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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 
4,380,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,128,0005,182,000جدید

2,120,0002,331,000نیم سکه

1,170,0001,241,000ربع سکه

680,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18403950539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24567,910718,720 عیار ادامه در صفحه 

 روش های ایجاد رقابت سالم 
در محیط کار؛

انگیزه ایجاد کنید!
اگر صاحب کسب و کار هستید یا حتی به عنوان 
کارمند در شرکتی فعالیت می کنید یقینا تایید 
می کنید که رقابت از جمله فاکتورهای مهم در 
موفقیت هر بنگاه تجاری محسوب می شود و 
نبود این عامل انگیزه افراد برای پیشبرد اهداف 
از پیش تعیین شده شرکت و تالش برای بهتر 

شدن را از بین می برد.
با در نظر داشتن همین اصل توصیه می شود 
شــما نیز از راه های زیر رقابت سالمی میان 

کارمندان تان ایجاد کنید.
  با ایــن کار، این چشــم انــداز را در آنها ایجاد 
می کنید که عمل شان بر دیگر همکاران شان 
تاثیر می گذارد و حتی بد نیست بهترین عملکرد 

را تشویق کنید و دیگران را به سمت...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
    معاون رییس جمهوردر نیاسر: صنعت گردشگری عالوه بر ارزآوری، می تواند در تعامل بین دولت ها نیز نقش موثری ایفا کند و هریک از گردشگران خارجی 

به عنوان سفیر برای معرفی ایران باشند.

آذری جهرمی خبرداد: 

احداث نخستین پارک گردشگری نجوم کشور در نیاسر
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خودرو

خودروبانک
گـــزارش

کالبدشکافی تویوتا کروالی جدید؛

زیبارویی
 از سرزمین آفتاب تابان

تویوتا  جدید  نسل 
تازگی  بــه  کروال 
معرفی شده است و 
باید این خودرو را تحولی بزرگ برای این 

پر فروش ترین محصول تویوتا دانست. 

نسل جدید کروال آنقدر بهینه سازی ها را به خود 
دیده است که حاال می تواند با قدرت به رقابت 
رقبای قوی خود در این کالس یعنی مدل هایی 
همچون مــزدا 3، هوندا ســیویک، رنو مگان و 
سوبارو ایمپرزا و هیوندای النترا برود. تویوتا مدل 
2019 کروال را روی پلتفرم TNGA ساخته 
است که یک پلتفرم مدوالر بوده و با مدل های 
C-HR و پریوس مشترک اســت. این مدل 
در تمامی بخش هــا از طراحی خارجی گرفته 
 تا داخلی متحول شده اســت و ظاهر آن نیز به 
گونه ای است که مشــتریان بیشتری را جلب 
خواهد کرد. همچنین به گفتــه  تویوتا از نظر 
ایمنی، کروالی جدید سرآمد کالس خود است. 

   پلتفرم
پلتفرم TNGA را باید اولین قدم تویوتا برای 
استفاده از پلتفرم های ماجوالر در خودروهایش 
دانست و از این نظر، اقدام تویوتا در استفاده از 
چنین پلتفرمی همانند استفاده ی فولکس واگن 

از پلتفرم MQB است. 
پلتفرم جدید که در تویوتا کروالی 2019 به کار 
رفته است دارای نقطه ثقل پایین تری است و به 

این ترتیب حس رانندگی اسپرت تری را به همراه 
دارد. همچنین در پلتفرم جدید امکان استفاده 
از سیستم تعلیق مولتی لینک در قسمت عقب 
نیز فراهم شده است تا چســبندگی کروال به 
مسیر بیشتر از قبل شود. استحکام شاسی کروال 
نیز در قیاس با گذشته 60 درصد افزایش پیدا 
کرده است و تقسیم وزن پلتفرم جدید نیز بهتر 
است. در کل مشخصات پلتفرم جدید، کروال را 
تبدیل به خودروی دوست داشتنی در پیچ ها 

کرده است. 
از نظر ابعاد نیز تویوتا کروال نســل جدید دارای 
40 میلی متر ارتفاع کمتر، 30 میلیمتر پهنای 
بیشتر و 45 میلیمتر طول بیشتر از نسل قبلی 
اســت و فاصله  محوری نیز به منظور افزایش 

فضای داخلی افزایش پیدا کرده است. 

   مشخصات فنی
تویوتا نیز هماننــد مزدا چنــدان عالقه ای به 
موتورهای توربــو ندارد و به همیــن خاطر در 
کروالی جدید نیز خبری از موتور توربو نیست. 
 Toyota موتــور بنزینی مــدل پایه  کــروال
Dynamic Force نام دارد و از نظر راندمان 
حرارتی یکی از بهترین موتورها است. این موتور 
به سیستم تزریق مستقیم سوخت و سیستم 
زمان بندی متغیر هوشــمند سوپاپ ها مجهز 

شده است. 
البته موتور 1.8 لیتری قدیمی تویوتا نیز موتور 
بســیار خوبی بود و هم با دوام بود و هم هزینه 
نگهداری پاینی داشــت اما موتور جدید در فاز 
کامال متفاوتی قرار دارد. این موتور دارای لیتری 
حجم اســت و می تواند حداکثر 167 اســب 
بخار قدرت و 200 نیوتن متر گشتاور را تولید 
کند و قــدرت آن 21 درصد و گشــتاور آن 16 

درصد بیشتر از موتور نســل قبلی کروال است. 
 همزمان، این موتور جدید دارای مصرف سوخت 
پایین تری نیز اســت و در سیکل ترکیبی تنها 

شش لیتر بنزین مصرف می کند. 
تویوتا کــروال برای کســانی که دوســت دار 
خودروهای اسپرت هستند با همراه گیربکس 
شش سرعته دستی عرضه می شود ولی اصلی 
ترین گیربکس ایــن خودرو یــک گیربکس 
 CVT است که تویوتا مانور زیادی روی آن داده 

است.
 این گیربکس CVT با ســایر گیربکس های 
ضریب متغیر که تاکنون دیده اید متفاوت است و 
هم وزن کمتر و هم مصرف سوخت پایینی دارد.

این گیربکس CVT در حالت دستی می تواند 
10 دنده را در اختیار راننــده قرار دهد و به یک 
چرخ دنده ی مکانیکی نیز مجهز شده است که در 
لحظه شروع حرکت درگیر شده و می تواند یک 
النچ سریع را به ارمغان بیاورد. سپس با رسیدن به 
 CVT سرعت مورد نظر سیستم دوباره به حالت
سوییچ می کند و این موردی است که در سایر 
گیربکس های CVT مشاهده نمی شود و اکثر 

در لحظه  شروع حرکت عملکرد کندی دارند. 
این را هم اضافه کنیم که گیربکس شش دنده 
دستی کروال به سیستم تنظیم دور موتور مجهز 
شده است و می توانید بهتر با آن معکوس بکشید. 
موتور بعدی یک موتــور 1.8 لیتری بنزینی با 
قدرت و گشتاور 96 اسب بخار و 142 نیوتن متر 
است که به دو موتور الکتریکی با قدرت 71 اسب 
بخار و 163 نیوتن متر متصل شــده است. این 
مدل هیبریدی به باتــری نیکل متال 6.5 آمپر 

ساعتی و گریبکس e-CVT مجهز است. 
متاســفانه قدرت مدل هیبریدی در مقایسه با 
قبل 13 اسب بخار کاهش پیدا کرده است و به 
120 اسب بخار رسیده است و مصرف سوخت 
آن نیز از 4.1 لیتر به 4.2 لیتر افزایش پیدا کرده 
است. تویوتا گفته است که مدل جدید در عوض 
کارکردی نرم تر و بی صدا تــر دارد. قیمت این 

مدل 1500 دالر باالتر از مدل دو لیتری است. 
در کل باید تویوتا کــروالی جدید را خودرویی 
ایمن، اسپرت و جوان پسند دانست که در عین 
حال ویژگی های یک خودروی کم هزینه و کم 

مصرف را نیز دارد.

   کابین و ایمنی
 تویوتا گفته اســت که کابین کــروالی جدید 
راحت تر از قبل اســت و به دلیل عرض بیشتر 
دارای فضای بیشتری نیز شده است و همچنین 
در ســاخت کابین خودرو از مــواد با کیفیتی 

استفاده شده است.

محسن مهرعلیزاده روز پنجشنبه در شورای 
برنامه ریزی استان اصفهان جلوگیری از 
فرونشت زمین، کاهش انتشار ریز گردها، 
بهبود وضعیت اجتماعی، حفظ درختان 
کهنسال اطراف رودخانه را از دیگر مزایای 
طرح بازچرخانی آب در زاینده رود برشمرد.

وی اظهارداشت: آب مورد نیاز برای اجرای 
طرح بازچرخانی در بســتر زاینده رود که 
حداقــل 30 و حداکثــر 60 میلیون متر 
 مکعب است، از باالدست این رودخانه تامین 
می شود و از پساب در اجرای طرح یاد شده 

استفاده نخواهد شد.
استاندار اصفهان انضباط در برداشت از منابع 
آبی را بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: 
برای رصد و کنترل حق آبه ها و جلوگیری 
از برداشــت های غیرقانونی در باالدست 
زاینده رود طرحی تدوین شده که بر مبنای 
آن از سد های چم آسمان تا نکوآباد )واقع 
در غرب اصفهان( به طول 42 کیلومتر لوله 
گذاری انجام می گیرد، تا ضمن جلوگیری 
از برداشت خودسرانه، حق آبه هر منطقه 
به صــورت عادالنه در اختیار کشــاورزان 

قرار گیرد.
مهرعلیزاده در ارتباط با تونل و سد کوهرنگ 
3 نیز خاطرنشان کرد: این پروژه که مدتی 
متوقف بود از 17 فروردین امســال دوباره 
کلید خورد و اگر چه پیمانکار برای تکمیل 

سه ساله آن قول داده است، اما تاکید ما بر 
اتمام این طرح در مدت یکسال و نیم است.

