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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
5,001,0005,351,000قدیم

سکه طرح 
5,217,0004,751,000جدید

2,711,0002,381,000نیم سکه

1,451,0001,421,000ربع سکه

696,000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,118,0001,945,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18488,940449,010 عیار

یک گرم طالی 
19516,060473,910 عیار

یک گرم طالی 
24651,920598,670 عیار ادامه در صفحه 

 تالش غلط مردم 
برای خرید دالر ۱۷هزارتومانی؛

اوضاع را بدتر نکنیم!
قیمت دالر و ســکه باز هم رکــورد زده و به 
مرزهای تاریخی رســیده اما در هیاهوی این 
گرانی ها یک اتفاق تکــراری خطرناک باز هم 
درحال انجام است و آن هجوم مردم برای خرید 
دالر است که در واقع باعث تشدید گرانی ارز و 

گرفتاری بیشتر خود مردم می شود.
طی روزهای اخیر قیمت دالر و سکه در بازار 
آزاد باز هم شاهد ثبت رکوردهای تاریخی است 
و هر ســاعت یک قیمت جدید از این بازارها 

بیرون می آید.
شاید در نگاه اول مهمترین علت این رکوردها، 
اتفاق های سیاســی اســت که در این روزها 
رخ می دهد ولی اندکی تامل در بازار نشــان 

می دهد که ...

 گرانفروشی 
دیگر جرم نیست!

گران شــدن کاال هــا در ایران 
 به طــور ناگهانی و بــی دلیل 
تاریخچه  ای بس غنی دارد! اما 
گرانی های اخیر که دیگر نفس 
مردم را بند آورده و گویی پا روی 
گلوی مردم گذاشته تا خفه شوند 
از زمانی آغاز شد که ترامپ برجام 
را پاره کرد ، و یا کمی عقب تر از 
زمانی که مردم برای دومین بار 

به دولت تدبیر و امید رای دادند!
افزایش قیمت در هر کاالیی به 
بهانه خاصی انجام شد. گاوداران 
به بهانه نبود علوفه شیر را گران 
کردند و ظروف یکبار مصرف و 
لوازم بهداشتی به دلیل نبود مواد 
اولیه گران شد. اما حقوق ها، نه 
تنها زیاد نشــد بلکه در مواردی 
کم و یا حتی بــه دلیل تعطیلی 
کارخانه ها و تولیدی ها قطع نیز 
شد. مسلما هیچ کدام ازموارد ذکر 
شده دلیلی بر این بی بند و باری 
در قیمت ها نمی شود. اگر قرار 
است کاالیی گران شود باید قانون 
داشته باشد و مشخص شود به چه 
میزان این گرانی ها اعمال شود نه 
اینکه هر کس توان بیشتری دارد 

و یا به اصطالح قلدرتر است ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
    ما در دهه هایی بنا به شرایط اجتماعی زمانه که درگیر انقالب و جنگ بوده ایم از گردشگری غافل شدیم اما نگاه اقتصادی به این مقوله نداشتیم و بیشتر به صنعت و کشاورزی پرداخته ایم.  

امروزه یکی از راه های جایگزینی برای صنعت و یا کشاورزی که با مشکالت فراوان دست و پنجه نرم می کند گردشگری است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان مطرح کرد؛ 

اصفهان ، رتبه نخست گردشگری طبیعت کشور

3

خودرو

خودروبانک
گـــزارش

بررسی رنو ساندرو معمولی و استپ وی؛

دوقلوهای غیرهمسان 
در اکتبر سال 2008 
بخش رنــو برزیل، با 
فاصله ای ده ماهه از 
آغاز فروش و عرضه ساندرو، از نسخه استپ 
وی آن پرده برداشت که نسخه کراس اوور 
ساندرو محسوب می شــد. این خودرو از 
نظر ظاهر دارای تفاوت هایی با نسخه عادی 

ساندرو است.

پلتفرم ساندرو با دو خودروی تندر 90 و رنو کلیو 
 نســل دوم یکســان بوده و با کد X90 شناخته 
می شود. کد اتاق آن نیز B90 است که متفاوت از 
اتاق تندر 90 با کد L90 نامگذاری شده، شناخته 
می شود. بنابراین، ساندرو نسخه هاچبک تندر 90 
حساب نمی شود. همچنین بد نیست بدانید که 
ساندرو در سگمنت سوپرمینی یا ساب کامپکت 
جای می گیرد. برای بررسی دقیق تر این خودرو در 

ادامه همراه ما باشید.

  ابعاد و طراحی بدنه
به دلیل اشتراک پلتفرم با تندر 90، این دو خودرو 
در برخی نقاط بدنه تشابهاتی با یکدیگر دارند. این 
تشابهات نامحسوس مسبب برداشتی نادرست از 
وجوه اشتراک این دو خودرو شده اند. ارتفاع این 
دو خودرو از سطح زمین 12 سانتی متر بوده و با 
یکدیگر یکسانند؛ اعداد برای ارتفاع کل آن ها نیز 

به همین منوال هستند.
یکی از خواص اشــتراک پلتفرم همین تناسبات 
ابعادی نزدیک به هم است. افزایش ارتفاع از سطح 

زمین در استپ وی نسبت به مدل معمولی قابل 
پیشبینی است. در نمای خارجی، ساندرو ظاهری 
ساده و خسته کننده دارد. برخالف وفور خطوط 
تیز در بدنه تندر 90، در ســاندرو، از ترکیب این 
خطوط با منحنی استفاده شده که ترکیبی قابل 
تحمل تر را ایجاد می کنند. باید اعتراف کرد که 
هرچه قدر طراحی این خودروی اقتصادی خسته 
کننده و بدور از هیجان و خالقیت اســت، اما به 
اندازه تندر 90 چشــم را آزار نمی دهد.در نسخه 
استپ وی تغییراتی را در اجزای بدنه شاهدیم که تا 
حدود بسیار زیادی از بی روح بودن بدنه آن نسبت 
به ساندرو عادی کاسته اند. در اصل این تغییرات 
بسیار انگشــت شــمارند، اما به لطف بکارگیری 

استادانه، نتیجه ای فراتر از انتظار داده اند. 

  طراحی کابین
استپ وی و ساندرو معمولی هیچ تفاوتی با یکدیگر 
در این بخش ندارند. طراحی کلی کابین ساندرو را 
می توان نسخه بروزرسانی شده تندر 90 دانست. 
فرم تیز و خشن داشبورد تندر اکنون جای خود را 
به خطوط دوار و منحنی داده اند. البته همچنان 
کابین ساندرو فاقد هرگونه جذابیت بصری بوده و 

بسیار خسته کننده و بی روح است.
فرمان، دســتگیره در و دسته دنده ساندرو شبیه 
موارد استفاده شده در کابین مگان هستند. قاب 
دور دریچه کولر های دایره ای شکل، پنل کنسول 
میانی و برخی از قطعات استفاده شده روی درهای 
کناری به رنگ نقــره ای درآمده انــد تا کمی از 

یکنواختی فضای کابین کاسته شود.
تمام بخش های کابین ساندرو از پالستیک خشک 
ساخته شــده، اما لمس آن، حس خیلی بدی را 

انتقال نمی دهد. 

  مشخصات فنی
پارس خودرو ســاندرو را در ایران تنها با پیشرانه  
 K4M 696 عرضه می  کند. ایــن موتور 1598 
ســی ســی حجم دارد و از آرایش چهار سیلندر 
خطی با 16 سوپاپ بهره می  گیرد. توان حداکثر 
آن معادل 105 اســب بخار است. شرکت مونتاژ 
عرضه کننده، همانطور که به آن اشــاره شد، رنو 
ساندرو را در دو نسخه دســتی و اتوماتیک روانه  
بازار کرده است. سیستم انتقال قدرت مدل دستی 
از نوع 5 ســرعته و مصرف ســوخت ترکیبی آن 
بر اســاس کاتالوگ معادل 6.7 لیتر در هر 100 
کیلومتر است که در اســتفاده روزانه این مقدار تا 
7 الی 7.4 لیتــر در 100 کیلومتر افزایش خواهد 
یافت. مدل اتوماتیــک این خودرو از سیســتم 
انتقال قدرت چهار ســرعته بــا قابلیت تعویض 
دســتی بهره می  برد و به صــورت ترکیبی در هر 
100 کیلومتر، حدود 8.3 لیتر مصرف ســوخت 
 دارد. حداکثر ســرعت ساندرو و اســتپ وی در

 مدل  های دستی و اتوماتیک به  ترتیب 175 و 170 
کیلومتر بر ساعت بوده و این دو به  ترتیب در مدت 
10.5 و 11.5 ثانیه از حالت سکون به سرعت 100 
کیلومتر بر ساعت می رســند. اعداد و ارقام برای 
مدل استپ وی نیز به همین صورت هستند، تنها 
مصرف نسخه اتوماتیک در کاتالوگ 8 لیتر در 100 
کیلومتر عنوان شــده که کمی از نسخه هاچبک 

عادی کمتر است.

  امکانات رفاهی و ایمنی
از آنجایی که بــا خودرویی به واقــع اقتصادی و 
مخصوص بازارهای در حال توسعه طرف هستیم؛ 
بنابراین نمی توان انتظار داشت امکانات رفاهی آن 
راضی  کننده و جذاب باشــند. تجهیزات رفاهی 
ساندرو )که اگر بتوان آن ها را تجهیزات نامید( به 
مواردی مانند چراغ مه  شکن جلو، آینه های جانبی 
برقی، سیستم صوتی مجهز به پورت USB، چهار 
بلندگو، کنترل سیستم صوتی زیر غربیلک فرمان 
)مدل اتوماتیک(، قفل مرکزی به  همراه کنترل از راه 

دور و سیستم ضد سرقت اشاره کرد.

  رقبای ساندرو و ساندرو استپ وی در ایران
اغلب رقبای ســاندرو از میــان خودروهای تولید 
داخل و چینی هستند؛ شاید بتوان نزدیک  ترین 
رقیب خارجی این خــودروی هاچ  بک را برلیانس 
H320 دانست. از دیگر رقبا می توان به پژو 207 
 Cross H30 جدید، ام وی ام 315، دانگ فنگ
 و لیفان X50 اشاره کرد. نزدیک ترین جایگزین ها

 برای مدل اســتپ وی نیز اغلب چینی هستند. 
 ،X22 ام وی ام ،CS محصوالتی مانند چانــگان

.S3 توربو و جک S5 هایما

   شــرکت فوالد  مبارکه  
با روحیــه انقالبی خود 
در اقتصاد کشــور بسیار 

تاثیرگذار است
آیت اله مهدوی، فوالد مبارکه 
را یکی از صنایع بزرگ کشور 
دانست و گفت: این شرکت با روحیه انقالبی 
خود در اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار است. 
مدیریت و کارکنان این شرکت باید با جدیت 
هرچه تمام تر به کار خود همت گمارند و به 
پیش بروند.وی خاطر نشان کرد: پیشرفت های 
فوالد مبارکه در طی شش ماه اول سال جاری، 
بسیار بااهمیت تر از دستاوردهای سال های 
قبل است. باید به خاطر داشته باشیم صادرات 
کاالهای ایرانی و شناســایی و دستیابی به 
بازارهای جدید در چنین شرایطی بسیار مفید 
و اثربخش است. با توسعه صادرات و دستیابی 
به بازارهای جهانی بیشتر، دو کار مهم انجام 

می دهیم: اول اینکه در حل مشکالت ارزی 
و اقتصادی کشــور همت گمارده ایم؛ دیگر 
اینکه صدای انقالب را قوی تر از همیشــه به 
گوش جهانیان می رسانیم.امام جمعه موقت 
اصفهان گفت: دشمن با تحریم ها سعی دارد 
انقالب اسالمی را با شکست مواجه کند و به 
سایر کشــورهایی که از نظام سلطه به تنگ 
آمده اند، بقبوالند که انقالب مســتضعفان 
محکوم به فناســت که البته به شکســت 
کشاندن انقالب اسالمی ایران با وجود مردان 
جهادی در صنعت و همه عرصه های کشور 
برای دشــمنان خواب تعبیرناشدنی است.
وی از وجود والیت فقیه و ایام محرم و صفر به 
عنوان دو بازو و کمربند قوی برای ثبات انقالب 
اسالمی ایران یاد و تصریح کرد: دشمن برای 
به شکست کشاندن انقالب اسالمی از هیچ 
تالشی فروگذار نکرده است؛ اما آنچه تاکنون 
باعث شده نقشه های آن ها نقش بر آب شود، 

همین رهبری بابصیرت رهبر معظم انقالب 
اسالمی و جوشش خون امام حسین )ع( در 
ایام محرم است.آیت اله مهدوی ضمن قدردانی 
از توجه فوالد مبارکه به کیفیت محصوالت 
گفت: رمز بقای حضور در بازارهای داخلی و 
جهانی برای هر واحد صنعتی همین کاهش 
هزینه های تولید و کیفیت است؛ درعین حال 
نحوه بسته بندی و ارسال کاالهای تولیدشده 
می تواند در این راه کارگشا باشد.وی در بخش 
 دیگری از ســخنان خود از اجــرای به موقع 
پروژه های در دســت اقدام فــوالد مبارکه 
در حوزه های مختلــف ازجمله همکاری و 
مشارکت این شرکت در تامین آب استان به 
عنوان یک اصل مهم یاد کرد و گفت: این مهم 
اســت که هر پروژه در وقت معین خود اجرا 
 شود و به بهره برداری برسد. در اجرای چنین 
پروژه هایی بدون هرگونه فوت وقت و تعطیلی 
باید کار را به پیش برد تا در نهایت، آسایش 

مردم تامین شود.
امام جمعه موقت اصفهــان در بخش پایانی 
سخنان خود با اشاره به اهمیت اطالع رسانی 
و لزوم باخبر شــدن مردم شــریف ایران از 
دســتاوردهای فوالد مبارکه و موفقیت های 
کشور تصریح کرد: موفقیت ها و دستاوردهای 
نظام جمهوری اســالمی به ویــژه در حوزه 
اقتصادی باید به موقع و به درستی به سمع 
و نظر مردم برسد؛ چراکه در چنین شرایطی 
که دشمن ســعی دارد مردم را ناامید کند، 
تقویت روحیه مردم موجب تضعیف روحیه 

دشمن می شود.

امام جمعه موقت اصفهان در جمع مدیران و کارکنان فوالد مبارکه:

پیشرفت اقتصادی، عامل ثبات ایران است

به خاطر داشته باشیم 
صادرات کاالهای 

ایرانی و شناسایی و 
دستیابی به بازارهای 

جدید در چنین 
شرایطی بسیار مفید 

و اثربخش است. 

عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان که به مناسبت ایام شهادت اباعبداله الحسین )ع(، 
در جمـع عزاداران شرکت فوالد مبارکه حضور یافته بود، در دیدار با دکتر بهرام سبحانی مدیر عامل این 
شرکت تصریح کرد: پیشرفت اقتصادی کشور، عامل ثبات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است.آیت اله 
سید ابوالحسن مهدوی اظهار داشت: اینکه هر سال مقام معظم رهبری شعار سال را هوشیارانه بر محور حوزه 
اقتصادی قرار می دهند، مبین آن است که ایشان از سال ها قبل محاصره و تحریم اقتصادی دشمن را پیش بینی 
می کردند و هم اکنون نیز بر این امر تاکید دارند که دشمن با استفاده از حربه اقتصادی سعی دارد به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ضربه بزند.وی با تاکید بر اینکه اکنون کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار شده و 
تنها راه عالج نیز انقالبی کار کردن است، افزود: به خاطر داشته باشیم به هیچ عنوان کار کردن به شکل عادی، 
پاسخگو نخواهد بود. باید به معنای واقعی در حوزه اقتصاد در میانه میدان باشیم. پیروزی در میدان جنگ 

اقتصادی از بسیاری جهات برای طرفین حائز اهمیت است؛ این فقط یک رقابت نیست.

