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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 
4,901,0005,001,000قدیم

سکه طرح 
5,052,0005,182,000جدید

2,541,0002,331,000نیم سکه

1,391,0001,241,000ربع سکه

701,000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,104,0002,335,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18485,710539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24647,610718,720 عیار ادامه در صفحه 

بازار ارز، تحت تاثیر التهابات؛

 به جای حباب،
 بالن ارزی داریم!

شدت گرفتن نوسانات در بازار ارز، گالیه فعاالن 
اقتصادی را بیشتر کرده چون دورنمای بازار و 
ادامه کسب وکار برایشان دشوار شده است؛ به 
گونه ای رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی 
ایــران می گوید افزایش نــرخ ارز فاقد منطق 
اقتصادی اســت و حباب ارز به بالن ارز تبدیل 
شده که عمده آن تابع جو روانی است بیش از 

آنکه تابع مسائل بین المللی باشد.
نرخ دالر در هفته گذشته عمدتا صعودی بود و 
همان طور که پیش بینی می شد پس از گذشت 
مجمع عمومی سازمان ملل به روند صعودی 
خود ادامه داد و بازار ارز را بار دیگر دگرگون شد 
که به گفته فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی، 

افزایش نرخ ارز، بخشی مربوط به...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
     آران و بیدگل بار تولید نزدیک به 50 درصد فرش ماشینی کشور را بر دوش می کشد، در کنار قاضی انتپ ترکیه یکی از مراکز مهم تولید و صادرات فرش منطقه محسوب می شود.  

افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه موجب تعطیلی بسیاری از ریسندگی ها و شرکت های تولیدی دراین  شهرستان شده است. 

پشت درهای بسته بورس؛ 

مشکالت صنعت، فرش ماشینی را به ستوه در آورد

3

خودرو

خودروبانک
گـــزارش

هیوندای i20 ؛ 

نوجوان خوش قیافه کره ای 
درست است که آمار 
و ارقــام از افزایش 
فروش کراس اوورها 
خبر می دهند و این طور به نظر می رسد که 
آینده متعلق به خودرو های درشت هیکل 
می باشــد، اما احتماال در شهرهای شلوغ 
اوضاع به شکل متفاوتی رقم خواهد خورد. 
امروز به سراغ یک اتومبیل کوچک و جذاب 
از خانواده هیوندای آمده ایم تا ببینیم آیا 
i20 جدید می تواند نظر ما را برای سفرهای 

شهری به خود جلب کند یا خیر. 

   طراحی ظاهری
حتی سرسخت ترین مخالفان خودروهای کره ای 
هم قبول دارند که تیم طراحی هیوندای مسیرش 
را پیدا کرده و اکنون قادر اســت با حفظ اصالت 
ظاهری، جذابیت را به مشتریانش پیشکش نماید. 
گویا هیوندای i20 قســمتی از مدرنیته پیکانتو، 
مقداری از حالت فانتزی میراژ و بخشــی از حس 
و حال اســپرت ام جی 3 و کیا ریو را با هم ترکیب 
کرده و همین موارد باعث شده که ظاهرش با اکثر 

سالیق جور در بیاید.
در نمای جلویی چراغ های کشیده و ورودی هوای 
بزرگ ســپر در کنار خطوط تند و تیز بکار رفته 
ترکیبی از زیبایی و سادگی را به تصویر کشیده اند. 
این روند در نمای کناری هم ادامه یافته و اینجا نیز 
با خطوطی ساده و شیک در کنار اِلمان های اسپرت 
 C مثل رینگ های آلومینیومی 16 اینچی و ستون
مشکی رنگ مواجه هستیم. و در انتها نیز چراغ های 

خشن و سپر اسپرت هیوندای i20 ترکیبی جذاب 
را خلق کرده اند و از این زاویه احساس می کنیم که 
با فرزند کوچک و سرتق توسان مالقات کرده ایم. 
پس به طور کلی هیوندای i20 جدید از تمامی زوایا 
اتومبیل زیبایی است و کمتر کسی پیدا می شود 
که بنا به دالیل ظاهری از خرید این هاچ بک شرقی 

منصرف گردد.

   طراحی داخلی
در داخل شکل و شمایل آمپرها می توانست هیجان 
انگیزتر از این ها باشــد اما در مجموع فرم برآمده 
کنســول میانی و چیدمان قطعات جذاب از آب 
درآمده اند. جنس متریال بکار رفته هم برای یک 
خودرو ارزان قیمت اقتصادی )البته منظورمان از 
واژه اقتصادی در شرایط کشور خودمان نیست!( 
قابل قبول اســت و علیرغم استفاده از پالستیک 
خشک در بسیاری از قســمت ها، حس بدی به 
سرنشینان دســت نخواهد داد. کیفیت مونتاژ و 
ارگونومی هم مناسب است. خوشبختانه »کرمان 
موتور« نمونه دو رنگ داشبورد را ارایه نموده که 
همین نکته به ظاهر ساده تاثیر زیادی در زیبایی 

فضای داخلی داشته است.

   امکانات رفاهی و ایمنی
نسخه i20 ارائه شده در کشورمان به امکاناتی از 
قبیل کنترل پایداری الکترونیکی ESC ، کنترل 
ایستایی در شیب HAC ، اخطار فشار باد تایرها 
TPMS ، آینه الکتروکرومیک، صفحه نمایشگر 7 
اینچی بهمراه ردیاب ماهواره ای و بلوتوث، سنسور و 
دوربین دنده عقب، محفظه خنک نگهدارنده، تهویه 
مطبوع اتوماتیک مجهز به سیستم تصفیه هوای 
یونیزه و برف پاک کن هوشمند و بسیاری موارد 

دیگر مجهز شده که در نگاه اول کامال راضی کننده 
به نظر می رســد. اما همانطورکه زمانی کره ای ها 
با ارایه آپشن هایی فراتر از انتظار، ژاپنی های هم 

قیمت را به مخمصه انداختند.

  پیشرانه و توانایی های حرکتی
این خودرو شتاب رســمی 13.2 ثانیه و حداکثر 
ســرعت 170 کیلومتر بر ســاعت را »در شرایط 
اســتاندارد« دارد که اعداد هیجان انگیزی به نظر 
نمی رسند. رژیم غذایی این کوچولوی شرقی هم 
در شرایط متوسط اســت و با مصرف حدود 9.2 
لیتر در صد کیلومتر در شهر و حدود 6.7 لیتر در 
شرایط ترکیبی نسبتا مناسب برای استفاده های 

شهری خواهد بود.

   ایمنی
هیوندای i20 از نظر اســتحکام شاسی و امنیت 
 EuroNCAP شرایط مطلوبی دارد و در تست
به چهار ستاره قناعت کرده که البته این نتیجه برای 

مدل های با کیسه هوای جانبی است.

   تجربه رانندگی
به لطف فاصله محورهای بیشتر و افزایش طول و 
عرض بدنه »نسبت به نسل قبلی«، فضای کابین 
کمی جادارتر شــده و حاال سرنشینان عقبی هم 
می توانند از جایشان رضایت داشته باشند. البته با 
توجه به کالس اتاق بهتر است که فقط برای چهار 
سرنشین روی هیوندای i20 حساب باز کنید. در 
پشت فرمان هم اوضاع رو به راه است و چه از نظر 
تسلط به فضای پیرامونی و چه استفاده از ادوات 
کاره راحتی در پیش داریم. در ابتدای حرکت، نرمی 
فرمان برقی و تعویض روان دنده ها توجه من را به 
خود جلب نمود. موتور هم کم سر و صداست و به 
سکوت و آرامش داخل کابین لطمه چندانی وارد 
نمی کند. درمورد کیفیت سواری باید بگویم که با 
توجه به فاق نسبتا کوتاه الستیک ها و کالس بدنه، 

شرایط هیوندای i20 قابل قبول است.

   سخن آخر
با وجود نبود بعضی آپشــن ها مانند سانروف و یا 
عرضه این خودرو با موتــور 1.6 لیتری، اما نکات 
مثبت همین مــدل هم کم نیســت. چهره زیبا، 
کیفیت مناسب، استهالک پایین، ترمز و پایداری 
قابل قبول و فضای کافی برای استفاده های شهری 
و موارد بسیار زیاد دیگری در هیوندای i20 وجود 
دارند که می توانند نظر شــما را برای خرید این 
محصول به خود جلب نماینــد. پس اگر با ُکندی 
شتاب و کمبود برخی از آپشن ها مشکلی ندارید 

می توانید از داشتن این شرقی زیبا رو لذت ببرید.

مسعود فرزام نیا با بیان اینکه در حال حاضر 
دولت حدود ۸۵ درصد هزینه های نصب این 
نوع سیستم آبیاری را می پردازد، اظهار کرد: 
دولت باید کشــاورزان را در تبدیل و اجرای 
سیســتم های نوین آبیاری و حتی در زمان 
بهره برداری حمایت کند تا کشــاورزان در 
صورت بروز مشکل در استفاده از این سیستم 

دچار دلزدگی نشوند.
وی با اشاره به اینکه روش های نوین آبیاری 
در فضای سبز شهری نیز می تواند بسیار کارا 
باشد، افزود: در صورت استفاده از آبپاش ها 
برای آبیاری چمن و درختچه ها، نه تنها به 
مصرف آب کمتری نیاز اســت بلکه صرفه 

اقتصادی بیشتر دارد.
فرزام نیا با بیان اینکه استفاده از روش های 
نوین آبیاری مزایا و معایبی دارد، تاکید کرد: 
با توجه به شرایط بحران آبی که وجود دارد و 
مزایای فراوان این نوع سیستم ها می توان از 

معایب آن چشم پوشی کرد.
 طراح و ناظر پروژه های آبیــاری قطره ای و 
بارانی در توضیح مزایای استفاده از روش های 
نوین آبیاری، افزود: از جمله مزایای استفاده 
 از این روش؛ کنترل میــزان آب ورودی به 
زمین های مورد نظر، بــاال رفتن راندمان و 
صرفه جویی در مصرف آب و توزیع یکنواخت 
آب در مزرعه اســت؛ برای استفاده از کود و 
ســم هم می توان از این روش استفاده کرد 

تا یکنواختی توزیع کود و سم نیز انجام شود.
وی دیگر مزایای اســتفاده از ایــن روش را 
جلوگیری از انتقال بذر علــف هرز به دلیل 
استفاده نکردن از آب در جوی جاری، کاهش 
تبخیر ســطحی و نیاز نبــودن به عملیات 

تفکیک زمین عنوان کرد.
فرزام نیا با بیان اینکه ایــن روش نیز مانند 
دیگر روش ها خالی از عیب و نقص نیست، 
گفت: هزینه این سیستم ها برای کشاورز زیاد 

است و تبدیل و اجرای آن احتیاج به نیروی 
متخصص دارد؛ بنابراین افراد در شــهرها و 
نقاط دور افتاده ممکن اســت بــرای اجرا و 
خدمات پس از بهره برداری از این طرح دچار 
مشکل شده و دسترسی نداشتن به نیروی 
متخصص و افزایش هزینه ها کشاورزان را از 
انجام این طرح دلسرد کند. عضو هیئت علمی 
مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی منابع 
طبیعی اصفهان دیگر مشکالت استفاده از 
این روش ها را نداشــتن کیفیت مناسب در 
برخی تجهیزات تولید داخل و شــور شدن 
خاک کشاورزی به مرور زمان دانست و افزود: 
به همین دلیل در مناطقی که با مشکل شوری 
دســت و پنجه نرم می کنند و کیفیت آب 
مناسب نیست این روش ها توصیه نمی شود 
و بهتر است از همان روش های سنتی اما با 
نظارت و کنترل بیشتر استفاده کرد که ضمن 

آبیاری عمل خاک شویی هم انجام شود.

15 درصد زمین های کشاورزی اصفهان با روش های نوین آبیاری می شود

 از جمله مزایای 
استفاده از این روش؛ 

کنترل میزان آب 
ورودی به زمین های 
مورد نظر، باال رفتن 

راندمان و صرفه 
جویی در مصرف آب 

و توزیع یکنواخت آب 
در مزرعه است؛ برای 
استفاده از کود و سم 

هم می توان از این 
روش استفاده کرد تا 

یکنواختی توزیع کود 
و سم نیز انجام شود.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی اصفهان با بیان اینکه تنها راهکار کشاورزان استان اصفهان در شرایط بحران کم آبی 
و خشکسالی جایگزینی سیستم های نوین آبیاری با روش های سنتی است، اعالم کرد: کمتر از 15 درصد زمین های کشاورزی استان اصفهان مجهز به 

سیستم های آبیاری نوین هستند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

ارز مسافرتی هنوز در ابهام؛

همه عوارض یک سفر خارجی!
سفرهای خارجی مردم هنوز همان مشکالت قبلی را 
دارد، حذف ارز مسافرتی و باال بودن عوارض خروج از 
کشور و قیمت باالی هواپیما همچنان سفر خارجی 
را رویایی کرده است. اگر کسی توان سفر به خارج از 
کشور را تا همین چند ماه پیش به کشورهای همسایه 
داشت حاال دیگر باید این سفرها را به رویاهایش پیوند 
دهد.  چون به رغم ادعای مسئوالن نه پروازی ارزان 

شد، نه تکلیف ...

محکومیت یک واحد صنعتی آالینده در کاشان
رییس اداره حفاظت از محیط زیست کاشان از صدور رای محکومیت برای یک واحد صنعتی آالینده محیط زیست در این شهرستان خبر داد.

حسین خادمی اظهار کرد: یک واحد صنعتی به علت آالیندگی و رهاسازی فاضالب خام حاصل از فرایند تولید بدون انجام هرگونه عملیات تصفیه 
و تهدید علیه بهداشت عمومی  تحت پیگیری قضایی قرارگرفته بود. وی تصریح کرد: استمرار بی توجهی مدیران شرکت به اخطارهای زیست 
محیطی و حذف موارد آلوده کننده محیط منجر به ارجاع پرونده به مراجع قضایی و صدور رای شده بود.  رییس اداره حفاظت از محیط زیست 
کاشان، گفت: این یک واحد صنعتی آالینده، به استناد ماده 6۸۸ قانون مجازات اسالمی توسط مقام قضایی به 91 روز حبس تعزیری محکوم شد.

به مناسبت روز جهانی 
سالمند؛

تنگنای مالی 
سالمندان!

 برای تعریف سالمندی نمی توان
 زمان خاصی را مشــخص کرد 
 و بســته به نوع زندگی هر فرد 
می تواند سن سالمندی برای وی 
متفاوت تعریف شود. اما به طور 
میانگین سن ســالمندی از 60 
الی 6۵ سالگی شروع می شود وتا 
پایان عمر ادامه دارد. هرچند تمام 
آمال و آرزوهای انسان در دوران 
جوانی معنا دارد اما در کهنسالی 
نیز معیار هایی برای افراد سالمند 
وجود دارد که طبق آن معیار ها 
می توان گفت یک ســالمند در 

رفاه است یا خیر.
یکم اکتبر یا نهم مهرماه به عنوان 
روز جهانی سالمندان شناخته 
شده اســت. معموال سالمندی 
با کاهش یا افــت توانایی های 
جســمی، فکــری، اجتماعی 
و... شــناخته می شــود. از نظر 
اجتماعی سالمندان با تحوالت 
 زیــادی در زندگــی روبــه رو 
می شوند. شهرنشینی و صنعتی 
شــدن تحوالت عمده ای را در 

نهادهای مختلف اجتماعی...
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تنگنای مالی 
سالمندان!

