستاک )ستاد 
توسعه  ایده های کارآفرینانه( اســت و مرکز کارآفرینی، شتاب دهنده  شریف و 
مرکز رشد فناوری های پیشرفته  دانشــگاه صنعتی شریف حامیان این رویداد 

هستند.
آخرین مهلت ثبت نام در استارتاپ تریگر 1۰ دانشگاه صنعتی شریف 7 مهرماه 
اعالم شده است و رقابت نهایی تیم های شرکت کننده در این استارتاپ تریگر 

طی روزهای ۲۸ مهرماه الی چهارم آبان ماه برگزار خواهد شد.
 عالقه منــدان می توانند برای ثبت نام و کســب اطالعات بیشــتر به نشــانی

 setak.sharif.ir مراجعه کنند.

تــــازه هـــا

car.ir
خــبـــر

زومیت
ایسناخــبـــر

خــبـــر

اکنون این ســوال 
مطرح می شود: چه 
زمانــی مدیر عامل 
»واقعی « است ؟ در 
زیر برخی از موارد 
زیر آورده شده است:

من باور دارم که شغل 
مدیرعامل زمانــی معنا پیدا می کند 
که یــک شــرکت دارای ۲۰ کارکن 
است . زیر ۲۰ نفر اســم شغل را باید 
مدیر محصول دانست نه مدیر عامل .  
مدیرعامــل ها در این بخش ســعی 
می کنند کــه محصوالت مختلفی را 
توســعه دهند و برخی از درآمد های 

جدید را کسب کنند .
 مقام اصلی مدیرعامل زمانی اســت 
که یــک ســازمان کامل بــا تمامی 
کارآمدهای الزم در اطراف آن وجود 
داشته باشــد . این تحول معموال از 
 حــدود ۲۰ الــی ۳۰ مردم شــروع 
می شــو د و تا ۵۰ نفر  می رســد که 
متمایز کننده نقش مدیر عامل تمام 

وقت برای یک شرکت است .
در این نقطه ، مدیرعامالن باید ابتدا 
اســتفاده از قابلیت هــای فردی را 
متوقف کنند) یعنــی کارهایی مثل 
نوشتن برنامه ، فروش ، توسعه کپی 
و غیره ( و باید شــروع به رهبری کل 
ســازمان کنند . این امر مستلزم پنج 

مسئولیت کلیدی مدیر عاملی است: 
ایجاد و داشــتن یک دیــد ، تصمیم 
گیری در مورد تاثیــر عملکردهای 
چندگانه ، فراهم ســازی منابعی که 
در سراسر ســازمان به آن نیاز است 
و ایجاد و توســعه فرهنگ ، و تحویل 

عملکرد است .
برخی از مردم باور دارنــد که ، برای 
مقیاس بخشــی بــه فعالیــت های 
شرکت ، مدیرعامالن موسس شرکت 
باید در برخی از مواقع با مدیرعامالنی 

حرفه ای جایگزین شوند .
 مــن به شــخصه بــاور نــدارم که 
 ایــن موضوع درســت اســت . زیرا 
قسمت های مختلفی از یک شرکت 
نیاز به مهارت هــای مختلفی دارد ، 
موسســان اغلب می توانند جهشی 
پیدا کنند و بهترین افراد برای رشد 

شرکت هستند .
یک کارآفرینی که مهارت های الزم 
را برای مدیرعاملی موثر یک شرکت 
 بین ۵۰ تا 1۰۰ نفر را داشــته باشد 
مــی توانــد قطعا بــه عنــوان یک 
مدیرعامل باقی بماند . بســیاری از 
مدیرعامالن شــرکت خودشان را به 
۵۰۰ نفر رسانده اند . می توانید برای 
اثبات این موضوع به مارک زوکربرگ، 
لری الیســون بیل گیتــس و یا جف 

بزورس رجوع کنید.
بزرگترین عاملی که تعیین می کند 
که آیا یک موســس مــی تواند یک 
مدیرعامل دائم باشد یا خیر این است 
که آیا آنها می توانند تمامی تحوالت 
مهمی را  در راســتای تبدیل از یک 
متخصص بــه یک فــردی کلی گرا 

داشته باشند .
 بســیاری از مدیرعامالن به محدوده 
آسایش خودشان بازگشتند – یعنی 
منطقه خاصی کــه در آن مدیرعامل 
 ســودمندی هســتند – و ســایر 
 بخش هــای کســب و کار را نادیده 
می گیرند . آنها موفق نمی شوند که 
یک رویکرد متوازن را در سراسر طیف 

کسب و کار اتخاذ کنند .
 دو مــورد از شــایع تریــن پیــش 
زمینه های اولیه بــرای مدیرعامالن 

فروش و فناوری است . 
کســانی که در این زمینه به عنوان 

مدیر عامل وارد نباشند وقت زیادی 
را در ایــن بخش هــدر خواهند داد، 
و نقــش »ســوپر VP«  را در نقش 
 ســازمانی خودشــان ایفــا خواهند 

کرد . 

برای مثال ، تمامی وقتشان را صرف 
تالش برای فروش و یا بدست آوردن 
یک معامله بزرگ می کنند ، و به سایر 
جنبه هــای کســب و کار هیچ گونه 

اهمیتی نمی دهند .

اگر یک مدیرعامل شرکتی اکثر وقت 
 VP خودش را به عنوان یک ســوپر
صرف کند ، در خطر تضعیف مدیریت 
 خودشــان و شکســت در مقابلــه 
چالــش هــای منحصر بــه فردی 
مدیرعاملی شرکتی خودشان می شود 
. جیم شلسکر ، نویسنده »بزرگترین 
مدیرعامالن تنبل هستند« می گوید 
مدیر عامالن باید یک راهی پیدا کنند 
تا از این حالت ســوپر VP یا حالت 

بازیکنی خارج شوند .
  آنهــا بایــد هــم خودشــان و هم 
 استعداد هایشــان را وارد سیستم ها

 کنند تا همان موارد سابق را به عنوان 
نقش های فردی به اجرا بگذارند .

همانطور که توبک در مقاله خودش 
گفته اســت :»مدیــر اجرایی اغلب 
 یک عنــوان اســمی و پرطمطراق

 نیست .
 این یک شغل واقعی است و به عنوان 
 یک حرفه واقعــی اســت . و نیاز به 

تجربــه هــای گســترده ، دانش و 
 کار ســخت برای رســیدن به آنچه 
شــرکت های بزرگ برای رسیدن به 
اوج دنیای کاری خودشــان استفاده 

می کنند نیاز است .«
هر زمان که به این عنوان رســیدید 
و یا آرزو داشــتید که به آن برسید ، 
باید بدانید کــه یک مدیرعامل بودن 
 چیزی نیست که بتوانید آن را ساده

 بگیرید .
 درک مســئولیت هــای نقــش 
مدیرعامل در یک شرکت باید برای 

شما در اولویت باشد . 
یکی دیگر از کلیدهای موفقیت این 
اســت که هرگز یادگیری را متوقف 
نکنید .  برخی از بهترین مدیرعامالن 
افرادی هستند که به طور فزاینده ای 
دانش و مهارت های خودشــان را در 
راســتای خدمت دهی به سازمان ها 
افزایش می دهنــد  و هر روز در حال 

یادگیری دانش های جدید هستند.