وی در ادامه گفت کــه اعتبارات این طرح 
تامین شده و قرار است اجرا کنندگان در 
سه شیفت کاری فعالیت خود را ادامه دهند.

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه ورودی و 
حجم اضافه شده به حوضه آبریز زاینده رود 
طی سال های گذشته همواره با کاهش روبه 
رو بوده است، افزود: این حجم در سال آبی 
گذشته که 31 شهریور امسال پایان یافت 
فقط 530 میلیون متر مکعب بود که نسبت 
به مدت مشابه گذشــته حدود 50 درصد 

کمتر شده است.
به گفته مهرعلیزاده اجرای طرح های آبی 
در استان همچون بهشت آباد، انتقال آب از 
خلیج فارس و کوهرنگ 3 از اهمیت باالیی 
برخوردار بوده و برای اجــرای آن ها بطور 

جدی برنامه ریزی شده است.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه این خطه 
همواره نیازمند طرح های آبی جدید است، 
گفت: هر زمان طرح جدیدی اجرا نشده این 
منطقه با مشــکالت عدیده روبه رو شده، 
بنابراین باید پذیرفت کــه طرح های آبی 
علمی و کارشناسی شده الزمه استان است.

وی تغییر الگوی کشت، اشتغال جایگزین، 
جمع آوری پســاب، احداث گلخانه های 
 جدیــد و صنایــع جایگزیــن را از جمله

  طرح هایی برشــمرد که بــرای کاهش 
زیان های خشکسالی تدوین و بخش هایی 

از آن اجرایی شده است.
مهرعلیزاده درباره درخواست حسینعلی 
حاجی دلیگانی نماینده مردم شهرستان 
شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر حل مشکالت آبی 
منطقه برخوار اصفهان، تاکید کرد که ظرف 
مدت دو هفته طرح های مرتبط رصد و در 
جلسه ای در استانداری با حضور مسئوالن 

مربوطه این موضوع تحلیل و بررسی شود.
اســتاندار اصفهان همچنیــن پیرامون 
صحبت های حمیدرضا فوالدگر نماینده 
مردم اصفهان در مجلس مبنی بر ضرورت 
بررسی های بیشتر طرح های آبی در استان 
اصفهان گفت: مشــاوران و کارشناســان 
مختلفی در این ارتباط اظهارنظر کرده اند 
 و دیدگاه های متخصصانه و مشورتی لحاظ

 شده است.
اســتاندار در ادامه تصریح کــرد که همه 
استان در مقوله آب از حق برابر برخوردارند 
و تبعیض در این منطقــه هیچ جایگاهی 

نخواهد داشت.
شــورای مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
اصفهان روز پنجشنبه به ریاست استاندار 
و با حضور مدیران کل دستگاه ها و نهادهای 

مختلف برگزار شد.

استاندار اصفهان:

طرح بازچرخانی آب در زاینده رود به توسعه گردشگری کمک می کند

 ورودی و حجم اضافه 
شده به حوضه آبریز 

 زاینده رود طی
 سال های گذشته 

همواره با کاهش 
روبه رو بوده است. 
این حجم در سال 
آبی گذشته که 31 

شهریور امسال 
پایان یافت فقط 530 

میلیون متر مکعب 
بود که نسبت به مدت 
مشابه گذشته حدود 
50 درصد کمتر شده 

است.

 استاندار اصفهان گفت: طرح بازچرخانی آب در زاینده رود در کنار حفاظت از آثار تاریخی ، به توسعه گردشگری اصفهان و کشور کمک شایانی خواهد کرد.
استاندار اصفهان پیشتر از تدوین طرح گردش و برقراری جریان آب در رودخانه زاینده رود با اجرای بیش از 52 کیلومتر لوله گذاری و استفاده از حداقل 
منابع آبی موجود در استان خبر داد که در آن سهم آب هر شهرستان واقع در مسیر رودخانه در سال هایی که محدودیت آبی وجود دارد، از طریق لوله انتقال 

می یابد و از این روش آبی در رودخانه جاری می شود. 

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

پشت پرده حراج پراید در سایت های اینترنتی؛

فروشی که وجود خارجی ندارد!
پراید 22 میلیون تومانی درست به اندازه سقوط 
قیمت دالر خبرسازی کرد. با ریزش قیمت 
دالر آگهی های مشکوک حراج پراید در 
فضای مجازی گل کرد. آگهی هایی که 
روزهای اخیر پا را فراتر گذاشته و قیمت های 
19 و 18 میلیون تومانی برای پرایدهای 
صفرکیلومتر تعیین کردند. ...

صرفه جویی 
اصفهانی ها ، قطع 

حق آبه کشاورزان! 
اینکه اصفهانی ها از قدیم االیام 
به صرفه جویی و قناعت شهره 
هستند بر کسی پوشیده نیست 
اما اینکه مســئولین بخواهند از 
این فرصت سو اســتفاده کنند 
و مثــال قدیمــی » از نخورده 
بگیرید و بدهید بــه خورده« را 
روی اصفهانی ها اجرا کنند جای 
بسی تامل و شاید اندکی انتقاد 
دارد. ایران طی 50 ســال اخیر 
دو درجه گرم تر شده و در کنار 
افزایش 50 میلیونی جمعیت، 
5.4 میلی متر در این مدت تبخیر 
و تعرق افزایشی داشته و هر سال 
نیز 1.1 میلی متر کاهش بارش 
داشته است. بر اساس آمار سال 
97 خشک ترین سال در 47 سال 
اخیر بوده اســت که مسلما این 
میزان از کاهش بارندگی نیاز به 
مدیریتی قوی داشــته و دارد. از 
دیر باز هر وقــت مدیران الیقی 
چون شــیخ بهایی مدیریت آب 
را بر عهده گرفته اند توانستند به 
تمام بخش ها آب کافی برسانند 
اما هر وقت مدیریت ضعیف بر سر 

آب اعمال شد ...
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 صرفه جویی
  اصفهانی ها ، قطع

 حق آبه کشاورزان!

ادامه از صفحه یک:
...    حق آبه برخی چون کشاورزان 
اصفهانی گرفته و به دیگران داده شد. 
این می شود که در شهری با انتقال 
آب هزینه زا برای کشــور هندوانه 
و یا هلو کاشــته می شود و به دلیل 
 حجم باال و عدم صادرات در مزارع و 
باغ ها محصوالت خراب می شود و در 
جایی دیگر چون اصفهان کشاورزان 
به دلیل عدم کشت به شهرها برای 
کارگــری مهاجرت مــی کنند و 
مشکالت بعدی مهاجرت بیش از 

حد به شهرها به وجود می آید.
امسال تابستان یکی از خشک ترین 
سال های آبی کشور بود که استان 
اصفهان نه تنها از آن مستثنا نبود 
بلکه تــاوان برخی از اســتان های 
دیگر را نیز داد. در تابســتان سال 
جاری ۹.۶درصد کاهش تولید آب 
داشتیم که می توانست اصفهان را 
به جیره بندی آب بکشاند اما مردم 
۹درصد کاهــش مصرف در بخش 

شرب اعمال کردند. 
هرچند تابستان بســیار سختی را 
پشت سر گذاشتیم در حالی که در 
تمامی سطح کشور به دلیل شرایط 
اقلیمی و خشکسالی های متوالی با 
کمبود بارش ها و تنش های آبی در 
ابعاد مختلف مواجه بودیم ، در این 
بین فالت مرکزی ایران و اســتان 
اصفهان نیز که در فالت مرکزی واقع 
شده از شرایط بسیار سخت تابستان 
مســتثنی نبودند امــا این کاهش 
بارندگی را مردم اصفهان با کاهش 
مصرف جبران کردند و طبق معمول 
مسئولین هیچ اقدامی در جهت رفع 
مشــکل زاینده رود نکردند و تنها 
اقدام وزارت نیرو حذف کشاورزان 

از چرخه تخصیص آب بود !
 البته وقتی وزیر نیرو یزدی باشــد 
نباید انتظار داشت آبی که حق آبه 
 کشــاورزان اصفهانی است و به یزد

 می رود قطع شــود تا کشاورزان با 
حق آبه خود بتوانند اموراتشــان را 

بگذرانند.
در زمانی بــدون در نظــر گرفتن 
حق آبه شــهر اصفهــان و میزان 
 آب موجود پشت ســد زاینده رود

 لوله کشــی هایی به اســتان های 
همجوار شــد که اگر این هزینه ها 
صرف می شــد تا از خلیج فارس به 
این استان ها آب رسانی می شد تا 
کنون نه تنها مشکلی برای اصفهان 
به وجود نیامده بود بلکه مشــکل 
استان های فالت مرکزی نیز حل 

شده بود.
 اما بی تدبیری نگذاشت این جریان 

رقم بخورد.  
حال مدیری که در استان چهارمحال 
و بختیاری به مردم تاکید کرد تا بر 
روی تپه ها باغ بســازند و می گفت 
آب رودخانــه را بــرای آبیاری این 
باغ هــا پمپــاژ کنیــد، و حتی در 
طرحی به نــام طرح طوبــا به این 
 افــراد وام بالعــوض داده شــد تا 
کوه ها راآبیاری قطره ای کنند و هلو 
بکارند کجاست تا ببیند هلو ها روی 
دست کشاورزان چهار محالی مانده، 
کوه هایشان سست شــده و هر آن 
امکان رانش  دارد و استان اصفهان 
از خشک شــدن زاینده رود دچار 
مشــکالت عدیده ای چون هجوم 
سرطان از آلودگی  هوا و تغییر اقلیم 

شده است؟! 
اگر قرار اســت کاری نتیجه بخش 
باشد باید حق کسی پایمال نشود 
وقتی حق آبه کشــاورزان خرده پا 
 به دلیــل بی تدبیری پایمال شــد

 نتیجــه ای جز عــدم رضایت عام 
 و مشــکالت همــراه آن نخواهد

 داشت.