ادامه از صفحه یک:
...   از جملــه خانــواده ایجاد کرده 
است. مدرن شــدن و شهرنشینی، 
در بسیاری از کشــورهای درحال 
توسعه، سنت های حمایتی خانواده 
از افراد سالمند را در هم می ریزد به 
همین دلیل اغلب سالمندان در قرن 
حاضر تنها زندگی می کنند . اما تنها 
زندگی کردن تنها مشکل آنها نیست، 
نداشتن منبع درآمد مستقل و میزان 
درآمد پایین، بیماری های جسمی، 
مشکل در انجام فعالیت های روزانه 
و... از جمله مشکالت سالمندان است 
که متاسفانه در کشورهای در حال 
توسعه ای مثل ایران این مشکالت 

پر رنگ تر نیز هست. 
بر اساس آمار جهانی هر روز بر میزان 
 جمعیت ســالمند جهــان افزوده 
می شود و کشور ما نیز از این جریان 
مستثنا نیست. با توجه به چنین روند 
رو به رشدی در جمعیت سالمندی 
کشــور ، می بایســت این دوره از 
زندگانی از  جهــات مختلف مورد 
بررسی قرار گیرد تا به این دوران، نه 
به عنوان دوره عاجزی و ناتوانی، بلکه 
به عنوان دوره آرامش و نیک زیستی 

نگاه شود. 
 سالمندان افرادی هستند که سال ها

 برای ادامــه حیات یــک جامعه 
تالش کرده انــد و هم اکنون همان 
جامعه باید پاســخگوی نیازهای 
دوره بازنشستگی آنان باشد. توجه 
به نیازهای سالمندان به خصوص 
 نیازهای اقتصــادی دارای اهمیت

 ویژه ای اســت، به یقیــن یکی از 
مشــکالتی کــه قریب بــه اتفاق 
ســالمندان ایــران بــه آن مبتال 
هستند، مشکالت اقتصادی است. 
بعید به نظر می رسد که در کشور 
 ما ســالمندی پیــدا بشــود که از 
حمایت های اقتصادی جامعه، دولت 
و نهاد های ذیربط رضایت داشــته 
باشد و یا حداقل اندکی گالیه مند 
نباشــد. البته در بیشتر کشورهای 
جهان سوم و در حال توسعه وضعیت 
سالمندان به همین گونه است اما  
مگر ســالمندان کنونی ما جوانان 
دهه 40 و 50 نبودنــد که انقالب 
کردند؟ مگر آنها نبودند که هشت 
سال جنگیدند و با تمام وجود پای 
این مرز و بوم ایســتادند پس چرا 
هم اکنون که برخی نیازمند یاری 
 هســتند هیچ کس به فریادشان 
نمی رســد؟ اکنــون وظیفه کدام 
ارگان است که به ســالمندانی که 
بعضا  حتی بیمه هم نبــوده اند تا 
حقوق بازنشســتگی دریافت کند 
کمک کنــد؟ تالش بــرای ایجاد 
رضایت در زندگی سالمندان باعث 
می شــود جوانان ما نیز با روحیه 
بهتری بــه فعالیت ادامــه دهند و 
امید به زندگی در کشــور افزایش 
یابد. سالمندان نیاز دارند که از نظر 
جسمانی فعال باقی بمانند، ورزش 
کنند،  از رژیم غذایی صحیح پیروی 
کنند، به مشــکالت پزشکی خود 
رســیدگی کنند و این هزینه های 
زیادی را بر آنان تحمیل می کنند. 
 در حالی که میــزان درآمد کفاف 
نمی دهد. متاسفانه دیده می شود 
که سالمندان ما در کشور به کارهایی 
 که از توانشــان خارج اســت روی 
 مــی آورنــد. کارهایــی مثــل 
دست فروشی و دوره گردی یا حمل 
اثاثیه دیگر در توان یک ســالمند 
نیســت اما به دالیــل اقتصادی و 
عدم حمایــت مجبور هســتند با 
چنین فعالیت هایــی امورات خود 
را بگذرانند. . مشــکالت اقتصادی 
سالمندان را باید جدی گرفت چرا 
که نا امیــدی در بین ســالمندان 
 جامعه مــی تواند به نســل های

 جوان تر نیز انتقال پیدا کند.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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مشکل الستیک خودروهای سنگین در کوتاه مدت حل می شود
 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت : مشکالت 
مربوط به الستیک خودروهای سنگین در کوتاه مدت حل می شود و جای نگرانی برای رانندگان 

وجود ندارد.
در هفته گذشته جمعی از کامیون داران در کشور و استان اصفهان خواهان حل مشکالت صنفی خود 

از جمله تامین لوازم یدکی و الستیک خودروهای سنگین شدند.
اسماعیل نادری افزود : خریدهای زیادی توسط انجمن وارد کنندگان الستیک برای تامین الستیک 

خودروهای سنگین کشور انجام شده و با واردات آنها، مشکالت مربوط به این کاال برطرف می شود.
به گفته وی، روز گذشته محموله ای به میزان 20 هزار حلقه الستیک خودروهای سنگین وارد کشور و از چند ده هزار 

 حلقه الستیک موجود در انبارهای تملیکی گمرک های کشور، 13 هزار حلقه ترخیص شده است که به زودی کار توزیع آنها بین
 استان ها آغاز می شود.

نادری با بیان اینکه سهمیه استان اصفهان از الستیک های تامین شده 10.2 درصد است، خاطرنشان کرد : به محض دریافت سهمیه، 
این موضوع به اداره راهداری استان اعالم می شود و آنها برای توزیع این کاال اقدام می کنند.

سه نشان استاندارد حالل در استان اصفهان صادر شد
 مدیر کل استاندارد اصفهان از صدور سه نشان استاندارد حالل برای محصوالت غذایی در این استان در 

یک سال گذشته خبر داد.
حالل به چیزی که مجاز و پذیرفته شده است گفته می شود و به عبارتی، چیزی که برای مسلمانان 
مجاز است . حالل به عنوان یک استاندارد جهانی، معیاری از کیفیت غذای سالم و بهداشتی در جهان 
و عاملی برای توسعه مبادالت محصوالت و صنایع غذایی در بین کشورهای اسالمی و غیر اسالمی است. 

غالمحسین شفیعی افزود : نشان استاندارد حالل در استان اصفهان برای دو واحد تولید گوشت مرغ و یک 
واحد تولید گوشت قرمز صادر شده است. وی با اشاره به اینکه صدور نشان استاندارد حالل از سال گذشته در 

این استان آغاز شده است، اظهارداشت : همه واحد های غذایی و غیر غذایی مانند بهداشتی می توانند در صورت داشتن 
 شرایط و ضوابط الزم برای اخذ نشان حالل اقدام کنند. شفیعی تاکید کرد که این نشان در سطح بین المللی دارای اعتبار است و 

شــرکت های صادراتی می توانند از این فرصت به خوبی استفاده کنند. وی با بیان این که بیشتر اســتانداردهای ملی ایران برگرفته از 
استانداردهای بین المللی ایزو یا کشورهای پیشرفته است، گفت : هر پنج سال یک بار الزم است استانداردها بررسی و در آن ها تجدیدنظر 

شود که این کار باید توسط واحدهای تولیدی، کارشناسان و دست اندرکاران صنعت با همکاری سازمان ملی استاندارد صورت گیرد.

خـــبــــر

مدیر انبار پاالیشگاه اصفهان:
توزیع سوخت در اصفهان وضعیت طبیعی دارد

مدیر انبار پاالیشگاه شهید منتظری اصفهان گفت: در حال حاضر ورود 
و خروج نفت کش ها به انبار به خوبی در حال انجام است و همه محموله ها 

بدون هیچ مشکلی به مقصد می رسند.

علیرضا سلیمی در خصوص وضعیت توزیع سوخت در استان اصفهان اظهار کرد: 
وضعیت اســتان اصفهان طی روزهای اخیر و حتی در زمانی کــه اخبار اعتصاب 
کامیون ها در برخی استان ها منتشر شده بود کامال عادی بود و مشکلی از این بابت 

ایجاد نشد.
وی در ادامــه افــزود: عدم بــروز اختــالل در نظام توزیع ســوخت در اســتان 
اصفهان به این خاطر بود کــه پیش تر از وقوع هرگونه اتفاقــی، تمهیداتی از قبل 
 اندیشــیده شــده بود و هســته اصلی اخاللگران، از چرخه توزیع سوخت حذف 

شده بودند.
مدیر انبار پاالیشگاه شهید منتظری اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ورود و 
خروج نفت کش ها به انبار به خوبی در حال انجام است و همه محموله ها بدون هیچ 

مشکلی به مقصد می رسند.
وی همچنین تصریح کــرد: در جایگاه های اصفهان هیچ گونه کمبود ســوخت یا 
هجومی از سوی مردم گزارش نشــد و حتی مازاد بر مصرف جایگاه ها نیز سوخت 

ارسال شد و در بعضی از جایگاه ها یک نفت کش یدکی نیز کنار جایگاه قرار داشت.
ســلیمی تاکید کرد: با این حال در بحث تدارکات برای برخی اســتان های دیگر 

مشکالتی وجود داشت که دلیل آن نیز عدم ارسال نفت کش از سوی این استان ها 
به دلیل واهمه رانندگان بود.

به گفته وی این مشــکل از دیروز حل شــده و ارســال ســوخت به استان های 
 فارس، چهــار محــال و بختیــاری، کهگیلویه و بویــر احمد، خراســان و قم در

 حال انجام است.
مدیر انبار پاالیشــگاه شــهید منتظری اصفهان متذکر شــد: پاالیشگاه اصفهان 
بزرگ ترین پاالیشگاه کشور است و فرآورده های آن تقریبا به همه استان های کشور 

ارسال می شود.
وی ادامه داد: با این وجود، نفت کوره استحصال شــده در این پاالیشگاه به دلیل 
عدم مصرف در داخل کشور باید به بنادر منتقل شود و بروز مشکالت در مسیرهای 
جنوبی باعث شــده بود که ذخیره این محصول فراتر از حالت عادی انجام شود که 
با رفع مشکالت، نقل و انتقال این محصول نیز تسهیل شد و هم اکنون مشکلی در 

پاالیشگاه وجود ندارد.
سلیمی در پایان ابراز داشت: برخی از محموله ها نیز از طریق ریل ارسال می شوند و 

اقدامات مناسبی برای توسعه آن صورت گرفته است.

فقط در شهرستان آران و   
بیدگل بیش از 600 واحد 
تولیدی مستقر هستد که 
ساالنه 45 میلیون مترمربع 
فرش تولید می کنند که 
یکی از مصــداق های بارز 
تحقق اقتصــاد مقاومتی 
و توســعه صادرات غیر نفتــی با تکیه بر 

ظرفیت بومی است. 
آران و بیدگل که بار تولید نزدیک به 50 
 درصد فرش ماشینی کشــور را بر دوش 
می کشــد، در کنار قاضــی انتپ ترکیه 
یکی از مراکز مهم تولید و صادرات فرش 
منطقه محسوب می شود. بر اساس آمار 
موجود، صادرات فرش ماشینی از آران و 
بیدگل بر اساس آمارهای گمرکی افزون 
بر 117 میلیون دالر در سال گذشته رسید 
و افغانستان، عراق، چین، آلمان، فرانسه 
و کشورهای آفریقایی از جمله بازارهای 

هدف فرش این شهرستان بودند. 
بســیاری از شــرکت های تولید فرش 
ماشینی به تاکید کارشناسان بر اثر رو به 
رو شدن با مســائل گوناگون برای ادامه 
فعالیت این روزهــا تنگناهایی در پیش 
دارند که گذر از آن ها به تنهایی برایشان 

امکان پذیر نیست. 
از رکود فصلی که بگذریم، سکون حاکم 
بر شــهرک های صنعتی با فعالیت غیر 
منظم فروشگاه های فرش ماشینی در این 
شرایط، نشانگر روزهای دشوار پیش روی 

شرکت های تولیدی منطقه می باشد. 
برخی کارشناسان می گویند امسال تولید 
فرش ماشینی نزدیک به 40 درصد کاهش 
یافته که در نتیجه حجم صادرات هم پایین 
آمده؛ نبود عرضه کافی، کمبود و گرانی 
مواد اولیه در نتیجه افزایش قیمت ارز از 

جمله دالیل آن عنوان می شود. 
کارگر یکی از این واحدهای تولیدی فرش 
با ابراز نگرانی نسبت به شرایط حاکم بر این 
صنعت گفت: بیشــتر تولیدکنندگان در 
شرایط کنونی تصمیم به کاهش ظرفیت یا 

تعطیلی واحدهای خود گرفتند. 
علی حسینی افزود: خبرهایی از تعطیلی 
و تعدیل نیــروی کار در واحدهای تولید 
فرش ماشینی شهرستان آران و بیدگل به 
گوش می رسد و با توجه به نوسان کنونی 
نرخ ارز، افقی از روزهای پیش رو نمی توان 

متصور بود. 

   از نوسان ارزی تا عرضه مواد اولیه 
در بورس 

یکی از صاحبان صنایــع آران و بیدگل، 
کمبود و نوسان قیمت مواد اولیه را موجب 
توقف فعالیت نزدیک به نیمی از ظرفیت 
بخش تولید برشمرد. سعید رزمی منش 
بیان کرد: با وجود قول های مساعد هنوز 
اقدامی بــرای حل مشــکل تامین مواد 
اولیه صورت نگرفته، در حالی که اشتغال 
شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل 

وابسته به صنعت فرش ماشینی است. 
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و 
تجارت مدت پیش در حاشیه نشست هم 
اندیشی صاحبان صنایع فرش ماشینی 
منطقه کاشان از عرضه اقالم و مواد اولیه 
مورد نیاز برای تولید فرش ماشــینی در 

بورس کاال خبر داده بود. 
به گفته محســن صالح نیــا، واحدهای 
تولیدی با این اقدام مواد اولیه مورد نیاز را 
بدون واسطه خریداری می کنند و ارز مورد 
نیاز برخی مواد اولیه هم که شرایط تولید 
آنها در داخل کشور امکان پذیر نیست، با 
هماهنگی بانک مرکزی تامین خواهد شد 
تا صنعت تولید فرش ماشینی در کشور با 

وقفه مواجه نشود. 
درهای بورس گویا هنوز به روی صاحبان 
صنایع فرش ماشینی باز نشده و گشایشی 

تا کنون بدست نیامده است. 
رییس هیــات امنای شــهرک صنعتی 
صباحی آران و بیدگل در این زمینه گفت: 
صنعت فرش ماشینی برای رونق دوباره 
با دو مشکل اساســی رو به رو می باشد 
که برطرف کردن آن نیــاز به همکاری و 

همراهی دولت دارد. 
مفیــدی اضافه کــرد: پتروشــیمی ها 
 فروش مواد اولیه را از طریق بورس انجام 
نمی دهند اما از ســوی دیگر به 2.5 برابر 

قیمت در بازار آزاد به فروش می رسد. 