برای مدیرعامالنی که غرق در عنوان خویشند؛

تالش	کنید	شرکت	تان	»برند«	باشد	،	نه	نام	خودتان!

یکی دیگر از کلیدهای 
موفقیت این است 

که هرگز یادگیری را 
متوقف نکنید .  برخی 

از بهترین مدیرعامالن 
افرادی هستند که به 

طور فزاینده ای دانش و 
مهارت های خودشان 
را در راستای خدمت 

دهی به سازمان ها 
افزایش می دهند .

حتی اگر شخصی شرکتی را تاسیس کند ، »مدیر عامل« 
یک عنوان پر طمطراق برای کسی است که تعدادی از 

کارکنان را سرپرستی می کند.
آیا اکثــر مدیران عامل، افرادی خودشــیته و مدعی 
هستند؟ مشاور مدیریتی اســتیو توبک قطعا همین 
گونه فکر می کند.وی مدتی پیــش در مقاله خود،  با 
عنوان »چرا اکثر مدیران اجرایی تقلبی هســتند«   از 
این روندکه  بسیاری از افراد  به خود لقب »مدیر عامل «  
می دهند تاسف می خورد. او نوشت: »شاید کمی خنده 
دار به نظر برسد، اما شما می دانید که من در مورد چه 
چیزی صحبت می کنم. موقعیتی که پیش از این برای 
یک مامور واقعی شرکت های بزرگ یا تیم های اجرایی ، 
یا یک هیئت مدیره محفوظ بوده است ، یک سازمان که 
باید به صورت کامال مسئول و آگاه اداره شود و امروزه 

به وسیله فری لنسرها و  ایده پردازان اداره می شود .«

 Galaxy
 Pro A9
 سامسونگ
 با 4 دوربین

سامســونگ به زودی Pro Galaxy a۹ را که یک گوشی میان رده قدرتمند و مجهز 
به چهار دوربین است، معرفی خواهد کرد. در هفته گذشته، سامسونگ از اولین گوشی 
هوشمند خود با دوربین ســه گانه را رونمایی کرد. به احتمال زیاد، این غول فناوری کره 
 ۲۰1۸( Pro A۹( امسال گوشی جدید خود را به نام گلکسی )جنوبی در 11 اکتبر )1۹ مهر
را معرفی خواهد کرد. این محصول اولین گوشی سامسونگ و جهان خواهد بود که به دوربین 
چهارگانه مجهز است. این گوشــی میان رده که از ویژگی های پرچمداران بهره می برد 
می تواند رقیب خوبی برای سایر برند های موجود در بازار باشد و به احتمال زیاد از فروش 
باالیی خواهد داشت. با توجه به اخبار موجود، گلکسی Pro A۹ به دوربین اصلی چهارگانه 
با چینش عمودی روی پنل پشتی خود یک دوربین ۲۴ مگا پیکسلی و یک سنسور هشت 
مگا  پیکسلی با زاویه دید 1۲۰ درجه و همچنین دو دوربین زوم پنج و 1۰ مگاپیکسلی مجهز 
خواهد شد. دوربین ثانویه و سلفی دستگاه نیز ۲۴ مگاپیکسل خواهد بود. از مشخصات دیگر 
 Super AMOLED این دستگاه می توان به صفحه نمایش ۶.۲۸ اینچی فول اچ دی و
آن اشاره کرد. برخالف خبرهای قبلی مبنی بر استفاده از اسنپدراگون 71۰ کوالکام، به نظر 
می رسد Samsung قصد دارد در نهایت از اسنپدراگون ۶۶۰ به همراه رم چهار یا هشت 
گیگابایتی و حافظه انتخابی ۶۴ یا 1۲۸ گیگابایتی در این محصول استفاده کند. گلکسی 
Pro A۹ همچنین دارای باتری ۳7۲۰ میلی آمپر ساعتی و اندرویید Oreo ۸.1 خواهد 
 A7از نظر ظاهری، شباهت زیادی به میان رده  گلکسی Pro A۹ بود. گوشی هوشمند
خواهد داشت؛ حسگر اثر  انگشت نیز روی پنل پشــتی تعبیه شده است.هنوز اطالعات 
دقیقی در مورد شکل ظاهری این گوشی منتشر نشده است و برای آگاهی از آن باید منتظر 

اطالعات تکمیلی این گوشی از سامسونگ بمانیم.

،،
 بزرگترین عاملی که تعیین می کند

 که آیا یک موسس می تواند یک 
 مدیرعامل دائم باشد یا خیر این

 است که آیا آنها می توانند تمامی 
تحوالت مهمی را  در راستای تبدیل 

از یک متخصص به یک فردی کلی گرا 
داشته باشند .
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With its rich antiquities, Iran can be 
an ideal location to attract visitors 
interested in visiting ancient cultural 
heritage and historical monuments.
The caravansary in Moorchehkhort is 
located 54 km northwest of Isfahan. 
It is an important building pertaining 
to the last years of the rule of King 
Abbas II.
It is an intercity caravansary belonging 
to the Safavid era and one of the royal 
caravanserais.
 Features
The monument, spread over 
6,500 square meters, is a notable 
caravansary of Iran.
It has a rectangular yard, four terraces, 
and several balconies. Each balcony 
has a pavilion.
The entrance is located at the 
southwestern end of caravansary. 
Four round towers in four corners of 
the caravansary make the monument 
more stable.

It is said that ambassadors and 
political delegations used to stop at 
this caravansary to change into official 
clothes and then enter Isfahan, the 
Safavid capital.
The inscription on its gateway 
indicates that the caravansary was 
also used during the Qajar Era. An 
inscription dating back to the rule 
of King Mohammad Shah has been 
engraved in Nastaliq style during 1872.
The caravansary was later abandoned 
and its construction materials were 
plundered.
Mohammad Mehdi Fazel, the 
caravansary’s manager, said, “This 
caravansary annually attracts many 
foreign and domestic tourists.”
Fazel added that Moorchehkhort 
Caravansary can attract tourism 
investment.
He recalled that the caravansary was 
converted into a military base in 1942.
It is the only monument of 
Moorchehkhort city registered on the 
National Heritage List at No. 13657 
during 2005.
 Private Sector Involvement
During the second round of President 
Mahmoud Ahmadinejad’s visit to 
Isfahan province, the permit was 
issued to establish a tourism zone near 
this historical caravansary.
Also, a license would be issued by 
Shahinshahr-Meymeh Governor’s 

Office for constructing a rest house in 
the near future.
The rest house is to be established in a 
built-up area of 240,000 square meters 
at a cost of over 3.5 trillion rials.
Fazel said the project has been 
designed in five phases, including 
construction of the rest house, 
seminar halls, gymnasium, 
recreational facilities and pavilion 
for the sale of souvenirs.Hojjatollah 
Zekavatmand, an expert of Isfahan’s 
Cultural Heritage, Handicrafts, and 
Tourism Department, said, “This 
caravansary has been earmarked 
as an exemplary tourism zone to 
render services to visitors entering 
Isfahan province.”Zekavatmand 
added that the caravansary was 
renovated by Iran’s Tour & Tourism 
Investment Company.“After the merger 
of entities and formation of Iran’s 
Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization (ICHHTO), 
the caravansary was ceded to the 
private sector,” he said.On the ceding 
of historical monuments to the 
private sector, Zekavatmand said the 
private sector has more potential 
for attracting manpower and the 
budget for preserving historical 
monuments.“ICHHTO will have strict 
supervision over the private sector and 
in case of any violation, it will confront 
the violator,” he concluded.