یلدا توکلی
گـــزارش
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افتتاح نخستین اقامتگاه بوم گردی در شهرضا

به مناسبت روز جهانی گردشگری نخستین اقامتگاه بوم گردی شهرستان 
شهرضا افتتاح شد.

اصغر رفیعی نژاد فرماندار شهرضا در مراسم افتتاح اقامتگاه بومگردی شهرضا 
به مناسبت روز جهانی گردشگری، اظهار داشت:  ظرفیت خوبی در شهرستان 
از جمله امامزاده شاهرضا در بخش مذهبی و سفال و صنایع دستی و اماکن 

تاریخی شهرضا داریم.
 وی گفت : در شهرستان شهرضا شــش ماه میزبان عشایر غیور هستیم که 
می توانیم از آن برای معرفی زندگی عشایری و گردشگری به مردم استفاده 
 کرد. فرماندار شــهرضا تصریح کرد: توسعه گردشــگری شهرضا نیازمند 

سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
وی گفت: سرمایه گذاری در بخش گردشگری یکی از فرصت های سودآور 

و اشتغال زا است و می توان با افزایش سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، 
 نقش عمده ای در رونق اقتصاد ایفا کرد و از دســتاوردها و مزایای این حوزه 
بهره مند. علی اباذری مدیر اقامتگاه بومگردی شــهرضا نیز در این مراسم 
گفت : این اقامتگاه با هدف شناخت بهتر ظرفیت های گردشگری موجود در 

شهرستان و معرفی آن به دیگر مردم افتتاح شد.
وی با بیان این که این اقامتگاه در مساحت هزار متر ساخته شده است ، گفت: 
این طرح با هزینه بالغ بر 10 میلیارد ریال به مدت سه سال به بهره برداری 

رسید.
مدیر اقامتگاه بومگردی شهرضا از اشتغال زایی 12 نفر از جوانان و تحصیل 
کرده ها شهرضا خبر داد و افزود: برای 25 نفر نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد 

کرده ایم.

گردشگری

 ارز مسافرتی
 1000 تومان گران تر از بازار!

با نوسانات تندی که اخیرا در بازار ارز رخ داد و بالتکلیفی 
که در قیمت ها و معامالت این بازار وجود دارد، اکنون 
صرافی هایی که مجاز به فــروش ارز خدماتی از جمله 
مسافرتی هستند نرخ هایی اعالم می کنند که تا 1000 
تومان هم باالتر از نرخ معامالتی بازار آزاد و دالالن است. 

این در حالی است که دو روز اخیر قیمت ها در بازار آزاد ارز 
نزولی شده است. بعد از نوسان شدید قیمت ارز در روزهای 

برای ...هزار تومان اخیر و ثبت قیمت هایی تا مرز 19 هزار تومــان برای دالر و 22 
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 گرانفروشی دیگر 
جرم نیست!

ادامه از صفحه یک:
...  گران تر بفروشــد. مگر اجناس 

گران نشده ؟ 
چراهر مغازه و فروشگاهی به قیمتی 
که دوست دارد کاال را می فروشد. 
 اگر دســتتان به دانه درشــت ها
 نمی رســد که نگذارید کاال ها را 
 گران کنند دیگر دانه ریز ها یا همان 
خرده پاها را که می توانید کنترل 

کنید. 
مگر هیچ مســئول نظارتی برای 

فروشگاه ها وجود ندارد؟ 
افزایــش قیمــت محصــوالت از 
سوی کارخانه ها باعث شده است 
سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ 
برخی کاالها را بدون توجه به قیمت 
درج شده روی آن ها عرضه کنند که 
طبق قانون تعزیرات حکومتی این 
کار تخلف است، اما نایب رییس اتاق 
اصناف ایران معتقد است در شرایط 
کنونی این کار تخلف محســوب 
نمی شود، چون کارخانه ها گران تر 
از نرخ درج شده، کاال را به واحدهای 
صنفی می فروشند و آنها هم مجبور 

به تغییر قیمت هستند.
 این که بگوییــم کاالها حتما باید 
به قیمــت قدیم فروخته شــوند، 

 جوسازی است!
البته در این گران بازار، خود مردم 
نیز به نوعی مقصر هســتند زیرا به 
محض شنیدن خبر گرانی به سمت 

کاالیی هجوم می آورند. 
چه کسی باورش می شد مردم ایران 
روزی در صف خرید دالر 17 هزار 

تومانی بایستند؟!
 شاید در نگاه اول مهمترین علت این 
رکوردها، اتفاق های سیاسی است 
که در این روزهــا رخ می دهد ولی 
اندکی تامل در بازار نشان می دهد 
کــه عوامــل سیاســی به تنهایی 
نمی توانند ایــن وضعیت را در بازار 

حاکم کنند. 
به نظر می رســد با وضعیت پیش 
آمده اوضــاع از دســت دولت در 
رفته و اینجاســت که مشــخص 
می شــود مدیران ما بایــد قوانین 
مدیریــت بحــران را بلد باشــند 
البته شــاید هم این قوانیــن را از 
 بر باشــند اما هنوز بحران را درک 

نکرده اند. 
مسئولی که 1500میلیارد تومان 
دارایی دارد چه میفهمد که گرانی 
گوجه چه مفهومی دارد؟! خط قرمز 
دولت برای دالر نهایــت 11 هزار 
تومان بود ولی دالر مدت هاســت 
 کــه از ایــن خــط قرمز هــم رد

 شده است. 
 البتــه صف هــا طوالنــی جلوی 
صرافی ها هرچه قدر هم که طویل 
باشــد نمی توانــد دالر 11 هزار 
 تومانی را به 17 هزار تومان و باالتر

 برساند. 
همه می دانند که افزایش قیمت کار 
مردم نیست و بلکه کار دستان پشت 

پرده است.
در خیابــان اگــر کوچکتریــن 
خالف رانندگی را داشــته باشید 
پیشــرفته ترین ابزار برای جریمه 
وجود دارد و هر تخلف با دوربین ها 
شکار می شود، ولی در بازار ارز این 
اتفاق برای عناصر دولتی حاضر رخ 

نمی دهد.
شاید به دلیل هجوم های مردم به 
ســمت بازار دیگر بازار ارز از دست 
دالالن و دستان پشــت پرده نیز 
خارج شده و حال این مردم هستند 
 که با اقدامات خود در بازار نشــان
 می دهند بازار به چه سمتی پیش 

رود. 
امیدواریم مرم به خودشــان رحم 
کنند و بیشتر از این، به سمت بازار 

هجوم نیاورند.

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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نقدینگی کشور 4 برابر سال 92 شده است
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی گفت: مشکل نقدینگی از سال های 
متوالی که دامن گیر کشور شده است اما در سال های اخیر تشدید پیدا کرده است و همین موضوع 

سبب دوچندان شدن مشکالت اقتصادی در کشور شده است.
 حسینعلی حاجی دلیگانی در همایش انقالبیون  اظهار کرد: در حال حاضر مشکالت زیادی در کشور 

وجود دارد اما الویت اصلی مشکل اقتصادی که مردم در تب آن می سوزند، رکود اقتصادی سبب شده 
که دخل و خرج هم تراز نیست.

وی تصریح کرد: مشکل نقدینگی از سال های متوالی که دامن گیر کشور شده است اما در سال های اخیر تشدید 
پیدا کرده است و همین موضوع سبب دوچندان شدن مشکالت اقتصادی در کشور شده است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی گفت: در سال 92 نقدینگی بانک ها در 460 هزار میلیارد تومان بود اما از 
آن سال تا کنون چهار برابر شده است، نقدینگی حالت سیار دارد و اگر در هر بخش اقتصادی نفوذ پیدا کند سبب خراب شدن آن بخش 
می شود به حدی که خانمان برانداز است. وی با بیان این که تورم باالیی در نقدینگی هنوز نهفته است که تاکنون بیدار نشده است، 

تصریح کرد: نقش مخرب سیستم بانکی در اقتصاد کشور از دالیل دیگر بروز مشکالت اقتصادی است.

دستاوردهای فوالد مبارکه در صرفه جویی آب،قابل تحسین است
دکتر حیدر علی عابدی در جریان بازدید از فوالد مبارکه، در دیدار با دکتر سبحانی مدیرعامل و جمعی از 
معاونان و مدیران این شرکت، با تاکید بر اینکه کشور ما بیش از هر زمان دیگر به توسعه صنایع و بنگاه های 
اقتصادی مولد و اشتغال زا نیازمند است، اقدامات فوالد مبارکه در کسب موفقیت در عرصه های اقتصادی 
و تولید ملی را قابل ستایش دانست و خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه، یکی از مهم ترین طرح های ملی پس 

از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی است و عملکرد آن در دوران فعالیت کاری خود باعث افتخار نظام و 
هر ایرانی است.دکتر عابدی اقدامات فوالد مبارکه در زمینه کاهش مصرف آب در این مجتمع فوالدی را از 

جمله موفقیت های این شرکت در سال های اخیر دانست و اذعان کرد: فوالد مبارکه با این حجم فعالیت و میزان 
اشتغال زایی ایجاد شده، در مقایسه با سایر صنایع در حوزه های مختلف، به نسبت بسیار کمتری آب مصرف می کند و 

با اجرای طرح های اخیر، شاهد کاهش مصرف آب این شرکت هستیم که این اقدامات قابل تقدیر است.وی بر ضرورت حمایت از این 
شرکت در عرصه های مختلف به منظور نیل به اهداف توسعه پایدار، حمایت از تولید ملی همچنین بنگاه های موفق اقتصادی و اشتغال زایی و 
توسعه کسب و کار در کشور تاکید کرد و گفت: فوالد مبارکه هم اکنون نه تنها در کشور؛ بلکه در خاورمیانه، بزرگ ترین تولید کننده ورق های 

فوالدی است و به طور یقین صدمه به این شرکت موفق با این حجم اشتغال زایی و خدمت به تولید ملی، برای کشور زیانبار خواهد بود.

خـــبــــر

رییس سازمان صمت اصفهان مطرح کرد:
تخصیص ارز دولتی به واردات الستیک کامیون

رییس سازمان صمت اصفهان گفت: انتقال الستیک یارانه ای به استان 
اصفهان صورت گرفته است و بر اســاس سهمیه در نظر گرفته شده بین 

کامیون داران توزیع می شود.

اسرافیل احمدیه در رابطه با تخصیص الستیک به کامیون داران اظهار کرد: دولت 
سهمیه ای را برای هر اســتان در نظر گرفته و بر همین اساس الستیک یارانه ای به 

استان ها ارسال می شود.
وی در همین رابطه اضافه کرد: انتقال الستیک یارانه ای به استان اصفهان صورت 
گرفته است و بر اساس سهمیه در نظر گرفته شده بین کامیون داران توزیع می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان بیان کرد: به منظور رفع 
مشکالت این صنف و سهولت در امر واردات الســتیک کامیون، ارز دولتی به این 
کاال تخصیص داده شده و قرار اســت این ارز در اختیار واردات کنندگان الستیک 

کامیون قرار گیرد.

   افزایش سهمیه الستیک اصفهان
احمدیه خاطرنشان کرد: سهمیه الستیک یارانه ای بر اساس تقسیم بندی قبلی 10 
درصد بوده که به دستور استاندار اصفهان و با پیگیری های انجام شده، این سهمیه 

به 30 درصد افزایش یافته است.
وی در ادامه به ســایر مشــکالت صنفی کامیون داران اشــاره کرد و در رابطه با 

اقدامات صورت گرفته به منظور رفع این مشکالت گفت: تامین روغن و لوازم یدکی 
 کامیون نیز ازجمله مهم ترین مشــکالتی اســت که گریبان گیر فعاالن این صنف 

شده است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان در همین رابطه افزود: 
مشکالت مربوط به روغن نیز موردبررسی قرار گرفت و با تدابیری که اندیشیده شد 

این مشکل مرتفع گردید.
احمدیه خاطرنشان کرد: در زمینه تامین لوازم یدکی نیز مسئوالن در تالش هستند 
تا این لوازم نیز باقیمت مناسب کما فی الســابق در اختیار فعاالن این صنف قرار 

بگیرد.
وی اذعان داشت: امید است با توجه به اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است، 
مشکل الستیک نیز مرتفع گردد و بعد از تخصیص سهمیه الستیک ارزان قیمت هر 

چه سریع تر این کاال را به دست مصرف کنندگان برسانیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در خاتمه در رابطه بازمان 
تخصیص ارز دولتی به واردات الستیک گفت: این تصمیم حدود یک هفته گذشته 

در ستاد تنظیم بازار کشور گرفته شد.

فریــدون اللهیــاری در 
مراسمی که به مناسبت 
پنجم مهرماه روز جهانی 
جهانگردی برگزار شد، به 
اهمیت گسترش صنعت 
گردشگری اشاره و اظهار 
کرد: درست است که ما 
در دهه هایی بنا به شــرایط اجتماعی 
زمانه که درگیر انقالب و جنگ بوده ایم از 
گردشگری غافل شدیم اما نگاه اقتصادی 
به این مقوله نداشتیم و بیشتر به صنعت 
و کشــاورزی پرداخته ایم. امروزه یکی 
از راه های جایگزینی برای صنعت و یا 
کشاورزی که با مشکالت فراوان دست 

و پنجه نرم می کند گردشگری است.
 وی ســه حــوزه اصلی گردشــگری 
در کشــور را گردشــگری تاریخــی 
فرهنگی، طبیعت و زیارتی دانســت 
و افــزود: تاکنون نزدیک بــه 115 اثر 
فرهنگــی ناملموس اســتان اصفهان 
به ثبت کشوری رســیده است که به 
زودی بر تعداد آن افزوده خواهد شــد. 
در شهرســتان ها به دنبــال فرهنگ 
بومی مناطق هســتیم تا در قالب های 
مختلف همانند هفته فرهنگی، معرفی 
محصوالت خــاص و یا بزرگداشــت 
آئین هــای ویژه آن مناطق دســت به 

برندسازی بزنیم.
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان به 
طبیعت گردی نیز اشــاره کرد و گفت: 
شاید تا 10سال پیش اصفهان تنها با 
اماکن تاریخی اش برای گردشــگری 
شناخته می شد، اما امروزه اصفهان در 
گردشــگری طبیعت رتبه اول کشور 
را داراســت و بیــش از 300 اقامتگاه 
بوم گــردی را در حوزه گردشــگری 

طبیعت در استان داریم.