وی تصریح کرد: این امر در حالی صورت 
می گیرد که خوراک پتروشیمی ها هیچ 
تفاوت قیمتی با گذشته نداشته اما قیمت 
مواد اولیه از 60 هزار ریال به 150 هزار ریال 

افزایش یافته است. 
رییس هیــات امنای شــهرک صنعتی 
صباحــی آران و بیدگل افزود : نوســان 
نرخ ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه 
شرکت های تولید کننده فرش اکرولیک 
شــد و نخ از 150 هزار ریال به 400 هزار 

ریال رسید. 
وی ذکر کرد : قیمت فرش ماشــینی به 
دنبال این افزایش قیمت در مواد اولیه، رشد 
قابل مالحظه ای داشته و با توجه به کاهش 
قدرت خرید مردم، کاهش فروش فرش، 
کاهش نوبت کاری و تعدیل نیرو از سوی 

شرکت ها و تولیدکنندگان را شاهدیم. 
مفیدی ادامه داد : افزایش بی رویه قیمت 
مــواد اولیه موجب تعطیلی بســیاری از 
ریسندگی ها و شــرکت های تولیدی در 

شهرستان آران و بیدگل شده است. 
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و 
بیدگل بیان کرد : شرایط به وجود آمده در 
بازار ارز موجب نابسامانی در وضعیت تولید 
فرش ماشینی شده و مشکالتی را در این 

زمینه ایجاد کرده است. 
مجتبــی محلوجی افــزود : دولت فرش 
ماشینی را جزو کاالهای اساسی ندانسته 
و کاالیی تجملی محســوب می کند، بر 
این اســاس قیمت ها را باید تولیدکننده 

و خریدار به صورت توافقی تعیین کنند. 
وی عنــوان کرد: جهت برطــرف کردن 
نابسامانی ها پیشنهاد شده بود که الیاف و 
نخ در اولویت نخست دولت برای تخصیص 
ارز قرار گیرد که در بانک مرکزی تایید نشد 

و در اولویت دوم قرار گرفت. 
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران 
و بیدگل گفت : تولیدکنندگان هم اکنون 

مواد اولیه فرش را بــا ارز آزاد تهیه، اما ارز 
حاصل از صادرات را بــا قیمت ارز ثانویه 

دریافت می کنند که به صرفه نیست. 
وی با انتقــاد از برخی عمده فروشــان 
 الیاف و نــخ تصریح کــرد : احتــکار و 
ســوء اســتفاده هایی از ارز دولتی برای 
واردات نــخ و الیــاف، موجب تشــدید 
نابســامانی در تولید فرش ماشینی شده 
اســت. محلوجی تصریح کرد : قرار شده 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت 
رونق صنایع فرش، تسهیالتی به شرکت ها 
تولیدی پرداخت کند تا نابسامانی موجود 

برطرف شود. 

  لزوم تشکیل کارگروه ویژه صنعت فرش 
افزون بر 350 میلیون دالر صادرات فرش 
ماشینی از جمهوری اســالمی ایران به 
مقصد کشورهای خارجی در سال گذشته 
بود که بیشتر صادرات از این منطقه انجام 
شــد اما ادامه این روند در ســال جاری 

نیازمند بسته های حمایتی است. 
مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی 
مواد اولیه در داخل کشور از سوی کارخانه 
های پتروشیمی تولید شده و در اختیار 

صاحبان صنایع قرار می گیرد. 
به گفته افسانه محرابی، برخی مواد مانند 
اکرولیک، پروپیلن، نخ جود و کنف نیز در 
خارج از کشور تامین می شود که این مواد 
در گروه نخست ارزی قرار دارند و نیاز آنها 
با دالر 42 هزار ریالی تامین می شــود و 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 
نماینده مــردم کاشــان و آران و بیدگل 
در مجلس اظهارداشــت : این منطقه که 
دومین قطب تولید فرش ماشــینی در 
جهان می باشد، در ماه های گذشته به رغم 
پیگیری ها برای تامین مواد اولیه و مسائل 

مالی دچار مشکل بوده است. 

پشت درهای بسته بورس؛ 

نماینده مبارکه:مشکالت صنعت، فرش ماشینی را به ستوه در آورد

توجه فوالد مبارکه به حفظ ارزش های نظام 
مقدس جمهوری اسالمی قابل تقدیر است

مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس 
با برپایی نمایشگاهی در شرکت فــوالد مبارکه و با حضور نماینده 
مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی، فرماندار ، فرماندهان نظامی 
و انتظامی این شهرستان و جمعی از مـــعاونان، مدیران و کارکنان 

فوالد مبارکه برگزار شد.

 در این مراسم نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: هفته 
دفاع مقدس یادآور روزهای مقاومت، صبر و ایثار و ازخودگذشتی مردم ایران 
است؛  دالور مردانی که در جبهه های حق علیه باطل با دستان خالی و با توکل 
به خدا و تکیه بر ایمان کشور را از شر وجود متجاوزان پاک کردند. از دیگر سو 
امروز در جبهه ای دیگر مردان و زنانی از همان نسل در جبهه های اقتصادی 

تالش می کنند تا دیگر بار سربلند و راست قامت باقی بمانیم.
ســعیدی با اشــاره به اهمیت فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در کنار 
 فعالیت های اقتصــادی گفت: اینکه شــرکت فوالد مبارکه بــه موازات 
فعالیــت هــای اقتصادی خــود بــه حفــظ ارزش های نظــام مقدس 
 جمهوری اســالمی نیز اهمیت می دهد قابل تقدیر است؛ چراکه توسعه 
فعالیت های فرهنگی در سازمان ها می تواند زیربنای مستحکم تری برای 

ادامه فعالیت های اقتصادی و رشد آن باشد.

  فوالد مبارکه نمونه بارز و موفق به بار نشستن اقتصاد مقاومتی 
است

عصارزادگان فرماندار شهرستان مبارکه نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در 
جمع مدیران و کارکنان فوالد مبارکه با بیان اینکه فوالد مبارکه نمونه بارز و 
موفق به بار نشستن اقتصاد مقاومتی است گفت: با توجه به شرایط اقتصادی 

کشور امروز کار جهادی بیش از هر زمان دیگر نیاز است.
عصارزادگان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید و حمایت 
از کاالی ایرانی گفت: عمل به راهبردهای مقام معظم رهبری به وفور و به 
وضوح در شرکت فوالد مبارکه قابل مشاهده است. کارکنان این شرکت با 

همت و سختکوشی خود باعث افتخار منطقه و کشورند.

  دفاع مقدس مربوط به تمام لحظات عمر ماست
در همین خصوص سرهنگ نصر فرمانده سپاه شهرستان مبارکه گفت: دفاع 
مقدس مربوط به یک هفته نیست، بلکه مربوط به تمام لحظات عمر ماست.

وی از مدیرعامل و کارکنان شرکت فوالد مبارکه و فعالیت های ایشان در 
راستای ترویج فرهنگ حماسی قدردانی کرد و ابراز داشت: باید به مدیران و 
کارکنان فوالد مبارکه خداقوت بگوییم که برای تقویت بنیه اقتصادی کشور 

تالش می کنند.
وی خاطرنشان کرد: حفظ ارزش های انقالب و دفاع مقدس می تواند به ما یاد 
دهد که چگونه در تمامی عرصه ها در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم و فقط 

در این صورت است که در جنگ اقتصادی نیز پیروز خواهیم شد.
فرمانده سپاه شهرستان مبارکه افزود: امروز در جبهه اقتصاد مقاومتی که 
بسیار حساس اســت، فوالد مبارکه با تکیه بر دانش فنی و تجارب مدیران 
و کارکنان خود توفیقات بسیار ارزنده ای به دســت آورده است که در این 

نمایشگاه بخش هایی از آن به نمایش گذاشته شده است
.

  دفاع مقدس یادآور رشادت های ملتی است که با ایمان و روحیه 
جهادی در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کرد

ایاز اسماعیلی، معاون نیروی انسانی و ســازماندهی فوالد مبارکه نیز در 
سخنانی رشادت های رزمندگان اســالم در جبهه های جنگ تحمیلی را 
ارج نهاد و گفت: دفاع مقدس یادآور رشادت های ملتی است که با ایمان و 
روحیه جهادی در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کرد و اجازه نداد حتی 
یک وجب از خاک کشور به دســت بیگانگان بیفتد. وی ضمن قدردانی از 
تالش کارکنان در ثبت رکوردهای جدید و با تاکید بر اینکه امروز میدان نبرد، 
میدان اقتصادی است گفت: چنانچه هرکس در هر سازمانی بتواند در جبهه 
اقتصادی به خوبی به وظیفه خود عمل کند و با تاسی از رزمندگان، در عرصه 
ملی بکوشد، به درستی در راه عزت و ثبات نظام مقدس جمهوری اسالمی 

قدم برداشته است.

بیش از 800 واحد تولیدی فرش ماشینی شمال استان اصفهان 
با چالش جدی کاهش تولید و صادرات و کمبود و گرانی مواد 
اولیه مواجه شدند که برای جلوگیری از تعطیلی ها آنها باید 
تمهیدات حمایتی ویژه اتخاذ کرد. این منطقه به عنوان دومین 
قطب تولید فرش ماشینی در جهان با بیش از 55 هزار نفر کارگر 
در ماه های گذشته بر اثر بروز مشکالت عدیده به گفته دست 
اندارکاران امر بستوه در آمدند و چشم انداز روشنی نمی توان 

برای آنها ترسیم کرد.

گــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    آران و بیدگل بار تولید نزدیک به 50 درصد فرش ماشینی کشور را بر دوش می کشد، در کنار قاضی انتپ ترکیه یکی از مراکز مهم تولید و صادرات فرش منطقه محسوب 
می شود.  افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه موجب تعطیلی بسیاری از ریسندگی ها و شرکت های تولیدی دراین  شهرستان شده است. 

افزون بر 350 میلیون 
دالر صادرات فرش 

ماشینی از جمهوری 
اسالمی ایران به مقصد 
کشورهای خارجی در 

سال گذشته بود که 
بیشتر صادرات از این 

منطقه انجام شد اما 
ادامه این روند در سال 

 جاری نیازمند
  بسته های حمایتی

 است. 



لزوم تامین تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی در اصالح بودجه ۹۷
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه ضروری اســت تامین اعتبار برای خرید تجهیزات 
سازمان آتش نشانی در اصالح بودجه ۹۷ شهرداری در دستور کار قرار گیرد، گفت: مدیران شهرداری 

به این موضوع هر چه سریع تر رسیدگی کنند.
فتح اله معین صبح دیروز در چهل و نهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه هفته 

گذشته اعضای شورای شهر به دلیل همزمان بودن جلسه علنی شورا با بازگشایی مدارس، در خواست 
حضور در آیین بازگشایی مدارس را داشتند، اظهار کرد: حضور اعضای شورای شهر و مسئوالن شهرداری 

در این آیین با هدف همراهی مدیریت شهری با آموزش و پرورش انجام شد.
وی با بیان اینکه مدیران مدارس از شهرداری های مناطق به دلیل فضاسازی مناسب اطراف مدارس قدردانی کردند، 

افزود: این همکاری ها تا پایان دوره تحصیلی ادامه خواهد داشت. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان همچنین ضمن تبریک 
روز آتش نشان به همه فعاالن این عرصه گفت: تجهیز سازمان آتش نشانی و تامین نیازهای آنها اولویت اول شورای شهر و شهرداری 
است. وی با بیان اینکه ضروری است در اصالح بودجه ۹۷ شهرداری تامین اعتبار برای خرید تجهیزات سازمان آتش نشانی در دستور 

کار قرار گیرد، ادامه داد: مدیران شهرداری به این موضوع هر چه سریع تر رسیدگی کنند.

طرح »هر هفته هم رکابی« در اصفهان اجرا می شود
معاون حمل  و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره به برگزاری طرح »هر هفته هم رکابی« در سه شنبه 
هفته جاری گفت: همه ارگان هایی که در مدیریت شهری دخیل هستند در این طرح همکاری خواهند 

داشت تا فرهنگ دوچرخه سواری در شهر اصفهان نهادینه شود.
علیرضا صلواتی اظهار کرد: اصفهان شهر دوچرخه ها است، از این رو سیاستی را طرح ریزی کرده ایم تا 

بتوانیم فرهنگ دوچرخه سواری را در بین همه اقشار گسترش دهیم؛ دوچرخه متعلق به قشر خاصی از 
شهروندان نیست، بلکه متعلق به همه شهروندان است.

وی افزود: اتفاقی که در طرح »هر هفته هم رکابی« می افتد این است که ما با نهادهای شهری، ادارات، شرکت ها و 
همه ارگان هایی که به  نوعی مشغول خدمات رسانی هستند هم رکابی خواهیم داشت تا این فرهنگ در اصفهان نهادینه شود.

معاون حمل  و نقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: سعی بر این است که اجرای این طرح در طول سال ادامه دار باشد و اگر این اتفاق 
به صورت نمادین انجام شود، عالوه بر این که بخش عمده ای از شهروندان همکاری خواهند کرد و سفر با دوچرخه را تجربه می کنند و انگیزه ای 
خواهد شد تا سفرهای بیشتری با دوچرخه داشته باشند چرا که تشویق هایی از جمله ارایه دوچرخه، تسهیالت خرید دوچرخه و ... از سوی 

مدیریت شهری برای شهروندان در نظر گرفته  شده است

نرخ دالر در هفته گذشته 
عمدتــا صعــودی بود و 
همان طور که پیش بینی 
می شــد پس از گذشت 
مجمع عمومی ســازمان 
ملل به روند صعودی خود 
ادامه داد و بــازار ارز را بار 
دیگر دگرگون شــد که به گفته فعاالن 
اقتصــادی و بخش خصوصــی، افزایش 
نرخ ارز، بخشــی مربوط به سیاست های 
اقتصاد کالن، بخشی مربوط به هیجانات، 
التهابات و تشویش اذهان مردم و بخشی 
هم بحث های امنیتی است که ضرورت 
دارد با تدبیر حاکمیت و دولت ثبات نسبی 

ایجاد شود.
البته بازار ارز این هفته را با کاهش قیمت 
شــروع کرد و کمتر از ۱۷ هزار تومان داد 
و ستد شد اما شــرایط به گونه ای نیست 
که بازار قابل پیش بینی باشد و مشخص 
نیست قیمت ها به سمت صعود می روند 

یا نزول.

در همین رابطه فرهاد احتشام زاده  رییس 
فدراســیون واردات اتاق بازرگانی ایران ، 
اظهار کرد: اتفاقات حال حاضر و نوسانات 
نرخ ارز تابع جو روانی است بیش از آنکه 
تابع فضای بین المللی باشــد؛ لذا ایجاد 
اعتماد در شــرایط و جــو روانی جامعه 
می تواند روی نرخ ارز تاثیرگذار باشــد، 
چراکه تصمیمات نادرست باعث می شود 

عدم امنیت روانی تشدید شود.
وی افزود: در وهله اول کشــور به امنیت 
روانی نیاز دارد. از آنجاکه نتوانســته ایم 
امنیت روانی را به خوبــی اجرا کنیم، در 
بخش هایی از بازار رفتارهای هیجان زده  
بوجود می آید که در بخش های مختلف 
منجر به التهابات می شود و این التهابات 

روی کل جامعه تاثیرگذار شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران با تاکید براینکه موضوعات اقتصادی 
در حال توســعه هســتند، تصریح کرد: 
مســایل اقتصادی، موضوعات فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر قرار داده 
است که مدام همدیگر را تشدید می کنند.