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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کاشت درخت زیتون در اصفهان صرفه اقتصادی دارد
رییس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: درخت زیتون برای اقلیم اصفهان بسیار 
مناسب و سودمند است و با توجه به همیشه سبز و مقاوم بودن آن به کم آبی، کاشت آن در شهر و باغات 

مزیت اقتصادی دارد.
فروغ مرتضایی نژاد با اشاره به مطرح بودن سیاست کاشت درختان مقاوم به خشکی و آفت در اصفهان از 

سال های گذشته تا کنون، اظهار کرد: در راستای اجرای این سیاست طرح کاشت درختان زیتون در فضای 
شهری اصفهان انجام شد و حتی سایر استان ها نیز از این شهر الگوبرداری کردند.

وی افزود: البته گونه های دیگری از درختان مانند داغداغان، بلوط همیشه سبز، اسکوپاریا و بادام های وحشی نیز 
در مرحله تست و آزمون برای ورود به چرخه کاشت در شهر اصفهان قرار دارد.

رییس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست های این سازمان، اگر دو درخت با مقدار آب 
یکسان برای کاشت معرفی شود، درختی که از لحاظ زیبایی مناسب تر است، در نظر گرفته می شود تا عالوه بر تصفیه هوا، به زیبایی شهر نیز 
کمک کند. وی گفت: همیشه سبز بودن درخت زیتون نیز مزیتی است که با توجه به آلوده بودن هوای کالنشهرها به ویژه اصفهان، ارزش 

کاشت این نوع درخت را دوچندان می کند.

گفتمان اقتصاد مقاومتی راهکار خروج از بحران
معاون مالی و اقتصادی فوالد مبارکه گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی، بهترین راهکار در شرایط 
فعلی کشور است و با نگاه به درون و به کارگیری روحیه جهادی در حوزه های مختلف می توان بر این 

مشکالت فائق آمد.
امیرحسین نادری در خصوص فشارهای اقتصادی دشمن و راهکارهای مقابله با مشکالت اقتصادی اظهار 

کرد: دشمن همواره در حال رصد فضای اقتصادی کشور است و در صدد این است که برای نیل به اهداف 
خود، به ضعیف ترین دیوار دژ اقتصادی کشور حمله کند.

وی در ادامه افزود: از این رو باید همواره به اتفاقات اقتصادی حساس باشیم و دولت و نهادهای ناظر، راهبردهای 
مقابله کننده با این فشارها را به کار گیرند.

معاون مالی و اقتصادی فوالد مبارکه همچنین خاطرنشان کرد: راهکار مقابله با این مشکالت، پیش تر بارها و بارها از سوی مقام 
معظم رهبری اعالم شده و آن را می توان در دو گزاره خالصه کرد؛ »روحیه جهادی« و »نگاه به درون«.

وی تاکید کرد: سیاست های اقتصاد مقاومتی، بهترین راهکارردر شرایط فعلی کشور است و با نگاه به درون و به کارگیری روحیه جهادی در 
حوزه های مختلف می توان بر این مشکالت فائق آمد.

خـــبــــر

رییس کمیته امداد در شورای اداری اردستان :
۴۱۳ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد قرار می گیرند

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: با استفاده از ظرفیت تبصره ۱۴ 
بودجه سال ۹۷ تا پایان مهرماه ۴۱۳ هزار خانوار واجد شرایط تحت حمایت 

این نهاد قرار می گیرند.

 سید پرویز فتاح در شورای اداری اردستان با بیان اینکه با کمک نمایندگان مجلس 
و تبصره ۱۴ برای اولین بار ۴۰۰۰ میلیارد تومان در بودجه لحاظ شد، اظهار کرد: 
دولت به تبصره ها به صورت ۱۰۰ درصدی عمل کرد و این کار برای ما بســیار با 

ارزش است.
وی با اشاره به اینکه دریافتی مددجویان کمیته و سازمان بهزیستی سه یا ۴.۵ برابر 
شده، افزود: دولت و مجلس در یک هماهنگی و انسجام در تبصره ۱۶ حدود ۲۱۰۰ 

میلیارد تومان در سال گذشته برای وام اشتغال لحاظ کردند.
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( تصریح کرد: از این پس هیچ نیازمندی پشت 
نوبت ورود به چرخه حمایتی کمیته امداد نخواهد بود و در شهرستان اردستان نیز 

تمام متقاضیان تحت حمایت قرار گرفته و مستمری دریافت خواهند کرد.
فتاح با بیان اینکه اعتبار وام اشتغال روستایی و تبصره ۱۶ در سال جاری دو برابر 
شده اســت، اضافه کرد: امید داریم در نیمه دوم ســال نیز بتوانیم بیشتر از قبل 

پرداخت تسهیالت داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه کسانی که در صف انتظار جهت دریافت وام ضروری بودند با 
تامین منابع تا یک ماه آینده این وام به تمام آنها پرداخت خواهد شد، افزود: به همه 

افراد متقاضی دریافت جهیزیه در شهرستان اردستان کمک بالعوض خواهد شد.
رییس کمیته امداد امــام خمینی )ره( با بیان اینکه منابــع کمک های موردی و 
بیماری های صعب العالج برای شهرستان اردستان تامین خواهد شد، گفت: احداث 
۵۰ واحد مسکونی برای نیازمندان در اردستان در صورت تامین زمین و مجوزهای 

الزم از سوی شهرستان صورت خواهد گرفت.
فتاح خاطر نشــان کرد: در حال حاضر هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد و جو 
روانی باعث ایجاد وضعیت کنونی شده اســت. ترامپ شکست خورده و آمریکا به 

واسطه قدرت ایران کیش و مات شده است.
وی با بیان اینکه از دولــت و مجلس انتظار داریم آزمون و خطــا را کنار بگذارند، 
گفت: نظام اسالمی با درایت از سخت ترین شرایط عبور کرده است و امروز بیشتر 
 از هر زمان دیگــری نیازمند وحدت هســتیم و اختالفات سیاســی را باید کنار 

گذاشت.
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشــاره به اینکه ملــت در این مدت جان 
فشــانی کردند و همه باید دولت را همراهی کنیم، خاطرنشان کرد: در این زمان 

نباید حرف از تفرقه و تسویه حساب سیاسی زد.

وی اظهارداشت : مردم 
و مســئوالن در دوران 
دفاع مقدس با همدلی 
از پیچی خطرناک گذر 
کردنــد و اینــک همه 
کارگزاران و مســئوالن 
نظام باید بــا همدلی و 
همکاری شرایط آرامش 
و رفاه هر چه بهتر و بیشتر مردم را فراهم 

کنند.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات در 
ادامه از تالش بــرای راه اندازی پارک 
گردشگری نجوم در شهر نیاسر کاشان 

خبر داد.
وی تشریح کرد: کار طراحی و مطالعات 
راه اندازی پارک گردشگری نجوم نیاسر 
با توجه به شاخص ها و استانداردهای 
جهانی در دستور کار سازمان فضایی 

ایران قرار دارد.
آذری جهرمی، هدف از راه اندازی این   
پارک را آشنایی هر چه بیشتر مردم با 

فرهنگ نجوم برشمرد.

  افزایش ۵۱ درصدی ورود گردشگر 
خارجی در شش ماه اول

در بخش دیگری از این همایش، رییس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری گفت: با وجود تهدیدهای 
آمریکا، ورود گردشگر خارجی به ایران، 
در شش ماه اول ســال جاری، بیش از 
۵۱ درصد افزایش داشــت که با توجه 
به رشد چهار درصدی در سال گذشته، 
این میزان رشد گردشگر، شاخص بی 

نظیری طی چند دهه گذشته است.
علی اصغر مونسان اظهار کرد: با هدف 
توسعه زیرســاخت های گردشگری، 
ســاخت هتل در دولت تدبیر و امید 
 رشد قابل توجهی داشت به طوری که 
هتل های چهار و پنج ســتاره از ۱۲۵ 
هتل در آغاز دولت به رقم ۱۵8 رسیده 
که امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم به 

۲۴۰ هتل برسد.
وی تصریح کرد: بــا اجرای یک هزار و 
۹۰۰ طرح گردشگری به ارزش به ۴۳۰ 
هزار میلیارد ریــال )۴۳ هزار میلیارد 
تومان( حجم سرمایه گذاری آن است 
که از طریق صندوق توســعه ملی وام 

ارزان در اختیار ســرمایه گذاران قرار 
گرفته است.

معاون رییس جمهور تاکید کرد: حوزه 
گردشگری، یک حوزه فرابخشی است 
و نیازمند به همــکاری با بخش های 
مختلف تا ابعاد گوناگون آن توسعه پیدا 
کند که تاکنون توانسته بهترین امکانات 
را در زمینه اشتغال و درآمدزایی فراهم 

کند.
وی افزود: سرباز هخامنشی بعد از 8۰ 
سال با همیت ایرانیان خارج از کشور 
پنج روز قبل از حراج با اقدامات وزارت 
خارجه حکم توقیف و حراج گرفت و با 
ارایه مستندات به مالکیت کشورمان 
درآمد و یکشــنبه ۱۵ مهرماه در موزه 
ملی رونمایی شده و پس از نمایش در 
شهرهای مختلف از جمله اصفهان، به 
جایگاه اصلی خود در تخت جمشید باز 

خواهد گشت.
رییس ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری گفت: 
 صنعت گردشگری عالوه بر ارزآوری، 
می تواند در تعامل بیــن دولت ها نیز 
نقش موثــری ایفا کنــد و هریک از 
گردشــگران خارجی به عنوان سفیر 

برای معرفی ایران باشند.