    صنعت گردشــگری جز از راه 
علم مداری راه به جایی نمی برد

در ادامه علی لوافان رییس هیئت مدیره 

مجمع گردشــگری استان اصفهان به 
نمایندگی از بخش خصوصی در استان 
به بیان دغدغه های اهالی این صنعت 
و زیرمجموعه های مجمع گردشگری 

پرداخت. 
وی با اشاره به شــعار امسال سازمان 
جهانــی گردشــگری تحــت عنوان 
»گردشــگری و تحــول دیجیتال« 
بــه اهمیــت ســرمایه گذاری در 
زیرساخت های الکترونیکی این صنعت، 
اضافه کرد: صنعت گردشــگری جز از 
راه علم مداری راه بــه جایی نمی برد. 
هم اکنون تعدادی از زیرمجموعه های 
گردشگری اســتان فاقد نرم افزارهای 

گردشگری است.
وی گفت: با اســتفاده از ســامانه های 
الکترونیکی می توان از اتالف انرژی و 
زمان جلوگیری کرد و از حجم ترافیک 
و آلودگی هوا کاست. اما تا زمانی که ما از 
این سامانه ها و رزرواسیون آنالین غافل 
باشیم یک برنامه منسجم را نمی توانیم 

طراحی کنیم.
لوافان خصوصیات الکترونیکی کردن 
سامانه های گردشگری را آسان سازی 
ارتباطات، ورود به تجارت جهانی، در 
اختیار داشــتن اطالعات به روز، دارا 
بودن بانک اطالعاتی قــوی در زمینه 
گردشگری دانســت و ادامه داد: شش 
زیر مجموعه مجمع گردشگری استان 

اصفهان شامل جامعه هتلداران، جامعه 
مهمان پذیران، انجمن دفاتر خدمات 
مسافرتی، اتحادیه صنف صنایع دستی، 
انجمن راهنمایان تور و انجمن حرفه ای 

سفره خانه داران است.
رییس هیئت مدیره مجمع گردشگری 
اســتان اصفهان تصریح کرد: افزایش 
بی رویه هزینه های آب و بــرق و گاز، 
مشــکالت مالیاتــی و ارزش افزوده، 
عدم ارائه خدمات از طرف بیمه تامین 
اجتماعــی، تغییرات زیــاد مدیریتی 
در ســازمان میراث فرهنگــی، عدم 
بهره مندی استفاده از تسهیالت بانکی با 
سود کم، تمهیداتی جهت انتقال آسان 
ارز و... از جمله موانع و مشــکالت این 

بخش است.
در ادامه معاون گردشــگری سازمان 
میراث فرهنگــی اســتان اصفهان از 
سودآوری گردشــگری سخن گفت و 
خاطر نشان کرد: توسعه این صنعت رفاه، 
آسایش و اشــتغال به همراه دارد. اگر 
گردشگری را به عنوان یک پروژه تعریف 
نکنیم به جایی نمی رســیم چرا که با 
وجود پیش بینی آن در سند چشم انداز 

نتوانسته ایم آن را عملیاتی کنیم.
محسن یارمحمدیان اظهار کرد: اگر به 
گردشگری نگاه پروژه ای داشته باشیم 
به آن معناست که نقش هر ارگان و نهاد 
دولتی در این امر مشخص شود تا بتوان 

این صنعت را به محور اصلی توسعه در 
کشور تبدیل کرد. 

معاون گردشــگری ســازمان میراث 
فرهنگی استان اصفهان با بیان این که 
وزارت امــور خارجه از ســال 1392 
گام های موثری برای رونق گردشگری 
در کشور برداشــته، گفت: از اقدامات 
بسیار مهم این وزارتخانه می توان امکان 
تسهیل در گرفتن روادید و تهیه ویزای 
فرودگاهی برای گردشــگران بیش از 

190 کشور است.
وی با اشاره به نقش صنعت گردشگری 
در مقابله با تبلیغات دروغین رسانه های 
بیگانه پیرامون فضای کشــور گفت: 
اهداف توسعه گردشــگری بر اهداف 
انقالب اســالمی و جنــگ تحمیلی 
استوار است و با تالش برای گسترش 
صنعت گردشگری آرمان های انقالب 
 اســالمی را به جهان صــادر خواهیم

 کرد. 
در این مراسم از ســامانه گردشگری 
الکترونیکی مســافریار رونمایی شد و 
عالوه بر نمایش فیلم کوتاه مستندی 
در مورد گردشگری ورزنه، با پرده خوانی 
و نقالــی مخصوص به منطقــه وزوان 
استان اصفهان توســط درویش علی 
مداح و درویــش محمود مــداح، به 
 ثبت کشــوری این فرهنگ ناملموس

 استان اشاره شد.   

مدیر کل میراث فرهنگی استان مطرح کرد؛ 

 کاهش نرخ بیکاری در اصفهاناصفهان ، رتبه نخست گردشگری طبیعت کشور
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی به بررسی 
شاخص های مهم بازار کار در ســال های ۹۳ تا ۹۶ در بخش های 
»جمعیت فعال و غیرفعال«، »اشتغال« و »بیکاری« پرداخته و بر 
اساس این گزارش جمعیت بیکار شهری در این دوره زمانی نزدیک 
به ۶0 هزار نفر کاهش و جمعیت بیکار روستایی ۱۸ هزار نفر افزایش 

داشته است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران نتایج پژوهش های انجام شده 
حاکی از روند نزولی افزایش جمعیت فعال در سه سال اخیر ناشی از کاهش 
ورود زنان به بازار کار است به طوری که جمعیت فعال زنان از 6۸3 هزار نفر 
در بهار 1395 نسبت به بهار 1394 به حدود 190 هزار نفر در بهار 1397 
نسبت به بهار 1396 رسیده است و این در حالی است که طبق آمار مرکز 

آمار ایران جمعیت زنان در سن کار افزایش داشته است.
مطالعه مرکز پژوهش های مجلس در خصوص نرخ مشــارکت نیز نشان 
می دهد که باوجود افزایش نرخ مشارکت نیروی کار اما نرخ مشارکت زنان 

پایین تر از میانگین های جهانی است.
 بر اساس این گزارش، نرخ مشــارکت در بهار امسال 41.1 درصد بوده که 
نسبت به بهار 1396 )40/6( 0/5 درصد افزایش داشته است و نرخ مشارکت 
مردان و زنان به ترتیب در این دوره 0/۸ و 0/4 درصد افزایش داشــته و به 

ترتیب به 65.3 و 16.۸درصد رسیده است.

   کاهش ۶0 هزارنفری بیکاران شهری
در خصوص بیکاران شــهری و روســتایی نیز گزارش منتشرشده نشان 
می دهد جمعیت بیکار شــهری نزدیک به 60 هزار نفر کاهش و جمعیت 

بیکار روستایی 1۸ هزار نفر افزایش داشته است.
گزارش مذکور نیز همچنین نشان می دهد که جمعیت بیکار در سنین 15 تا 
24 سال و همچنین فارغ التحصیالن با کاهش قابل توجهی همراه بوده است 

که با توجه به کوچک بودن ابعاد آن چندان در جامعه قابل لمس نیست.

   گیالن،خراسان و اردبیل، دارای بیشترین نرخ مشارکت در میان 
استان ها

بررسی نرخ بیکاری در استان های مختلف کشور نشان می دهد که در بهار 
1397 نسبت به بهار 1396، استان های سیستان و بلوچستان، لرستان، 
آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری، هرمزگان، یــزد و تهران در نرخ 
بیکاری افزایش محسوسی داشته اند و استان های اردبیل، گلستان، خراسان 
جنوبی، البرز و اصفهــان بیش ترین کاهش را در نرخ بیکاری داشــته اند 
همچنین استان های گیالن )46.۸درصد(، خراسان شمالی )46درصد( و 
اردبیل )45.7درصد( بیشترین نرخ مشارکت را در بین استان های کشور 

دارند.

  کاهش ۳۴0 هزار نفر جمعیت غیرفعال
بررســی های مرکز پژوهش های مجلس در خصوص جمعیت غیرفعال 
نشان می دهد، در سه سال منتهی به بهار 1397، جمعیت غیرفعال به طور 
متوسط 340 هزار نفر کاهش داشته است که از این رقم سهم مردان 120 

هزار نفر و سهم زنان 250 هزار نفر بوده است.
اما جمعیت غیرفعال در بهار امسال نســبت به بهار 1396، 160 هزار نفر 
اضافه شده است. 299 هزار نفر به جمعیت غیرفعال زنان اضافه شده است 

و جمعیت غیرفعال مردان نزدیک به 130 هزار نفر کاهش داشته است.
به عبارت دیگر، بیشتر زنان در سن کار به جمعیت غیرفعال اضافه شده اند 
و به تدریج تحوالت خاص بازار کار در ســال های 1393 تــا 1396 ) که 
افزایش نرخ مشارکت، کاهش جمعیت غیرفعال و افزایش جمعیت شاغل 

ویژگی های خاص این دوره بوده(، در حال توقف است.
به طوریکه مشاهده می شود در فصل اول سال جاری این تحوالت در حال 

کمرنگ شدن بوده و از میزان آن ها کاسته شده است.

  تغییر در جمعیت شاغالن
مطالعه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در خصوص روند اشتغال 
نیز نشان می دهد به رغم ثبات نسبی افزایش اشتغال در سه سال اخیر، با 

این حال روند افزایش تعداد شاغالن زن و مرد معکوس بوده است.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان با اشاره 
به اهمیت گسترش صنعت گردشگری، گفت: امروز در جهان، 
گردشگری را یکی از سه صنعت سودآور در اقتصاد بین المللی 
می دانند و ما از لحاظ دارا بودن جاذبه های گردشگری در بین ۱0 

رتبه اول دنیا قرار داریم. 

گــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    ما در دهه هایی بنا به شرایط اجتماعی زمانه که درگیر انقالب و جنگ بوده ایم از گردشگری غافل شدیم اما نگاه اقتصادی به این مقوله نداشتیم و بیشتر به صنعت و کشاورزی 
پرداخته ایم.  امروزه یکی از راه های جایگزینی برای صنعت و یا کشاورزی که با مشکالت فراوان دست و پنجه نرم می کند گردشگری است.

افزایش بی رویه 
هزینه های آب و برق و 
گاز، مشکالت مالیاتی 
و ارزش افزوده، عدم 
ارائه خدمات از طرف 

بیمه تامین اجتماعی، 
تغییرات زیاد مدیریتی 

در سازمان میراث 
فرهنگی، عدم 

بهره مندی استفاده از 
تسهیالت بانکی با سود 

کم، تمهیداتی جهت 
انتقال آسان ارز و... از 

جمله موانع و مشکالت 
این بخش است.

فقط ۱۱ درصد آب در سد زاینده رود باقی مانده است
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد: در حال حاضر آب باقی مانده در مخزن سد زاینده رود اصفهان حدود 11 درصد حجم ماکزیمم است. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، حسن ساسانی با اعالم این خبر، افزود: حجم مخزن سد زاینده رود در بیشترین ارتفاع یک میلیارد و 450 میلیون مترمکعب است که در حال 
حاضر حجم آب موجود به 16۸ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. وی افزود: این مقدار حدود 11 درصد کل حجم سد زاینده رود است و نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۸0 
درصد کاهش داشته است. ساسانی خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه وزارت نیرو حقابه محیط زیست از زاینده رود 170 میلیون مترمکعب در سال است، اما وقتی در رودخانه آبی جاری 

نباشد بدیهی است که به تاالب هم آبی نمی رسد.



شناسایی وضعیت مسکن روستایی در ۳۰۴ روستای اصفهان
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان گفت: وضعیت مسکن روستایی از نظر مقاوم 

سازی در ۳۰۴ روستای استان اصفهان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
غالمحسین خانی اظهار داشت: بررسی وضعیت مسکن روستایی در قالب اجرای طرح آمارگیری از 

ویژگی های مسکن روستایی از ۲۱ مهر در استان اصفهان آغاز و تا ۲۱ آبان ماه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه برای چهارمین بار شاهد اجرای طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی هستیم، 

ادامه داد: این طرح با هدف پیشبرد طرح جامع بهسازی و سازماندهی مساکن روستایی، ساماندهی و ایجاد 
امکانات رفاهی و اجرای سایر طرح های عمرانی هر ۵ ساله به اجرا در می آید.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان به اجرای ســومین دوره طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن 
روستایی اشاره کرد و افزود: این طرح در ســال ۹۲ به اجرا در آمد که با اجرای آن تعداد ۴۱ هزار و  ۱۰۸ واحد روستایی غیر 

مقاوم شناسایی شد.
وی گفت: تعداد ۱۷ هزار و ۳۳۸ واحد از طریق تسهیالت ویژه بهسازی مسکن روستایی مقاوم سازی شده و تعداد ۲۳ هزار و ۷۷۰ 

واحد نیاز به مقاوم سازی دارد.

تخصیص ۲۰ میلیارد تومان تسهیالت به بافندگان فرش
 معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: از پارسال تاکنون 

۲۰ میلیارد تومان تسهیالت به بافندگان فرش دستباف اختصاص یافت.
   سید کمال الدین میرهادی در نشستی با تولیدکنندگان فرش دســتباف اظهار داشت: یکی از

 طرح هایی کــه در جهت حمایت از کار آفرین ها داریم طرح اشــتغال فراگیر اســت که با هدف 
توانمندسازی نیروی کار و تامین منابع مالی به اجرا درآمده اســت که در قالب اجرای این طرح از 

سال گذشته تاکنون ۲۰ میلیارد تومان تسهیالت به بافندگان فرش دستباف در سطح استان اصفهان 
اختصاص یافته است.

وی طرح تولید مبتنی بر قرارداد را یکی دیگر از طرح های حمایت از کارآفرین و تولید کنندگان دانست و گفت: در این 
قرارداد فرآیند کلی خدمات فنی، آموزشی، مشاوره، تامین مواد اولیه و تامین بازار فروش در یک برنامه تجاری تعریف و مشخص می شود.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت استان اصفهان در تولید فرش دستباف 
اظهار داشت: اجرای طرح مبتنی بر قرارداد سبب باقی ماندن صنعت فرش دستباف خواهد شد.

وی گفت: این طرح در چارچوب های مشخص و با نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان اصفهان به اجرا درخواهد آمد.

طی روزهای اخیر قیمت 
دالر و سکه در بازار آزاد باز 
هم شاهد ثبت رکوردهای 
تاریخی است و هر ساعت 
یک قیمت جدیــد از این 

بازارها بیرون می آید.
اول  نــگاه  در  شــاید 
مهمترین علت این رکوردها، اتفاق های 
سیاســی اســت که در ایــن روزها رخ 
می دهد ولی اندکی تامل در بازار نشــان 
می دهد که عوامل سیاســی به تنهایی 
 نمی توانند این وضعیت را در بازار حاکم

 کنند.
در روزهای اخیــر قیمت دالر و ســایر 
ارزهــا در خیابــان های فــروش دالر، 
با رشــدی چشــم گیر موجب شــد تا 
قیمت دالر از ۱۷ هــزار تومان عبور کند 
 و به ۱۸ هــزار تومــان، ۱۹ و حتی باالتر 

برسد. 
دالر درحالــی به این نرخ هــای تاریخی 
رسیده که چند روز قبل باالترین قیمت 
ثبت شده برای این ارز در بازار دالرفروشان، 

۱۴۸۰۰ تومان بود.

   فشار تقاضا برای خرید دالر و سکه/ 
مردم عامل گرانی ها شدند؟

فعاالن بازار می گوینــد چندروز پیش از 
صبح زود، حتی پیش از باز شدن صرافی ها، 
جمعیت زیادی از مردم روانه خیابان های 
فروش دالر شــده تقاضای خرید دالر را 
داشتند. همین امر موجب شد تا قبل از 
باز شــدن بازار قیمت ارز مشخص شود 
و اســتارت افزایش قیمت ها زده شــود؛ 
بازاری ها می گویند تعداد زیادی از مردم 
برای خرید دالر ۱۷ هــزار تومانی مقابل 
صرافی ها در ساعات ابتدایی آغاز بازار صف 

کشیده بودند. 
صف خرید برای دالر و ســکه آن هم در 
اوج افزایش قیمت، اتفاق تازه ای نیست و 
پیش از این هم بارها مشاهده شده که هر 
زمان قیمت ها در این بازارها اوج می گیرد 
بالفاصله صف خرید شــکل می گیرد و 
 در زمــان کاهــش قیمت هــا نیز صف

 فروش!
محمد کشتی آرای در همین ارتباط گفت 
که یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت طال 
و ارز طی روز جاری، افزایش فشار تقاضا 
برای خرید دالر و سکه و طالی آب شده در 

بازار از صبح زود است.

   دالر از خط قرمز دولت رد شــده 
است

یکی از فعاالن بــازار می گویــد: به نظر 

می رسد بازار از دست دولت در رفته است؛ 
خط قرمز دولت برای دالر نهایت ۱۱ هزار 
تومان بود ولی دالر مدت هاست که از این 

خط قرمز هم رد شده است.
او که ســال هاســت در بازار ارز فعالیت 
می کند، در ادامه تاکید دارد: همه می دانند 
که افزایش قیمت کار مردم نیست و بلکه 
کار خودشــان هســت که قیمت را باال 

می برند.
وی ادامه می دهد: تــا زمانی که بازار یک 
مقدار ســیر صعودی می گیرد ســریع 
نیروی انتظامی را وارد بازار می کنند که 

این موضوع کار را خراب می کند و پخش 
کردن دالل ها خودش موجب می شود تا 

دالر و سایر ارزها گران تر شوند.