نایب رییــس کمیســیون واردات اتاق 
بازرگانی ایران اظهــار کرد: اگر بخواهیم 
یک عامل برای بیان و توجیه آشفتگی های 
اقتصادی در نظر بگیریم، طبیعتا تصمیم 
غلطی گرفته ایم؛ چراکــه باید به صورت 
جامع همه عوامل در نظر گرفته شــود. 
همچنین نکته مهم که بارها هم در اتاق 
بازرگانی تکرار شــده این اســت که نیاز 

به اتاق جنــگ داریم. اکنــون در جنگ 
اقتصادی قرار گرفته ایــم که این جنگ 
بدون آنکه منتظر آژیر قرمزش باشــیم 
شروع شده و ما هیچ زره ای به تن نکرده ایم 
و هر روزی که می گذرد این جنگ شدت 
بیشتری پیدا می کند اما ما هنوز آمادگی 

الزم را نداریم.
احتشــام زاده افزود: طبیعتا تا زمانی که 
این اتاق جنگ که باید تلفیقی از خبرگان 
واقعی و نــه خبرگان نمادین باشــد، در 
حوزه های مختلف شــکل نگیرد، اتفاق 
خاصی در جهت بهبود شرایط نمی افتد. 
در این اتاق جنگ از حوزه های سیاسی، 
اقتصــادی و اجتماعی نیز نیاز اســت تا 
کنارهم باشند. تخصص ما در اتاق بازرگانی 
فقط در حوزه اقتصاد اســت و تخصص 

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نداریم.
رییس فدراســیون واردات ایران تاکید 
کرد: از اتاق بازرگانی فقط کارشناســان 
اقتصادی و خبره های اقتصادی می توانند 
در اتاق جنگ حضور داشــته باشند. در 
کنار اینها نیاز است نفرات دیگر هم باشند 
تا با هم به صــورت جامع تصمیم گیری 
شــود. همچنین تصمیمات مقطعی نیز 
نمی توانند تاثیر گذار باشند و هر چه دیرتر 
به این موضوع توجه شود )اولین بار این 
موضوع در اردیبهشت ماه امسال در جلسه 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح  
و وجود اتاق جنگ اعالم نیاز شدید شد. 
اکنون پنج ماه از این موضوع گذشته اما 

هنوز اتاق جنگی در ســطح کالن شکل 
نگرفته اســت( دچار التهابات بیشتر در 

بازار می شویم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
با تاکید براینکه بازار بسیار حساس شده 
اســت، اظهار کرد: امنیت روانی جامعه 
بسیار تحت تاثیر کوچکترین تلنگرهای 
مختلف قرار گرفته است. کمااینکه شدت 
این تلنگرها به نحوی نیست که بخواهد 

اثرات این چنینی بر کشور بگذارد.
وی افزود: در حال حاضر بجای واژه حباب 
از بالن، بادکنک و غیره استفاده می شود که 
درست هم هست، چراکه وقتی از منظر 

اقتصادی شرایط بررسی می شود، افزایش 
و نوسانات ارز فاقد منطق الزم است.

احتشام زاده تصریح کرد: محاسبه قیمت 
واقعی دالر چیزی نیســت که ما بتوانیم 
به عنوان بنگاه های اقتصادی بیان کنیم. 
ما احســاس خود را بیان کنیــم که این 
بیان احســاس در یک فعالیت اقتصادی 
به هیچ وجه درســت نیســت، چرا که 
فعالیت های اقتصــادی دارای الگوهای 
مختلف اســت که اطالعات آن فقط در 
اختیار بانک مرکزی کــه تامین کننده 

عمده ارز در بازار است، وجود دارد.
وی افزود: بــازار ارز کامال در اختیار بانک 

مرکزی و دولت قــرار دارد. اگر بخواهیم 
در قیمت گذاری واقعی تحلیل درســت 
به دور از فضای حسی داشته باشیم، باید 
تحلیل های تکنیکال داشــته باشــیم و 
اینطور نباشــد که رقم هایی تعیین شود 
که چند ماه  بعد مجدد نیاز باشد که آنها 
را تغییر دهیم و فقط منابع ارزی کشور را 
به حراج بگذاریم. وی مجدد تاکید کرد که 
برای اعالم نرخ واقعی ارز و کنترل آن، قطعا 
اتاق جنگ نیاز است که کارشناسان فنی 
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز 
ارکان تصمیم ساز اقتصاد کشور هستند، 

حضور داشته باشند. 

بازار ارز، تحت تاثیر التهابات؛

به جای حباب، بالن ارزی داریم!

خبرهای دو خطیگردشگری

برای اعالم نرخ واقعی 
ارز و کنترل آن، قطعا 
اتاق جنگ نیاز است 
که کارشناسان فنی 

بانک مرکزی و سازمان 
برنامه و بودجه نیز ارکان 

تصمیم ساز اقتصاد 
کشور هستند، حضور 

داشته باشند. 

شدت گرفتن نوسانات در بازار ارز، گالیه فعاالن اقتصادی را 
بیشتر کرده چون دورنمای بازار و ادامه کسب وکار برایشان 
دشوار شده است؛ به گونه ای رییس فدراسیون واردات اتاق 
بازرگانی ایران می گوید افزایش نرخ ارز فاقد منطق اقتصادی 
است و حباب ارز به بالن ارز تبدیل شده که عمده آن تابع جو 

روانی است بیش از آنکه تابع مسائل بین المللی باشد.

مهر
گـــزارش

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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تولید خودرو در شرایط 
فعلی زیان ده است

عضو هیات علمی دانشــگاه علم 
و صنعــت گفــت: قیمت گذاری 
دستوری و سرکوب قیمتی خودرو 
موجب شــده تولید قطعــه برای 
قطعه ســازان و تولید خودرو برای 

خودروسازان با زیان همراه باشد.
ابوالفضل خلخالــی  اظهار کرد: به 
طور طبیعی در شرایطی که آمریکا 
صنعت خودروی ما را تحریم کرده 
اســت ما نیز باید شــاهد تشکیل 
کارگروه ویــژه ای بــرای مقابله با 
تحریم و حمایت از صنعت خودرو 

و قطعه سازی باشیم.
وی با بیان ایــن که بــا این حال 
حداقل به طور رســمی تشــکیل 
چنین کارگروهی اعالم نشده است، 
خاطرنشان کرد: متاسفانه شرایط 
به گونه ای اســت که دولت نه تنها 
کمکی نمی کند، بلکه در مواردی 
با قوانین مزاحم بــرای این صنایع 

مانع تراشی نیز می کند.
عضــو هیــات علمی دانشــکده 
مهندسی خودرو دانشــگاه علم و 
صنعت ایران ادامه داد: نمونه روشن 
این وضعیــت دو موضــوع توقف 
طوالنی مدت مواد اولیه مورد نیاز 
صنعت قطعه و خودرو در گمرک 
و همچنین قیمت گذاری دستوری 
این محصوالت است. وی افزود: در 
یکی دو ماه اخیر به دلیل ناهماهنگی 
دســتگاه های دولتی، مــواد اولیه 
وارداتی مورد نیاز صنایع خودرو و 
قطعه سازی برای مدت طوالنی در 
گمرک متوقف شــد و تاثیر منفی 
در روند طبیعی تولیــد خودرو در 
کشور داشت. خلخالی با بیان این که 
قیمت گذاری دستوری و جلوگیری 
از واقعی شدن قیمت خودرو از دیگر 
مشــکالت تحمیلی به این صنایع 
است، تصریح کرد: در چند ماه اخیر 
نرخ ارز و همچنین مواد اولیه صنعت 
خودرو و قطعه همچون محصوالت 
پتروشــیمی و فوالد افزایش بیش 
از دو تا سه برابری داشته است، اما 
دولت اجازه واقعی ســازی قیمت 
خــودرو متناســب بــا افزایش 

هزینه های تولید را نمی دهد.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

ارز مسافرتی هنوز در ابهام؛
همه عوارض یک سفر 

خارجی!
خارجی  سفرهای 
مردم هنــوز همان 
قبلی  مشــکالت 
را دارد، حذف ارز مســافرتی و باال بودن 
عوارض خروج از کشــور و قیمت باالی 
هواپیما همچنان سفر خارجی را رویایی 

کرده است.

اگر کسی توان سفر به خارج از کشور را تا همین 
چند ماه پیش به کشورهای همسایه داشت حاال 
دیگر باید این سفرها را به رویاهایش پیوند دهد.  
چون به رغم ادعای مســئوالن نه پروازی ارزان 
شد، نه تکلیف اختصاص ارز مسافرتی برای هر 
کسی که به خارج از کشــور با هر نیتی می رود، 
مشخص شد  و نه تغییری در عوارض خروج از 

کشور رخ داد.
عوارض خروج از کشــور که مصوبه ای سفت و 
سخت است و امکان تغییر در آن نیست هر چند 
که برخی تالش کردند تا این اتفاق نیفتد اما در 
واقع روند بر این شد که باید اگر کسی پایش را از 
کشور بیرون می گذارد به جای ۷۵ هزار تومان 
برای بار اول ۲۲۰ هزار تومن بپردازد و برای بار 
دوم ۳۳۰ و برای بار سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان 

به عنوان عوارض سفر پرداخت کند!
سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی سفر هم 
نتوانست کاری برای عوارض خروج از کشور انجام 
دهد و علی اصغر مونسان رییس این سازمان به 

غــم  ر
نامه ای که در این خصوص به معاون اول رییس 

جمهور نوشت اما نتیجه ای نگرفت.
وقتی نرخ بلیــت پروازهای خارجــی به دلیل 
نوســانات نرخ ارزی و اختصــاص نیافتن ارز به 
ایرالین ها افزایش بی سابقه ای پیدا کرد باز هم 
اعتراض مونسان نتوانست کاری از پیش ببرد. 
او گفته بود که قیمت بلیت هواپیما باالســت و 
به صنعت گردشگری کشور کمکی نمی کند، 
چون گران است. من منتظر هستم دستور رییس 
جمهور به وزیر صنعت به عنوان رییس ســتاد 
تنظیم بازار ابالغ شــود، اگر چــه همکارانمان 
در وزارت راه، مســکن و شهرســازی هم حتما 
گرفتاری هایی دارند و بــا این قیمت ارز، حتما 
قیمت تمام شده آنها هم افزایش پیدا کرده است، 
وگرنه آنها هم عالقه مند نیستند که این افزایش 
نرخ اتفاق بیفتد. باید حواسمان به موضوع صنعت 
حمل و نقل هوایی و گردشــگری باشد. اگر چه 
معتقدیم که صنعت هواپیمایی به وجود مسافر 
زنده است، پس اگر قیمت ها منجر به کاهش سفر 
شود حتما به گردشــگری و صنعت هواپیمایی 

لطمه می زند.
این پیگیری بازهم نتیجه ای نداد و هم اکنون اگر 
کســی بخواهد از تهران به دوبی برود با ایرالین 
ایرانی و یا خارجی باید رقمی حدود یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان بپردازد و یا ســفر به تفلیس 
 برای یک مســافر کمتر از دو میلیون تومان آب 
نمی خورد. سفر به صربســتان بهشت اروپای 
شرقی ایرانی ها هم اکنون کمتر از دو و نیم میلیون 
تومان نرخ ندارد و سفر به پاریس در اروپا نیز کمتر 
از پنج میلیون تومان نیســت. حاال فرقی نمی 
کند این پرواز با ایرالین ایرانی باشد که مستقیم 

 به این شــهرها می روند و یــا ایرالین هایی که 
ساعت های طوالنی تری را در کشورهای دیگر 

توقف می کنند.
بنابراین همچنان نرخ بلیــت هواپیما به حدی 
غیر قابل قبولی باالســت چنانکه سفر به نپال 
اگر تا همین چند ماه پیــش با بلیت دو میلیون 
تومانی انجام می شــد اکنون باید برای رفتن به 
آنجا ۱۴ میلیون تومان پول به ایرالین خارجی 

پرداخت کرد.
از سوی دیگر نکته مهمی که هر مسافر خارجی 
به دنبال آن خواهد بود ارز مســافرتی است که 
هر ماه یک تکلیفی برای آن مشخص می کنند 
 یک بار باید مسافر به صرافی مراجعه می کرد تا 
می توانست ارز مسافرتی خود را با دادن مدارک 
تا سقف پنج هزار یورو آن هم به قیمت روز بازار 
 تهیه می کرد و انتظــار گرفتن هیچ فاکتوری از 
صرافی ها را نمی داشت و موقع خروج از صرافی 
با این حرف توجیه می شد که برای مسافر، صادر 
نکردن فاکتور بسیار به نفع اوســت چرا که در 
سیستم درج نمی شود و مسافر می تواند  یک بار 
ارز مسافرتی گرفته و بار دیگر اگر اقدام کند دوباره 
پنج هزار یورو بگیرد. مسافر هم این توجیه را می 
پذیرفت و با پس گرفتن مدارک ســفرش و در 
اختیار داشتن حداکثر پنج هزار یورو، از صرافی 

خارج می شد.
حاال این روند که تا یک ماه پیش برقرار بود از روز 
۱۸ شــهریور تغییر کرده و هر مسافر باید بلیت 
پرواز، ویزا و پاســپورت خود را به برخی از شعب 
بانک ملی کــه آدرس آنها در ســایت این بانک 
وجود دارد مراجعه کند تا بتواند  برای سفرش تا 
سقف هزار یورو به قیمت ۱۶ هزار تومان  )تا لحظه 
انتشار این گزارش( ارز مســافرتی بگیرد.  این 
 درحالی است که اکنون صرافی ها اگر به مراجعه 
کننده ای یــورو بفروشــند؛ آن را به قیمت ۲۰ 
هزار تومان می دهند. ضمن اینکه دالر به هیچ 
مســافری تعلق نمی گیرد و نرخ آن نیز روزانه 

تغییر می کند.
این شرایط موجب شده تا متولیان سفر در کشور 
تنها نسبت به شرایط موجود اظهار نارضایتی کنند 
و اقدامی از سوی آنها تاثیر گذار نباشد و کسانی 
که می گفتند سفرهای خارجی باید کمتر انجام 
شود خوشــنود از وضع موجود باشند هر چند 
زمانی که گفته شــد ســفر خارجی ۹ میلیون 
ایرانی از کشور در ســال ۹۶ بیشتر زیارتی و در 
 ایام اربعین انجام شده ولی دیگر اصالح این آمار 
فایده ای نداشــت و برخی از افراد را بر این اقدام 
استوار کرد که می بایست جلوی سفر خارجی و 

تفریحی مردم گرفته شود. 
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      رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: سازمان های ذی ربط باید 
با کسانی که کارت ملی خود را برای ثبت نام خودرو اجاره می دهند  برخورد کنند.

      عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: با کنسرسیومی متشکل 9 بانک کشور، آب خلیج فارس با 
احداث خط لوله به استان های یزد، کرمان و سپس به اصفهان انتقال می یابد.

      رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه مشکالت کامیونداران ، حمل دان به 
مرغداری ها را با اختالل شدید مواجه کرده است، گفت: انتقال مرغ در کشور هم به کندی انجام می شود.
      بانک مرکزی میزان تامین ارز برای واردات و مجموع فروش ارز حاصل از صادرات را تا پایان معامالت 

روز شنبه هفتم مهر اعالم کرد؛ بر این اساس 3۱ میلیون یورو ارز صادراتی تخصیص یافته است.
      دادستان تهران بااشــاره به پرونده قاچاق تلفن همراه گفت: فردی که متواری است بدون اینکه 
مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶هزار تلفن همراه واردکند.