  کاهش تصدی گری دولت، اولویت 
سازمان فضایی کشور است

در بخش دیگری از این مراسم،  معاون 
وزیر و رییس سازمان فضایی ایران، آزاد 
ســازی فعالیت های فضایی و کاهش 
تصدی گری صرف دولــت را اولویت 

نخست این سازمان برشمرد.
 مرتضی براری در آیین افتتاحیه هفته 
جهانی فضا در نیاســر کاشان گفت: 
تالش هایی در این زمینه صورت گرفته 
و تدوین و تصویب پروانه اپراتور ماهواره 

مخابراتی با همکاری سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی برای اجرا 

ابالغ شد.
وی افزود: فعال سازی بازار مناسب برای 
 شــکل گیری این اپراتور در کشور در 
 مــاه هــای گذشــته بــا تشــکیل

 کارگروه های گوناگون دنبال و بسته 
حمایتی دولت در این زمینه تدوین شد.

رییس سازمان فضایی ایران بیان کرد: 
اصلی ترین شــاخص در توسعه بازار 
که دولت ها در آن نقش اساسی دارند، 
زیرساخت ها هستند که حوزه فضایی 
نیز به منظور ایجاد زمینه رشد و توسعه 
کســب و کارها از این قاعده مستثنی 

نیست.
 وی تاکیــد کــرد: تامیــن تصاویــر

 ماهواره ایی )با رزولوشن یک متر از دو 
مســیر(، تامین ماهواره سنجش ملی 
و همچنین تامیــن تصاویر به صورت 
مســتقیم از ماهواره هــای خارجی و 
آزاد سازی آرشیوهای غیر حاکمیتی 
موجود با تصاویر ۴۰ سال گذشته، به 

جد در دستور کار قرار دارد.
براری اضافه کرد: افزون بر ۶۰ اپراتور 
ماهــواره ای در جهــان و ۱۱ اپراتور 
 در منطقه فعال اســت که بر اســاس 
گزارش های بین المللی، دارای باالترین 
ارزش افزوده و بازگشــت سرمایه در 
کل زنجیــره ارزش بخش فضایی دنیا 

می باشد.
وی فضا را بستری مناسب برای توسعه 
همکاری های بین المللی دانســت و 
اظهار کرد: وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات بــر موضــوع اقتصاد بخش 
فضایی به وسیله توســعه کاربردها و 
کسب و کارها در کنار توسعه فناوری 
تاکید دارد و اصلی ترین دغدغه سازمان 
نیز برقراری ارتباط بین حوزه کاربردی 

و فناوری اطالعات و ارتقای جایگاه آنها 
در کشور است.

رییس ســازمان فضایی ایران یادآور 
شد: برخی کشــورها با بهره گیری از 
 این فناوری ها در بخش کشــاورزی 
هزینه های خود را کاهش و بهره وری 
تولید محصوالت را افزایش می دهند 
یا در کشورهای دیگر با پایش خطوط 
انتقال نفت به وسیله ماهواره ها، از هدر 

رفتن منابع جلوگیری می کنند.
وی گفت: وجود ظرفیت های طبیعی 
بسیار ارزشمند کشور مانند تپه های 
مریخی دامغــان، منطقه گندم بریان 
شهداد کرمان، کوه های فضایی چابهار، 
دره ستارگان قشم و بسیاری از مناطق 
بکر مانند این قابلیت جذب گردشگران 

داخلی و خارجی را نیز دارد.
 در ادامه این آیین تمبر افتتاحیه هفته 
جهانی فضا با حضور رییس ســازمان 
میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و رییس سازمان فضایی ایران 

رونمایی شد. 
مسئوالن ارشد دولت تدبیر و امید برای 
بهره برداری از چند طرح، شرکت در 
شورای اداری شهرستان، آیین افتتاحیه 
هفته جهانی فضــا و همایش نجوم و 
گردشــگری فضاپایه نیاسر به کاشان 

سفر کردند.
شهرستان ۳۶۵ هزار نفری کاشان در 
فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال 

اصفهان واقع است.
همایش یک روزه نجوم و گردشگری 
فضاپایه با حضــور وزیــر ارتباطات 
و رییس ســازمان میراث فرهنگی و 
جمعی از مســئوالن استان اصفهان و 
 شهرستان کاشان در شهر سبز نیاسر

 برگزار شد.

آذری جهرمی خبرداد: 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:احداث نخستین پارک گردشگری نجوم کشور در نیاسر
 مهمترین کمربند معدنی فلزی کشور 

از اردستان عبور می کند
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
مهمترین کمربند فلزی کشور از محدوده شهرستان اردستان 
عبور می کند و بر اساس مطالعات خوبی که روی این کمربند 

انجام شده، دارای ذخایر مناسبی است.

اسرافیل احمدیه روز پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکالت 
معدنداران اردســتان بیان کرد: دولــت با توجه بــه هزینه باالی 
اکتشــافات، در این زمینه ورود پیدا نمی کند امــا در صورتی که 
فرمانداری درخواست انجام مطالعات شناسایی معادن را دارد، باید 

اعتبار الزم را اختصاص دهد.
وی افزود: این شهرستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب معدنی استان 
اصفهان را دارد، به طوری که تا کنــون 7۶ پروانه بهره برداری و ۳۴ 

پروانه اکتشاف معدن در حوزه اردستان صادر شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به تعامل خوب 
محیط زیست و منابع طبیعی در بخش معدن اشاره کرد و ادامه داد: 
اختصاص ارز جهت تامین تجهیزات در اختیار صنعت و معدن نیست 

اما در این زمینه آمادگی همکاری وجود دارد. 
وی اضافه کرد: کارهای بخش معدن به صورت متمرکز در اســتان 
اصفهان انجام می شود و هم اکنون اطالعات مورد نیاز در دسترس 

همگان قرار دارد.
نماینده اردستان در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت: 
وضعیت معدن های این شهرســتان به دلیل فقــدان برنامه ریزی 
مناسب در مسیر درستی قرار ندارد و برخی حفاری های غیر مجاز 

منجر به نارضایتی روستاییان شده است.
حجت االسالم سید صادق طباطبائی نژاد تصریح کرد: برخی بر این 
باور هستند که معدن ها هیچ سودی برایشان نداشته و از نظر زیست 

محیطی نیز مشکالتی را دربر دارد.
وی با اشــاره بــه محدودیت های اولویــت ایجاد اشــتغال در این 
شهرستان افزود: دســتور به کارگیری یک نیروی کارشناس معدن 
جهت اردستان و تمدید پروانه اکتشاف معدن مس کهنگ در دیدار 

با وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست شد.
نماینده اردســتان در مجلس عنوان کرد: بخــش معدن با توجه به 
ظرفیت های موجود نخستین اولویت اشــتغال این شهرستان می 
باشد و از این رو شناســایی پهنه های معدنی و جذب سرمایه گذار 

اهمیت دارد.
فرماندار اردستان در ادامه با اشــاره به حوزه معدن به عنوان یکی از 
شاخص های سند توسعه این شهرستان اظهار کرد: در این راستا و 
در چارچوبی مشخص پهنه های معدنی غیرفعال باید تعیین تکلیف 

شود.
حمیدرضا تاملی تصریح کرد: هیچ بن بستی در جمهوری اسالمی 
وجود ندارد اما افراد باید به حقوق خود آگاه بوده و به حقوق دیگران 

نیز احترام بگذارند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه اســتقبال از سرمایه گذاری جهت 
برطرف کردن مشکالت بخش خصوصی اردستان گفت: در این راستا 
تشکیل خانه صنعت و معدن برای بررسی کارشناسی مسائل و ارایه 

راهکار ضروری است.
فرماندار اردستان نیز خواســتار تمدید مجوز اکتشاف معدن مس 
کهنگ شد و بیان کرد: شرکت ملی صنایع مس ایران جهت اکتشاف 
در منطقه کهنگ تا کنون ۱8۰ میلیارد ریال هزینه کرده و به نتایج 

خوبی رسید.
وی در ادامه بر ضرورت تربیت نیروی انســانی ماهر جهت برطرف 
کردن نیاز حوزه معدن اضافه کرد: نبود فروشــگاه عرضه تجهیزات 
معدنی از دیگر مشکالت اردســتان است که جهت رونق این حوزه، 
استفاده از تسهیالت مشاغل فراگیر روستایی و بهره مندی از سامانه 

کارا در نظر گرفته شده است.
شهرستان اردستان با جمعیت افزون بر ۴۲ هزار نفر در فاصله ۱۱8 

کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع می باشد.

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات وفــاق و همدلی را 
شاخصی مهم و سازنده ای در مسیر توسعه کشور دانست 
 و گفت: مردم شــریف ایران با همین شاخص توانستند

 التهاب های بازار ارز و افزایش قیمت ها را کاهش دهند.
محمدجواد آذری جهرمی روز پنجشنبه در همایش نجوم 
و گردشگری فضاپایه نیاسر افزود : خواست مردم بازگشت 
فضای آرام اقتصادی به کشــور است و مسئوالن قوا باید 
قدردان آنها باشــند که در برابر مشــکالت و فشارهای 

اقتصادی پایداری و صبوری کردند.

گــزارش

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

   معاون رییس جمهوردر نیاسر: صنعت گردشگری عالوه بر ارزآوری، می تواند در تعامل بین دولت ها نیز نقش موثری ایفا کند و هریک از گردشگران خارجی به عنوان سفیر 
برای معرفی ایران باشند.