  بازار ارز افتاد دسِت مردم
او از بــازار ارز به عنوان پدربــزرگ برای 
صراف ها یاد می کند و می گوید: هرچقدر 
جنس زیاد باشد نرخ ارز کم می شود چراکه 
اگر صراف ها ارز کم بیاورند ســراغ بازار 
می روند، ولی وقتی نیــروی انتظامی در 
بازار اجازه فعالیت را نمی دهد و دالل ها را 
پراکنده می کند همین باعث می شود که 

قیمت ها دلبخواهی تعیین شود.
وی می گویــد: اآلن بازار از دســت بانک 
مرکزی افتاده دســت مــردم! هر موقع 
مردم بخواهند می فروشند قیمت ها کم 
می شود و هر وقت احســاس کنند بازار 

سفت می شود، نمی فروشند.
این فعال بــازار ارز همچنیــن گفت: در 
خیابان اگر کوچکترین خالف رانندگی 
را داشته باشید پیشرفته ترین ابزار برای 
جریمه وجود دارد و هر تخلف با دوربین ها 
شکار می شود، ولی در بازار ارز این اتفاق 

برای عناصر دولتی حاضر رخ نمی دهد.

بانک مرکزی بارها تاکید کرده که مشکلی 
برای تامین ارز کاالهای اساســی ندارد و 
زمینه را برای تامین ارز واحدها و فعاالن 
اقتصادی فراهم کرده است ولی بازاری ها 
می گویند برخی عناصر پشت پرده باز هم 
دارند از این رانت برای خودشان استفاده 

می کنند.
به امید روزی که دولــت و بانک مرکزی 
چاره ای عملی برای برون رفت از وضعیت 
فعلی بــازار ارز بیندیشــند و بــه دور از 
وابستگی های خارجی، گامی برای تقویت 

پول ملی با تکیه بر توان داخلی بردارند.

تالش غلط مردم برای خرید دالر ۱۷هزارتومانی؛

اوضاع را بدتر نکنیم!

خبرهای دو خطیگردشگری

صف خرید برای دالر 
و سکه آن هم در اوج 
افزایش قیمت، اتفاق 

تازه ای نیست و پیش از 
این هم بارها مشاهده 

شده که هر زمان 
قیمت ها در این بازارها 
اوج می گیرد بالفاصله 

صف خرید شکل 
می گیرد و در زمان 

کاهش قیمت ها نیز صف 
فروش!

قیمت دالر و سکه باز هم رکورد زده و به مرزهای تاریخی 
رســیده اما در هیاهوی این گرانی ها یک اتفاق تکراری 
خطرناک باز هم درحال انجام است و آن هجوم مردم برای 
خرید دالر است که در واقع باعث تشــدید گرانی ارز و 

گرفتاری بیشتر خود مردم می شود.

مهر
گـــزارش

تسنیم
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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ارز مسافرتی ۱000 تومان 
گران تر از بازار!

با نوسانات تندی که اخیرا در بازار ارز 
رخ داد و بالتکلیفی که در قیمت ها و 
معامالت این بازار وجود دارد، اکنون 
صرافی هایی که مجاز به فروش ارز 
خدماتی از جمله مسافرتی هستند 
نرخ هایی اعالم می کنند که تا ۱۰۰۰ 
تومان هم باالتر از نرخ معامالتی بازار 
آزاد و دالالن اســت. این در حالی 
اســت که دو روز اخیر قیمت ها در 

بازار آزاد ارز نزولی شده است.
بعد از نوسان شــدید قیمت ارز در 
روزهای اخیــر و ثبت قیمت هایی 
تا مرز ۱۹ هزار تومــان برای دالر و 
۲۲ هزار تومان برای یورو در آخرین 
معامالت دیروز، بــازار ارز امروز تا 
حدی ریزشی پیش رفت و دالر که 
برای ساعاتی در نرخ باالی ۱۸ هزار 
تومان مقاومت کرد، باالخره به کمتر 
از این نرخ رسید و تا ۱۷ هزار و ۷۰۰ 
تومان هم معامله شــد. همچنین 
یورو تا ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش 

داشته است.
گذری بر میدان فردوســی نشان 
از آن داشــت که بــا وجود کاهش 
قیمتــی کــه در معامــالت آزاد 
صرافی هــا و دالالن وجــود دارد، 
تابلوی صرافی هایی که ارز خدماتی 
را با مجوز بانک مرکزی می فروشند 
بیانگر نرخ هایی حتــی تا ۱۰۰۰ 
تومان باالتر از معامالت بازار  است. 
دالر حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان 
و یورو تــا ۲۲ هزار تومــان در این 
صرافی ها فروخته می شود و البته 
خرید هم ندارند. این درحالی است 
که پیش از این معموال ارز خدماتی 
در صرافی ها هم قیمت و حتی کمی 
با اختالف از بازار آزاد عرضه  می شد.

ماجرای پرحاشیه ارز مسافرتی در 
حالی پیش  می رود که بانک مرکزی 
اخیرا وعده داده است تا از این هفته 
 ارز خدماتــی را در بانک ها تامین 
کند. این در شــرایطی است که از 
چندی پیش ارایــه ارز خدماتی با 
نرخی هر چند با اختالفی اندک با 
بازار آزاد در دو بانک آغاز شد ولی با 

مشکالتی مواجه شده است.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

رییس جامعه هتلداران مطرح کرد: 
دریافت نرخ ارزی هتل از 

گردشگران خارجی در 
هفته جاری

جامعه  رییــس 
ایران  هتلداران 
از هفته  گفــت: 
جاری امیدواریم با تدوین راهکارها، 
نرخ ارزی از گردشگران خارجی در 

هتل ها گرفته شود.
 نخســتین همایش سراسری جامعه 
هتل داران ایران با حضور ســرمایه 
گذاران، مدیــران هتل هــا، هتل 
آپارتمانها و محســن هاشمی رییس 
شورای شهر تهران، حسینعلی امیری 
معاون پارلمانی ریاســت جمهوری، 
مونســان رییس ســازمان میراث 
فرهنگی، حناچی معاونت شهرسازی 
وزارت کارراه در هتل اسپیناس پاالس 

در حال برگزاری است.

در این برنامه جمشــید حمزه زاده رییس 
جامعه هتلداران ایــران گفت: هتل ها چه 
مسافر داشــته باشــند و یا نه در تمام ۲۴ 
ســاعت باید برقشان روشــن باشد و این 

موضوع هزینه های هتل را باال می برد.
وی گفت: گردشگری یک صنعت فرابخشی 

ســت  ا
 و ماهیــت آن بــه این شــکل اســت که 
ســازمان های مختلف با هــم در ارتباط 
هســتند و در برخی از ســازمان ها نگاه 
دوستان متاســفانه در واقع نگاه سازمانی 
اســت به این معنا که منافع سازمانی را به 

منافع ملی ترجیح می دهد.
وی گفت: بــاالی ۷۰ درصد هتل ها، هتل 
آپارتمان ها و مهمانپذیرها توسط سازمان 
مالیات علی الرس می شود و از معافیت ۵۰ 

درصدی برخوردار نمی شوند.
حمــزه زاده بیان کرد: هتل هــا به دالیل 
مختلف از ســوی ماموران ســازمان بیمه 
 نیز جریمــه می شــوند حتی از ســوی 
شــهرداری ها می بینیم که نگاه ها سلیقه 
ای و عوارض متفاوتی وضع می شــود. در 
صورت عدم چاره اندیشی و خسارت بیش 
از حد و دخالت سازمان های دیگر مواجه 
هســتیم که هتلداران با مشکالت زیادی 
روبرو شده اند. بنابراین ما در شرایط فعلی 
نیازمند تعریف بســته حمایتی از ســوی 
دولت هســتیم. امیدواریم کــه از طریق 
سازمان میراث فرهنگی این بسته حمایتی 

در دولت مطرح و مصوب شود.
 وی تصریــح کرد: در این بســته حمایتی 
مــی خواهیم تــا معافیت صــد درصدی 

مالیاتی نصیب هتل ها شود.
موضــوع دیگر اســتحقاق تســهیالت با 
 وام بدون جریمه اســت. اکثر دوستان ما

 وام های ســنگین گرفته اند و 
امروزه به دالیل شــرایط سخت 
قــادر بــه پرداخت نیســتند و 
بسیاری از وام ها منتظرند تا این 
جرایم زیاد شود و هتل را مصادره 
کنند. من خودم این موضوع را از 

مدیران بانک ها شنیده ام.
وی گفــت: کاهش هزینــه های 
حامل انــرژی را مــی خواهیم که 
پیگیــری کنیم. واگــذاری برخی 
از کارهــای تصدی گری همیشــه 
موضوع و دغدغه دولت ها بوده است. 
متاســفانه دولت ما وابسته به دولت 

متمرکزگرا است. 
سازمان های دولتی از ۳۰ سال پیش 
ترجیح می دهند کارهای تصدی گری 
در دست خودشان باشد. پس با توجه 
به سیاست دولت مبنی بر تقویت بخش 
خصوصی  و تفویــض اختیارات انتظار 
داریم بــه عنوان خروجی این جلســه 

بخشی از این کارها واگذار شود.
حمزه زاده بیان کرد: موضوع دیگر درباره 
دریافت نرخ ارزی از گردشــگران خارجی 
اســت. امروزه باید گفت عمــال هتل ها را 
مفت بــه خارجی ها می دهیم. هتل ســه 
ســتاره فولبرد ۱۰ یا ۸ دالر است در واقع 
 ما هتل ها را ارزان به گردشــگران خارجی 
می دهیــم. در هفته پیش رو بــا تدوین 
راهکارها این موافقت گرفتــه وهتل ها را 

به قیمت ارزی به گردشگران می دهیم.
وی تصریح کرد: مهمانسراهای دولتی با تغییر 
تابلو، رنــگ و دور زدن قوانین رقابت نابرابری با 
بخش خصوصی ایجاد کــرده اند. ما معتقدیم 
که خانه مسافرها مانند همه تاسیسات اقامتی 
باید تابع ضوابط و شرایط باشند و اگر مخل این 
موضوع اتفاق بیافتد از نظر امنیتی نیز به مشکل 
برخورد خواهیم کرد. ما انتظــار داریم به جای 
رسمیت یافتن این اماکن، آنها را ساماندهی کند.
وی افزود: در حال حاضــر فاقد مکانیزم آماری 
هستیم. بنابراین بسیاری از برنامه ریزی های 
ما دچار مشکل می شــوند. امیدواریم در آینده 
شاهد استقرار مکانیزم آماری برای تاسیسات 

گردشگری باشیم.
 وی ادامه داد: دخالت کارشناسان سازمان های
 مختلف به صــورت غیرحرفــه ای در صنعت 
هتلداری بسیار زیاد اســت. ما انتظار داریم که 

دخالت این کارشناسان یکدست شود.

44
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      وزیر صنعت و معدن به منظور »جلوگیری از موازی کاری ها« و»مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات 
بازار گوشی تلفن همراه«، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پشنهاد داد.

      در حالیکه هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت نان صادر نشده است ، از دو روز گذشته برخی 
نانوایی های سنگکی قیمت این نوع نان را از ۸00 تومان به ۱000 تومان افزایش دادند.

      هانا سانگلند سفیر سوئد در ایران، خروج شرکت خودروسازی سنگین ولوو از ایران را تکذیب کرد 
و گفت آنها به خاطر تحریم حجم کار خود را کم کرده اند.

       معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دو محموله الستیک به میزان ۱30 کانتینر ترخیص 
می شوند، گفت: مشکل ناوگان جاده ای برون شهری در بخش الستیک تا یک ماه آینده حل می شود.

       رییس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی گفت: با برداشت گوجه فرنگی مشکل افزایش 
قیمت آن رفع می شود. کاهش میزان تولید در فصل گذشته و کم آبی عوامل افزایش قیمت بوده است.

       عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی تهران از قیمتی که برای بلیت پروازهای اربعین تعیین 
شده است، انتقاد کرد و هشدار داد: قیمت های تعیین شده برای ویزا و حمل و نقل، سفر اربعین امسال را 

گران خواهد کرد و این یعنی مردم کمتری در این مراسم شرکت می کنند.



کسب و کار
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»سیداستارز۲۰۱۸«باحمایتایرانسلدراصفهانبرگزارمیشود
ایرانسل با هدف کمک به توسعه کسب وکارهای دیجیتال و اشتغال زایی در راستای سیاست های اقتصاد 

مقاومتی، از رویداد استارتاپی »سید استارز« حمایت می کند.
رویداد جهانی »سید استارز« )Seedstars( که توسط شتابدهنده فارابی در دانشگاه شهید بهشتی 
در سال ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد از حمایت ایرانسل با میزبانی شهرهای اصفهان، تهران و شیراز برخوردار 

خواهد بود. سید استارز مسابقه ای جهانی است که هدفش رشد ایده ها، پرورش استارتاپ ها و ساخت شرکت ها 
است. هدف این رویداد، پیدا کردن بهترین استارتاپ در جوامع استارتاپی نو و بازار های در حا ل توسعه است؛ 
استارتاپ هایی که مشکالت منطقه ای خود را حل کنند یا بتوانند محصول سودده را به بازار جهانی عرضه کنند.

سیداستارز استارتاپ های پیشرو را با هدف حمایت از کسب وکار های منطقه ای و قدرت بخشیدن به آنها شناسایی می کند 
و در راستای ماموریت خود، برای پیدا کردن کارآفرینان برتر بازارهای نوظهور، امسال این رویداد را در بیش از ۷۰ کشور جهان برگزار 

می کند تا بهترین استارتاپ ها را شناسایی و به آنها فرصت ارتباط با سرمایه گذاران و مربیانی از سراسر جهان را بدهد.
نخستین رویداد سیداستارز ۹۷ در ایران، روز ۱۵ مهر در شهر اصفهان برگزار می شود و از میان تمامی استارتاپ های شرکت کننده، ۱۰ تیم به 

انتخاب سیداستارز برای ارایه به روی صحنه دعوت می شوند. در روز ۱۷ مهر نیز استارتاپ های شیرازی با یکدیگر رقابت می کنند.
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تــــازه هـــا

دالیل شکست استارتاپ های تحول آفرین

بسیاری از استارتاپ هایی که با ایده  خالقانه  خود تحول اساسی در بازار ایجاد 
می کنند، بعد از مدتی دچار رکود می شوند و درنهایت شکست می خورند.

یکی از بدترین اتفاقاتی که هر کارآفرینی از وقوع آن می ترسد این است که کسب وکارش به 
طور کامل شکست بخورد. با این حال بسیاری از استارتاپ های تحول آفرین با امید تولید 
محصول جدید به تالش برای موفقیت در بازار ادامه می دهند. حال این سوال پیش می آید 
که استارتاپ های تحول آفرین چگونه می توانند عملکرد خوب و ثابتی در تمام مراحل داشته 
باشند؟ در ادامه  به معرفی چند استارتاپ تحول آفرین معروف، اشتباهاتشان و راه حل هایی 

برای حفظ بقا در بازار می پردازیم.

Blue Apron -۱   
این استارتاپ در زمینه  مواد غذایی فعالیت می کند و مواد اولیه برای تهیه  وعده های غذایی 
مشتری را بر اساس دستور عمل پخت غذا و به مقدار الزم ارسال می کند. این استارتاپ بعد 
از راه اندازی در چند صنعت مانند رستوران ها، فروشگاه های مواد غذایی و حتی خدمات 
تحویل کاال تحول اساسی ایجاد کرد. محصوالت این استارتاپ برای افرادی مناسب است 

که زمان کمی دارند و با این حال از آشپزی در منزل لذت می برند.