      بانک تجارت بنا دارد، بلوک 2.48 درصدی سهام فوالد مبارکه را به طور یکجا و نقد به قیمت هر سهم 
۶00 تومان در چهارشنبه این هفته روانه میز فروش بورس تهران نماید.
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استارتاپ »طلوع برکت« برگزار می شود
 مرکز رشد واحد های فناور هنر های قرآنی استارتاپ اسالمی - قرآنی »طلوع برکت« را ۲۴ تا ۲۶ مهر برگزار 
می کند.  مهمترین موضوع های این رویداد شــامل گردشگری و توریســم، هنر های تجسمی، معماری و 
دکوراسیون داخلی، اســباب بازی و بازی های رایانه ای، سالمت و محصوالت غذایی حالل، تولید محتوای 
چندرسانه ای، وب و اپلیکیشن، مد و لباس اسالمی و بانکداری اسالمی است. از ویژگی های این رویداد شامل 

»کارگاه آموزشی - تجربی سه روزه کارآفرینی اسالمی- قرآنی«، »آموزش تجربه محور در راستای ایجاد یک 
کسب و کار اسالمی - قرآنی«، »کارگاه های تخصصی متنوع با بهره گیری از استادان مجرب«، »ایجاد فرصت 

همکاری و بهره گیری از تجربیات کارآفرینان برتر«، »ارائه گواهینامه معتبر« و »اهدای جوایز نفیس به سه تیم برتر و 
استقرار در مرکز رشد قرآنی« است. نشانی دبیرخانه استارتاپ اسالمی - قرآنی »طلوع برکت« تهران، خیابان انقالب، خیابان 

 قدس، خیابان بزرگمهر، پالک ۹۸، طبقه چهارم، مرکز رشــد واحد های فناور هنر های قرآنی و محل برگزاری آن در مجتمع شکوفایی 
شرکت های دانش بنیان است. مرکز رشد و شکوفایی فناوری ها و هنر قرآنی، یک مرکز رشد تخصصی با تمرکز بر توسعه کسب و کار های قرآنی، 
دینی و فرهنگی است، این مرکز، به همت سازماِن فعالیت های قرآنی دانشگاهیان جهاد دانشگاهی ایجاد شده که به عنوان سازمانی پیشرو و پژوهش 

محور است که توسعه و ترویج فرهنگ و علوم قرآنی در بین دانشگاهیان کشور را وظیفه اصلی خویش تعریف کرده است. 
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استارتاپ

اشتباهاتی که استارتاپ تان را در نطفه خفه می کند

این روزها، برخی از سرمایه گذاران شروع به استفاده از بیگ دیتا کرده اند 
و مطمئنا سایرین همه دیر یا زود وارد این حوزه خواهند شد. اما شاید 
از خودتان سئوال کنید بیگ دیتا چه استفاده ای برای سرمایه گذاران 
دارد. در واقع، آن   ها برای تصمیم گیری درست در خصوص سرمایه گذاری 

کردن از این فناوری استفاده می کنند.
 

همه به خوبی می دانیم برای داشــتن یک ایده اســتارت آپی و تجاری کردن آن 
نیاز به جذب سرمایه گذار است. اما فرد سرمایه  گذار از کجا باید متوجه شود که 

استارت آپ موردنظر ارزش سرمایه گذاری را دارد؟
 این جاســت که یکی از مباحت داغ این روزهای دنیای فناوری به کمک آن ها 
می آید. سرمایه گذاران برای رسیدن به یک تصمیم درست از فناوری بیگ دیتا 
استفاده می کنند. این اطالعات شامل موارد بســیار زیادی می شود. شاید شما 
فکر کنید برای رســیدن به هدف خود که همان جذب سرمایه است راه درستی 
 را انتخاب کرده اید اما همین راه ممکن اســت موجب نابودی اســتارت آپ شما 

شود.
»اســتیو گودمن«، پایه گذار و مدیرعامل Restless Bandit، توصیه های خوبی 
برای استارت آپ ها دارد. وی عقیده دارد برای رسیدن به موفقیت نباید هیچ کدام 

از کارهای زیر را انجام دهید:

   1 - قرار دادن رزومه شــخصی روی بردهای 
عمومی استخدام

به هیچ عنوان رزومه خود را روی تابلوهای اعالنی که 
مخصوص پیدا کردن شغل است قرار ندهید، چون با این 
کار نشان می دهید که بیشتر از آن که به فکر راه اندازی 

یک شرکت باشید جویای پیدا کردن شغل هستید.

   2 - انتقاد کردن از کارفرماهای فعلی یا قبلی در 
جاهای عمومی

اگر از کارفرمای فعلی یا قبلی خود دل پری دارید  و فکر 
می کنید با انتقاد کردن از آن ها احساس رضایت به شما 
دست می دهد سخت در اشتباهید چون این مساله نشان 

می دهد که کار کردن با شما فوق العاده سخت است.

   3 - برمال کردن اطالعات خصوصی و محرمانه
اصال به فکر جذب سرمایه گذار نباشید. برمال کردن اطالعات محرمانه شرکت حتی 
در جاهایی که فکر می کنید خصوصی است می تواند برای تان دردسرساز شده و 

درهای زندان را به روی شما باز کند.

   4 - اعالن سالی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدید
تبعیض سنی همان قدر که داخل شــرکت ها مهم است بین سرمایه گذاران هم 
اهمیت دارد. اگر بیش از حد جوان یا مســن باشــید، کمتر سرمایه گذاری پیدا 

می شود که حاضر باشد به حرف های تان گوش دهد.

   5 - اعالن تاریخ تولد
تاریخ تولد هم مشابه مورد باالست حتی می تواند از آن هم بدتر باشد.

   6 - اعالن آدرس محل زندگی
دزدان هویت می توانند با اســتفاده از آدرس خانه شــما به حســاب بانکی تان 
دسترسی پیدا کنند. شاید پولی که در بانک گذاشته اید همان پولی است که برای 

راه اندازی استارت آپ خود کنار گذاشته اید.

   7 - بیان نقطه نظرات سیاسی )بدون درنظر گرفتن سیاستی که دارید(
از اظهارنظرهای سیاســی خودداری کنید، از گروه های سیاسی حمایت نکنید 

چون با این کار حداقل نصف سرمایه گذاران، همکاران و مشتریان خود را از دست 
می دهید.

   8 - اطالعات خانواده و تفریحات تان را عمومی نکنید
شاید برخی از چیزها از نظر شما کوچک ترین خدشــه ای به شخصیت و روابط 
کاری تان وارد نکند اما ممکن است از نظر بقیه چندان خوشایند نباشد و همین 

مساله می تواند برای شما گران تمام شود.

   9 - هیچ چیز غیرقانونی منتشر نکنید
اگر به شما به چشم کســی نگاه کنند که از قانون تخطی کرده، هیچ کس حاضر 
نخواهد بود روی شــما ســرمایه گذاری کند. ولی به خاطر داشــته باشید: فقط 
پست های شما نیســتند که اهمیت دارند، اگر کسی شما را تگ کند هم کارتان 

تمام است.

   10 - مطالبی که برخالف عرف جامعه هستند
عکس هایی که از شــما در محافل و مجالس مختلف منتشــر می شود بالفاصه 
 اثر منفــی خودش را نشــان می دهد و باعث می شــود کســی شــما را جدی 

نگیرد.

   11 - اپ هایی که با اجازه شما اطالعات شبکه های اجتماعی که در آن ها 
حضور دارید را منتشر می کنند

آیا واقعا دوست دارید بقیه بفهمند که چند ســاعت از وقت روزانه خود را صرف 
شبکه های اجتماعی و بازی های موبایلی می کنید؟

 
   12 - انتشار اظهارنظرهای احساسی و از روی عصبانیت

شاید گاهی فکر کنید که بقیه سزاوار برخورد تند شما هستند و بخواهید از کسی 
ایراد بگیرید ولی ممکن است این کار باعث شود تا به شما به چشم یک فرد انتقاد 

کننده نگاه کنند.

   13 - انتشار هر چیزی به صورت ناشناس
واقعا چیزی به عنوان »ناشناس« در فضای وب وجود ندارد. اگر نمی خواهید نام 
خود را روی یک پست بگذارید اصال آن را منتشر نکنید. باید بتوانید از تمام آنچه 
منتشر می کنید به عنوان نقطه نظرات یا دیدگاه های خوددر مورد هر مساله ای 

دفاع کنید. اگر نمی توانید از آن دفاع درستی داشته باشید آن را منتشر نکنید.

شبکه
گــزارش

استارتاپ های بزرگ 
وارد بورس می شوند

چند شرکت استارتاپی بزرگ تا یک 
سال آینده وارد بورس خواهند شد.

این خبری اســت که امیرهامونی، 
مدیرعامــل فرابــورس در آخرین 
جلسه فینتاک اعالم کرد او گفت: 
»سال گذشته وقتی برای اولین بار 
سراغ شرکت های استارتاپی رفتیم 
آنها مشکالتی از جمله آشنا نبودن 
با صورت های مالی حسابداری شده 
داشــتند در اصل تصور می کردند 
اگر حســاب های مالیاتــی دارند 
مشکلی ندارند اما صورت های مالی 
حسابداری شده کامال با حساب های 

مالیاتی متفاوت است.«
هامونی در ادامه افزود: »استارتاپ ها 
برای اینکه وارد بورس شــوند باید 
صورت های مالی حسابداری شده 
داشــته باشــند؛ بورس روی این 
موضوع تاکید بسیاری دارد و این امر 
قابل گذشت نیست. برای عضویت 
در فرابورس الزم نیســت که حتما 
سه  سال ســودآور باشند بلکه یک 
ســال بعد از آغاز فعالیت می توانند 
وارد فرابورس شوند و نام شرکتشان 
روی تابلو قرار گیرد اما بورس روی 
صورت های مالی حسابداری شده 

تاکید فراوان دارد.«
او ادامه داد: »موضــوع دیگری که 
بسیاری از شرکت های استارتاپی 
با آن دســت به گریبان هســتند 
حاکمیت شرکتی آنها ست. بسیاری 
از اســتارتاپ ها پدیدآورنده ایده و 
مدیرعامل و حتی در بســیاری از 
شــرکت ها کارمند خود همان یک 
نفر است از سویی بســیاری از آنها 
ثبت شرکتی نشده اند و قایم به فرد 
است اما این روند درست نیست بلکه 
استارتاپ ها باید ســاختار شرکت 

خود را اصالح کنند.«
مدیرعامل فرابورس در پاسخ به اینکه 
فین تک ها در کدام بخش می توانند 
فعالیت کنند بــه موضوع رگ تک 
به عنوان یکی از حوزه ها اشاره کرد و 
افزود: »سامانه کدال هم اکنون یکی 
از بزرگ ترین مراکز داده شرکت ها 
به شــمار می آید به گونه ای که اگر 
دولت و بانک مرکزی نیز بخواهند 
از وضعیــت اقتصادی شــرکت ها 
مطلع شوند به این سامانه مراجعه 
می کنند. در شرایط فعلی اطالعات 
بیش از دو هزار شرکت و اطالعات 
۱۰ هزار مدیر اقتصادی کشور در آن 
قرار دارد. این سامانه نمونه یک رگ 

تک در این حوزه است.«
او اعــالم کــرد در شــرایط فعلی 
هنوز هم ۱۰ شــرکت برتر بورس 
شرکت هایی هستند که با زور بازو 
اداره می شــوند اما می توان امیدوار 
بود که شــرکت های فناوری محور 
نیز جزو پنج شرکت برتر بورس قرار 

گیرند. 
هامونی در پاســخ به این ســوال 
که بورس چه امکاناتــی در اختیار 
اســتارتاپ ها قــرار خواهــد داد 
 گفــت: »تصمیــم گرفته شــده 
استارت آپ هایی که در فین استارز 
شرکت می کنند امکان دسترسی 
سه ماه به دیتای باز کدال و همچنین 
دیتای معامالتی را داشته باشند در 
این صورت می توانند بســیاری از 
طرح ها و پروژه های خود را روی آن 

پیاده کنند.«
او همچنیــن تصریــح کــرد که 
فین تک ها نیــز می تواننــد روی 
برخی از اپ ها که امکان گسترش 
کارگزاری هــا  ســرویس دهی 
 را فراهــم می کننــد فعالیــت 

کنند.

پرداخت برتر
گــزارش
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   1. هارلنــد دیوید 
مــرغ  ســاندرز، 
ســوخاری کنتاکی 

:)KFC(
»ســاندرز« در کودکی 
پدرش را از دست داد و از 
چندین شغل اخراج شد. 
حتی سمت وکالتش را نیز از دست داد. 
با این حال او مصمم بود و هرگز تسلیم 
نشد. در نهایت سماجت و پشتکارش او 
را به موفقیت رساند. زمانی که ساندرز 
در ایســتگاهی خدماتی کار می کرد 
به خاطر دســتور غذای مرغ لذیذش 
بــه محبوبیــت محلی دســت یافت. 
چندی بعد ایستگاه خدماتی در حادثه 
آتش سوزی سوخت. اما ساندرز دوباره 
آنجا را بازسازی و به رستورانی با ۱۴۰ 
صندلی تبدیل کرد. در ســال ۱۹5۲، 
وقتی برای اولین بار حق اســتفاده از 
امتیاز مرغ سوخاری کنتاکی را دریافت 
 KFC کرد، ۶۲ سال سن داشت. امروزه
دارای بیش از ۱۸۸۰۰ فروشگاه در ۱۱۸ 

کشور جهان است.

   2. لئوگودوین، شــرکت بیمه  
:GEICO

کارکنــان  بیمــه   شــرکت 
دولتی)GEICO(، شرکتی مشهور 
است که در زمینه بیمه  خودرو فعالیت 
می کند. تاسیس GEICO ایده  لئو 

گودوین بود. زمانی که او در سمت یک 
حسابدار کار می کرد متوجه شد، حوزه 
بیمه به بازسازی اساســی نیاز دارد. با 
خودش گفت چرا شرکت ها مستقیما 
با مشتریان شان سر و کار ندارند و تمام 
پولی که به جیب دالل هــا می رود را 
پس انداز نمی کنند؟ در سال ۱۹3۶ و 
 GEICO در سن 5۰ سالگی شرکت
را در واشــنگتن تاســیس کــرد. او و 
همسرش مدیریت شرکت را به دست 
گرفتند. این شــرکت در انتهای همان 
ســال ۱۲ کارمند و 37۰۰ بیمه نامه 
داشت. ولی امروز بیش از ۲7۰۰۰ نفر 
را استخدام کرده و بیش از ۱۴ میلیون 

بیمه گذار دارد.

   3. رابرت نویس، اینتل:
»رابــرت نویس« بعــد از اخذ مدرک 
دکترا در رشــته فیزیک از دانشــگاه 
MIT، به عنوان مهندس تحقیقات کار 
مشغول به کار شد. در سال ۱۹57، او 
 Fairchild و هفت نفر دیگر شرکت
را تاســیس کردند. با اینکه او از کارش 
لذت می برد ولی در نهایت با »گوردون 
مور« شرکت را رها کردند. او در سن ۴۱ 
سالگی با کمک گوردون مور »اینتل« 
را تاسیس کرد. »نویس« کارکنانش را 
مثل خانواده اش می دانست و از پذیرش 
مزایای زیادی که اکثر مدیران دریافت 
می کردند سر باز می زد. او به جای اینکه 
شرکت را درگیر فرایندهای رسمی و 
بروکراتیک کند، ترجیح  داد کارکنانش 
در فضایی راحت و دوســتانه فعالیت 
کنند. نویس در اینتل، سرپرست بخش 
اختراع ریزپردازنده بــود. این نوآوری 

دنیای کامپیوتر را متحول کرد.

:LinkedIn ،4. رید هافمن   
حتما فکــر می کنید شــرکتی مثل 
لینکدین که شبکه  اجتماعی بزرگی 
اســت توســط یک نوجوان تاسیس 

شده است. اصال این طور نیست! »رید 
هافمن« بعد از فارغ التحصیلی تصمیم 

به راه انــدازی کســب و کار گرفت. او 
پیش از تاسیس شــرکتش با تفکری 

استراتژیک، برنامه ای از آنچه که باید 
یاد می گرفت را تهیه کرد. در آغاز کار، 
 » Socialnet« سایت شبکه ای به نام
تاسیس کرد. هافمن معتقد بود که این 
سایت، با داشتن الگوریتم های خوبش 
حتما موفق می شــود، ولی این اتفاق 
نیفتاد. برای ایده او جاذبه و کششی از 
سوی جامعه وجود نداشت. در نهایت او 
ایده اش را رها کرد و در سن 35 سالگی 
لینکدین را تاسیس کرد. وقتی که این 
شــرکت رونق یافت، هافمن ۴3 ساله 

بود.