Moorchehkhort Caravansary: 
Exemplary Tourism Zone

Khajoo Hotel, comfort and 
servise beyond your wildest 
dreams

Fresh Station: Fresh And 
Delicious Food, Variety In 
The Menu
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Niasar 
Waterfall in 
Kashan

Niasar is one of the 
districts of Kashan 
in Isfahan Province. 
It owns many 
fantastic tourist 
attractions which 
the most beautiful 
and popular one is 
the eye-catching 
Niasar Waterfall. This 
water is frequently 
visited by nature 
lovers, especially 
during spring. Niasar 
Waterfall starts from 
a water spring near 
a fire temple dating 
back to the Sassanid 
era. Niasar owns 
all its history and 
natural view of this 
ancient spring. The 
spring also waters 
the vast lush lands of 
Niasar. The bedrock 
that made the water 
passage of Niasar 
Waterfall is usually 
made of lime and 
through ages made 
a delightful shape. 
Niasar waterfall is 
as high as 25 meters; 
the enjoyable 
atmosphere of the 
surrounding area 
of Niasar Waterfall 
is a proper choice 
for spending some 
quality time in and 
enjoys the natural 
scenic view. In the line 
with the waterfall, 
there were about 
thirteen gristmills 
that 4 of them were 
destroyed and 
currently only one of 
them is working. 
Sprinkled across 
the hillside 1710m 
above sea level, 
Niasar’s highlight is 
a waterfall, the most 
interesting feature 
of which is not the 
plunge of water over 
the cliff but the way 
in which the water 
has carved a narrow 
channel through 
the rocks above the 
fall.You can visit 
here after seeing 
the Fire Temple on 
top of the hill.car 
park at the top of the 
fall leads past rose-
water distilleries to 
the head of the fall. 
It is possible to park 
at the bottom of the 
hill and hike/walk 
up the streets and 
narrow alleyways, 
through the small 
bazaar and finally 
get to the bottom of 
the waterfall.Niasar 
Waterfall is a good 
place for taking 
pictures, have picnics, 
gather and socialize.
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where to stay

where to eat

Four-star Khajoo hotel is located in the center of Isfahan, near 
the historical Khajoo Bridge and zayanderood river. This 
hotel has an easy access to the tourist attractions and it gives 
guests the chance to visit the city in a short time. The hotel has 
6 floors with 114 rooms and 240 beds (single, twin, double 
and triple) equipped with special safety system which are 
constructed based on international hotel standards including 
electric pots, fridges, minibars, smart safe boxes, hair dryers, 
air conditioners, wireless internet access, telephone, fire 
alarm system and televisions. The hotel provides the guests 
with classic restaurant, coffee shop, top roof restaurant, 
conference hall, laundry, parking lot. Professional staff are 24 
hours available to make a memorable stay to the guests. Find 
yourself relaxing in a peaceful environment.all of the rooms 
in hotel are non-smoking . Khajoo hotel is near the historical 
khajoo bridge and zayanderood river. This hotel has an easy 
access to the tourist attractions and it gives guests the chance 
to visit the city in a short time.

See what travelers are saying:
Spitfirex, Geneva: Modern clean and well located
This hotel is well located, calm & clean. It has been built/ 
refurbished in 2017 and all the amenities required are present. 
The decorations is quite tacky like in almost all modern hotel 
in Iran. We spent 3 nights there and we ate one night at the 
hotel’s restaurant. The food was ok but, if you can, go out to 
one of the many nicer restaurants in town. Breakfast is ok. The 
main clients are foreign tourists traveling with tours operators 
mainly Italians (very noisy) Spanish and Portuguese.
BerlinoTraveller, Berlin, Germany: New and comfortable 
hotel near Khajoo Bridge
This new hotel, located near the old Khajoo bridge, offers all the 
comfort of a 3-4 **** hotel. The staff is exceptionally nice and 
helpful. Sleeping comfort is good. Only the rooms are a bit small. 
We can recommend this hotel.

Address Khajoo of Chahar Bagh Street Shuhada Street 
Khajoo hotel Khajoo 

Main courses
Dishes are a time-out.From all problems, work and chores, life...
Everything is forgotten over with a delicious meal.Only peace 
and happiness stay with us in that one dish long appetizing 
time.
Pizzas
Love awaits gracefulness...Sometimes very simple sometimes 
complicated...But always pleasant.Like apizza leaving a 
delicious mark on your plate...

See what travelers are saying:
Jan L, Leiderdorp, The Netherlands: delicious mini 
burgers and great salads
Really a great restaurant in the big mall of Isfahan (Isfahan 
City Center). The terras outside is beautiful. The quality of the 
menus is good. Really fresh ingredients. I had with my friends a 
great salad and mini burgers with french fried. Just a place I will 
go to again on my next travel to Isfahan.
Ali M, Fresh station experience: Very attractive &beautiful 
place 
I have a good time with my friends tonight. I had order slider 
burger, it was very delicious but I order 2 slides but I think 
1 piece was enough for me .concern the drink so amazing, I 
tested lemonade so cold and good taste, I recommend to try 
this restaurant.
Razieh, Esfahan, Iran: Nice serving
There are many features make this place the first option for 
eating out. Fresh and delicious food, variety in the menu, warm 
staff, short waiting time, and great environment. Outdoor 
tables are fantastic for a great meal, ignoring mosquitoes of 
course.
Aidin V: Majestic
A really mirror hall belongs to 300 hundred years ago! It has 
been decorated with lots of small piece of the mirror which 
make a shiny sky on the wall and roof. Everything is traditional. 
Guests can enjoy local meals serves in cooper made dishes with 
a nice view of a Persian garden.

Dastgerdi Expressway | Isfahan City Center, Esfahan

The best time to 
visit the cemetery is 
on Thursdays and 
Fridays when most 
of the mausoleums 
are usually 
unlocked.

Madar-e Shah (king’s mother) 
Caravansary in Moorchehkhort, 
Shahinshahr-Meymeh district 
of Isfahan province, is a unique 
tourism attraction. Many tourists 
visit ancient sites annually to see 
civilizations relics.