استارتاپ Blue Apron در سال ۲۰۱۵ حدود دو میلیارد دالر ارزش گذاری شد اما این 
استارتاپ امروزه با مشکالت جدی روبه رو شده است. تعداد مشتری ها به شدت کم شده 

است و کاهش میزان درآمد نگرانی های جدی برای این استارتاپ داشته است.

Snapchat  -۲   
شرکت Snap Inc که پیش از این با نام Snapchat شناخته می شد بر پایه  مفهوم 
عکس هایی با تاریخ انقضای یک روز بنیان گذاری شد اما امروزه خود شرکت نیز در حال محو 
شدن است.این شرکت نام خودش را اسنپ چت به Snap Inc تغییر داد و عینک های 
جدیدی را با عنوان عینک های بدون دست با قابلیت عکاسی و فیلم برداری به بازار عرضه 
کرد. اینکه اسنپ چت چرا بعد از مشاهده  شکست شــرکت گوگل در ارایه  عینک های 

مخصوص به بازار چنین اشتباهی را تکراری کرده هنوز هم بی جواب است.
این روزها میزان درآمد اسنپ چت و تعداد کاربران آن به شدت کاهش پیدا کرده است و 

احتماال به زودی شاهد فروپاشی این شرکت خواهیم بود.

Twitter -۳   
شرکت توییتر نیز مانند اسنپ چت روزهای سختی را می گذارند. در گذشته این شرکت 
چنان عملکرد موفقی داشت که به اندازه  شرکت فیسبوک حرفه ای شناخته می شد اما 
امروزه تعداد مشتری های سهام آن به دلیل افت قیمت سهام بسیار کم شده است. به نظر 

می رسد این شرکت نیز در آینده  نه چندان دور به فعالیت خود پایان خواهد داد.

Uber -4   
شرکت اوبر یک شــرکت خدمات مســافربری آنالین بوده و چندین سال با موفقیت به 
فعالیت های خود ادامه داده است: اما امروزه دیگر تنها شرکت پیشرو در این زمینه نیست. 
شرکت های تاکسی رانی با ساخت اپلکیشــن خود و ارایه  خدمات مشابه به رقابت با اوبر 
پرداخته اند. همچنین بحث های سیاسی و رســوایی های اخیر اوبر باعث شده بسیاری 
از مشتری های این برند به سمت برند رقیب یعنی شرکت Lyft جذب شوند. درنتیجه 

استارتاپی که تحول اساسی در صنعت تاکسیرانی ایجاد کرد در خطر نابودی قرار دارد.

  دالیل شکست
به طور کلی می توان دو نکته  اساسی را از استارتاپ های تحول آفرین و اشتباهاتشان یاد 

گرفت.
۱- نوآوری شان به راحتی توسط رقبا کپی می شود

گاهی اوقات ایده ای که برای شرکت های کوچک نوآورانه و خالقانه است برای شرکت های 
بزرگ ویژگی ساده ای است که به راحتی کپی می شود. به عنوان مثال فیسبوک ویژگی 
استوری اسنپ چت را به راحتی کپی کرده و در پلت فرم خود اضافه کرد. شرکت Lyft نیز 
 Blue ایده  خالقانه  اوبر را کپی کرد و حال به رقیب جدی آن تبدیل شده است. استارتاپ

Apron نیز رقبای جدی مانند Hello Fresh و Freshly و... در بازار دارد.
شکست این استارتاپ ها به این معنا نیست که هیچ ایده  ساده و جدیدی شانسی برای 
موفقیت ندارد. بلکه به این معنا است که یک ایده باید با ویژگی های خاصی همراه باشد که 

هیچ شرکت دیگری نتواند محصول یا خدمات آن را کپی کند. 

۲- رکود به معنای شکست است
زمانی که ایده  خود را پیاده سازی کردید باید دنبال راهی برای ادامه  ارتباط خود با مشتری 
باشید یا مشــتری  جدید پیدا کنید. شرکت اســنپ چت این کار را با ارائه  عینک های 
Spectacles و توییر با اپلیکیشن Vine انجام داد اما هیچ کدام به اندازه ای نوآورانه 

نبودند که موفقیتی برای کسب وکار داشته باشند.
اگر واقعا قصد رقابت دارید بعد از ارائه  اولین ایده  بزرگ متوقف نشوید. به حرکت ادامه دهید 

و ایده های نوآورانه ای در راستای چشم انداز و مأموریت شرکت ارائه دهید.

  حرف پایانی
واقعیت تلخ دنیای کسب وکار این است که بسیاری از استارتاپ های تحول آفرین بعد از 
اولین تحول در بازار تالشی برای محکم کردن جایگاه خود انجام نمی دهند. اگر می خواهید 
استارتاپتان چیزی بیش از یک ترند زودگذر باشد باید دائما دنبال راهی برای شگفت زده 
کردن بازار و مشتری ها باشید. چنین شرکت هایی بدون شک می توانند سال های سال با 

موفقیت به راهشان ادامه دهند.

زومیت
گــزارش

معاون توسعه روستایی 
ریاست جمهور خبر داد:

پرداخت تسهیالت 
به استارت آپ های 

روستایی
معاون توسعه روســتایی و مناطق 
از  ریاســت جمهوری  محــروم 
پرداخــت ۳۰۰۰ میلیــارد تومان 
تسهیالت اشتغال زایی روستایی از 
ســقف۶۰۰۰ میلیارد تومان منابع 
اشتغالزایی روستایی که در اختیار 
بانک ها قرار داده شــده خبر داد و 
گفت: به استارت آپ های روستایی 
هم تسهیالت اشتغال زایی پرداخت 

خواهد شد.
ســید ابوالفضل رضوی در تشریح 
روند پرداخت تســهیالت اشتغال 
زایی روستایی گفت: در فاز نخست 
پرداخــت این تســهیالت ۳۰۰۰ 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
اســت که با اتمام این رقم فاز دوم 

آغاز می شود.
وی افزود: مطابق اطالعات کســب 
شــده از ســامانه کارآ، پرداختی 
بانک ها به وام گیرندگان به ۳۰۰۰ 
میلیارد تومان رسیده است. یعنی 
حدود ۳۰۰۰ میلیــارد تومان باقی 
 مانده است. در حال حاضر پول در 
بانک ها وجود دارد تا طرح ها بررسی 
و در قبال آن دسته از طرح هایی که 

تصویب می شود وام پرداخت شود.
وی فعالیت هــای اشــتغال زایی 
پایدار روستاییان را شامل دریافت 
وام دانست و افزود: صنایع دستی، 
گردشــگری، فناوری مواد معدنی، 
دامپروری و کشــاورزی ژنتیک از 
جمله فعالیت های اقتصادی است 
که مشــمول دریافت وام در روستا 
شده اســت، عالوه بر این در نواحی 
صنعتی نیز وام سرمایه در گردش تا 
سقف یک میلیارد تومان با کارمزد 
۱۰ درصــد و بازپرداخت ۱۸ ماهه 
برای شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در 

اختیار صنعتگران قرار گرفته است.
معاون توسعه روســتایی و مناطق 
محروم ریاست جمهوری همچنین 
اظهار داشت: در دولت برای عشایر و 
روستاییان مرزنشین وام چهار درصد 
و روستاییان دور از مرزها وام شش 
درصد تا سقف ۶۰۰۰ میلیارد تومان 
درنظر گرفته شده که دوره پرداخت 

آن شش ساله می باشد.
وی افزود: میــزان مبلغ طرح های 
مصوب شــده در مرحله اول هنوز 
به ۶۰۰۰ میلیارد تومان نرســیده 
است. مبلغ نزدیک به ۵۱۵۰ میلیارد 
تومان برای طرح هــای مصوب در 
نظر گرفته شده اســت. طرح های 
قرارداد منعقده شده نیز نزدیک به 
۴۰۰۰ میلیارد تومان است، این آمار 
برای ۲۴ شهریور ماه است. بنابراین 
تا کنون هیچ وام گیرنده ای منتظر 
تخصیص اعتبــار از جانب مرکز به 
شهرستان ها نباید باشد. هیچ یک 
ازاستان های کشــورنیز هنوز ۵۰ 
درصد ســهم اولیه در وام اشتغال 

روستایی را پرداخت نکرده اند.
وی تاکید کرد: سقف تسهیالت قابل 
تصویب در استان ها تاکنون ۶۰۰۰ 
 میلیــارد تومان بوده اســت و باید

 طرح های بــاالی ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان در کمیته فنی ملی به تصویب 
می رســیدند اما به درخواســت و 
موافقت اســتانداران بنا بر این شد 
که کمیته فنی اســتان هــا دارای 
این اختیار باشــند که طرح های 
تــا ۱۰میلیارد تومان را بررســی و 
تصویب کنند و بانک ها نیز باید به 
شعب خود در استان ها اختیار اجرای 

این پروژه را بدهند.

ایسنا
گــزارش
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سخنران به او گفت: »به 
مسئول مصاحبه بگو که 
بهتر از تو پیــدا نخواهد 
کــرد. بــه آنها بگــو که 
بهترین گزینه هســتی، 
سخت کوشــی و حالل 
مشکالتی. از خودستایی 

نترس«.
نظر شــما درباره این رویکرد چیســت؟ 
می دانم که این روش در مورد من جواب 
نمی دهد. امکان ندارد بتوانم در جلســه 
مصاحبه بگویم: »من فوق العاده ام. باید من 

را استخدام کنید«.
نمی توانم این کار را بکنم. به عالوه، به نظرم 
مسئوالن مصاحبه از شنیدن این جمله ها 
خسته شده اند که »من را انتخاب کنید! من 

شگفت انگیزم«. شما چه فکر می کنید؟
پاســخ: دوســت عزیز، همه مسئوالن 
مصاحبه، بارها این جمالت را از متقاضیان 

شنیده اند:
»هیــچ گزینــه ای بهتــر از مــن پیدا 

نمی کنید«.
»آماده ام که کارم را از اول هفته شروع کنم. 
کی می خواهید به من پیشنهاد بدهید؟«.

»من بهترین کارمند فروش این صنعت 
هستم. اگر باور نمی کنید، از بقیه بپرسید«.

»من در انجام کارم بهترینم«.
نمی توانیم متقاضیان را به خاطر اینکه از 
خودشان تعریف می کنند سرزنش کنیم. 
آنها تقصیری ندارند چون سال هاست که 
کتاب ها، مقاالت و کارگروه ها به متقاضیان 
آموزش می دهند که از خودشان تعریف 
کنند. به عالوه، مصاحبــه یک موقعیت 
اســترس آور اســت. مصاحبه می تواند 
ترســناک باشــد. هیچ کس از شنیدن 
خودستایی های متقاضی تعجب نمی کند. 

این واکنش طبیعی انسان در برابر ترس 
است. مشــکل اینجاست که خودستایی 
فایده ای ندارد. قانع کننده نیســت و پیام 
اشتباهی را به مخاطب می رساند. تعریف 
کردن از خود نمی تواند نشان دهنده اعتماد 
به نفس باشد. برعکس، خودستایی این 
پیام را منتقل می کند که ترســیده اید. 
فقط انسان های ترسو می توانند خودشان 
را کوچک کنند و به دیگران التماس کنند 
که »باور کنید من باهوشم«. تو نیاز نداری 
کسی را متقاعد کنی.  بهترین رویکرد برای 
حضور در مصاحبه این است که کامال آماده 
و شاد باشی و شرایطی که در آن هستی را 
پذیرفته باشی و گفت وگو را پیش ببری. 
الزم نیست کسی را تحت تاثیر قرار دهی. 

نیازی نیست خودستایی کنی.
به این دو مثال توجه کــن. در مثال اول، 
قابلیت ها و افتخاراتــت را در بوق و کرنا 

می کنی. اما بهتر است این کار را نکنی.

   ورژن اول
مســئول مصاحبــه: بزرگ ترین 
موفقیت شغلی شــما تا به امروز 

چیست؟

تو: بزرگ ترین موفقیت مــن مربوط به 
پارسال است که برای دومین بار به عنوان 
ارزشمندترین کارمند تیم انتخاب شدم. 
کارم را خیلی جدی می گیرم و به این علت، 
بارها از من قدردانی شده است. سریع یاد 
می گیرم و هر کس سوالی دارد، سراغ من 
می آید. رییسم می گوید من یک ستاره ام 
و بقیه مدیران شــرکت می گویند کارم 
عالی اســت. فکر کنم به این خاطر است 
که باهوشم و ســخت کار می کنم. پس 
بزرگ ترین موفقیت من این است که در 

انجام همه کارها مهارت دارم.«

   ورژن دوم
مســئول مصاحبــه: بزرگ ترین 

موفقیت شغلی شما چیست؟

تو: وقتی یک کارمند تمــام وقت بودم و 
گاهی حتی اضافه کاری می کردم، همزمان 
در مدرسه شبانه درس می خواندم. به نظرم 
این بزرگ ترین موفقیتم است. باید روزم 
را )گاهی حتی هر ساعت را( به بازه های 
کوچک تر تقسیم می کردم. کلی کار روی 

سرم ریخته بود و باید تکالیف مدرسه را هم 
انجام می دادم. گاهی از خودم می پرسیدم 
»یعنی می شــود یک روز فارغ التحصیل 
شوم؟«. کلی تمرکز الزم بود و کمی شانس. 
اما باالخره از پسش برآمدم. مدیریت زمان 
را یاد گرفتم. پاسخ اول، باعث توقف مکالمه 
می شود. مکالمه دیگر نمی تواند ادامه پیدا 

کند. وقتی از خــودت تعریف می کنی، 
مخاطب به ســرعت عالقه و اشتیاقش را 
نسبت به تو از دست می دهد چون می داند 
که جوابت، معرف تو نیســت. این جواب 
همه اش درباره این اســت کــه دیگران 
درباره ات چه فکر می کنند. اما جواب دوم 
به مخاطب می گوید »که هســتی و چه 

عملکردی داشته ای«. اینکه برای راضی 
نگه داشتن دیگران چه کارهایی کرده ای 
مهم نیست. در جواب دوم، تو داستانی را 
روایت می کنی که برای همه قابل لمس 

است. 
ورژن اوِل تو نگران اســت، درست مثل 
بچه ای کــه می خواهــد بزرگ ترش را 

تحت تاثیر قرار دهد. 
ورژن دوم اما، آرام است. در متن دوم، تو 
جوابی ندادی که مسئول مصاحبه خوشش 
بیاید. تو از قابلیت ها یا تعریف و تمجیدهای 
دیگران درباره خودت صحبت نمی کنی.  
تو از تجربه ای صحبت می کنی که سخت 
بوده و از آن درس گرفته ای )درس خواندن 

همزمان با کار کردن(. 
این یک دستاورد واقعی است؛ کاری که 
انجامش سخت اســت اما به دردسرش 

می ارزد.
 اینکه مافوق هایت تــو را تحویل بگیرند 
و نشــان افتخار به تو بدهنــد، موفقیت 
نیست. اینکه دیگران تاییدت کنند اصال بد 
نیست، اما جلب رضایت دیگران، نمی تواند 

بزرگ ترین موفقیت تو باشد. 