 Denali ،5. والــی بلــوم   
:Flavors

والی بلوم در ســال ۱۹۹5 و در ســن 
پنجاه و پنج سالگی شــرکت بستنی 
خود با نــام Denali Flavors را 

تاسیس کرد. شــرکت دنالی بیش از 
۴۰ طعم بستنی تولید می کند و بلوم 
کارآفرین سالمندی است در سن 7۰ 
سالگی همچنان با قدرت پیش می رود. 
واقعا معلوم نیست در چه سنی و از کجا 
ایده ای بزرگ برای راه اندازی کسب و 
کار به ذهن تان خواهد رسید. راه اندازی 
کسب و کار، کار ساده ای نیست. برای 
رســیدن به موفقیت به سختکوشی، 
نظم و انضباط نیاز دارید. شــاید برای 
کارآفرینی به جرات و جســارت های 
دوران جوانی نیاز داشته باشیم،  اما به 
نظر می رســد کارآفرینان سالمند به 
دلیل تجربه و پختگی شان بهتر بتوانند 
این مســیر پر پیچ و خم را طی کنند. 
خودتان را دست کم نگیرید، اصال مهم 
نیست چند سال دارید، موفقیت در هر 

زمانی برای هر کسی ممکن است.

 در هر سنی می توانید کسب و کار خود را راه بیاندازید؛

موفقیت در میانسالی!

حتما فکر می کنید 
شرکتی مثل لینکدین 

که شبکه  اجتماعی 
بزرگی است توسط 

یک نوجوان تاسیس 
شده است. اصال 
این طور نیست! 

»رید هافمن« بعد 
از فارغ التحصیلی 

تصمیم به راه اندازی 
کسب و کار گرفت. 
او پیش از تاسیس 
شرکتش با تفکری 

استراتژیک، برنامه ای 
از آنچه که باید یاد 

می گرفت را تهیه کرد. 

رسانه ها اســتارتاپ ها را به گونه ای تحت پوشش قرار 
می  دهند که به نظر می رســد همه بنیان گذاران شان 
افرادی جوان یا نوجوان هستند. اما واقعا این طور نیست. 
کارآفرینان زیادی با گذشت سال ها -حتی در دوران 
سالمندی- توانسته اند ایده های بزرگ خود را کشف و 
کسب و کارشان را  راه  اندازی کنند. در ادامه، کارآفرینان 
ســالمند و موفقی را معرفی می کنیم که در سنین باال 
کارشان را شروع کردند و نشان دادند موفقیت در هر 

سنی امکان پذیر است.

،،
راه اندازی کسب و کار، کار ساده ای 
نیست. برای رسیدن به موفقیت به 

سختکوشی، نظم و انضباط نیاز دارید. 
شاید برای کارآفرینی به جرات و 

جسارت های دوران جوانی نیاز داشته 
باشیم،  اما به نظر می رسد کارآفرینان 
سالمند به دلیل تجربه و پختگی شان 

بهتر بتوانند این مسیر پر پیچ و خم را طی 
کنند. 
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Salt marshes covered most of the land 
swallowed up many who wished to 
explore the mysterious land may be 
one of the major reasons for such 
these ideas. Rig-e-Jenn is a vast desert 
covered by moving sand dunes that 
have been walked by human only a few 
years ago. This pristine and untouched 
desert situated in the middle of Dasht-
e-Kavir (central desert in Iran) and 
due to lack of water sources, intense 
heat, and relatively big size considered 
one of the hardest deserts among the 
others to cross.
Sand dunes, dry riverbeds, salt plains, 
rare vegetation, hard and often dried 
and cracked mud surfaces are the 
major characteristics of this awesome 
desert. Another remarkable sight of 
the desert is mini-mountains which, 
nowadays, have been reduced its 
number due to constant sand erosion.
Although vast surfaces of the area 

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

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

Rig-E Jenn:
 Mysterious Desert In Iran
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Isfahan City 
Center

Isfahan City Center 
is a large commercial 
and entertainment 
complex in Isfahan, 
Iran. It is the largest 
shopping mall in 
Iran and one of the 
largest shopping 
malls containing a 
museum in the world. 
Built in four phases, 
the Center covers 
a p p r o x i m a t e l y 
465,500 square 
metres (5,011,000 
sq ft) and includes a 
5 star hotel, a general 
shopping mall with 
more than 750 retail 
outlets, a museum, 
a hypermarket, 
r e s t a u r a n t s , 
airline offices, 
an international 
financial center (IFC) 
and a World trade 
center (WTC), and 
an entertainment 
center with seven 
cinema screens and 
a fair complex. The 
mall is developed by 
Prestige Land Iran 
Co. and was designed 
by the architect 
Medardo Cadiz of 
Cadiz International, 
Inc.
Celebrating a rich 
palette of cultures 
and stories of this 
historic place, 
Isfahan City Center 
was envisioned 
as a new hub of 
recreation, shopping 
and lifestyle in 
Isfahan. It showcases 
the rich heritage 
of Isfahan and its 
people, a reflection 
of Isfahan’s journey 
to becoming a world-
class city of prime 
business, shopping, 
lifestyle and tourism 
destinations.
It is located near the 
city of Isfahan and 
the towns of Sepahan 
Shahr and Baharestan 
with easy access to 
a railway station, 
airport, and a bus stop 
transversing the main 
ring roads of Isfahan.
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Where to stay

cultural heritage

The 3-star Sheikh Bahaei Hotel Isfahan is located near 
Chaharbagh Abbasi Street in Isfahan. It is one of the 
most recommended three star hotels in town. First 
of all the modern architecture and complete facilities 
make you want to stay and extra night or two. There 
is therefore online booking available for this hotel. 
Extend your vacation and do more shopping and 
sightseeing in Esfahan than you planned. The hotel is 
thus conveniently near the famous four hundred year 
old Chaharbahg Street.
There are thirty rooms at the Sheikh Bahaei Hotel 
Isfahan. Room types are either single, double or triple 
rooms. There are also honeymoon suites available. Each 
room has a private safe, flat screen TV and a refrigerator. 
There are also tea and coffee makers and climate control.
Soak in the most noteworthy bathtub while the kids 
watch some television. There are also showers and 
hairdryers in each room. Enjoy an especially fresh 
breakfast every morning at the restaurant. Take the 
family to lunch at the rooftop restaurant in 3-star 
Sheikh Bahaei Hotel Esfahan. Here you will love the 
international and Iranian cuisine.
Hotel facilities also include a prayer room, elevator, 
safety box ans shoeshiner in the lobby. There is 
complimentary parking for guests. Hold a meeting at 
the meeting room right in the hotel. You can also decide 
to have coffee with your tour group at the coffee shop.
Just one kilometre from the Sheikh Bahaei Hotel Isfahan 
is the city centre. First of all the Sheikh Bahaei Hotel 
Isfahan is located less than two kilometres from the 
Vank Cathedral and the Si-o-Se Bridge. The Masjed-e 
Imam Mosque is nearby as well. It is half an hour to the 
airport. Tourists will love being so near the Zayandeh 
Great River. In the centre of town are great bridges 
including Shahrestan, Khadjoo, Sio Se pol as well. When 
you want both relaxation and easy access to Isfahan 
touris sights this hotel is for you.
Address: Sheykh Bahaie street, Chahar Bagh Abbasi , 
Isfahan

Ta’Ziyeh Khani ritual is being held in Dehaghan 
county with the participation of Ta’Ziyeh 
Khans (Ta’Ziyeh singers or readers) of Isfahan 
province.
 “The Ta’Ziyeh Khani ritual is being held in Azam 
Hosseiniyeh of Dehaghan County with the 
cooperation of the planning council of Ta’Ziyeh 
and ritual arts,” the head of culture and Islamic 
guidance department of Dehaghan County 
said. “Ta’Ziyeh singers from Felavarjan and 
Mobarakeh counties along with some groups 
from Dehaghan and Golshan participate in the 
Ta’Ziyeh Khani ritual,” Saeed Tabibian added.
Saying that this ritual with the title of “The sun 
on the spear”, is being held in this county for 
the fifth successive year, he said, “The purposes 
of holding this ritual are making known the 
goals of Karbala uprising, praying on time, 
promotion of virtue and prevention of vice, 
promoting the culture of Ashura, and conveying 
the message of Imam Hossein’s soldiers to the 
next generations.”
Announcing the participation of one hundred 
Ta’Ziye Khans in this traditional ritual, Tabibian 
continued, “The best Ta’Ziyeh groups and 
Pir Gholaman-e Hosseini will be honored 
at the end of this ritual. It is tried to use the 
combination of the dramatic arts, theater, and 
Shabih-Khani  (Lamentation) in Ta’Ziyeh-
Khani, and the old style is also revived and 
preserved.”

If you want to cross 
the desert, you 
need reliable 4WD 
well-equipped 
cars, large amount 
of water, enough 
fuel, food, suitable 
clothes, shovel, 
accurate map of 
the area, compass, 
GPS, satellite 
mobile, first aid kit, 
a very professional 
team, and 
experienced leader 
who knows Rig-e-
Jenn very well.

The awesome and unforgettable 
experience of exploring the 
world’s most pristine desert 
can become one of the best 
experiences that you ever 
had which people historically 
believed it is a place where 
demons and evil spirits live in. 
Some residences in neighboring 
villages and towns still hold 
similar ideas and strongly 
believed that “Rig-e-Jenn” is the 
cursed region.

The Chogha Zanbil, meaning “basket 
mound” is the oldest existing ziggurat in 
the Near East. Located   in the province 
of Khuzestan in Iran, the Chogha Zanbil 
ziggurat is estimated to be about 
3,000-years-old.It was constructed by 
the emperor of Elamite. The Elamite 
civilization was one of the earliest 
cultures to have flourished along the 
rivers of Khuzestan.This magnificent 
stepped pyramidal temple was 
dedicated to the bull-god Inshushinak, 
regarded as protector of Susa. Founded c. 

1250 B.C., the city remained unfinished 
after it was invaded by Ashurbanipal, 
as shown by the thousands of unused 
bricks left at the site. Still, it is unlikely 
that many people, besides priests 
and servants, ever lived there.Some 
scholars speculate, based on the large 
number of temples and sanctuaries at 
Chogha Zanbil, that Untash-Napirisha 
attempted to create a new religious 
center (possibly intended to replace 
Susa) which would unite the gods of 
both highland and lowland Elam at one 

site.The entire complex consists of the 
magnificent Chogha Zanbil ziggurat 
(the largest structure of its kind in 
Iran), temples, and three palaces.The 
ziggurat’s irregularly shaped outer wall 
extends approximately 3,900 by 2,600 
feet (1,200 by 800 meters) around the 
inner sanctum and 13 temple buildings, 
of which only four are well conserved. 
The square base of the ziggurat, 344 feet 
(105 meters) on each side, was built 
principally of brick and cement. It now 
stands 80 feet (24 meters) high, less than 

h a l f 
its estimated original 

height.For a long time the place was 
unknown to the outside world, but the 
ziggurat was accidentally discovered in 
1935 by British Petroleum during an oil 
searching project.

Chogha Zanbil: Oldest Existing Ziggurat In Near East
Iran
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 The passenger line between Iran 
and Iraq has come back on stream 
after three years of suspension, 
according to Iraq’s Ministry of 
Transport.
In a Saturday statement, Iraq’s 
Ministry of Transport announced 
that ships belonging to the Iraqi 
State Company for Maritime 
Transport have carried 46 
passengers to Khorramshahr port 
as the passanger line between the 
two countries has come back on 
stream.
The statement has quoted Iraqi 
Minister of Transport, Kadhim 
Finjan, as saying that his country 
is ready to launch and resume 

passenger lines inside and outside 
Iraq due to its significance.
The director of General of Maritime 
Transport, Abdul Karim Kenhal, 
said his company is equipped 
with advanced boats capable of 
making voyages to near and far away 
destinations.
He said that the resumption of Iran-
Iraq passenger line can promote 
tourism and prevent crowding at 
borders.
Director General of Khorramshahr 
Port and Maritime Administration 
had previously welcomed the 
resumption of the passenger line 
between Iran and Iraq, saying his 
administration is ready to carry 300 
passengers to Iraq on a daily basis.  

   Road 
Accidents 
Blamed on 
Dwindling 
Budget
 One of the reasons behind 
road accidents in Iran is 
the declining budget of 
the Islamic Republic of 
Iran Road Maintenance 
and Transportation 
Organization–the executive 
arm of the Ministry of Roads 
and Urban Development, 
the spokesperson of Majlis 
Development Commission, 
Sodeif Badri, said.The MP 
noted that over the past 
couple of years, the Plan 
and Budget Organization 
has cut down RMTO’s 
budget by up to %40 
annually.“

Iran Capex 
Disbursements 
Increase by 
450%
The Iranian government 
has spent 255 trillion rials 
(1.73$ billion) in capital 
expenditure during the first 
five months of the current 
Iranian year (started 
March 21), which is %450 
more compared with the 
same period of last year, 
Iran's Plan and Budget 
Organization said.
The allocated Capex budget 
constitutes more than %41 
of this year’s budget i.e. 
620 trillion rials (4.21$ 
billion).Ever since 2001, 
the first year of the Islamic 
Republic of Iran’s Third 
Five-Year Development 
Plan, the government’s 
operating budget has 
always overtaken that of 
capital expenditure.

Iran Home 
Video Sales 
Down 50%
EghtesadOnline: Home 
video sales of Soureh 
Pictures–a major producer 
and distributor of Iranian 
feature and short films 
in Iran–are down %50, 
thanks to a rise in the 
prices of DVDs, the head 
of the company said.The 
depreciation of Iranian 
rial against the US dollar 
and the rising costs of 
raw materials, including 
polycarbonate and 
cardboard, have pushed 
up DVD prices from 60,000 
rials (36 cents) to 100,000 
rials (61 cents) over the 
past few months and 
consequently depressed 
demand for home videos, 
he was quoted as saying by 
the Persian daily Donya-e 
Eqtesad.
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Suspended Iran-Iraq passenger line comes back 
on stream

High Economic Coordination Council 
of Heads of Three Government 
Branches headed by President 
Hassan Rouhani and the heads of 
parliament and the judiciary, “gave 
the central bank governor the 
authority to manage and intervene 
in the foreign exchange market.” 
“The central bank will intervene in 
the foreign exchange market through 
banks and authorized exchange 
shops and undertake measures to 
control the exchange rate of hard 
currencies,” the presidential website 
reported. 
The rial hit a record low against 
the US dollar on the unofficial 
market Wednesday, as economic 
difficulties exacerbate along with 
the reimposition of sanctions by the 
United States, according to Financial 
Tribune.
The dollar was sold for as much 
as 186,000 rials on Wednesday, 
according to foreign exchange 
websites. The rial has lost 
approximately 75% of its value since 
the beginning of the year.
On Saturday, the first trading day of 

the week, the rial recouped some 
of its losses to be traded at around 
173,000-178,500 per dollar.
Closed Session of Parliament 
The Majlis will hold a special closed 
session on Sunday to discuss the 
reasons behind steep increases in 
foreign exchange rates, said Akbar 
Ranjbarzadeh, a member of the Majlis 
Presiding Board.
Central Bank of Iran Governor 
Abdolnaser Hemmati, Interior 
Minister Abdolreza Rahmani Fazli, 
Intelligence Minister Mahmoud 
Alavi-Tabar, the caretaker of the 
Economy Ministry Rahmatollah 
Akrami will brief lawmakers on 
measures taken to stabilize the gold 
coin and foreign currency market, 

Tasnim News Agency reported.
In addition, the Majlis Economic 
Affairs Commission is going to hold 
a meeting with the same officials to 
discuss key economic issues, said the 
commission’s spokeswoman, Zahra 
Saeidi Mobarakeh.
She added that despite measures 
taken to manage the market, price 
rises are continuing and demand 
an  investigation sooner rather than 
later.She added that during the 
meeting forex rates as well as prices 
of basic goods will be analyzed, the 
Islamic Consultative Assembly News 
Agency (ICANA) reported.Relevant 
authorities will be asked to present 
reports on their organizations’ 
performance to the commission.