مونسان: 
ورود گردشگر خارجی 

به ایران، در شش ماه 
اول سال جاری، بیش 

از ۵۱ درصد افزایش 
داشت که با توجه به رشد 

چهار درصدی در سال 
گذشته، این میزان رشد 

گردشگر، شاخص بی 
نظیری طی چند دهه 

گذشته است.



تالش دولت بازگرداندن ثبات به بخش خصوصی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان بخش خصوصی را محور برنامه ریزی 
 در کشور عنوان کرد و گفت: دولت تدبیر و امید می کوشــد تا با توجه به موفقیت هایی که در سطح 

بین المللی داشتیم، ثبات را به بخش خصوصی بازگرداند.
 محمدعلی شجاعی روز پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کاشان بیان کرد: باید کارها از 

بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود چرا که نرخ پایین 7.8 درصدی بیکاری در کاشان مرهون 
آنهاست.

وی با گالیه از حضور نداشتن نماینده ای از بخش خصوصی افزود: باید از وجود بخش خصوصی استفاده شده و 
فرمانداری ایده های ارایه شده از سوی آنها را در قالب برنامه اجرا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان، فعالیت و پویایی بخش خصوصی را به معنای تامین معیشت 
مردم دانست و اضافه کرد: فردی نباید در نقاطی با زیرساخت های مناسب در حوزه صنعت و معدن مانند کاشان دغدغه معاش داشته 
باشد.  وی با قدردانی از بخش خصوصی شهرستان کاشان برای همراهی با استانداری اصفهان در این شرایط اقتصادی اظهار کرد: 

مسئوالن دستگاه های اجرایی باید بر اساس برنامه زمان بندی شده امور مردم را پیش ببرند.

کشف کاالی قاچاق در اردستان 231 درصد افزایش یافت
 فرمانده انتظامی اردستان از افزایش 231 درصدی کشف کاالهای قاچاق در این شهرستان و افزایش 
386 درصدی قاچاقچیان کاال در شش ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته 
خبر داد. سرهنگ غالمرضا هاشمی زاده جمعه به مناسبت روز نیروی انتظامی بدون اشاره به جزییات 
آمارها به خبرنگاران گفت: کشف کاالی قاچاق از ابتدای امسال 231 درصد، دستگیری قاچاقچیان 

کاال 386 درصد و توقیف خودروهای حامل کاالی قاچاق نیز 50 درصد افزایش داشت.
وی با اشاره به افزایش 22 درصدی آمار کشف و 76 درصدی دستگیری دزدان در شش ماهه نخست سال 

جاری افزود: دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر 33 درصد و دستگیری معتادان متجاهر 50 درصد افزایش دارد. 
فرمانده انتظامی اردستان بیان کرد: همچنین 29 درصد کاهش تصادف های منجر به آسیب دیدگی درون شهری، 14 

 درصد کاهش تصادفاهای منجر به آسیب دیدگی برون شهری، 50 درصد تصادف های فوتی درون شهری، 9 درصد کاهش تصادف های
 فوتی برون شهری و توقیف وسایل نقلیه درون شهری 271 درصد نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته است. وی 
در ادامه با اشاره برگزاری 50 عنوان برنامه در هفته نیروی انتظامی عنوان کرد: دشمن با انتشار اخبار و مسائل کذب تالش در برهم زدن 

امنیت روانی جامعه دارد و وظیفه نیروی انتظامی برخورد با شایعه پراکنان و کسانی است که می خواهند مردم را از نظام ناامید کنند.

جالب اســت کــه برخی 
از ایــن آگهی دهندگان 
بــا شــعارهای تبلیغاتی 
تالش می کننــد اعتماد 
مردم را جلب کنند. آنها 
مدعی انــد کــه اعضای 
کمپین های نه به گرانی 
هســتند و می خواهند با اهــداف مدنی 
و انسان دوســتانه مانع از رشد قیمت ها 
شــوند! اما زمان بررسی آگهی ها متوجه 
می شوی که از این خبرها نیست و بسیاری 
از آنها برای جیب تان کیسه دوخته اند. از 
آگهی های قالبی پیش فروش پراید ارزان 
که بگذریم، بخشی دیگر از صاحبان آگهی 
مستاجران خطوط هوشمند هستند که با 
این ترفند می خواهند هزینه های گزاف 
مکالمه با این خطــوط را به جیب بزنند، 
بدون آنکه هیچ پراید ارزانی در بساط شان 

باشد.

 ما عضو کمپین ارزانی هستیم!
درست در شرایطی که پراید تا 40 میلیون 
تومان رشد قیمت را از سر گذراند، با ریزش 

قیمت دالر آگهی های مشکوک پراید ارزان 
به شیوه های مختلف در فضای مجازی گل 
کرد. برخی آگهی ها به صورت کامنت در 
صفحه های پربازدید اینستاگرام منتشر 
شد و برخی دیگر در کانال های تلگرامی. 
در این میان شاید بیشترین و متمرکزترین 
آگهی ها در سایت های دیوار و باما به چشم 

می خورد.
منتشــرکنندگان آگهــی بــرای اینکه 
اعتماد خریداران را جلب کنند، گهگدار 
پیام های جالبی در متن آگهی هایشــان 
منتشــر کردند. به عنوان مثــال یکی از 
منتشرکنندگان آگهی که خود را بهزادی 
معرفی کرده، در آگهی اش نوشته است: 
»به دلیل ریزش ارزش دالر خودروهای 
صفر خود را با قیمت  ســال گذشــته به 

فروش می رسانم.«
یکی دیگر از این منتشرکنندگان آگهی 
نوشته اســت » ای که دســتت می رسد 
دســتی بگیر!« او در ادامه نوشته است: 
»بیایید بــه کمک همدیگر مانع رشــد 
کاذب قیمت هــا شــویم.«آگهی دهنده 
دیگری که خود را با نــام وطنی معرفی 
کرده اســت، هدف خــود را از انتشــار 
آگهی کمک به کمپیــن تحریم خرید 
دالر دانسته و نوشته اســت؛ اگر ما گران 
نخریم، سوءاســتفاده کننده ها قیمت را 
پایین می آورند!اما ماجرا به همین سادگی 
نیست و پشت شعارهای انسان دوستانه 
منتشرکنندگان آگهی خبرهای دیگری 

در جریان است.

 فروش پرایدی که وجود خارجی ندارد
تصمیــم می گیریــم بــا برخــی از 
منتشــرکنندگان آگهی تماس بگیریم. 
خط ها بشدت مشغول است و به سختی 
می توانی با منتشرکنندگان ارتباط برقرار 
کنی. گویا آگهی های جذاب پراید برای 
خیلی ها سوال برانگیز شــده و صاحبان 
آگهی را حسابی درگیر کرده است. پس 
از چندنوبت تماس موفق می شویم با یکی 
از این منتشرکنندگان آگهی که خود را 
بهزادی معرفی کرده است، تماس بگیریم. 
بهزادی در آگهی خود نوشته است؛ تعداد 
محدودی پراید 111 صفــر را با قیمت 

22 میلیون تومان واگذار می کند.
وقتی با صاحب آگهی صحبت می کنیم 
و شرایط را جویا می شــویم، در پاسخ به 
»شــهروند« می گوید که متقاضی باید 
15 میلیون تومان پول پراید را به صورت 
پیش پرداخت واریز کند و 7 میلیون تومان 
باقیمانده در زمان تحویل خودرو گرفته 
می شــود. به گفته این فــرد، خودروها 
45روزه تحویل داده می شــود و تنها به 
افرادی تعلق می گیرد که سریع تر مبلغ 

پیش پرداخت را واریز کنند.
وقتــی درباره علــت تاخیــر در تحویل 
می پرسیم، می گوید که خودروها در انبار 
شهرستان است و انتقال آنها به تهران و 

تحویل آن زمان می برد.

 فروش پراید با زیر قیمت کارخانه!
یکی دیگر از منتشرکنندگان آگهی که 
محل دفتر خود را جمشیدیه عنوان کرده 
اســت، می گوید که عالوه بر پراید 132، 
خودروهای تیبا را بــا قیمت 19 میلیون 
تومان واگذار می کند. وقتی از او می پرسیم 
که چرا قیمت ها تا این اندازه پایین است؟ 
پاســخ می دهد: اگــر گران بفروشــیم، 
می گویید چــرا گران اســت و اگر ارزان 

بفروشیم، می گویید چرا ارزان است؟!
وقتی در پاسخ می گوییم که قیمت های او 
از قیمت کارخانه هم پایین تر است، توضیح 
می دهد که خودروهای صفر را ابتدای  سال 
تحویل گرفته اســت و به همین دلیل به 

قیمت همان روز می فروشد.

البته در این آگهی هم خبری از خودروی 
حاضر و آماده نیست و منتشر کننده آگهی 
می گوید که پس از واریز مبلغ 13 میلیون 
و 500 هزار تومان ســفارش خودرو ثبت 
می شود و خودرو ظرف 15 روز از تبریز به 

تهران می رسد.