سخنران کالس، بدون شک نیتش خیر 
بوده اما توصیه اش وحشــتناک اســت. 
بدترین راه بــرای معرفی خــودت این 
اســت که از خودت تعریف کنی. منشا 
خودســتایی، ترس اســت. هدف تو این 
اســت که با اعتماد به نفس در مصاحبه 
حاضر شوی. به هر حال، قرار نیست همه 
مسئوالن مصاحبه تو را بپسندند. بعضی از 
آنها اصال از تو خوششان نمی آید حتی اگر 
برای جلب رضایت آنها سنگ تمام گذاشته 
باشی. اصال چرا باید سنگ تمام بگذاری؟ 
می توانی در کمال اعتماد به نفس وارد اتاق 
مصاحبه شــوی چون حقیقت این است 
که نمی توانی همه چیــز را تحت کنترل 

داشته باشی.
اینکه مســئول مصاحبه دنبال چه جور 
کارمندی است را نمی توانی تغییر دهی. 
باید وقتی وارد اتاق می شوی، خودت باشی. 
اگر تو را بفهمند، پس استحقاقت را دارند. 
همین و بس! کسی که به جای توجه به تو، 
تحت تاثیر نشان های افتخار و مدال هایت 
قرار بگیرد، قطعا استحقاق استعدادهایت 

را نخواهد داشت.

آیا تعریف کردن از خود در مصاحبه شغلی ،کار درستی است؟

حدخودشیفتگی!

اینکه مسئول 
مصاحبه دنبال چه 

جور کارمندی است 
را نمی توانی تغییر 

دهی. باید وقتی وارد 
اتاق می شوی، خودت 

باشی. اگر تو را بفهمند، 
پس استحقاقت را 

دارند. همین و بس! 
کسی که به جای 

توجه به تو، تحت تاثیر 
نشان های افتخار 
و مدال هایت قرار 

بگیرد، قطعا استحقاق 
استعدادهایت را 

نخواهد داشت.

مشاور عزیز، قصد دارم دنبال کار بگردم. حدود سه سال 
است که در این شرکت کار می کنم و همه یاد گرفتنی ها 
را یاد گرفتم. اینجا دیگر جایی برای پیشــرفت ندارد. 
هفته پیش در یک کالس آموزش کاریابی که در کتابخانه 
عمومی برگزار شده بود، شرکت کردم. سخنران درباره 
برندسازی شــخصی صحبت های زیادی کرد. او گفت 
باید آماده باشیم که از خودمان تعریف کنیم. چند مثال 
هم آورد. یکی از شاگردان کالس، سرپرست خدمات 

مشتری است و به دنبال کار می گردد.

،،
 نمی توانیم متقاضیان را به خاطر اینکه 

از خودشان تعریف می کنند سرزنش 
کنیم. آنها تقصیری ندارند چون 

سال هاست که کتاب ها، مقاالت و 
کارگروه ها به متقاضیان آموزش می دهند 

که از خودشان تعریف کنند. به عالوه، 
مصاحبه یک موقعیت استرس آور است.

مصاحبه می تواند ترسناک باشد. 

Forbes: منبع
یـــادداشت
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The Mosque of Sheikh Lutfallah (1603-
1619) was the first monumental building 
to be erected in Abbas’s new city. Sheikh 
Lutfallah was an Arabic-speaking Shiite, 
an imam and teacher of Islamic law, 
whom Abbas made part of the imperial 
household. The sheikh resided in this 
mosque, a rather novel building in that its 
design is a conflation of two traditional 
architectural types. The entire mosque is 
a centrally planned domed space, which is 
typical of commemorative mausoleums, 
not mosques, but this building does 
not house a tomb. Inscriptions call it a 
mosque, but it lacks the typical courtyard, 
iwans, and minarets. However, it does 
have the essential mihrab niche and is 
oriented toward Mecca. Multicolored tile 
veneer sheathes the exterior in a pattern 
which resembles prayer rugs applied to 
a vertical surface. Muqarnas faced with 
intricate mosaic work are suspended 
over the entrance arch. The interior is 
often recommended as the most perfectly 
balanced space in Persian architecture. 
Filtered light entering through windows 

in the drum of the dome flickers across 
the mosaic-lined walls and dome. Eight 
pointed arches on the walls, outlined in 
turquoise, bring just enough geometric 
discipline to this numinous, coloristic 
space to keep worshipers from entirely 
losing their earthly bearings.
The Shah Mosque (1611-1666) on the 
new Maidan replaced the Great Friday 
Mosque as the center of Isfahan religious 
life, although the latter remained open 
for assembly and prayer. Compared to 
the Mosque of Sheikh Lutfallah, the Shah 
Mosque has a traditional Iranian design: 
a four-Iwan courtyard, the main Iwan 
flanked by minarets, and a towering 
170-foot high-domed chamber in front 
of the mihrab niche. The importance 
of the control of education in the Shiite 
state is evident in the unusual presence 
of two madrasas (theological schools) 
flanking the prayer hall, each with its 
own arcaded courtyard. Because both 
the Mosque of Sheikh Lutfallah and the 
Shah Mosque had to be oriented toward 
Mecca, they are turned at an angle with 
respect to the maidan on which each 
had its monumental entrance portal. In 
each case, the architects diminished the 
disorienting linkage between portal and 
mosques by locating the change of axis in 
an entrance corridor.
Unprecedented use of color dominates 
the decoration of the entrance gateways, 
domes, minarets, and some interior 

spaces of both the Shah Mosque and the 
Mosque of Sheikh Lutfallah. The use of 
polychromatic tile as a surface ornament 
was known in other periods of Iranian 
history, but it was the Safavids who 
established colorism as the most salient 
characteristic of Iranian architecture. 
Before the Safavids, colored tiles would 
be used to accent certain architectural 
elements, but artisans working for this 
dynasty would cover every surface of 
a building with colored tiles, marble, 
plaster, or painted wood. Architectural 
historians see this propensity for 
elaborate surface decoration as a 
triumph of Persian aesthetic purpose 
over Turkish structural values. The 
application of colored tile patterning (i.e. 
curvilinear arabesques, floral designs, 
kufic inscriptions, and imitation tile 
“carpets”) hides a building’s structure. It 
prevents the viewer from contemplating 
the workings of the physical laws which 
keep the building standing up. Thus, a 
huge building can be made to seem rather 
weightless, like an otherworldly miracle 
hovering on earth. 
The buildings described here are a 
handful of the 162 mosques, 48 madrasas, 
1,802 commercial buildings, and 283 
baths that purportedly existed in Isfahan 
in the 17th century. After the death of 
Shah Abbas I in 1629, the Safavid dynasty 
endured for about a century, but, with 
the exception of the reign of Shah Abbas 

Masterpieces Of 
Iranian Architecture 

Chehel Sotun Restaurant: 
Nice Place To Have A Good 
Time

National registration of 
Nakhl Gardani ritual in 
old garden town of Iran
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“Najvan” Forest 
Park, Recreational 
Attraction In West 
Of Isfahan

Najvan  is one of the few gardens 
in Isfahan, which has been left 
safe against urban development, 
gifting fresh and clean air to 
the city. Najvan is an area of 
mass trees, running creeks, 
migratory birds, along with an 
eye-catching scene of sunrise 
and sunset, isolated from urban 
constructions, with fresh air 
which is located in the industrial 
city of Isfahan.By taking a short 
distance from the city, you can 
leave all the hustle and bustle of 
the city backward.This natural 
and recreational park, with an 
area of 1200 hectares stands 
at North West of Isfahan and is 
surrounded by farms, gardens 
as well as ”Zayandeh Rood” 
river.Various factors such as the 
humidity, local winds and also the 
difference in temperature with 
rest of the city; are helping to have 
an extremely suitable weather. 
The whole conditions along with 
nice views create a magnificent 
attraction for Isfahan citizens 
spend their leisure time there, 
have fun, walk and do sports.
Due to the park location, which is 
in the way of West, South Western 
winds to North East; the park 
is acting as a natural filter for 
the city of Isfahan. So the whole 
park is considered as the lungs 
of the city, mentioning that the 
majority of Isfahan polluting 
industries are located to the West 
of Isfahan.It could be concluded 
that any kind of intrusion in 
the park natural structure will 
exacerbate the air pollution, 
causing perilous conditions for 
Isfahan metropolis.

Sh! There is no one here
The Zayande-Rood River 
has been dry for more than a 
decade; during this period of 
time, people living in the eastern 
side of Isfahan have been 
struggling with various water 
related problems; from the 
social problems to livelihood 
problems. If you have a short 
trip to this area, you will think 
that here is a desert ghost town; 
you will not hear the sounds 
of water, sickles and shovels 
hitting the ground, you will not 
notice the feelings of sadness 
and tears among people for 
desperate situations of water 
based recession. Most people 
who used to be farmers and 
stockmen, have lost their jobs 
due to the dryness of Zayande-
Rood River, and moved to the 
neighboring towns, the rest of 
them who lost their jobs are 
experiencing tough situations 
with a small amount of money.
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Chehel-Sotun Restaurant sits on the ground floor of the 
right wing of the famous five-star Abbasi hotel. It’s often 
recommended, including on TA, to at least have a tea or a dinner 
in Abbasi, former caravanserai of the shah’s mother, even if you 
don’t stay here. And this advice is well worth listening to! Chehel-
Sotun Restaurant gives a unique opportunity to feel you’re 
having dinner in the museum, or attending the royal reception. 
The restaurant interior, following the decoration of Chehel 
Sotun Palace, which is one of the must-sees in Esfahan, is a pure 
piece of art. Its wall paintings and ceiling decor remind of the 
best works from Qajar and Safavid epochs, and keep you busy 
studying them, while you meal is being prepared and served in 
a slow thorough solemn manner. English menu available and 
is very extensive. Compared to Khan Gostar, food is not that 
outstanding here, still very decent. And this was my only dining 
experience in Iran with truly five-star service!
265rezas, Muscat, Oman: The best ambiance
Chehelsotun restaurant is located at the Abbasi Hotel, which 
is believed to be the oldest hotel in Iran. As you enter the 
restaurant, you are thrown back in time. The mirror-work on 
the wall with the Persian miniatures take you back to about 300 
years ago. I was in love with the place instantly. The food was 
acceptable, though the menu could be a bit more extensive to 
cover some Iranian dishes. This restaurant is definitely worth 
a try
Dirk3e, The Netherlands: Persian Luxury and good service
An excellent location for slightly more formal dinner for a 
smaller or a larger group. Good choice of dishes and good quality. 
Expensive for Iran not for westerners.
Nomaddeb,Brisbane, Australia: Incredible
I did not have a meal at the restaurant but did visit on two 
different occasions to enjoy tea and saffron ice cream. The 
restaurant prices were a bit expensive so cannot comment on 
the quality of the meals. Nice place to soak up the wonderful 
atmosphere. Very huge garden originally was a caravanserai, 
full of history.
Shahid Medani Str. | Abbasi Hotel, Esfahan

The head of the cultural heritage and tourism site 
of the historical city of Niyasar announced the 
registration of Nakhl-Gardani ritual on the 16th day 
of Muharram in the old garden town of Niayasar.
“The ritual of Nakhl-Grdani (a religious mourning 
ritual performed on the days of Muharram for 
commemorating the death of Imam Hossein Ibn-
Ali) carries out on the 16th day of Muharram with 
the presence of people of Niyasar, this mourning 
commemoration is the most magnificent ritual that 
is held every year with the participation of many 
mourners of Aba Abdullah Al-Hossein,” Ali Abolfazli 
said.
“In this ritual, townspeople carry five Nakhls on their 
shoulders and move them in the certain old paths 
in Niyasar city according to the ancient tradition 
in the form of glory funeral by observing the order 
and dignity of Nakhls, each of these Nakhls is a coffin 
that resembling the martyrs funeral at Karbala,” he 
added. “The mourners move the four Nakhls that 
are joined to each other in a path ending up to Jameh 
mosque of Niyasar,” he continued.
“In fact, the most important characteristics of 
this ritual is the respect, social discipline, unity, 
empathy, religion and spirituality that are integrated 
with the beliefs of people in Niyasar, and also it 
creates a strong historical-religious gravity, so that 
many enthusiasts from around the city and even 
other cities come to visit this valuable spiritual 
heritage every year,” he noted. This cultural event is 
registered in the intangible cultural heritage list of 
the country on February 28, 2017, with the number 
of 1529.

The Shah Mosque 
(1666-1611) on 
the new Maidan 
replaced the Great 
Friday Mosque 
as the center of 
Isfahan religious life, 
although the latter 
remained open 
for assembly and 
prayer. Compared 
to the Mosque of 
Sheikh Lutfallah, 
the Shah Mosque 
has a traditional 
Iranian design

The Mosque of Sheikh Lutfallah 
(1619-1603) was the first 
monumental building to be 
erected in Abbas’s new city. Sheikh 
Lutfallah was an Arabic-speaking 
Shiite, an imam and teacher of 
Islamic law, whom Abbas made 
part of the imperial household.
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The domestic petrochemical 
industry is well placed in the 
global market and plans to expand, 
said the director of planning and 
development at the state-run 
National Petrochemical Company.
Speaking on the sidelines of the 
12th International Iran Plast 
Exhibition in Tehran, Farnaz Alavi 
said “Iran’s petrochemical sector 

has a good presence in international 
markets and we have been able to 
sell in Asia and Europe,” NIPNA , the 
National Petrochemical Company’s 
news agency, quoted her as saying.
With abundant hydrocarbon 
resources and the private sector’s 
new investments, Iran is making 
efforts to maintain its global status 
in the sector and broaden its scope.

  Iran, India 
discuss ways to 
expand trade 
ties
India’s Minister of 
External Affairs Sushma 
Swaraj says her country 
will continue to purchase 
Iran’s oil despite 
sanctions re-imposed by 
the US on Iran.
In a meeting with her 
Iranian counterpart, 
Mohammad Javad Zarif in 
New York on the sidelines 
of the 73rd session of the 
UN General Assembly, 
Swaraj said India views 
Iran not only as a good 
neighbor but also a good 
friend.
The two diplomats 
also discussed ways to 
expand mutual ties in 
various areas including 
economy and exchanged 
views on Iran’s Chabahar 
Port.
In an interview after 
the talks, Iran’s top 
diplomat called India’s 
presence in its southeast 
port of Chabahar as 
important, saying the 
Islamic Republic of Iran 
has always served as a 
reliable source of energy 
for India.
 “Indian presence 
in Chabahar is very 
important. We have 
c o m p r e h e n s i v e 
cooperation with India 
which also includes 
energy cooperation 
because Iran has always 
been a reliable source 
of energy for India,” 
Mohammad Javad Zarif 
told ANI.
He went on to say that the 
Islamic Republic expects 
Chabahar to become 
even larger with more 
capacity.
“We hope India and other 
investors would come to 
Chabahar and invest for 
the expansion of the port 
facility," Zarif added.
The Iranian foreign 
minister also said Indian 
shipments have already 
gone through Chabahar 
to Afghanistan and added 
India has always been 
categorical in terms of 
its intention to continue 
economic cooperation 
and import of oil from 
Iran.
The Chabahar port 
complex is being 
developed as part of 
a new transportation 
corridor for land-locked 
Afghanistan. India and 
Iran signed an agreement 
worth 85$mn to develop 
the port in south-eastern 
Iran.
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Iran Petrochemical Industry Expanding 
in Overseas Markets