Iran aluminum production 
volume up by 10% in five months
Statistics shows that aluminum produced by three 
major aluminum production companies [including 
IRALCO, HORMOZAL and Al-Mahdi] in the country in 
the first five months of the current Iranian calendar 
year (March 21-August 21) increased 10 percent as 
compared to the same period of last year.
Aluminum bauxite, aluminum hydrate and the lime 
produced in Iran Alumina Company registered a 
significant growth as compared to the same period 
of last year.
In the same direction, IRALCO companies in Arak, 
Markazi province and HORMOZAL and AL-MAHDI 
aluminum production companies in Bandar Abbas 
produced 151,691 tons of various aluminum products 
from March 21 to August 21, 2018.
Iran’s total aluminum production volume in the past 
year (ended March 20, 2018) stood at 137,473 tons.
In this period, IRALCO, HORMOZAL and AL-MAHDI 
aluminum production companies produced 74,764, 
47,286 and 29,641 tons of aluminum respectively.
Iran Alumina Company based in Jajarm, North 
Khorasan province produced 363,300 tons of bauxite 
in the same period. 
Moreover, the company produced 102,268 and 
102,268 tons of alumina powder and aluminum 
hydrates in the same period respectively.

Iran, global standard officials 
discuss mutual interests
Head of Iranian national center for numbering 
trade items and services met the president of Global 
Standards One on the sidelines of the GS1 Asia Pacific 
Regional Forum 2018 in Macao and discussed mutual 
interests.Hossein Paryab and Miguel Lopera met 
on Saturday to discuss foreign investment in Iran, 
enhancement of mutual cooperation, and experiment 
exchange.The collaborations include blockchain 
technology, Internet of Things (IOT), data encryption 
technologies, and electronic trade. Paryab also made 
arrangements about the electronic trade event due to 
be held in Tehran in 2019 with the representatives of 
other members of GS1. Founded in 1973, GS1 is a non-
profit international organization for implementing 
product identification and numbering with 150 
member states. Barcode is the best-known solution 
initiated by GS1 in late 1960’s.

Iran’s Oil Sales to India to 
Continue despite Sanctions: Zarif
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
said Iran’s oil sales to India will continue despite the 
US threats of sanction pressures against Iran and 
its economic partner.India is committed to buying 
Iranian oil and continuing the bilateral economic 
cooperation, Zarif said on Saturday after a meeting 
with his Indian counterpart in New York on the 
sidelines of the United Nation General Assembly, 
Indo-Asian News Service news agency reported.“Our 
Indian friends have always been categorical in terms 
of their intention to continue economic cooperation 
and the import of oil from Iran,” he said.“We have 
comprehensive cooperation with India that includes 
energy cooperation because Iran has always 
been a reliable source of energy for India,” Zarif  
added.

The government on Saturday 
authorized the central bank 
to intervene in the foreign 
exchange market to prop the 
rial after the currency fell to 
record lows in recent weeks 
against major currencies.

Iran’s CB Allowed to Intervene 
in Forex Market

news

The rial hit a record 
low against the US 
dollar on the unofficial 
market Wednesday, 
as economic difficulties 
exacerbate along with 
the reimposition of 
sanctions by the United 
States,

Iranian Lawmakers Expected to 
Approve CFT Bill
Lawmakers will deliver their final view Sunday on a government bill 
allowing Iran to join the international Convention for Combating 
Financing of Terrorism, said the Majlis National Security and 
Foreign Policy Commission spokesperson Ali Najafi Khoshroudi.The 
commission met on Tuesday to finalize a review of  the issues regarding 
the bill before sending it to the chamber for the final vote.According 
to Khoshroudi, Parliament Speaker Ali Larijani, Intelligence Minister 
Mahmoud Alavi-Tabar, Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, governor of 
the Central Bank of Iran Abdolnasser Hemmati held a meeting earlier to analyze different aspects 
of the bill and presented the outcome of the meeting to the key commission.“I think the bill will be 
endorsed overwhelmingly,” Najafi Khoshroudi said, noting the positive atmosphere of the parliament 
for the approval of the bill. 

 MoU to Help Connect Iran 
Railroad to Turkey
 A memorandum of understanding for carrying out feasibility 
studies on the construction of Jolfa-Poldasht-Cheshmeh 
Sorayya rail route stretching from East to West Azarbaijan 
provinces has been signed.
Signatories include Secretary of High Council of Free Zones 
Morteza Bank, CEO of the Islamic Republic of Iran Railways Saeed 
Mohammadzadeh, CEO of Maku Free Trade Zone Gholamreza 
Soleimani and CEO of Aras Free Trade Zone Mohsen Nariman on Saturday.
Aras FTZ is located in Jolfa County of East Azerbaijan.
As per the quadrilateral MoU, IRIR will be in charge of approving (or disapproving) the 
investment contract, preferably a build-operate-transfer one, IRNA reported.Maku and Aras 
free trade zones will finance the project.

 Official Blames 
Enemies for 
Upsetting Iran’s 
Currency Market
The Iranian presidential office’s chief of staff 
highlighted the role of the US, Saudi Arabia 
and the United Arab Emirates in volatility 
in the country’s currency market, urging 
strong unity in the country to weather the 
economic crunch.Speaking at a TV show 
on Saturday night, Mahmoud Vaezi said the 
enemies have focused their attempts on the 
foreign currency market in Iran.
Saudi Arabia, the UAE, and the US have 
opened markets in the cities of Herat, Dubai 
and Sulaymaniyah in order to raise currency 
prices there and impact Iran’s market, he 
deplored.
Vaezi called for strong rapport and unity 
among the Iranian people, government and 

business sector to deal with the economic 
pressures.
He also noted that the necessary imported 
commodities have already been purchased, 
assuring the nation that foodstuff and 
pharmaceutical products are the main 
priorities in the administration’s plans.
Elsewhere in his comments, Vaezi dismissed 
the US offer for negotiations, saying 
Washington should first begin to honor the 
2015 Iran nuclear deal before talking about 
negotiations.   
“Negotiation for negotiation is meaningless; 
it must produce results and have a purpose,” 
he underlined, pointing to US President 
Donald Trump’s futile negotiations with 
North Korea.
On May 8, Trump pulled his country out of 
the JCPOA, which was achieved in Vienna in 
2015 after years of negotiations among Iran 
and the Group 1+5 (Russia, China, the US, 
Britain, France and Germany).
The US also re-imposed sanctions against 

Iran, announced plans to get as many 
countries as possible down to zero Iranian 
oil imports, and launched a campaign 
of “maximum economic and diplomatic 
pressure” on Iran.
Meanwhile, Iran’s market has experienced 
a hike in the value of foreign currencies and 
gold coin prices in recent months.
There has been growing demand for dollars 
among ordinary Iranians, who fear more 
plunge in the value of their assets and 
growing price of goods, even those not 
imported from abroad.



... They fought for 
eight years and they 
defend the country 
so why now that they 
need help, no one will 
help them? Efforts to 
make life satisfactory 
in the elderly will keep 
our youths in a better 
mood And hope for life 
in the country increase. 
Seniors need to stay 
physically active, do 
exercise, refrain from 
doing heavy work, 
follow a proper diet, 
and address their 
medical problems. In 
addition, this imposes 
many costs on them. 
While the amount of 
income after retirement 
is reduced and does 
not pay off. The 
economic problems of 
the elderly should be 
taken seriously, as the 
frustration among the 
elderly can be passed on 
to younger generations.

 Iran’s Foreign Ministry 
spokesman Bahram Qassemi 
has rejected the anti-Iran 
comments made by the 
Saudi top diplomat, saying 
terrorism has its roots in 
the ideology promoted and 
sponsored by the regime in 
Saudi Arabia.
Qassemi made the comment 
in reaction to remarks by 
Saudi Foreign Minister Adel 
al-Jubeir at the UN General 
Assembly where he rehashed 
baseless allegations against 
Iran.
"Incontrovertibly, Saudi 
Arabia is the most notorious 
supporter of terrorism in 
the world, and the terrorism 
that has engulfed the whole 
world, especially the Middle 
East, today is rooted in Saudi 
Arabia and the extremist 
ideologies promoted and 
sponsored by this regime," 
said Qassemi while rejecting 
the Saudi foreign ministers 
claims."Adel al-Jubeir 
proudly announces his 
country’s support for [US 
President Donald] Trumps 
strategy of countering 
multilateralism and ruining 
international agreements 
and contracts, and this is not 
strange because his country 
(Saudi Arabia) is among 
the key supporters of the 
camp affiliated with Trumps 
thoughts in the United States,” 
Qassemi noted.

Trump Says He, Kim Jong Un 'in Love'
 US President Donald Trump said he and North Korea's Kim 
Jong Un have fallen "in love" –- their bromance fueled by 
"beautiful letters" he received from the leader of the nuclear-
armed state.Trump on Saturday elevated his recent praise of 
Kim to new heights, at a West Virginia rally in support of local 
candidates for his Republican Party."And then we fell in love 
-- OK? No really. He wrote me beautiful letters and they're great 
letters. We fell in love," Trump told the crowd.On Monday at the 
United Nations General Assembly Trump lauded the North 
Korean strongman -- who is accused by the UN and others of 
widespread human rights abuses -- as "terrific", one year after 
Trump eviscerated Kim from the same platform, AFP reported.
Trump followed those comments by saying Wednesday he 
had received an "extraordinary letter" from Kim, and sounded 
optimistic about prospects for a second summit between the 
two leaders "fairly quickly."
Trump used his debut address at the UN General Assembly 12 
months ago to threaten to "totally destroy" North Korea and 
belittle its leader as "rocket man," prompting Kim to respond 
by calling the president a "mentally deranged US dotard."
Those were among a series of playground-type slurs the 
leaders of the two nuclear-armed states hurled at each other, 
setting the world on edge.
Palestine Sues US at ICJ over Embassy 
Relocation
 Palestine filed a complaint against the United States with the 
United Nations top court over Washington's decision to move 
the US embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem (al-Quds).
In a recent statement, the International Court of Justice (ICJ) 
said Palestine contends the embassy's relocation is in breach 
of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, Al 
Jazeera reported on Saturday.
In its application, Palestine argued that the treaty dictates 
embassies must be established on the territory of the receiving 
state and that the "special status of Jerusalem" means that 
the US violated its international obligations when it moved 
its embassy.
According to the statement, Palestine asked the court to 
declare the move illegal as well as order the US to withdraw 
the embassy from Jerusalem.
On Saturday, Palestinian Foreign Minister Riyad al-Malki said 
the complaint "comes in line with the policy of the State of 
Palestine, which aims to preserve the character of the holy city 
of Jerusalem with its unique spiritual, religious and cultural 
dimensions".
"We defend our rights and our people without hesitation and 
reject all forms of political and financial extortion," he said.
Iran, China to Prevent US’ Regional 
Presence: Leader’s Adviser
Ali Akbar Velayati, an international adviser to the Leader of 
the Islamic Revolution, highlighted Washington’s hostilities 
against Iran and China and said the two Asian countries will 
prevent the US presence in the region. 
The Americans do not want a successful influential country 
in West Asia like Iran and a powerful influential country 
like China in East Asia to exist, Velayati told reporters after a 
meeting with an academic delegation from China in Tehran 
on Saturday evening.
“This will cause Iran and China, which believe in their 
independence, power and ability, to prevent the influence 
and presence of the United States and those seeking to destroy 
independence,” he added.Velayati further hailed his meeting 
with the Chinese delegation as “very valuable” and said a 
number of successful plans were raised in the talks.Iran and 
China have close diplomatic, economic, trade and energy ties, 
and in recent years have developed their military relations as 
well.Back in November 2016, the defense ministers of Iran and 
China signed an agreement in Tehran to enhance the defense 
cooperation between the two countries.

“Without Us, Who Knows What’s Going 
to Happen”: Trump Warns King Salman 
to Buy More Weapons

Trump said he had told King Salman that 
Riyadh has “trillions of dollars” and could 
pay its military bills.
“I love Saudi Arabia. They are great, King 
Salman, I spoke with him this morning. I 
said, king, you have got trillions of dollars. 
Without us, who knows what’s going to 
happen. .... With us they are totally safe. But 
we don’t get what we should be getting,” he 
stated.
Trump further threatened to end what 
he claimed to be subsidies for the Saudi 
military.“We are subsidizing their military. 
I said let me ask you a question. Why are 
we subsidizing the military — it’s one 
thing if a country is in deep trouble and in 
danger,” he noted, adding that “I said ‘Saudi 
Arabia, you are rich, you have got to pay for 
your military. You have got to pay for your 
military, sorry’”.
Last year, the US president signed the 
largest arms deal in history with Saudi 
Arabia despite warnings that he could be 
accused of being complicit in the regime’s 
war crimes in Yemen. During visit to Riyadh 
in May 2017, Saudi Arabia agreed to buy 
$US110 billion of US weapons and signed 
“investment” deals worth billions more.
The kingdom has one of the highest rates of 

spending on its military in the world, which 
stood at 10.3 percent of Gross Domestic 
Product (GDP) in 2017, according to World 
Bank data.
Before his presidency, Trump described 
Saudi Arabia as “a milk cow” which would be 
slaughtered when its milk runs out.
Saudi Arabia has been striking Yemen since 
March 2015 to restore power to fugitive 
president Mansour Hadi, a close ally of 
Riyadh. The Saudi-led aggression has so far 
killed at least 17,500 Yemenis, including 
hundreds of women and children.
Despite Riyadh’s claims that it is bombing 
the positions of the Ansarullah fighters, 
Saudi bombers are flattening residential 
areas and civilian infrastructures.
Reports by independent world bodies have 
warned that the Saudi-led air campaign 
against Yemen has driven the impoverished 
country towards humanitarian disaster, as 
Saudi Arabia’s deadly campaign prevented 
the patients from travelling abroad 
for treatment and blocked the entry of 
medicine into the war-torn country.
Yemen is the world’s largest humanitarian 
crisis with more than 22 million people 
in need and is seeing a spike in needs, 
fuelled by ongoing conflict, a collapsing 

economy and diminished social services 
and livelihoods.
The blockade on Yemen has smothered 
humanitarian deliveries of food and 
medicine to the import-dependent state. 
The UN has recently called the 
humanitarian situation in Yemen “bleak” 
and stressed that they are losing the battle 
against famine in the country.
Mark Lowcock, UN Under-Secretary-
General for Humanitarian Affairs and 
Emergency Relief Coordinator (OCHA) said 
millions of people across the country are at 
risk of dying due to food scarcity and that the 
situation has deteriorated in an “alarming” 
fashion.“We are already seeing pockets of 
famine-like conditions --- including cases 
where people are eating leaves because 
they have no other form of sustenance,” 
he added.He stressed that 75 percent of 
Yemen’s population of around 22 million 
are in need of some form of humanitarian 
assistance.
A UN panel has compiled a detailed 
report of civilian casualties caused by the 
Saudi military and its allies during their 
war against Yemen, saying the Riyadh-
led coalition has used precision-guided 
munitions in its raids on civilian targets.

The elderly 
financial 
dilemma!