 خیریه خودرو؟!
»مردم نباید به آگهی فروش خودروهای 
صفر زیر قیمت بــازار و کارخانه اعتماد 
کنند.« این موضوعی اســت که سعید 
موتمنی، رییس اتحادیه فروشــندگان 
خودرو، اعــالم می کند. او این دســته از 
تبلیغات فریبنده را ســابقه دار می داند 
می گوید: بارهــا گفته ایم که مردم فریب 

این دسته از آگهی های فروش خودرو با زیر 
قیمت بازار را نخورند.در برخی سایت ها 
تبلیغات قابل تاملی درباره فروش خودرو 
منتشر می شود اما باید پرسید زمانی که 
خودرویی وارد بازار نشده است، چطور این 
افراد مدعی فروش تعداد زیادی پراید آن 
هم با قیمت پایین تر از کارخانه هستند؟ 
یعنی عده ای پیدا شــده اند که به صورت 

خیریه خودرو می فروشند؟
این فعال بازار خــودرو در ادامه توضیح 
می دهد: بسیاری از این منتشرکنندگان 
آگهی خودروهای شــان را بــه صورت 
پیش فروش می فروشــند کــه درواقع 
همان شرکت های غیرمجاز و کالهبردار 

پیش فروش خودرو هستند.

پشت پرده حراج پراید در سایت های اینترنتی؛

فروشی که وجود خارجی ندارد!

خبرهای دو خطیگردشگری

بسیاری از این 
منتشرکنندگان آگهی 

خودروهای شان را به 
صورت پیش فروش 

می فروشند که درواقع 
همان شرکت های 

غیرمجاز و کالهبردار 
پیش فروش خودرو 

هستند.

پراید ٢٢ میلیون تومانی درست به اندازه سقوط قیمت دالر 
خبرسازی کرد. با ریزش قیمت دالر آگهی های مشکوک حراج 
پراید در فضای مجازی گل کرد. آگهی هایی که روزهای اخیر 
پا را فراتر گذاشته و قیمت های ١٩ و ١٨ میلیون تومانی برای 

پرایدهای صفرکیلومتر تعیین کردند.

میراث آریا
گـــزارش

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد ایران
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گران فروشان بلیت 
هواپیما به تعزیرات 

معرفی شدند

معاون نظارت ســازمان حمایت 
از حقــوق مصــرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان اعــالم کرد: 
شــرکت های هواپیمایــی که 
خودســرانه و بدون هماهنگی 
با کارگــروه تنظیم بــازار اقدام 
به افزایش قیمت هــا کرده اند، 
برای آنها پرونده گران فروشــی 
ســازمان  بــه  و  تشــکیل 
 تعزیــرات حکومتــی ارســال

 شده است.
»وحید منایی« افــزود: پس از 
افزایش قیمت بلیــط هواپیما و 
در پی تغییرات نرخ ارز، سازمان 
هواپیمایی با تغییــر نرخ بلیت 
به ارز نیمایی، اقــدام به تغییر و 
افزایش قیمت ها کرد که این اقدام 
مغایر با ضوابــط تغییر قیمت ها 
و هماهنگی بــا کارگروه تنظیم 

بازار است.
وی در زمینــه چگونگی افزایش 
قیمــت بلیت هواپیمــا توضیح 
داد: بر پایه ابالغیه وزیر صنعت، 
 معدن و تجارت به عنوان رییس 
کارگروه تنظیم بازار که اختیاراتی 
از رییــس جمهوری بــه عنوان 
جانشین وی در ستاد هدفمندی 
یارانه ها دارد، همه نهادهای دولتی 
و غیردولتی و دســتگاه هایی که 
اختیــارات قانونی قیمت گذاری 
دارنــد، در شــرایطی که رییس 
ســتاد اعالم کند بایــد پیش از 
هرگونه افزایش قیمت با کارگروه 
تنظیم بازار هماهنــگ کنند و 
 این موضوع نیز جزو این دســته 

بوده است.
منایی ادامه داد: بر اساس ابالغیه 
10 شــهریورماه وزیــر صنعت، 
 معــدن و تجــارت، »کاالهــا و 
خدمات« اولویت بندی شدند و 
قیمت بلیت هواپیما در بند »ب« 
گروه یک )اولویت دار( قرار دارد و 
باید تغییر قیمت آن با هماهنگی 
 کارگــروه تنظیــم بــازار انجام

 شود.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

پیش بینی 
ورود هفت میلیون گردشگر 

خارجی تا پایان سال 
رییس ســازمان 
میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و 
گردشگری از پیش بینی ورود هفت 
میلیون گردشگر خارجی به کشور تا 

پایان سال جاری خبر داد.

 علی اصغر مونسان معاون رییس جمهوری و 
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، در نشست صمیمانه با فعاالن، 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در شهرســتان نطنز با اعالم این خبر گفت: 
»با توجه به روند روبه رشد ورود گردشگران 
خارجی به کشور تا پایان امسال به رقم هفت 
میلیون گردشــگر خارجی به کشور دست 
خواهیم یافت، در شــش ماهه اول امســال 
شاهد رشــد 51درصدی ورود گردشگران 
خارجی به کشور هســتیم و این رشد بسیار 

فزاینده ای است.«
او در این نشست با اشاره به رونق گردشگری 
سالمت در ایران گفت: »آمارها و بررسی ها 
نشان می دهد که گردشگری سالمت در کشور 
رشد یافته است و برخی از بیمارستان های ما 

میزبان گردشگران سالمت هستند.«
او در ادامه به وجود خانه مسافر در کشور اشاره 
کرد و گفت: »خانه مسافر موضوعی قدیمی 
است، متاسفانه بســیاری از خانه مسافرها 

ز  مجا غیر
اســت و به ناجا نیز اعــالم کرده ایم که این 
موضوع را پیگیری کننــد، به همکاران خود 
در معاونت گردشگری نیز اعالم کرده ام که 

با خانه مسافرهای غیرمجاز برخورد کنند.«
مونســان ادامه داد: »در گفت وگو با افرادی 
که تورهای خارجی می آورنــد اذعان دارند 
که تورهای خارجی اقبال کمی برای اسکان 
در خانه مسافرها دارند و بســیاری از این ها 
در هتل ها اقامت می کنند. در ســفری که 
چندی پیش به مشهد داشتم مشاهده کردم 
که بسیاری از ظرفیت های هتل های مشهد 
تکمیل است و گردشگران ورودی در مراکز 
اقامتی ما ازجمله هتل ها اقامت می کنند و 

ظرفیت ها را تکمیل می کنند.«
معاون رییس جمهوری ادامه داد: »اســامی 
خانه مســافرهای غیرمجاز باید به اداره امور 

مالیاتی ارایه شود.«
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در ادامه با اشاره به برنامه ریزی ها 
برای شناخت کشورهای هدف برای جذب 
گردشــگران خارجی گفت: »یکــی از این 
کشورها چین است، چین دارای 121میلیون 
گردشگر خروجی است که اگر موفق به جذب 
یک درصد آن ها شــویم 25درصد به رشــد 
گردشگری ورودی به کشور کمک می کند. 
چندی پیش نیز مصوبه لغو روادید یک طرفه با 
عمان را در جلسه هیئت دولت مطرح و مصوب 
کردیم و با مجموعه اقداماتــی که در حال 
انجام است، شاهد رشد گردشگران ورودی از 
کشورهای منطقه هستیم. در این میان حتی 
کشورهایی مانند افغانستان نیز دارای اهمیت 

است چراکه طبقه مرفه افغان برای تحصیل، 
تجارت و نیز درمان به ایران سفر می کنند.«

مونسان در ادامه این نشست و پس از شنیدن 
صحبت های یکی از مسئوالن روستای هدف 
گردشگری ابیانه در خصوص ثبت جهانی این 
روستا گفت: »ما ساالنه یک سهمیه داریم، 
کشور ما یک کشور تاریخی است و آثار فراوانی 
دارد، در آخرین پرونده ای که ثبت جهانی شد، 
در ابتکاری که به خــرج دادیم در قالب یک 
پرونده صد کیلومتر محور ساســانی را ثبت 
جهانی کردیم. البته اقدام برای ثبت جهانی 
ابیانه آغاز شده اســت و پرونده آن به زودی 

تهیه می شود.«
معــاون رییس جمهــوری در ادامه گفت: 
»گردشگری در کشور اهمیت بسیار باالیی 
دارد و در هر استان اگر استانداری می خواهد 
کارش دیده شود و بتواند به توسعه استان خود 

کمک کند، باید از گردشگری بهره ببرد.«
او افزود: »در استانی مثل اصفهان و شهر نطنز 
با توجه به وجود اماکنی مانند روستای زیبا 
ابیانه باید بتوانیم ایــن جاذبه ها را به خوبی با 
هدف جذب گردشــگر معرفی کنیم که در 
همین ارتباط پیشنهاد می دهم این جاذبه ها 
در پورتال جامع گردشگری ایران به آدرس 
www.visitiran.ir بیش ازپیش معرفی 
شــود. این پورتال در آینده مجهزتر خواهد 
شد و بخش های مختلف دیگری به آن اضافه 

می شود.«
او در ادامــه به اشــاره به اهمیــت صنعت 
گردشــگری در رونق اقتصادی کشور گفت: 
»گردشگری باعث می شود تا سایر بخش ها 
نیز به تحرک واداشته شود و به رونق اقتصادی 
در بخش های دیگر کشور نیز کمک خواهد 

کرد.«
او در ادامــه ایــن نشســت و در پاســخ به 
صحبت های یکــی از فعــاالن در خصوص 
سافاری نیز گفت: »این موضوع را به مدیرعامل 
کانــون جهان گــردی و اتومبیل رانی اعالم 

کرده ام و در دستور کار این اداره قرار دارد.«
در این نشست، محمدحسن طالبیان معاون 
میراث فرهنگــی، پویا محمودیــان معاون 
صنایع دســتی ، تعدادی از مدیران سازمان 
میراث فرهنگی، فریــدون ا... یاری مدیرکل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهــان، مرتضی 
صفاری نطنزی نماینده مردم نطنز در مجلس، 
یوســف حســنی فرماندار این شهرستان و 
جمعی از مسئوالن استان اصفهان و شهر نطنز 

حضور داشتند.