The prospect of moving your home 
business into its first legitimate office 
is an exciting one as it gives you the 
opportunity to scale up your service 
and expand your horizons. In a 
professional office, you can bring in 
new employees as well as upgrade 
your technological capabilities in a 
way that a home office can’t handle.
That being said, moving into your first 
office can be a challenge logistically, 
and care has to be taken to get it right. 
The following tips for relocating your 
home business to an office building 
will help you make the most of your 
move.
1. Give room to grow.
When it comes to choosing a new 
office location, be sure your 
business will have ample room to 
grow. Startups sometimes grow 
exponentially in a short period of time, 
making sizeable office spaces a must 
for exploring the growth potential of 
a business. Avoid having to relocate to 
a larger location with every new hire. 
A more open office layout can help you 
dream bigger about the future.
2. Ensure service provider 
coverage.
Be sure that the services you need to 
use have coverage in your new area. 
This includes ISPs, delivery networks 
and municipal resources that are key 
to your business. Keep an eye out for 
special access instructions, such as 
the use of keypad codes or passes, to 
share with service providers. This way, 
the services you need are still at your 
fingertips at the new space.
3. Pick an inspiring spot.
Pick an office space that will inspire 
you and your employees to achieve 
new heights for years to come. Keep 
in mind factors like parking, security 
and average commute time are all 
important when it comes to having an 
enjoyable workspace. The layout of 
your office and the amount of natural 
lighting will also have a big impact on 
the day-to-day of your employees. 
Have an office where employees are 
happy to show up.
4. Notify your clients.
Before your move, be sure to notify 

your customers and business contacts 
of your address change. This includes 
service providers and financial 
contacts as well. You can also list your 
new address online, as advertising 
the location of a professional office 
space makes a lot more sense than 
publicizing a home address or P.O. box.
5. Take thorough measurements.
If you’re moving into an unfurnished 
office, take thorough measurements 
of the space (and the doorways) 
to ensure that all of the necessary 
furnishings will fit. Just like clothes, 
furniture that fits well makes all the 
difference! Professional moving 
services will also help with this task.
6. Implement new technology.
Your new office can allow for 
technology that would feel out of 
place at home. Consider visiting an 
industry trade show to see what the 
latest and greatest tech is and check 
if your new office could implement 
these innovations. Production, 
communication and management 
technologies are ever-evolving — stay 
ahead of the curve!
7. Keep visitors in mind.
Whether your office is working 
directly with customers/clients or 
not, when visitors come through 
they should have a great experience. 
Their first impression of your office 
is important, including how they are 
greeted and received upon arrival. 
Set up a great visitor experience to 
build enthusiasm about your business 
– even if it’s just for the occasional 
visitor.
8. Consider your office culture.
What kind of office environment are 

you seeking to create? Does your team 
like a wide open space or is privacy 
more important? Your team has to be 
on the same page on issues pertaining 
to the mission of the business. The 
right kind of office space can make 
all the difference when it comes to 
productivity and team spirit.
9. Look out for hidden costs.
Surprises are hard to plan for, but you 
should be as prepared as possible to 
deal with unexpected costs such as 
critical repairs. Just like having an 
emergency fund is crucial to personal 
finances, your business should be 
capable of absorbing such an expense. 
When the time comes, you’ll be glad 
you thought ahead.
10. Reevaluate your business’s 
processes.
Moving your business to a new spot 
is an opportunity to take a step back 
and see if there’s any ways you could 
manage your business processes 
better. Maybe there’s a link in your 
supply chain that needs some extra 
attention or an employee who 
could use a heart-to-heart. Take 
advantage of this time to implement 
some positive changes into your 
business.
11. Do your research.
Be sure to shop around before settling 
on a new office. You can search office 
listings for free and also connect with 
brokers. Get a feel for what the average 
prices are in your area and learn 
how to spot a good deal. Once you’ve 
done your best to ensure a smooth 
transition to a new office space, you’ll 
be well on your way to new levels of 
business productivity and success.

French party: EU’s SPV 
insufficient to boost France 
exports to Iran

As the remaining signatories to the Iran nuclear deal are 
preparing to implement their financial initiative within 
the coming months to save the 2015 nuclear accord 
following the US unilateral withdrawal, a political party 
in France casts doubt on the overall efficiency of the 
mechanism calling on Paris to set up a joint bank with 
Iran to bypass the US sanctions.
The spokesman for the Debout La France Damien 
Lempereur described  the decision by the P4+1 group 
of countries to set up a ‘special-purpose vehicle’ (SPV) 
to bypass the US sanctions on Iran as ‘useful’ but said 
it is largely insufficient to boost France’s exports to 
countries under sanctions.
“We propose to create a bank without connection or 
interaction with the US to finance operations of French 
companies in Iran but also in all countries under 
sanctions, especially Russia,” Lempereur told Sputnik.
According to Lempereur, the bank could be established 
with France’s support before joining other European 
states to found a European financial institution 
dedicated to France’s exports and jobs.
Earlier, EU foreign policy chief Federica Mogherini said 
the bloc’s initiative to facilitate payment to/from Iran as 
part of efforts to save the deal could be in place before 
November, when the US is to re-impose the second 
batch of its anti-Iran sanctions.
Remaining parties to the Iran nuclear deal vow to 
establish special payment channels to facilitate trade 
with Iran as part of efforts to save the JCPOA.
Mogherini said Wednesday she believes the SPV, which 
is aimed at keeping trade with Tehran flowing while 
the US sanctions are in place, will be established before 
November even though it is still at an initial stage now.
The plan to create the special payment channel was 
first announced in a joint statement by Mogherini and 
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif on 
Monday, after a ministerial meeting of Iran and the 
remaining parties to the nuclear agreement.
The EU’s SPV plan has outraged US officials. Secretary 
of State Mike Pompeo told a gathering of the so-called 
“United Against Nuclear Iran” in New York that he was 
“deeply disappointed” that the remaining countries in 
the nuclear deal plan to set up a special payment system 
with Iran to bypass US sanctions.
He also condemned the plan as “one of the most 
counterproductive measures imaginable”.
Tensions have escalated between the US and European 
Union countries over their plan to preserve business 
with Iran and avoid renewed American sanctions.
In an address to the same meeting, US National Security 
Adviser John Bolton also blasted the EU plan, and 
pressed the SWIFT global payments messaging system 
to reconsider dealing with the Islamic Republic.

Moving into your first office can be 
a challenge logistically, and care 
must be taken to get it right. Make 
the most of your move with these 
tips.

Tips for Moving Your Home 
Business to Your First Office

news

That being said, 
moving into your 
first office can be a 
challenge logistically, 
and care has to be 
taken to get it right. 
The following tips for 
relocating your home 
business to an office 
building will help you 
make the most of your 
move.

BY JOHN HEIMBIGNER

Majlis Report Exposes 
Corruption in Car Imports
Following the public outcry over illegal car imports often reported 
in the local media, the Majlis launched an inquiry the results of 
which were published on Tuesday. In short, the law-making body 
pushed past considerations aside and said the auto sector is riddled 
with holes, namely rent-seeking and lawlessness.
According to the report published by Mehr News Agency, 
the Intelligence Ministry and Islamic Republic of Iran Customs 
Administration have confirmed the outcome of the parliamentary report.
The probe was led by the Majlis Industries Commission. Though representatives from 
the Intelligence Ministry did not give a written statement to the commission, they have 
confirmed “the existence of rent-seeking and other illicit practices” in the lucrative auto  
sector.

FX Rates Cross New Threshold 
in Tehran Market
Iran currency market was hit with a new bout of 
volatility on Wednesday with the US dollar crossing 
another threshold on the open market. According to 
the Tehran Gold and Jewelry Union website, the dollar 
was trading at around 183,470 rials late afternoon, from 
around 168,000 rials the day before.
The rial was quoted at 214,320 to the euro and 240,380 to the 
UK pound on Wednesday. 
As the volatility continued, the Central Bank of Iran issued a statement saying that 
the currency needs of the people  will be met in extra bank branches from next  
week. 



... forces fighting terrorism, 
said Shamkhani, warning the 
regime of a response that will 
make it regret its actions if 
it refuses to stop its attacks.
The comments came amid 
stepped-up Israeli air strikes 
on military targets inside Syria 
in what is considered as an 
attempt to prop up militant 
outfits that have been suffering 
heavy defeats against Syrian 
government forces.Earlier 
this month, a Russian aircraft 
with 15 servicemen on 
board was mistakenly shot 
down by Syrian air defenses, 
which were thwarting a wave 
of Israeli air raids. Moscow 
blamed Tel Aviv for the tragedy, 
saying Israeli jets deliberately 
created a dangerous situation 
that led to the downing.
Shamkhani further hailed 
successful Russia-Iran security 
cooperation in the fight against 
terrorism, underlining the 
need for dialog between 
the two sides on important 
regional and international 
issues.

Zarif calls on Israel to open 
illegal nuke program to intl. 
inspectors
Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javaz Zarif 
said Thu. that it is time 
for Israel to “open its 
illegal nuclear weapons 
program to international 
inspectors.”
“No arts & craft show 
will ever obfuscate that 
Israel is only regime in 
our region with a *secret* 
and *undeclared* nuclear 
weapons program - 
including an *actual atomic 
arsenal*,” Iranain Foreign 
Minister Zarif wrote in a 
tweet on Thursday.
His remark was in response 
to Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu’s 
latest anti-Iran theatrics 
and allegations at the 
United Nations General 
Assembly regarding Iran's 
nuclear program.“Time for 
Israel to fess up and open 
its illegal nuclear weapons 
program to international 
inspectors,” Zarif added.
Iran’s Foreign Ministry 
also issued an statement 
in condemnation of 
Netanyahu’s allegations, 
saying that “in the modern 
age, the whole world … will 
just laugh out loud at such 
untrue, injudicious and 
hollow remarks and false 
shows.”

Iran, Germany FMs discuss JCPOA
The Iranian and German foreign ministers discussed the 
2015 nuclear deal known as the JCPOA late on Thursday on 
the sidelines of the 73rd United Nations General Assembly 
in New York.
During the meeting, Heiko Maas and Mohammad Javad Zarif 
dealt with the JCPOA and US violation of the deal, EU and 
P1+4efforts to implement Special Purpose Vehicle (SPV) to 
ensure Iran’s benefits under the deal.
Zarif arrived in New York on Sunday to the accompaniment 
of President Hassan Rouhani to attend the 73rd high-profile 
session of the United Nations General Assembly in New York.
Earlier, Zarif held talks with foreign ministers of Group 1+4 as 
well as counterparts from other countries.
He also participated in the Nelson Mandela Peace Summit and 
held talks with the P1+4 foreign ministers.
Interpol ready for cooperation with 
Iran in fighting terrorism
 Secretary General of Interpol Jurgen Stock in a message on 
Thursday condemned recent terrorist attack in Ahvaz and 
voiced the organization’s readiness for cooperation with the 
Iranian government in fighting terrorism.
Interpol ready for cooperation with Iran in fighting terrorism
He also condoled with Iran’s Police Commander Brigadier 
General Hossein Ashtari over deadly attack on military parade 
in the southwestern city.
The message read that Interpol condemns such acts and is 
prepared to cooperate with Iran’s Police and government in 
fighting terrorism.
Stock underlined that the organization considers itself 
committed to render help in the field so that perpetrators of 
the heinous act will be punished soon.
Some 25 people, including women and children, were killed 
and 60 others injured during September 22 terror attack in 
Ahvaz which took place during a military parade held as part 
of the programs to mark the 38th anniversary of an eight-year 
imposed war against Iran.
The self-proclaimed Saudi-affiliated Al-Ahwaz terrorist group 
claimed responsibility for the attack.
Dozens of countries have so far condemned the terror attack 
in Iran.
US-led coalition admits killing 1,100 
people in Syria, Iraq
The US-led international coalition admitted that it killed more 
than 1,100 civilians as a result of raids carried out in Syria and 
Iraq since 2014.The coalition said in a statement that 1,114 
civilians were killed “unintentionally” by its “strikes”, SANA 
reported.Since it was illegally formed outside the jurisdiction 
of the UN Security Council in 2014 under the pretext of fighting 
Daesh (ISIS), the alliance has been committing massacres 
against innocent civilians, killing hundreds of people and 
injuring others in the countryside of Raqqa, Deir Ezzor, Hasaka 
and Aleppo in addition to destroying infrastructure.
Iran hands over 149 illegal immigrants 
to Pakistan
Iran has handed over 129 Pakistani nationals to the authorities 
at Iran-Pakistan Taftan border crossing in Pakistan's 
southwestern Balochistan Province, state media reported.
According to details, these Pakistani were apprehended from 
different parts of Iran by the security forces because they were 
living there without valid traveling documents.
The security officials said that these deportees would be 
handed over to the Federal Investigation Agency (FIA) for 
further investigation after completing initial inquiry.
Pakistanis living in Iran illegally or trying to enter Iran illegally 
are caught every year by the Iranian security forces. Iranian 
authorities have been often deporting illegal Pakistani 
immigrants. Iran and Pakistan are engaged in border 
cooperation to stop the illegal movement of immigrants.

Iran will wait for Trump to lose power

In an opinion published on Aljazeera, Iranian 
Middle East Security and Nuclear Policy Specialist 
at Princeton University Seyed Hossein Mousavian 
wrote as follows.
Before his speech at the United Nations General 
Assembly, US President Donald Trump tweeted: 
“Despite requests, I have no plans to meet Iranian 
President Hassan Rouhani. Maybe someday in the 
future. I am sure he is an absolutely lovely man!”
The tweet came after weeks of speculations that 
a meeting between Trump and Iranian President 
Hassan Rouhani might take place on the sidelines 
of the UNGA sessions.
Indeed, such a meeting did not happen, not because 
the US president tweeted his refusal, but because 
the Iranian side is simply not interested. Last 
year, the Iranian government had to turn down 
requests from the White House for such a meeting 
eight times and this year President Rouhani 
again emphasised that his government is not 
interested in holding direct talks with the present 
US administration.
There are several reasons why Iran really doesn’t 
want to talk to Trump.First, it sees no reason 
to abandon the 2015 Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), which took many years 
of hard negotiations to conclude. Former US 
President Barack Obama also saw the JCPOA 
as the “most robust and intrusive inspections 
and transparency regime, ever negotiated for 
any nuclear programme in history,” based on 
“unprecedented verification.”
The provisions of the deal addressed the main 
concern of the international community: that 
Iran’s nuclear programme remains compliant with 
the Nuclear Non-Proliferation Treaty and limits 
its work to civilian projects. It was ratified by all 
governments involved and endorsed by the United 
Nation’s Security Council in Resolution 2231.
Over the past three years, the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) has reported that Iran 
remains in full compliance with the provisions 
of the JCPOA deal. Given that Iran has stuck to its 
end of the deal and all sides have recognised it as 
a comprehensive and rigorous agreement, it does 
not see a reason to negotiate a different one.

Second, the current US administration has been 
employing hawkish policies, war-mongering and 
constant threats as a strategy to bring Iran to the 
negotiating table. Under the influence of Israel, 
it is seeking to establish an anti-Iranian military 
alliance in the Middle East.
While such an approach might have worked with 
North Korea, it is highly unlikely that it would 
yield a positive result with Iran. This behaviour 
has left Tehran doubting the readiness of the 
Trump administration to negotiate in earnest. 
Furthermore, by withdrawing from a deal 
approved by a previous US administration and the 
UN Security Council, the world’s top rule-enforcing 
entity, the Trump White House casts doubt on its 
own commitment to observing agreements and 
being a reliable negotiating partner.
Third, the present US administration has been 
seemingly pushing for regime change in Iran. Top 
officials such as Secretary of State Mike Pompeo 
and National Security Adviser John Bolton 
have been at the forefront of such efforts. What 
government on earth would engage with a partner 
that is publicly pushing for its violent overthrow?
Fourth, Iran would not negotiate with a hostile 
government which might itself soon lose power. 
The possibility of Trump getting impeached is 
growing by the day. The process of impeachment 
could soon be triggered over violations of the 
emoluments clauses of the US Constitution or over 
alleged complicity with Russian interference in the 

2016 presidential election. And if the Democrats 
gain control of Congress in the November midterm 
vote, that possibility would get that much higher.
But even if Trump does not get impeached, he 
is likely to lose his bid for re-election in 2020. 
His current approval rating is lower than that of 
any of the nine presidents who preceded him. 
The fact that leaders of the whole world burst 
out laughing when he claimed in his General 
Assembly speech that his administration has 
accomplished more than any other in US history 
is highly indicative of where he stands in the eyes 
of the world and his own people.Given these 
unfavourable circumstances, Iran may wait for 
Trump to lose power and seek to engage with his 
successor who in all likelihood would be a better 
negotiating partner. And the Iranian government 
is not in a hurry at all. Its European partners, who 
stood by the JCPOA and their commitments despite 
pressure from the Trump administration, just 
offered to establish a legal entity that will process 
payments to Iran and effectively circumvent the 
US sanctions. China and Russia are also likely 
to join this new arrangement.In other words, 
Iran can easily wait another two years for a 
new administration to be elected in the US. In 
the meantime, if Trump somehow decides to 
drastically change his rhetoric and approach, the 
Iranian government might reconsider and talk 
to him.