Saudi Arabia 
most notorious 
sponsor, source 
of terrorism: Iran

US President Donald Trump called 
on Riyadh to increase its military 
spending, with an eye on more 
weapons sale to the “rich” kingdom.
Speaking at a campaign rally in 
West Virginia on Saturday, the US 
president stressed that he had 
complained that Washington 
was not getting what it should 
from Saudi Arabia during a phone 
conversation with King Salman 
bin Abdulaziz Al Saud, Middle East 
News.

Neither Russia nor the US can force Iranians out 
of Syria as their presence is at the official request 
of the Damascus government, a senior US official 
said.
"We are not going to force Iranians out of Syria. 
We don’t even think the Russians can force the 
Iranians out of Syria because force implies force, 
military action," US Special Representative 
for Syria Engagement James Jeffrey said on 
the sidelines of the UN General Assembly on 
Thursday.
"This is all about political pressure" and 
"technically this is the Syrian government that 
has invited the Iranians in," he noted.

However, it was "our expectation that the Syrian 
government… at the end of the political process 
or at some point of the politics process will no 
longer feel the need to have the Iranian forces 
there," he added. 
Jeffrey said the US president wants American 
troops to remain in Syria until Iranians leave the 
Arab country but this does not necessarily mean 
having American boots on the ground.
"There are many ways that we can be on the 
ground. We're certainly on the ground 
diplomatically," he said, while adding that no 
options were definite.
John Bolton, Trump's national security adviser, 

earlier on Monday said the American forces were 
not going to leave Syria "as long as Iranian troops 
are outside Iranian borders."
 At the request of Damascus, Iran has been 
providing military advisory assistance to the 
Syrian government forces who are fighting an 
all-out foreign-sponsored militancy.
According to Press TV, Iran's military presence in 
Syria is a thorn in the side of Israel. Tel Aviv and its 
main ally the US want Syria to ask Iranian advisers 
to leave the country and dismantle what Israel 
claims to be Iranian military bases. 
In an interview with the al-Alam News Network in 
June, Syrian President Bashar al-Assad said Iran 

d o e s 
not have any military 

bases in Syria, but if there is “a need for Iranian 
military bases, we will not hesitate."
 Assad said Damascus had invited Iran and Russia 
to Syria, unlike the American, French, Turkish and 
Israeli troops who are occupying forces.

Official admits US cannot force Iran out of Syria
report
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Iran plays crucial role in 
establishing peace, security in 
ME: Japanese politician
 Japanese former vice minister for Foreign Affairs Akitaka 
Saiki said that Iran has an essential role in establishing peace 
and stability in the Middle East region.
He made the remarks in a meeting with the Iranian 
ambassador to Japan Morteza Rahmani-Movahed in Tokyo.
Saiki pointed to the long history of relations between the two 
countries and said that the Japanese Emperor and people 
know Iranian culture and that many Iranian historical relics 
are being held in Japan’s museums.
Saiki, who is the president of Middle East Institute of Japan, 

hoped that research cooperation between his institute and 
Iran would be increased.
Rahmani-Movahed, for his part, touched upon the interest 
of Iranians in Japanese culture and people, adding that, 
despite the great distance between the two countries, 
friendly relations have always existed and it has been even 
strengthened.
He further spelled out the latest development in the Middle 
East and expressed Iran’s readiness to enhance cooperation 
with the Middle East Institute of Japan.
According to its official website, the Middle East Institute 
of Japan was founded in February 1956 as a private 
organization by a group of university professors and 
intellectuals specializing in the Middle Eastern affairs. Their 
determined efforts have made the Institute the first and 

most prestigious organization in 
the field of the Middle East studies 
in Japan. The original activities of 
the Institute aimed at promoting 
a correct understanding of the 
region and its affairs among 
the Japanese public, through 
providing timely and relevant 
information and commentaries. With 
the increased geopolitical importance 
of the Middle East, Japan’s interest in and 
attention to the region was expanded and deepened. The 
institute has responded to this situation with its research 
and publication activities covering the region’s politics, 
economy, religion, culture, and history.

Zarif: Iran to quit JCPOA, if 
Europe mechanisms fail to work
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said the if Europe's 
special mechanisms fail to work Iran will leave nuclear deal known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Zarif: Iran to quit JCPOA, if Europe mechanisms fail to work
According to US media Washington Post, Zarif made the remarks 
Saturday night addressing a roundtable in Iran paermanent mission 
in New York.
Countries are starting to make agreements to use their own currencies 
in bilateral trade, Zarif was quoted as saying.
“You can use your own currency,” he said. “Sell stuff in your own currency, 
buy stuff in the other country’s currency, and at the end of a specific 
period, balance it out in a non-dollar currency. It’s quite possible and 
may even be profitable,” he added.“Have you seen that map with all the 
U.S. bases around us and said, 'Why are these Iranians putting their 
country in the middle of all these bases?” he reiterated. 

Zarif went on to say that “We are in our region. We have not invaded any 
country. We have not sent troops anywhere we were not asked. We have 
not bombed any country. We have not taken territory from any country. 
We are content with our size, with our geography, with our resources. We 
have no eye on anybody else’s territory, resources or people.”
“I didn’t know that you still had witch hunts here in the US,” Zarif said 
when asked to characterize the conversations with Kerry.
“What he has done has been to encourage us to stay in the deal,” he added, 
lauding the virtues of dialogue between Americans and Iranians.
Earlier Deputy Foreign Minister for Political Affairs Seyyed Abbas 
Araqchi said on Friday that EU’s special purpose vehicle (SPV) 
intended for easing banking and trade transactions with Iran will 
take effect on November 4.“Europeans are aware of our expectations 
that the SPV’s structure should be clear by then and at least some 
section of the mechanism should start working,” he said.On Saturday, 
a Russian diplomat announced that Russia and China are to adopt 
new mechanisms independent of Europe to bypass the US anti-Iran 
sanctions.

Trump further 
threatened 
to end what 
he claimed to 
be subsidies 
for the Saudi 
military.“We 
are subsidizing 
their military. I 
said let me ask 
you a question. 
Why are we 
subsidizing the 
military — it’s one 
thing if a country 
is in deep trouble 
and in danger,” 
he noted, adding 
that “I said ‘Saudi 
Arabia, you are 
rich, you have got 
to pay for your 
military. You 
have got to pay 
for your military, 
sorry’”.



Iran’s CB Allowed to Intervene in 
Forex Market

Iran Non-Oil Exports Set to Hit $60bln by March 
2019
 Managing Director of Exports Guarantee Fund of Iran Kamal Seyed Ali 
announced that Iran’s non-oil exports will increase by the end of the current 
Iranian calendar year of 1397 (on March 20, 2019).The official recounted 
that the Iranian outward trade in non-oil sector will witness a 1.5 times 
boost by the end of the current Iranian solar calendar year from $45 billion to 
$60 billion.“We cannot solely count on Iran’s oil, while it is possible to manage 
the country without oil revenues with proper and efficient management of 
non-oil exports,” Kamal Seyyed Ali said Sunday addressing the Export Guarantee 
Fund of Iran workshop.The official added that of the Export Guarantee Fund of Iran 
charges the Iranian exporters with a commission fee of less than 1%, while the entity has already made 
significant efforts in the field of export guarantees, including identification of purchasers.

Seniors are people who 
have been trying to 
survive a community for 
years and now the same 
society must meet the 
needs of their retirement 
age. It is important to pay 
attention to the needs 
of the elderly, especially 
their economic needs. 
One of the problems that 
affect the vast majority 
of Iran's elderly people is 
economic problems. In 
our country, there is no 
aging that has satisfaction 
with the economic 
support of the community, 
government and related 
institutions or at least do 
not complaints. Of course, 
in most third world 
countries and developing 
countries, the situation of 
the elderly is in the same 
way. our current elderly 
are young people of the 
1940s and 50s who were 
revolutionaries? ...
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 If the United States takes an offensive ac-

tion against Iran, it might well ignite World 

War III, because Russia and China cannot 

stand by and see the Islamic Republic attacked by the 

West, according to James Fetzer, a US academic and 

analyst.
Fetzer, a retired professor of philosophy at the 
University of Minnesota, made the remarks in an 
interview while commenting on retired US General 
Wesley Clark's old prediction of an American 
invasion of Iran.
“When Wesley Clark warns that the United States 
is on the path to war with Iran, it must be taken 
seriously. It was he who upon his return from  
serving as commander of Allied Forces in Europe, to 
the Pentagon encountered a general who explained 
to him the United States was planning to attack Iraq, 
and who also informed him a month a later of the 
plan to take out seven governments in the next five 
years, beginning with Iraq and Libya, ending with 
Syria and Iran,” Fetzer said.
“What Wesley Clark is concerned about is that 
this intensified atmosphere with responses from 
Iran will create the opportunity for the Zionist-
controlled foreign policy of Donald Trump… to 
take offensive action against Iran, it would be a 
catastrophe,” he added.
“It will initiate WW3. Russia will not stand by nor 
China to see Iran attacked by the West. But these 
monsters, who are so strongly controlled by Bibi 
Netanyahu and Likudists, who desire to bring about 
the destruction of Iran, are all too likely to take 
actions that are irrational, completely catastrophic 

in their consequences, without regard to the best 
interest of the world or even of their own states 
respectively,” the analyst stated.
 “It’s a grave situation and I regret to say that Wesley 
Clark is too responsible a voice not to be heard,” he 
concluded.
A warning by Clark that Iran has been a target of US 
intentions issued more than a decade ago appeared 
this week to be moving closer to realization.
According to Press TV, US President Donald Trump, 
in the anti-Iran remarks made at the UN General 
Assembly's General Debate and amplified as he 
chaired a meeting of the Security Council, seemed 
to confirm the claim made by the former chair of the 
Joint Chief' of Staff under President Bill Clinton that 
Iran was on a list of seven countries that Washington 
planned to invade and destroy.
The retired -4star US Army general, Supreme 
Allied Commander of NATO during the 1999 War 
on Yugoslavia, said in the 2007 interview that the 
purpose of the 11/9 attack was to take out the 
governments of seven countries in five years. These 
seven countries were Iraq, Syria, Somalia, Libya, 
Sudan, Yemen, and Iran. All of these countries have 
been directly or indirectly been the object of US 
aggression.
Last week, several gunmen launched a deadly 
terrorist attack on a military parade in the Iranian 
city of Ahvaz, bordering Iraq where the US has still 
thousands of troops deployed. Some independent 
observers have said that the well-coordinated 
attack was an indication that the United States has 
decided to accelerate asymmetric warfare against 
Iran, following Trump’s launching of an economic 
war against the Islamic Republic.

 During weekdays ending up to Sept 27, approximately 
493,474 MT of commodities worth over 571.4$ million 
were traded in Iran Mercantile Exchange.
According to the report from IME International Affairs 
and PR, last week, on the domestic and export metal 
and mineral trading floor of IME, 182,599 MT of various 
products worth close to 222$ million were traded.
On this trading floor, 168,150 MT of steel, 3 kg of gold 
bullion, 10,000 MT of iron ore, 4,280 MT of copper, 160 MT 
of molybdenum sulfur as well as 9 MT of precious metal 
concentrates were traded by the customers.

The report declares that on domestic and export oil and 
petrochemical trading floors of IME, 218,363 MT of 
different commodities with the total value of 333$ million 
were traded.
On this trading floor, 11,538 MT of bitumen, 440 MT of 
insulation, 76,004 MT of polymer products, 27,221 MT of 
chemical products, 2,500 MT of sulfur and 660 MT of oil 
were traded.Moreover, on the agricultural trading floor 
of IME, 92,100 MT of various commodities worth over 
20$ million were traded. On this trading floor, 91,200 MT 
of wheat and 900 MT of sugar were traded by customers.

 "With the cooperation of the Motor Vehicle 

Services Organization of Isfahan municipality, 

irrigation water trucks provided sufficient water 

for trees and green space of the city in three shifts during this 

summer to save them from destruction," the CEO of the Mo-

tor Vehicle Services Organization of Isfahan municipality 

said.
Saying that this organization plays an important role in the 
cleanliness of the city and it delivers services to the citizens 
round the clock, Hassan Nezamzadeh said, "20 irrigation 
water truck of the Motor Services Organization of Isfahan 
municipality have irrigated the trees and green space of 
Isfahan with the help of 60 drivers and 23 tankers of the 
private sector."
"This organization offered its new city cleaning machines 
to the 15 municipal districts of Isfahan on the eve of the 
new school year. Upgrading the machines of the Motor 
Service Organization has been put on the agenda, and the 
transportation fleet will be renovated," he noted.

"There is a strike team in this organization that its 
members are ready in 24 hours-shifts, so that if any 
unexpected event happens throughout the city and the 
heavy equipment are needed, these protective equipment 
will be sent to the location as soon as possible," Nezamzade 
said."This organization is trying to provide the best and 
up-date services by utilizing the existing facilities and 
technical equipment and also organizing the machine 
services in the better form and quality," he added.

Happened over the last week of September;

Trading over 493 thousand tonnes of various 
commodities on IME

If US takes offensive action against Iran, it might 
ignite WWIII: Scholar

Trees and green space irrigated round the clock

FM: Germany to Continue 
Trade Exchanges with Iran 
Despite US Withdrawal 
from JCPOA
German Foreign Minister Heiko Maas voiced support 
for the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and 
efforts to keep trade transactions with Iran despite the US 
withdrawal from the deal and re-imposition of sanctions 
on the Islamic Republic.Addressing the 73rd annual 
session of the United Nations General Assembly in New 
York, Maas stressed that Europeans would stand together 
by the Iran nuclear agreement after the US’ unilateral 
pullout from the deal back in May.“We are working on 
keeping economic exchange with Iran possible, and we call 
on Iran to continue to fully implement its commitments,” 
he said.US President Donald Trump announced on May 8 
that Washington would no longer remain part of the Joint 
Comprehensive Plan of Action and promised to re-impose 
the highest level of economic sanctions against Iran.
The sanctions reinstated on Iran on May 8 included 
boycott of Iran's crude supplies and bans on transfer of its 
crude revenues. There is a 180 days interval before these 
sanctions come into effect. Other US secondary sanctions 
were reinstated last month.
After Trump's declaration, the Iranian government issued 
a statement, calling the US withdrawal as "unlawful". The 
statement underlined Iran's prerequisites for continuing 
the deal with the five world powers. These conditions 
that were reiterated later by Iran's Supreme Leader 

Ayatollah Seyed Ali Khamenei later mainly included Iran's 
guaranteed crude sales and transfer of its revenues back 
home.
Two months later, the other five powers party to the 
nuclear deal have failed to satisfy Iran. President Hassan 
Rouhani voiced his disappointment over a recent package 
of incentives proposed by the European Union countries to 
Tehran, and said that the Islamic Republic expected a much 
better, clearer and explicit stance by the EU.
"Unfortunately, the EU’s package of proposals 
lacked an operational solution and a specific method 
for cooperation, and featured just a set of general 
commitments like the previous statements by the 
European Union," President Rouhani said in a telephone 
conversation with German Chancellor Angela Merkel on 
July 5.
President Rouhani pointed to US' unilateral withdrawal 
from the nuclear deal, and said, "After the US withdrawal 
from the JCPOA, Iran has been dealing with economic 
issues and problems in banking relations and oil, and 
foreign companies that have invested in Iran are skeptical 
about continuing their business."
The Iranian president, however, said that the package 
proposed by the three European countries (the UK, 
Germany, and France) on how they are going to live up 
to their commitments and cooperation under the JCPOA 
was “disappointing”.President Rouhani reiterated that 
the JCPOA was a mutual commitment, and said, "Iran had 
expected a clear plan from the three European countries 
after the two months’ time they have been given to come 
up with solid guarantees to ensure Iran’s economic 
interests would continue to be met despite US pullout and 
reinstatement of sanctions."
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