47
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      مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: سال آبی ٩٨-٩7 را در شرایطی آغاز می کنیم که 
حجم مخازن سدهای کشور ١٩ درصد کاهش یافته است.

      مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی: نوسانات ارزی که به دنبال خروج آمریکا از برجام رخ داد، بازار مسکن 
را نیز متالطم کرد و در شهریور نسبت به شهریور پارسال شاهد افزایش 74 درصدی قیمت مسکن بودیم.

      نوبخت گفت: تاکنون ١١0هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران کشور پرداخته شده و تا پایان 
مهر تمامی بدهکاری دولت به آنها پرداخت خواهد شد.

      مدیر اجرایی سمپوزیوم ُمدیران ُمد ایران از برگزاری نخستین دوره این رویداد فرهنگی در کنار 
نخستین نمایشگاه صنعت ُمد ایران از هفتم تا نهم آذر امسال در برج میالد تهران خبر داد.

     معاون راهبری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: با وضعیت کنونی خشکسالی و تغییر اقلیم 
موجود، چاره ای جز رفتن به سمت تامین آب شیرین از محل آب دریا نخواهیم داشت.

     رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران: در صورتی که نرخ ارز در بازار 
آزاد به همین شکل پیش رود و تثبیت شود، باز هم شاهد کاهش قیمت ها در بازار آزاد خودرو خواهیم بود.
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تفاهم نامه حمایت از استارت آپ های شهری امضا شد
تفاهم نامه همکاری میان بانک شهر و ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی 

ریاست جمهوری، در راستای حمایت از استارت آپ های شهری منعقد شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، میثم نمازی مدیر امور فناوری اطالعات این بانک با اعالم 
این خبرگفت: بر اساس انعقاد تفاهم نامه ای  میان ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی 
معاونت علمی ریاست جمهوری و شرکت توسعه و نوآوری بانک شهر؛ این شرکت شتاب دهنده خود را با عنوان 

مرکز شتابدهی نوآوری شهر در راستای حمایت از استارت آپ های شهری راه اندازی کرد. وی با اشاره به اهداف 
 این تفاهم نامه اظهار کرد: به  کارگیری ظرفیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک شهر از یک سو ، 

بهره مندی از امکانات و تجهیزات ســخت افزاری و نرم افزاری قابل بهره برداری شرکت جهت شناسایی از سوی دیگر و 
همچنین گزینش، رشد و توسعه استارت آپ های دارای طرح ها یا محصوالت آماده با پتانسیل رشد باال جهت تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان 

و همچنین راه اندازی و آغاز به کار مرکز شتابدهی و نوآوری توسعه و نوآوری شهر، از اهداف این تفاهم نامه است.
نمازی افزود: این مرکز شتابدهی با حمایت بانک شهر راه اندازی شده است و از ایده هایی که با موضوعات خدمات شهری و هوشمند سازی شهری 

هم راستا باشد جهت اجرا حمایت خواهد کرد.
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استارت آپ

چرا استارت آپ ها شکست می خورند؟

کسب و کارهای نوپا و فعالیت های مبتنی بر خالقیت، برای موفقیت 
موانع و چالش های زیادی پیش رو دارند. برخی از این موانع درونی و 
ساخته و پرداخته وضعیت داخلی است و از سوی دیگر نیز چالش های 

بیرونی در مسیر به نتیجه رسیدن این کسب و کارها قرار می گیرد. 
بســیاری از افرادی که کســب وکار جدیدی راه اندازی می کنند، در 
ابتدای کار انرژی، ایده و ســرمایه دارند و هرگز به این فکر نمی کنند 
که اوِل راه هســتند و ممکن اســت موانع زیادی در مسیِر پیش رو 
وجود داشته باشــد. شکســت درواقع نوعی فرصت برای یادگیری 
است، اما می توان با اســتراتژی درست و با اســتفاده از روش های 
کارآمــد از پیامدهای شکســِت جبران ناپذیر جلوگیــری کرد. در 
 مطلب پیش رو، به بررســی پنج دلیل اصلی شکست استارت آپ ها 

می پردازیم.

    ۱. بی نیازی بازار:
بسیاری از استارت آپ ها  به این دلیل 
با شکست مواجه می شوند که محصول 
یا خدماتی ارایه می کنند که بازار به آنها 

نیاز ندارد.
  اگــر ایــده ای بــرای راه انــدازی یک 
استارت آپ  دارید، ابتدا درمورد بازار آن 
تحقیق کنید. با اطرافیان و مردم درباره  
این اســتارتاپ صحبت کنید. شاید این 
موضوع که دغدغه  شماست، برای دیگران 
اصال مساله  مهمی نباشد و یا شاید حتی 
محصوالت یا خدمات بهتر و باکیفیت تری 
برای رفــع این نیاز در بــازار پیش بینی و 

وجود داشته باشد. 

  ۲. مشکالت مالی:
 ۲۹٪ از اســتارت آپ ها به دلیِل مشکالت 

مالی و اتمام نقدینگی خود با شکست روبه رو می شوند.
در اغلب کســب وکارهای نوپا اطالعات و تجربه  کافی درباره  مدیریت مسائل 
مالی، قوانین مالیاتی و نظایر آنها وجود ندارد و حتی اگر با سرمایه  کافی شروع به 
کار کرده باشند، هیچ تضمینی  نیست که بتوانند هزینه های کسب وکار در نظر 

گرفته شده  را تامین کنند. 
از همان ابتدای راه اندازی اســتارت آپ ها باید به فکر مدیریت مالی و استفاده  
بهینه از نقدینگی تان باشــید. در غیر این صورت مجبور خواهید شد برای رفع 
مشکالت مالی دارایی های شرکت را بفروشید و بنابراین به زودی کسب وکارتان 

منحل و به شکست می رسد.

   ۳. انتخاب نادرست اعضای تیم:
 برای موفقیت هر اســتارتاپ وجود تیمی هماهنگ که اعضای آن مهارت های 

مختلفی داشته باشــند ضروری است.  زیرا بسیاری از اســتارت آپ ها به دلیل 
ناهماهنگی و وجود نظرات متضاد بین بنیان گذاران با شکست مواجه شده اند.

  4. ناتوانی در برابر رقیبان: 
ناتوانی در برابر رقیبان یکی از دالیل اصلی شکست استارت آپ ها است . امروزه 
به ســختی می توان محصول یا خدماتی را یافت که حتی یــک رقیب در بازار 
نداشته باشد. از وجود رقیبان ناراحت نباشــید و آنها را نادیده نگیرید. درعوض 
سعی کنید محصوالت و خدمات باکیفیت تری نسبت به آنها ارایه و در جذب بازار 

کوشا باشید. 

  ۵. نداشتن تجربه  کافی در قیمت گذاری: 
بسیاری از استارت آپ ها به این دلیل که از روش های صحیح قیمت گذاری روی 

محصول و یا خدمات شان آگاهی ندارند با شکست مواجه می شوند. 
بهترین روش این است که ابتدا محصول یا خدمات  را با قیمتی اولیه و متناسب 
با هزینه های آن به بازار عرضه کنید. ســپس منتظر بمانید تا ببینید چه اتفاقی 

خواهد افتاد. 

  جمع بندی: 
دنیای امروز دنیای استارت آپ هاست. کسب وکارهای نوپا هر روز در گوشه ای از 
جهان شکل می گیرند و محصوالت و خدمات شان را به بازار عرضه می کنند. اما 
واقعیت این است که تعداداستارت آپ هایی که در مسیر خود با شکست مواجه 
می شوند بسیار زیاد است. براساس آمار، ۵۰٪ اســتارتاپ ها در پنج سال اول و 
۷۰٪ آنها در ۱۰ سال اوِل فعالیت خود شکست خواهند خورد. مطالعات دیگری 

میزان شکست استارتاپ ها را تا ۹۰٪ و مطالعه  دیگری تا ۷۵٪ اعالم کرده اند. 
 بر اســاس مطالعات انجام شــده پنــج آیتم ذکر شــده، عوامل اصلی شکســت
 استارت آپ ها هســتند. ازجمله دیگر عوامل شکست اســتارت آپ ها می توان 
به توجه نداشــتن به مدل کســب وکار- محصول بی کیفیت- بازاریابی ضعیف- 
بی توجهی به بازخوردهای مشتریان- ارایه  محصول در زمان نامناسب- ناهماهنگی 
تیم با سرمایه گذاران و کاهش اشتیاق بنیان گذاران استارت آپ ها و....... را نام برد . 