Israel will regret 
supporting 
terrorists, attacking 
Syria

Zarif calls on 
Israel to open 
illegal nuke 
program to intl. 
inspectors

Iran has no reason to talk to a hostile, war-
mongering administration which may 
lose power very soon.

UNRWA warned that Palestinian 
schools and health centers are at risk if it 
is unable to plug a 185$ million funding 
gap needed to keep operating until the 
end of the year.
"Currently we have money in the bank 
... will last I presume somewhere into 
... mid October," Pierre Krahenbuhl, 
Commissioner-General of UNRWA, said 
in New York on Monday, where world 
leaders attended the annual UN General 
Assembly, Palinfo reported.
 "But it's clear that we still need 

approximately 185 $ million to be 
able to ensure that all of our services, 
education system, health care, relief 
and social services and our emergency 
work in Syria and Gaza in particular 
can continue until the end of the year," 
Krahenbuhl added.The World Bank laso 
on Tuesday warned that the economy in 
the Gaza Strip is "collapsing" mainly due 
to the -12year blockade on the coastal 
enclave in addition to cuts in donor aid.
It said in a report that one in two 
people in Gaza suffers from poverty. 

The unemployment rate has reached 
more than %50, and %70 of young 
people are jobless.The report 
described the economy as being in 
"free fall", shrinking by %6 in the first 
quarter of 2018 and warned of "further 
deterioration since then".
It cited a number of factors affecting 
the besieged enclave other than the 
blockade, such as the Palestinian 
Authority's sanctions and the winding 
down of the US aid program.The World 
Bank is due to present its report to a 

high-
level meeting of a 

committee responsible for coordinating 
development assistance to the 
Palestinians on Wednesday in New 
York.

Palestinian Schools, Health Centers at Risk
report
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 Iran slams Israeli PM’s latest anti-
Iran accusations as "false, farcical”
 Iran’s Foreign Ministry Spokesman Bahram Ghasemi has categorically 
slammed as "false" and "farcical" the new accusations raised by Israeli 
Prime Minister Benjamin Netanyahu against Iran at his UN speech.
Ghasemi's reaction came in response to reporters’ questions regarding 
Netanyahu’s latest anti-Iran theatrics and allegations at the United 
Nations General Assembly.
“After the United States and Israel’s failure to play out anti-Iran 
scenarios, these farcical claims and [this] show by the prime minister 
of the occupying regime [of Israel] were not unexpected,” said the 
spokesman.“This is a new show by the authorities of the occupying 
regime of Israel which we strongly reject, though it is not worth talking 
about,” said Ghasemi.

He said Israel and the US sought to paint an unpleasant picture of Iran 
at this year’s UN General Assembly, but failed to do that.
“After the failure of all of the Israel regime and the United States’ plans 
to tarnish Iran’s image at the recent [UN] General Assembly session, 
and following the US’ show at the [UN] Security Council, which turned 
into a fiasco for the US and its delusional officials and disgraced them 
and turned into a meeting to condemn the United States’ breach of 
commitments, and following this international embarrassment and 
the mental confusion of the Israeli regime and spiteful American 
officials some of whom are subservient to some extremist and terrorist 
groups and, like earthly devils, always wish to make hell and are against 
peace, security and stability in whatever part of the world, it was 
expected that they would turn to fabricating new scenarios and telling 
new lies and somehow make desperate attempts to restore their lost 
reputation and make up for their great embarrassment,” Ghasemi said.

The spokesman reiterated that the only 
authority to look into nuclear issues is 
the International Atomic Energy 
Agency (IAEA), which has constantly 
maintained its supervision and pursued 
its verification plan.“So far, the IAEA 
has, in 12 reports, corroborated Iran’s 
compliance with all of its commitments 
under the JCPOA (the Iran nuclear deal), which 
is also confirmed by the international community, 
all relevant authorities and other signatories to the JCPOA,” Ghasemi 
noted.“The occupying regime [of Israel] should know that in the 
modern age, the whole world – as he [Netanyahu] himself saw – will 
just laugh out loud at such untrue, injudicious and hollow remarks and 
false shows,” Ghasemi said.

Netanyahu 'crying wolf': Iran's 
FM
 Iran's foreign minister said the Israeli Prime Minister is 'crying wolf ' 
and that the Zionist regime of Israel is not in a position to question other 
countries' peaceful nuclear programs.
Mohammad-Javad Zarif said that the Israeli Premier Benjamin 
Netanyahu trumped up a case of 'notebook' some years ago, and built 
hype for it, making the International Atomic Energy Agency (IAEA) to 
spend much time and money to investigate it.In his speech at the United 
Nations General Assembly on Thursday, Netanyahu accused Iran of 
having a 'secret warehouse' of nuclear material. He also scolded the IAEA 
for neglecting the alleged warehouse.
'When they came over and conducted inspections, they closed the 
case,' he said.Netanyahu should explain how Israel as the only owner 
of nuclear weapons in the Middle East can take a position to blatantly 
accuse a country that the peaceful nature of its nuclear program has been 
repeatedly confirmed by the IAEA.

The international nuclear watchdog has repeatedly confirmed Iran's 
commitment to its obligations under the 2015 nuclear deal, with its 
latest report having been released on August 30.
Israel is making such claims only to distance itself from the facts on the 
ground, that the regime is itself the biggest threat to the Middle East, 
Zarif said.Netanyahu stands beside a nuclear weapon plant and warns 
other countries of nuclear attack, he added. 
Commenting on the mechanism setting in place by the remaining 
signatories to the nuclear deal, known as the Group 1+4, the Iranian 
foreign minister said the Europeans have made extensive efforts by 
signing agreements at least with five central banks to create a special 
financial solution for doing business with Iran.They are seeking to turn 
the solution into an institution in the future, Zarif said.The European 
parties to the deal—France, UK, Germany—have vowed to keep the 
deal alive after the US withdrawal.'The part that has to do with Iran 
will be implemented in the near future, but the issue of establishing an 
institution with a scope beyond Iran might take more time,' Iran's top 
diplomat said.



Iran, India discuss ways to 
expand trade ties

 IRGC Commander Slams Trump as Liar
 Commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Major General 
Mohammad Ali Jafari dismissed US President Donald Trump’s claims that his 
Iranian counterpart Hassan Rouhani has demanded meeting him, calling 
Trump a liar. “Mr. Trump! The Iranian nation is confident that your claim that 
the honorable president of the Islamic Republic of Iran has requested a meeting 
with you is a big lie like your other lies,” General Jafari said .He underlined that 
while the US hegemonic system’s cruelties continue under the leadership of the 
imperialist system of the Trump administration, Iran will not change its approach 
as the country’s culture is interwoven with might accompanied by struggle against 
oppression.General Jafari underscored that all oppressed nations and freedom-seeking 
people in the world are uniting against the US, and said when the world leaders mocked at Trump 
during his speech at the UN General Assembly meeting, the US isolation was displayed more than ever.

 Iran’s top security 
official warns Israel 
against keeping up its 
strikes on positions of 
the Syrian army and 
its allies in support of 
terror groups, saying 
the regime will be 
given a firm response 
if it fails to stop such 
acts of aggression.
Secretary of Iran's 
Supreme National 
Security Council Ali 
Shamkhani made the 
remarks in a meeting 
with his Russian 
counterpart, Nikolai 
Patrushev.
In pursuit of a lasting 
crisis in Syria, the 
Zionist regime has 
been targeting 
positions of the 
Syrian army and the 
allied ...
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US President Donald Trump acknowledges the 

fact that the Israeli regime is “aggressive” at a 

meeting with Prime Minister Benjamin Netan-

yahu.
“It's great to be with Benjamin Netanyahu, the prime 
minister of Israel, and his representatives. Obviously we 
have much to discuss," Trump said at the meeting with the 
Israeli premier in New York Wednesday on the sidelines of 
the UN General Assembly.
He further claimed falsely that his measure to move the 
US embassy from the Israeli capital Tel Aviv to al-Quds 
Jerusalem has had many positive consequences.
"The prime minister was just thanking me again for what 
we did in Jerusalem with respect to the embassy; that's 
been something that I guess was controversial, but it's 
turned out to be very positive in many ways. And a lot of 
progress has been made in many other areas. We're talking 
trade, we're talking military, we're talking defense. And we 
are very much in favor of what Israel is doing as far as their 
defense is concerned,” said the president.
Trump also justified Israel’s brutal policies and actions 
against Palestinians, suggesting that the Tel Aviv regime is 
obliged to resort to violence.
“They are aggressive and they have no choice but to be 
aggressive: it's a very difficult part of the world,” Trump 
said.
Netanyahu, for his part, thanked Trump because “no one 
has backed Israel like you do and we appreciate it,” and 
that the US president has re-imposed illegal sanctions 
against Iran.
In May, Trump pulled the US out of the Iran nuclear 
agreement, called the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), despite objection from the other signatories, 
the UK, Russia, Germany, China and France, further re-
introducing the anti-Iran sanctions lifted under the deal.

“The American-Israeli alliance has never been stronger. 
It's stronger than ever before under your leadership. 
And I look forward to working with you and your team to 
advance our common interest,” Netanyahu said. “This is 
the first time that we meet after the American embassy 
has been moved to Jerusalem. You have changed history 
and you have touched our hearts.”
According to Press TV, the US president finally broke with 
decades of US policy last December by announcing that 
the embassy in Israel would be relocated from Tel Aviv to 
the holy city.
The city has been designated as “occupied” under 
international law since the 1967 Arab War, which 
Palestinians want as the capital of their future state.
At a Trump press conference held later on Wednesday, 
Trump asserted that he would support both a one-state 
and a two-state solution.
"If the Israelis and the Palestinians want one state, that's 
OK with me. If they want two states, that's OK with me," he 
told a news conference. "I'm happy if they're happy."
The Israeli regime, meanwhile, continues its atrocities and 
expansionist policies in the region.

 Gunmen carried out a terrorist attack in the 

Iran’s southern city of Ahvaz on Saturday 

22nd September. 4 terrorists opened fire on 

soldiers and civilians during a military parade. 25 peo-

ple, including a four-year-old child, lost their lives.

 The attack happened during a ceremony marking 
the anniversary of the day Iraq attacked Iran and 
imposed an -8year war on the country. 
Two terrorist groups claimed responsibility for the 
Ahvaz massacre: Daesh or ISIL and al-Ahvaziya also 
called the Ahvaz National Resistance.
Al-Ahvaziya group has an office in the UK, London. It 
operates with highly questionable funds the British 
government is rumored to have turned a blind eye on. 
Iran has said it holds accountable the countries which 
support the terrorist group.  
Hadi Seyyed Afghahi, an expert on Middle East affairs, 
said that the terrorist group which carried out the 
attack enjoys foreign support.  
All the clues lead to one inescapable conclusion: it is 
impossible that these terrorist groups; the Kurdistan 
Democratic Party, the MKO or al-Ahvaziya terrorist 
group continue to exist independently. Their need for 
support from strong, international sources outside 
of Iran is inevitable. America, Saudi Arabia and Israel 
have joined hands to help the anti-Iran terrorist 
groups in every aspect. There is no doubt that all 
the terrorist operations conducted in Iran enjoy the 
US support and its direct or indirect guidance. We 
never forget that U.S. President Trump, immediately 
after being elected as the President of the US, openly 
announced the policy of regime change in Iran as part 
of his agenda.
Al-Ahvaziya group is comprised of communists, 
nationalists, socialists and Salafi members who, 
despite ideological and nominal differences, are 
united around one goal and one strategy: topping the 
Iranian  government and separating Khuzestan from 
rest of Iran trough armed conflict.
The group was born in 1980; soon after the Islamic 
revolution in Iran. It was inspired by the ruling Ba’ath 
regime in neighboring Iraq at the time. It had already 
carried out a series of attacks in the province even 
before Saddam unleashed war against Iran.
Soon after the war broke out in September 1980, 
the Iraqi army occupied parts of Khuzestan and 
advanced close to Ahvaz, the provincial capital of 
Khuzestan. The al-Ahvaziya, known in Iran as the 
Khalgh-e Arab, launched bomb and short range 
mortar attacks inside the city to facilitate its takeover 
by the invading Iraqi army.
After the overthrow of Saddam Hussein’s regime 
in 2003, the group faced a serious predicament. 

Desperate for support, it now had to look beyond 
the borders of Iraq and in the distance they saw two 
allies: Egypt's former dictator Hosni Mubarak in 
Egypt and Libya's longtime ruler Muammar Qaddafi.
The group has committed numerous crimes against 
Iranian targets over the past decades. Among 
them bomb attacks in public places, abductions, 
assassinations, kidnapping for ransom, shooting at 
tourists and blowing up oil pipelines.
Thousands of people have been killed or injured as 
result of their actions.
The group calls itself a movement but it lacks any 
popular backing inside Iran
According to Press TV, analysts believe Iran has a 
number of options to respond to the latest terrorist 
attacks. Afghahi said Iran can launch a retaliatory 
measure to punish the terrorists and deter possible 
future attacks. 
Regarding the current terrorist attack, the Islamic 
Republic of Iran has several options. First, it can file 
a complaint with the United Nations because not 
only has it been the victim of terror  but it also has 
been blatantly threatened with more serious attacks 
in the future. Second, Iran can mount a retaliatory 
attack which not only acts as a punishment for the 
terrorists but also a deterrent for possible future 
attacks. This is an inalienable right for Iran as it is for 
every other country in the world. In fact, America is 
the first country which reserves itself this right. The 
US attacked Iraq without a permit from the UNSC 
and when asked why, it simply said the attack was 
necessary for preserving its national security and 
interests.
The attack came a week before the the 73rd UN 
General Assembly in New York. The US has not hidden 
its intention to turn the forum into an anti-Iran 
propaganda show. 
The attack also came after a US-backed campaign 
to stir up unrest in Iranian cities fell flat. The effort, 
known as the Hot Summer Project, sought to whip up 
public anger over water and electricity shortages in 
the face of a protracted drought. 

Trump acknowledges that Israeli regime is “aggressive”Who was behind Ahvaz terrorist attack?

Envoy: Iranians in West 
pressured for sensitive data
Iran’s envoy to the United Kingdom has slammed Western 
intelligence services for pressuring Iranian dual citizens, 
especially women and the elderly, in order to obtain sensitive 
information.
“Unfortunately, intelligence services in the West, especially 
using indirect ways, pressure certain Iranian dual citizens to 
obtain particular data and information,” Hamid Baeidinejad 
said in a Thursday tweet.
“Iranian nationals love their country, but they may sometimes 
do that [what the West wants them to] assuming those data are 
not confidential,” he went on to say.
Baeidinejad said “Western countries must stop putting such 
pressure on certain Iranian nationals, especially the elderly 
and women.”

In his Thursday tweet, Baeidinejad stressed that all Iranian 
dual citizens are free to visit their country, and should not have 
any concern about that.
“Iran deeply believes … Iranian nationals should keep their 
strong bonds with their homeland” and tries to help them 
“travel to their motherland for tourism, visiting their families, 
and doing business without having any concern."
The UK Foreign Office recently issued a rare warning to all 
Iranian-British dual nationals against traveling to Iran unless 
they have an urgent reason to do so.“There is a risk that British 
nationals and a higher risk that British/Iranian dual nationals 
could be arbitrarily detained in Iran. All British nationals 
should consider carefully the risks of travelling to Iran," a travel 
notice by the UK Foreign Office said."The Iranian government 
does not recognize dual nationality. So if a dual national is 
detained, our ability to provide support is extremely limited,” 
a Foreign Office spokesperson said. 
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