Jolfa: The Armenian Quarter
The Armenian quarter of Esfahan dates from 
the time of Shah Abbas I, who transported a 
colony of Christians from the town of Jolfa 
(now on Iran’s northern border) en masse, 
and named the village ‘New Jolfa’. Abbas sought 
their skills as merchants, entrepreneurs and 
artists and he ensured that their religious 
freedom was respected – albeit at a distance 
from the city’s Islamic centre. At one time over 
42,000 Armenian Christians lived here.
Today Kelisa-ye Vank (Vank Cathedral) forms 
the centre of this fashionable area. There 
are also a number of Armenian churches 
here and an old cemetery, serving a Christian 
community of approximately 6000. Many 
visitors visit in the afternoon and stay on in 
Jolfa to enjoy dinner in the relatively liberal 
village atmosphere.
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Despite autumn dryness, crop 
conditions recovered in Iran and 
the total cereal production for 2018 
is forecast to stand at 20.1 million 
tons to register a %2.9 increase 
compared with the 2017 total of 
19.6 million tons and %12 above 
the five-year average.The above 
forecast was published in the latest 
report of the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations.
The figure for the country’s total 
grain production in 2016 stood at 
17.8 million tons.Based on FAO’s 
report, which was released earlier 
this month, Iran’s wheat production 
for 2018 is forecast to stand at 13.4 
million tons, up from the 2017 

estimated level of 12.5 million tons 
and the 2016 production of about 
11.1 million tons.Iran is the second 
biggest wheat producer in the Near 
East sub-region after Turkey.Coarse 
grains production is forecast to 
reach 3.7 million tons this year, 
making Iran the second biggest 
producer of the crops in the Near 
East, again after Turkey. 

  Oil prices 
'cheaper' if 
Trump stopped 
tweeting: Iran 
OPEC envoy
Iran OPEC 

Representative Hossein 
Kazempour said Sun. 
that Donald Trump's 
tweeting habits are 
lifting oil prices, and the 
US president should stop 
posting on social media 
to alleviate the spike in 
prices.
The Iranian 
representative to OPEC 
made the remark in an 
interview with CNBC 
at the Joint Ministerial 
Monitoring Committee 
(JMMC) in Algiers on 
Sunday.
"The Trump 
administration is 
pushing politics into the 
OPEC (Organization of 
Petroleum Exporting 
Countries), and is 
aiming at spreading the 
members and securing 
their own interests by 
getting lower prices and 
so forth," he added. 
"I think what they 
are doing actually is 
(leading to) higher 
prices because the 
fundamentals even do 
not warrant this level of 
prices," Kazempour said.
"If they kept quiet, the 
prices would be cheaper, 
I am confident about 
that," he added. "I am 
telling him (Trump), 
keep quiet, do not do 
any tweets, and then you 
will be better off in the 
prices."
Kazempour said that he 
viewed Washington's 
increased political 
pressure on Iran and 
OPEC "something which 
cannot be accepted."
"I think first of all they 
are not attempting to 
break Iran; they are 
trying to change Iranian 
behavior on issues 
which are not related to 
oil," Kazempour said.
"Leveraging oil against 
the political will of the 
OPEC members here, 
as well as individuals, is 
something which cannot 
be accepted. Not by Iran 
only, but also by others," 
he stressed.
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FAO Forecasts Iran’s Cereal 
Output to Rise %12 in 2018

Men accounted for 1.6 million of this 
population group, according to a new 
report by the Ministry of Cooperatives, 
Labor and Social Welfare. 
The biggest cause of their unemployment 
was the temporary nature of their jobs, 
comprising 25%. 
Low wage (16.3%), expulsion or layoff 
(14%) and completion of mandatory 
military service (13.5%) were other main 
reasons behind the unemployment of 
formerly employed population.
These four causes were also cited as key 
reasons behind unemployment in the 
fiscal 2016-17. 
Iran’s unemployment rate stood at 12.1% 
in the last Iranian year, which ended 
on March 20, registering a 0.3% drop 
compared with the year before.
A total of 3.21 million Iranians were 
unemployed last year. 
Labor force participation rate—the 
proportion of the population of ages 10 
years and above that is economically 
active either employed or looking for 
work—stood at 40.3% or 26.58 million 
people, registering a 0.9% rise compared 
with the year before. 
Women’s unemployment rate stood at 
19.8% while men’s joblessness hovered at 
10.2%; that is, over 2.17 million men and 
1.03 million women of ages 10 and above 
were jobless last year. 
Men’s and women’s economic 
participation rates were 64.5% and 16% 

respectively last year.
According to SCI, 21.35 million men and 
5.23 million women of ages 10 and above 
were economically active last year; that 
is, they were either employed or looking 
for work.
The unemployment rate was 13.4% for 
urban areas (2.63 million people) and 
8.2% for rural areas (572,913 people).
SCI releases two figures for the youth 
unemployment rate: the proportion of the 
population between 15 and 24 years and 
those between 15 and 29.   
The youth unemployment rate of those 
between 15 and 24 years, stood at 28.4% 
last year, posting a 0.8% decrease while 
the unemployment rate of those between 
15 and 29 stood at 25.3% last year, posting 
a 0.6% decrease compared with the year 
before.
The services sector employed 50.4% of 
the Iranian population (11.77 million), 
whereas industrial and agricultural 

sectors provided 32% and 17.6% of the 
population with jobs respectively. 
Over 7.48 million were employed in the 
industrial sector and 4.1 million worked 
in the agro sector last year. 
The services sector employed 9.54 million 
men and 2.22 million women last year. 
Over 6.41 million men and 1.06 million 
women worked in the industrial sector 
and 3.21 million of men and 894,351 
women worked in the agriculture sector 
last year. 
Services sector accounted for 60.1% or 
10.21 million of all jobs in urban areas and 
24.4% or 1.5 million of the jobs in rural 
areas. 
The industrial sector made up 34.5% 
or 5.8 million of urban employment 
and 25.5% or 1.62 million of rural 
employment whereas 5.4% or 919,228 
of the total jobs in urban areas and 50% or 
3.19 million of the jobs in rural areas were 
in the agriculture sector.

No production increase discussed at 
JMMC meeting: official
 Iran’s OPEC Governor Hossein Kazempour Ardebili said 
no production increase was discussed during Sunday’s 
meeting of the Joint OPEC-Non-OPEC Ministerial 
Monitoring Committee (JMMC) in Algiers.Ardebili 
who represented Iran in the meeting told Shana that 
the compliance of OPEC and non-OPEC signatories of 
the OPEC output cut deal was announced at 118% and 
119%, respectively, during the meeting. “The member 
countries present in the meeting emphasized 100 percent 
compliance to the OPEC-Non-OPEC agreement,” Shana 
quoted him as saying.In 2016, OPEC and non-OPEC crude 
oil producers including Russia struck a historic agreement 
to curb their overall production by 1.8 million barrels per 
day by December 2018. 

Iran’s Trade With Italy Tops $590m
 Iran traded 389,963 tons of non-oil commodities worth 
$594.82 million with Italy during the first five months of 
the current fiscal year (March 21-Aug. 22), registering a 
32.03% growth in tonnage and 15.42% decline in value 
compared with last year’s corresponding period, latest 
data released by the Islamic Republic of Iran Customs 
Administration show.Iran’s exports to Italy stood at 
332,364 tons worth $168.90 million, up 56.91% and 
40.82% in tonnage and value respectively year-on-year. 
Italy was Iran’s 13th export destination during the period.
Iran mainly exported steel to Italy during the five-month 
period.Italy exported 57,599 tons of goods worth $425.91 
million to Iran, down 31.06% and 26.99% in tonnage and 
value respectively YOY. Italy was also the 13th exporter of 
goods to Iran over the five months.Imports mainly included 
baking machinery and air pumps.

SCI Puts Iran’s YOY Inflation at 
25.7%
 The goods and services Consumer Price Index for the 
month ending Sept. 22, which marks the end of the Iranian 
month of Shahrivar, registered a year-on-year increase 
of 25.7% compared with the similar month of last year, 
according to the Statistical Center of Iran’s latest report.
The average CPI in the 12-month period ending Sept. 
22 increased by 11.3% compared with last year’s 
corresponding period. The overall CPI (using the Iranian 
year to March 2017 as the base year) stood at 134.6 in 
Shahrivar, indicating a 5.4% rise compared with the 
previous month. SCI put urban and rural 12-month average 
inflation for Sharivar at 11.4% and 10.7% respectively. 
The overall CPI reached 134.4 for urban households and 
135.5 for rural households, indicating an increase of 5.3% 
for urban areas and 5.8% for rural areas compared with 
the previous month.The index registered a year-on-year 
increase of 25.7% for urban areas and 26.1% for rural areas 
compared with the similar month of last year. 

 Changes in Iran’s Q1 Export, Import 
Price Indices (March-June 2018)
The export price index (using the year ending March 2012 
as a base year using rial) stood at 226.2 for the first quarter 
of the current fiscal year (March 21-June 21).This marks 
an 18.1% increase compared with the preceding quarter 
(winter) and a 28.5% rise compared with last year’s same 
quarter, the Statistical Center of Iran’s latest data show.EPI 
tracks changes in the price that firms and countries receive 
for export products. Increases in the EPI are typically due to 
strong foreign demand or higher internal costs within the 
exporter’s country. 

 Out of 3.2 million unemployed 
people in the fiscal 18 -2017, 
about 1.8 million or more than 
%56 experienced frictional 
unemployment (those who were 
not working because they were 
in between jobs or formerly 
employed).

Main Reasons Leading to 
Frictional Unemploymentnews

Oil Rises Near -2Month 
High as OPEC Stops Short of 
Pledging More
 Oil climbed near the highest level since July after OPEC and its allies 
signaled less urgency to boost output and stopped short of promising extra 
volumes of crude despite US pressure to temper prices.
Futures in New York rose as much as 1.2 percent. The Organization of 
Petroleum Exporting Countries and its allied producers gave a tepid 
response to US President Donald Trump’s demand that it take rapid action 
to reduce prices, saying it would boost output only if customers requested 
it. Signs of slowing growth in US crude production also supported prices.
Oil has rallied about 10 percent from the August lows as investors 

increasingly question whether OPEC and allies will boost output as the US 
sanctions on Iran’s exports nears. Still, a full-blown trade war between the 
US and China could imperil global economic growth that underpins crude 
demand as the two countries are hours away from a new round of tariffs on 
each other’s goods, according to Bloomberg on Monday.
Oil investors are “trading the weekend news very favorably,” said Stephen 
Innes, Singapore-based head of Asia Pacific trading with Oanda Corp.
“Saudi Arabia and Russia ruled out any expeditious supply increases at the 
Algeria meeting while decidedly ignoring Trump’s call to increase supplies 
and ease price pressures.”
West Texas Intermediate for November delivery rose as much as 88 cents 
to 71.66$ a barrel on the New York Mercantile Exchange and traded at 
71.54$ at 12:15 p.m. in Tokyo. The contract climbed 46 cents to 70.78$ 
on Friday. Total volume traded was slightly below the -100day average.
Brent for November settlement rose 97 cents to 79.77$ on the ICE 

Futures Europe exchange. The contract 
advanced 10 cents to 78.80$ on 
Friday. The global benchmark traded 
at an 8.23$ premium to WTI for the 
same month.
Trading on the Shanghai 
International Energy Exchanged is 
closed for a Chinese public holiday. The 
contract for December delivery fell 0.7 
percent on Friday.
Saudi Arabia signaled the kingdom is in no r u s h 
to bring oil prices down from current levels. “The market is well-supplied,” 
Saudi Energy Minister Khalid Al-Falih said after the OPEC meeting in 
Algeria over the weekend. “The reason Saudi Arabia didn’t increase more 
is because all of our customers are receiving all of the barrels they want.”

ran’s unemployment 
rate stood at %12.1 
in the last Iranian 
year, which ended 
on March 20, 
registering a %0.3 
drop compared with 
the year before.
A total of 3.21 million 
Iranians were 
unemployed last 
year. 

 Iran Privatization Organization’s 
Gravest Dilemma: Volatile Forex 
Market
The gravest problem facing privatization in Iran is the volatile foreign 
currency market, the head of Iranian Privatization Organization said.
Stressing that making accurate estimates of the value of public 
companies with foreign-made machinery is difficult amid wild 
fluctuations in the foreign exchange rates, Mir Ali Ashraf Abdollah 
Pouri-Hosseini added that the organization has to wait till the forex 
market stabilizes. He noted that a total of 74 companies have been put 
up for privatization since the beginning of the current year (March 
21), of which 45% have successfully been handed over to private 
owners.
The privatization of Moghan Agro-Industrial and Animal Husbandry 
Company in July at 18,500 billion rials ($157.44 million) was a major 
success story for IPO in the current year, as the sale value equals that 
of entire transfers in the last fiscal year (March 2017-18), Mehr News 
Agency quoted Pouri-Hosseini as saying. 

Moghan Agro-Industrial and Animal Husbandry Company is located 
in Ardabil Province’s Moghan Plain where some of Iran’s biggest food 
processing, dairy, beet and cotton production units are based. The 
region is also famous for its mechanized gardening and production 
of organic fruits.
Earlier, Jafar Sobhani, advisor to the Iranian Privatization 
Organization, said IPO has introduced a number of incentives to 
energize and reward the participation of private sector in taking over 
state-run enterprises and assets.“For example, the enterprises may 
be sold in installments. Interest rate charged for installment credit 
will be 14%, if an enterprise is transferred to companies affiliated 
to the quasi-state sector while it will be 3% if it is handed over to the 
‘real’ private sector. Moreover, the period of time until payments 
are made in full is extended for the private sector,” he told Securities 
and Exchange News Agency late August. On the transition of public 
companies to private owners in recent years, Sobhani said, “All public 
entities privatized since last year have been transitioned to the ‘real’ 
private sector. Not a single rial of the shares of public organizations 
has been transferred to quasi-state bodies.”



...  reasons over 
the past months. 
However, none of 
these pressures 
could not upset these 
people like the Ahwaz 
incident that led to the 
martyrdom of many of 
our compatriots. Now 
people are waiting that 
Rouhani in this general 
assembly, as well as 
the General Assembly 
of Peace, speak so 
strong that forever the 
idea of assassination 
in our country will 
be removed from 
the minds of the 
hypocrites. One of the 
Margins of Rouhani's 
visit to New York is his 
visit to his American 
counterpart Trump. A 
meeting that seems to 
have been criticized 
long ago by expressing 
the inclination of the 
president to meet with 
Hassan Rouhani on the 
sidelines of his visit 
to the organization's 
summit.

 

The US peace activist Medea 
Benjamin who recently 
protested Washington’s 
warmongering policies 
against Iran in a message 
sympathized with victims 
of the deadly attack in 
southwestern Iran.'What a 
horrific day for the people of 
#Iran in #Ahvaz, who suffered 
a terrorist attack that killed 
26 people and wounded over 
50. @CODEPINK, our hearts 
go out to the Iranians for 
this terrible loss,' Benjamin 
tweeted on Sunday.Benjamin, 
66, is the co-founder of Code 
Pink Institute: Women for 
Peace, an internationally active 
NGO that describes itself as a 
'grassroots peace and social 
justice movement working 
to end US-funded wars and 
occupations, to challenge 
militarism globally and to 
redirect our resources into 
health care, education, green 
jobs and other life-affirming 
activities'.Earlier after head 
of US think tank Brian Hook 
finished the first part of his 
speech at the Hudson Institute 
discussing the need to stop 
what he claimed to be the 
Iranian nuclear proliferation, 
Benjamin shouted that they 
are making a case for a war 
with Iran. How did the war 
with Iraq turn out? You're 
doing exactly the same thing 
as we did in the case of Iraq.

Defense Minister Vows Severe 
Response to Ahvaz Terror Attack
 The Defense minister of Iran warned those behind a recent 
terrorist attack on a military parade in the city of Ahvaz that they 
will have to face Iran’s severe reaction.
In comments on Sunday, Brigadier General Amir Hatami 
expressed condolences over deaths of civilians and military 
forces in the September 22 terrorist attack in the southwestern 
city.Deploring attempts to create rift and upset security in 
Iran, Hatami said the terrorists should be expecting “a harsh 
and surprising response” as a revenge for the martyrdom of 
Iranians in Ahvaz.He added that the terrorist attack highlights 
the necessity for growing defense capabilities and debunks the 
US notion that Iran does not require defense weapons.During 
the military parade in Ahvaz on Saturday morning, Takfiri 
militants opened fired on military officials and ordinary people 
in the event. At least 25 people have died and 60 others injured in 
the terrorist attack.A senior spokesman for the Iranian Armed 
Forces said four terrorists were involved in the attack, noting 
that they had hidden their rifles in the parade venue beforehand.
US administration after politicizing 
OPEC
US administration is seeking to politicize the Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (OPEC), Iran's representative 
to OPEC said.'The Trump administration is pushing politics into 
the OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), 
and is aiming at spreading the members and securing their own 
interests by getting lower prices and so forth,' US media CNBC 
quoted Hossein Kazempour Ardabili as saying .
Trump said that the oil price is high and OPEC should decrease 
it, he noted.
US president has also called for increasing oil production to 
compensate the possible reduction in production of Iran, Libya 
and Venezuela in international markets, Ardabili said.
'I think what they are doing actually is (leading to) higher prices 
because the fundamentals even do not warrant this level of 
prices,' Kazempour added.
'If they kept quiet, the prices would be cheaper, I am confident 
about that,' he noted. 
'I am telling him (Trump), keep quiet, do not do any tweets, and 
then you will be better off in the prices,' Kazempour was quoted 
as saying.
Denmark, Netherlands ready for 
investigating Al-Ahwaz terrorists' 
background
 Ambassadors of the Netherlands and Denmark expressed 
readiness for investigating the background of the self-
proclaimed Saudi-affiliated Al-Ahwaz terrorist group that 
claimed the responsibility for Ahvaz attack.
The ambassadors expressed regret over the deadly attack in 
southwestern Iran, head of Iranian Foreign Ministry office in 
Khuzestan Mohammad Hadi Jazinizade told .
Jazinizade slammed the terrorist attack, saying it is the fruit of 
extremist and deviant thoughts.
The high-ranking Dutch and Danish diplomats were strongly 
objected for their countries' accommodating some members 
of the group who were responsible for the crime in Ahvaz, he 
added.
At least 25 people were killed and more than 60 others injured 
during Saturday morning terror attack in Ahvaz, capital of 
Khuzestan Province, in southwestern Iran.
“The terrorists disguised as the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) and Basiji (volunteer) forces opened fire at 
the authorities and people from behind the stand during the 
parade,' Governor of Khuzestan Gholam-Reza Shariati said 
earlier.The self-proclaimed Saudi-affiliated Al-Ahwaz terrorist 
group claimed the responsibility for the attack.

US foreign policy giants on Trump's 
Iran policy: Vain, risky

In a statement first shared with Politico and 
visibly softly-worded to avoid a quick rejection 
by Trump, 53 former foreign policy bigwigs 
said that while they supported “some of the 
[Trump] Administration’s” anti-Iran policies, 
they believed those policies would either fail to 
bring results or spark a war with Iran.
“We support some of the Administration’s 
objectives but believe they can only be achieved 
through a strategy that is both multilateral—
engaging close allies and other powers—and 
which combines pressure and diplomacy,” 
they said.“The Administration’s emphasis on 
coercion and threats of military action without 
diplomatic engagement provides no exit ramp 
to avoid collision,” they noted.The senior 
figures specifically took issue with the Trump 
White House’s unilateral withdrawal from a 
multilateral nuclear deal with Iran, known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action, or the 
JCPOA.“The US withdrawal from the nuclear 
agreement (the JCPOA) does not advance the 
achievement of any of the US’s objectives,” they 
wrote in their statement.
The Trump administration pulled out of the 
Iran deal on May 8. It had already stopped 
performing many of its contractual obligations 
almost since 2017. ’Threats will unite Iran; 
alienate Europe, Russia, China’
The signatories said the White House’s 
“mounting threats” against Iran would only 
“serve to unite Iran’s political factions against 
external threat.”
“Threats also encourage common cause 
among the Europeans, Russia and China in 

opposition to the US.”
Regime change? ‘Wishful thinking’
Most notably, they pointed to a policy of regime 
change — which the Trump White House is 
widely believed to be pursuing against Iran 
while refusing to openly admit it — and said 
that policy reflected “wishful thinking.”
“The Administration’s suggested policy of 
regime change in Iran reflects wishful thinking 
and a flawed interpretation of intelligence 
about Iran’s vulnerability,” the statement 
read. “The 2003 US invasion of Iraq remains a 
striking reminder of our inability to estimate 
accurately the long-term impact of US actions.”
But in advocating pressure and diplomatic 
engagement, the 53 figures effectively 
repeated support for a policy tried by former 
president Barack Obama, who negotiated 
the nuclear deal with Iran.Before that deal 
was struck in 2015, Iran had already been 
negotiating with world powers for some 
12 years. Tehran had consistently stressed 
that while it was open to dialog, it would not 
unilaterally concede anything under pressure.
In the deal that was ultimately agreed to by the 
original six world powers, Iran secured the 
termination of all international and unilateral 
sanctions related to its nuclear program, 
including restrictions on its oil sales.
‘Secondary sanctions will lead to weakening 

of dollar’The Trump administration has 
now re-imposed those sanctions, as well 
as newer ones, and has also reintroduced 
penalties on third countries that continue 
to do business with Iran.Those penalties, 
known as “secondary sanctions,” have irritated 
European countries, as well as Russia and 
China, which remain collectively committed 
to the deal post-American withdrawal.In their 
statement, the foreign policy figures criticized 
those sanctions as detrimental to America, 
as well.“US secondary (extra-territorial) 
sanctions... bring the US into confrontation 
with allies and partners, thereby weakening 
their support for other US objectives. They 
also spur blocking laws to shelter firms against 
US action, put the US into potential violation 
of its trade agreements and contribute to the 
weakening of the US dollar,” they wrote.The 
European Union (EU) has activated a “blocking 
statute” to protect European businesses from 
the secondary US sanctions.While Europe has 
been taking a range of measures to sustain 
the Iran deal, including with the activation 
of the “blocking statute,” there may be signs 
that the bloc may falter on providing practical 
guarantees that Iran will continue to reap 
economic benefits from the deal — guarantees 
that Iran has demanded in order for it to 
continue to fully implement the JCPOA.

Rouhani’s 
defense of Iran

Famous US 
peace activist 
sympathizes 
with victims of 
Ahvaz attack

A group of US foreign policy 
figures, including former secretary 
of state Madeleine Albright, have 
described President Donald 
Trump’s policies toward Iran 
as not only ineffectual but also 
potentially contributory to “a 
more dangerous, destructive and 
enduring regional conflict with 
Iran.”

US President Donald Trump wants to 
hold talks with Iranian President Hassan 
Rouhani during this week’s United 
Nations General Assembly gathering, 
according to his Secretary of State Mike 
Pompeo.
“I think the president’s been pretty 
clear about that. He’s happy to talk with 
folks at any time,” Pompeo said on NBC 
on Sunday. “If there’s a constructive 
dialogue to be had, let’s get after it.”   
The former CIA chief made the 
comments as Tehran was accusing the 
United States for causing insecurity in 
Iran with the help of “small mercenary 
states.”

Terrorists recently opened fire on people 
watching a military parade held to mark 
the invasion of Iran by former Iraqi 
dictator Saddam Hussein during the 
1980s.
The Saudi-backed al-Ahvaziya terror 
group, which is based in Europe, has 
claimed responsibility for the assault.
Trump keeps talking about new 
negotiations with Iran after withdrawing 
from the nuclear deal and imposing 
sanctions, prospect repeatedly shattered 
by Iranian leaders.
Foreign Ministry spokesman Bahram 
Qassemi has previously dismissed as 
“ridiculous” claims attributed to US 

Ambassador to the UN Nikki Haley that 
Iranian President Hassan Rouhani had 
asked for a bilateral meeting with Trump.
Iran says the US is responsible for 
the continuance of the ominous 
phenomenon of terrorism in the region 
and across the world.
In May, Trump pulled the US out 
of the agreement, called the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
despite objection from the other 
signatories, the UK, Russia, Germany, 
China and France, further re-imposing 
the anti-Iran sanctions lifted under the 
deal.
Leader of the Islamic Revolution 

Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei has 

stressed that the Islamic Republic will 
not enter into new negotiations with 
the United States due to cheating and 
bullying nature of its government.
Under the JCPOA, Iran undertook to put 
limits on its nuclear program in exchange 
for the removal of nuclear-related 
sanctions imposed against Tehran.

Trump ‘happy’ to open Iran talks at any time, ex-CIA 
chief says

report

Politics
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 Rouhani: US violations 
of int’l commitments to be 
exposed
 President Hassan Rouhani said on Sunday that UN 
General Assembly meeting is a suitable opportunity for 
exposing US violations of international commitments.
Rouhani: US violations of int’l commitments to be 
exposed
Upon arrival at John F. Kennedy International Airport late 
Sunday, he added that like previous years, this year’s trip 
has been planned for attending UN General Assembly 
Summit and meeting with some leaders. But this year 
the situation is different as the US has withdrawn from 

the JCPOA. 
“This is a suitable opportunity to expose US breaches of 
the international regulations,” he said.
“We are going to explain Iran’s viewpoints and stances on 
international and regional developments,” Rouhani said.
Rouhani is scheduled to explain Iran’s viewpoints and 
stances on international developments on Tuesday.
Rouhani would also draw global attention to the 
consequences of US exit from the international pact 
known as Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
He is also slated to focus on the risks of repeated 
violations of international pacts by the US and its 
unilateralism.
President Rouhani will also address Peace Summit 
commemorating the anti-apartheid icon Nelson Mandela 

on Monday.
Meeting with the US foreign 
policy elites, interview with 
foreign media and meeting 
with UN secretary general 
are among other programs 
of the Iranian president 
during his stay in New York.
Rouhani's chief of staff 
Mahmoud Vaezi, Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif, 
deputy foreign minister for political 
affairs, Majid Takht-e Ravanchi and deputy f o r e i g n 
minister Seyyed Abbas Araqchi are accompanying 
Rouhani on his trip to New York.

"The US 
withdrawal 
from the nuclear 
agreement (the 
JCPOA) does 
not advance the 
achievement of 
any of the US’s 
objectives," they 
wrote in their 
statement.

British PM says Iran nuclear deal 
should stay in place
 British Prime Minister Theresa May says she believes Iran is holding up its 
end of the 2015 nuclear deal.
She told 'CBS This Morning' co-host John Dickerson 'From what we see, 
we believe that it is doing that.' She also said the deal, formally known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action, should stay in place because she 
said it will prevent Iran from gaining a nuclear weapon.'We believe that 
that should stay in place,' she said. 'And others involved in putting that deal 
together believe that it should stay in place.' 
The U.K. and other partners continue to support the deal, which opened 
up economic cooperation with Iran, despite U.S. threats to sanction any 
country that did business with Iran. Dickerson's interview with May will 
air on 'CBS This Morning' on Monday.
Iran and other world powers — the U.S., China, Russia, the U.K., France, 

Germany and the European Union — reached the deal in 2015. It eased 
sanctions on Iran in exchange for the country curbing its nuclear program. 
The International Atomic Energy Agency (IAEA) regularly checks Iranian 
nuclear facilities to ensure that the country is keeping to its commitments. 
The IAEA found at the end of August that Iran was complying with the deal's 
requirements. 
Earlier this year, President Trump, who criticized the deal during his 
campaign and during the first year of his presidency, followed through 
on his threat to withdraw from agreement. Signing a presidential 
memorandum, the president reinstated U.S. nuclear sanctions on 
the Iranian government , jumpstarting the 'highest level of economic 
sanctions.'May said, '...There are other aspects of Iran's behavior that we 
need to be dealing with.' She said ballistic missiles and 'the way in which 
Iran is acting in the region are issues that need to be looked at. 'But we also 
want to ensure that we have a nuclear deal in place that prevents them from 
getting a nuclear weapon,' she said. 
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Some Elements behind Ahvaz Terror Attack 
Arrested: Iran’s Intelligence Minister
 Iran’s Intelligence Minister Mahmoud Alawi said a number of elements 
behind Saturday’s terrorist attack on a military ceremony in the 
southwestern city of Ahvaz have been arrested.September, 24, 2018 - 10:37 
Politics Comments “We will bring to justice each one of the terrorists,” Alawi 
said, addressing the funeral procession of the martyrs of the terror attack 
held in Ahvaz on Monday morning.  He added that a number of elements behind 
the incident have already been detained by the security forces.A large number of 
people gathered in Ahvaz to participate in the funeral procession of the martyrs of 
the attack, which killed 25 people and injured dozens more.The massive ceremony started 
at 8:30 a.m. (local time) in the southwestern city with a number of high-ranking officials in attendance.

Rouhani eventually 
traveled to New York. 
The achievements of 
this journey is a great 
deal of reflection. In 
his second trip to New 
York to attend the 
seventy-third session 
of the UN General 
Assembly, Rouhani 
has several distinct 
features compared to 
his first trip. The first 
difference between 
Rouhani's trip with 
his previous visit 
is that this time, 
Trump is the head of 
the United Nations 
General Assembly 
He is, the same 
Trump that was torn 
off JCPOA and left it. 
Other differences this 
time can be the latest 
terrorist incident in 
Ahwaz, Maybe people 
have been pressured 
for various
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Iranian Foreign Ministry spokesman Bahram Qassemi 

has dismissed anti-Iran claims and accusations raised in 

an annual report by the US State Department on terror-

ism.
“The unfounded and baseless accusations levelled by the US against 
the Islamic Republic of Iran come as the Saturday terrorist attack on 
a military parade in Iran’s southwestern city of Ahvaz revealed to the 
world Iran is one of the main victims of terrorism,” Qassemi said in 
a statement.“This is a completely clear and objective reality which 
has been neglected by regimes like that of the US over the past four 
decades. Such regimes continue to view their support for extremist 
and terrorist groups as a means to press ahead with their goals while 
pretending to be fighting terrorism,” he added.Qassemi went on to 
say that various US administrations have long been adopting the 
policy of creating, strengthening, supporting and deploying terrorist 
groups in various parts of the world in order to implement their 
macro strategies for destabilizing other states.
“Publishing such annual reports, which are more like a blame 
game aimed at acquitting oneself and accusing others, unveils 
the US’ double and conflicting standards over the past decades,” 
he noted.He said the Trump administration’s explicit support for 

notorious terrorist groups who have the blood of thousands of 
innocent Iranian civilians on their hands reveals the absurd and 
fake humanitarian and anti-terrorism gestures of Washington.The 
spokesman then referred to the US regime’s support for several 
extremist and terrorist groups over the past years which led to a 
chain of crises in the Middle East and said the US accusations against 
the Islamic Republic of Iran come as Washington’s contribution to 
the terrorist and extremist activities in the world as well as its new 
role in protecting the remnants of terrorists in Syria and transferring 
foreign terrorists to Afghanistan and central Asian states are no 
secret any more. 
“Based on its policy of using terrorism as an instrument and its belief 
in good and bad terrorism, the US continues to prolong the lifetime 
of the nasty phenomenon of terrorism in the world particularly in 
the Middle East. The US must be held accountable for the brutal 
behaviours and measures of the groups,” he noted.
The spokesman advised the US administration and officials to 
abandon their old policies of promoting Iranophobia and levelling 
unfounded and unrealistic accusations against the country 
and called on them to correct their mistakes and wrong policies 
towards the region through certain measures including cutting its 
connection with known and unknown terrorist cells.

"If the executive actions regarding the dam 

on the third water tunnel are carried out 

based on the schedule, and the dam ex-

ploited and the reservoir filled with water by the next 

two years and a half, we will arrive to witness the per-

manent flow of water in the Zayande-Roud River," the 

chairman of Isfahan Islamic City Council said.
"The water crisis of the Zayande-Roud River is the 
result of the responsible organizations' failure 
to perform their legal duties, the lack of effective 
management regarding the water consumption, and 
also the violations carried out by the government," 
Fathollah Moein said.Saying that the Zayandeh-
Rood River belongs to Isfahan forever, he added, 
"Unfortunately, unauthorized water offtakes and the 
lack of proper management have caused the long-
term dryness of the vital lifeline of Isfahan. Isfahan 
city council members and the mayor of Isfahan have 
had two meetings with the vice-president to follow 
up and resolve some of the problems related to the 

Zayande-Rood River".
Referring to the holding of the meetings with the 
energy minister and minister of agriculture jihad, 
regarding the water issues and the farmers' problems 
respectively, he hoped that the continuous follow-ups 
of the responsible authorities will be effective, and 
water will flow in the Zayande-Rood River again."

In a reaction to US annual report on 
terrorism

 Permanent flow of water in Zayande-
Roud River by exploiting dam on third 
water tunnel

Ahvaz holds funeral for 24 martyrs of terror attack

Thousands of Iranians attended a funeral ceremony and procession held in Ahvaz for 24 martyrs from the 

Sat. terrorist attack on a military parade in the southwest city which left 60 others injured, including civil-

ians. ‘Al-Ahwazi’ separatist terrorist group and ISIL have both claimed responsibility for the attack.

Samadie bus 
terminal to be 
modernized

"The development project of Samadie bus terminal 
will be launched during the decade of Fajr then it will 
turn into a modern and up-to-date terminal," the 
CEO of general organization for passenger terminals 
of Isfahan said.
"Now, of 17 thousand square meters area of Samadie 
bus terminal, 12 thousand meters is owned by the 

organization and the rest 5 thousand square meters 
will be entrusted to the bus terminal organization 
during the next two month," Abbas Mahboubi said.
"The groundbreaking ceremony of the Samadie bus 
terminal development plan will be held during the 
decade of Fajr, and it will be constructed within two 
years with the contribution of the private sector and 
the allocated credit of 40 billion Tomans," he noted.
Pointing to the construction of Andisheh bus 
terminal, he noted, "Up to now, the ownership 
problem of 20 thousand square meters of the 
land of Andishe terminal has been solved, and the 
organization tries to deal with the issues related to 
the whole ownership. Of course, we will arrive to 
witness a good future of this terminal by exploiting 
the subway station and BRT lines."
"In order to solve the traffic problems of Kaveh 
passenger terminal, the ownership of a land in the 
north of Isfahan has put on the agenda to turn it 
into a place for bus wash systems. This year, nearly 
70 development plans have been proposed for 
five terminals of Isfahan. Of those, 40 programs 
have been implemented up to this moment, 
such as launching gasoline pumps and cargo 
handling by automated systems at bus terminals,"  
he mentioned.
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