یزد فردا 
گــزارش

بانک های »فین تک« 
ایده آل دنیای امروز

با ظهور بانک هایی کــه از کاربرد 
فناوری نوآورانــه در ارایه خدمات 
بهتر برای اعطای وام و تســهیالت 
بهره مــی برند، بانک هــای ملی 
 سنتی شرایط سختی برای رقابت با
 این گونه اســتارت آپ ها خواهند 
داشــت امــا مشــتریان بانک ها 
 از دریافــت اینگونــه خدمــات با 
هزینه هــای پایین تر خوشــنود 

خواهند بود. 
صندوق بیمه هــای اجتماعی که 
به عنوان SoFi  در بین اســتارترها 
شناخته شده اســت و در ابتدا به 
عنوان صندوقی که بــرای ارایه وام 
به دانشــجویان تاســیس شد، در 
حال حاضر یک لیست انتظار برای 
اســتارت آپ ها در دست دارد که 
 به نوبت طی چند ماه بــه آنان وام
 می پردازد. ویژگی ایــن وام ها از 
این قرار اســت که فرد با گشایش 
یک حساب پس انداز و یک حساب 
 جــاری از درآمــد ســپرده خود 
بهره مند می شــود و مــی تواند 
درخواست وامی با یک درصد سود 
نماید که با استفاده از حساب کاربری  
)SoFi( هر ماه می تواند برای انجام 
شش معامله از این حساب برداشت 
کند. عالوه بر آن، کسانی که دارای 
شغل معلمی هستند می توانند از 
تخفیف های ویژه ای برای دریافت 
خدمات بیمــه هــای اجتماعی 
برخوردار شــوند و همچنین برای 
دسترسی به رویدادهای اجتماعی 
و دریافت مشــاوره مالی و ارتباط 
با ســایر اعضای صندوق خدماتی 

دریافت نمایند.
فوربز نوشت : ارایه خدمات یاد شده 
از طریق این صنــدوق های مالی ، 
از جمله مزایایی است که می تواند 
آنهــا را از بانک های ســنتی که 
 چنین خدماتی را به مشتریان ارایه 
نمی کنند جدا سازد. وگرنه کدامیک 
از بانک های سنتی چنین خدماتی 
از جمله دسترســی معلمان برای 
چک کردن حساب یا دسترسی به 
رویدادهای اجتماعی و تخفیف های 

ویژه را به مشتریان ارایه می کنند؟
ذخیره خصوصی) Stash( شرکت 
خصوصی که پشــتیبانی از  برنامه 
محبوب سرمایه گذاری تلفن همراه 
را برعهــده دارد ، از جمله خدماتی 
است که به عنوان یک چشم انداز 
بازار بانکی به مشتریان لیست انتظار 

ارایه می شود . 
   SoFi این برنامــه نیز هماننــد
بــدون هیــچ هزینــه ای ایــن 
 خدمــت را بــه مشــتریان ارایه 
می کند تا بــه بیــش از ۱۹ هزار 
دستگاه خودپرداز دسترسی پیدا 

کنند.
Stash، حتی یــک گام پیش تر 
هم می رود و آن اینکه حساب بانکی 
آن شــامل راهنمای مخارج روزانه 
 نیز هست که مشــتریان را آگاهتر
  می ســازد و به آنان این امکان را 
می دهد تا به گونــه ای پس انداز 
کنند تــا بیــش از ۱۰ درصد پول 
نقد، بیش از ۱۰ هــزار بازرگان که 
در سراسر کشــور فعالیت دارند به 
آنان سود برسد. در عین حال ربات 
مشاور امکانی است که بازار را رصد 
می کند و به گــزارش بلومبرگ در 
ماه ژوئن بررســی ها نشان داد که 
هر حســاب کاربری نرخ ســودی 
هم تراز با حساب پس انداز مشابه 
خود داشــته اســت و عالوه بر آن 
توانایی انتقال پول بین حساب ها 
 با استفاده از ربات مشاور را هم دارا 

بوده است.

اقتصاد برتر
گــزارش
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 با این کار، این چشــم 
انــداز را در آنهــا ایجاد 
مــی کنید کــه عمل 
شان بر دیگر همکاران 
شــان تاثیر می گذارد و 
حتی بد نیست بهترین 
عملکرد را تشویق کنید 
و دیگران را به ســمت هدف گذاری 

کاری سوق دهید. 
 Jason راه های ایجاد رقابت را از زبان
Spievak )مدیرعامــل و یکــی از 

موسسان Invoca( با هم بخوانیم:

  به یاد داشته باشید که تنها یک 
بازی است

اکثر مردم از من می پرسند اگر به ۱8 
سالگی بر می گشــتم، چه نصیحتی 
به خودم می دادم. من به خودم دائما 
یادآور می شدم که کسب و کار، مانند 
ورزشــی اســت که مردم مسن بازی 

می کند.
شباهت کسب و کار با ورزش این است 
که )در اکثر صنعت هــا( هیچ کس با 
اشتباهی که شما می کنید نمی میرد. 
ریسک پذیر باشید، تیری که در کمان 
 داریــد را پرتاب کنید تــا ببینید چه 

می شود.

  کسی را اســتخدام کنید که 
انسانیت داشته و رقابت طلب باشد

هنگام مصاحبه با یک متقاضی کار؛ با 
خود فکر می کنم: آیــا این فرد انگیزه 
شرکت در مسابقه و عالقه به بازی دارد؟ 
برخی از مردم به بردن خویش ایمان 
ندارند و فکر می کنند باید میدان را به 

دیگران بسپرند.
کســی که دو ویژگــی هدفمندی و 
دوست داشتنی بودن را دارد یک فرد 
جادویی است. در صورت یافتن چنین 

فردی حتما استخدامش کنید.
به این فکر کنید که آیا دوســت دارید 
با این شخص در یک پرواز پنج ساعته 
هم صحبت شــوید و یــا حاضرید به 
همراه وی ساعاتی را اختصاص به حل 

مشکالت دهید.

  از ورزشــکاران مقــام دار در 
کارهای گروهی استفاده کنید

من به اســتخدام ورزشــکاران عالقه 
دارم. در شــرکت من، یــک بازیکن 
تنیس نیمه حرفه ای، قهرمان سرعت 
 تیــم واترپولوی دانشــگاه کالیفرنیا، 
لس آنجلس و یکی از اعضای تیم اسکی 

ایاالت متحده را می بینید.
ورزشــکار بودن الزمه پیشرفت شما 
در یک صنعت نیســت اما این گروه از 
مردم، انگیزه بردن دارند و به دیگران 

در رسیدن به هدف کمک می کنند.

  در حضور همه قدردانی کنید
به همــه کارمندان ایــن اطمینان را 
بدهید که فرصت به چالش کشــیده 
شدن را دارند و در صورت موفقیت از 
آن ها قدردانی خواهد شد. در شرکت 
من ماهانه، جلسه ای برقرار می شود که 
همه کارمندان در آن حضور دارند و در 
این جلسه هر کسی که به اهداف مورد 
انتظار دســت یافته باشد مورد تقدیر 

قرار می گیرد.
هدف این اســت که تنها فــرد موفق 
تشویق نشــود بلکه دیگران نیز برای 

موفقیت تحریک شوند.
محیط کار باید به شکلی شفاف باشد 
که همه در مقابل یــک دیگر تصمیم 
بگیرند و چیزی مخفی از دیگران نباشد 

و از یک دیگر یاد بگیرند.

  حس مالکیت را ایجاد کنید
هر کس کــه در شــرکت راه می رود 
باید فکر کند که شــرکت مال اوست. 
کارمندان شــما چه مالک باشند چه 

سهام دار، آن ها را تشویق به این کنید 
که شــخصیت شــان را با نام تجاری 

شرکت بیامیزند.
در شرکت من وایت بردی وجود دارد 

که هر کس بخواهد پیشنهادش را در 
آن می نویســد. اگر پیشنهادی مورد 
قبول واقع شــود و رییس آن قسمت 
قبول کند که منابــع را در اختیار فرد 

بگذارد، فرد مذکور مــی داند که باید 
تمام تالشــش را صرف کنــد که آن 

پیشنهاد تحقق یابد.
برای مثال، پیشنهاد یکی از مهندسان 
مــن این بود کــه همه کارمنــدان با 
دوچرخه به محل کار بیایند، شرکت 
هزینه را متقبل شد و مهندس مذکور 
تمام تحقیقات الزم را انجام داد. اکنون 
ناوگانــی از دوچرخه در شــرکت من 

وجود دارد.
کارمند دیگری پیشنهاد یک مسابقه 
اســکی را داد. دیگری گروه موسیقی 

شرکت و ....

    وجود تفریح الزم است
اگر قصد برگزاری مســابقات ورزشی 
را دارید در نظر دارشــته باشید که از 
ضروریات نیست مسابقات جدی باشند 
و یا به یکی از اهداف کسب و کار مربوط 

باشند.

به جز تعییــن اهــداف، چالش های 
تفریحی نیز برای کارمندان تان فراهم 
کنید. ساالنه در مکانی خارج از شرکت، 
کارمندانم کارهای جالبی مانند کشتی 
سومو )وزن ســنگین( و مسابقه گذر 
 از موانعی ماننــد گل، آب و ... ترتیب

 می دهند.
ایــن لحظــات ســرگرمی در کنار 
مجادالتی که در محل کار شاهداشان 
هســتیم باعث می شــوند افــراد به 
یکدیگر به چشم هم تیمی نگاه کنند 
و در صورت صحیح رفتار کردن، به هم 

نزدیک تر می شوند.
چه در صنعت فوالد سازی باشید چه 
ســاخت نرم افزار، این فرهنگ رقابت 
را در محل کارتان ایجاد کنید. کسانی 
را استخدام کنید که به دنبال پیشرفت 
باشند و تالش کنید هر روز به اهداف 
 تیم شــان نزدیــک تــر و نزدیک تر

 شوند.

روش های ایجاد رقابت سالم در محیط کار؛

انگیزه ایجاد کنید!

چه در صنعت فوالد 
سازی باشید چه 
ساخت نرم افزار، 

این فرهنگ رقابت 
را در محل کارتان 

ایجاد کنید. کسانی را 
استخدام کنید که به 

دنبال پیشرفت باشند 
و تالش کنید هر روز 

به اهداف تیم شان 
 نزدیک تر و نزدیک تر

 شوند.

اگر صاحب کسب و کار هستید یا حتی به عنوان کارمند در 
شرکتی فعالیت می کنید یقینا تایید می کنید که رقابت از 
جمله فاکتورهای مهم در موفقیت هر بنگاه تجاری محسوب 
می شود و نبود این عامل انگیزه افراد برای پیشبرد اهداف از 
پیش تعیین شده شرکت و تالش برای بهتر شدن را از بین 

می برد.
با در نظر داشتن همین اصل توصیه می شود شما نیز از راه های 

زیر رقابت سالمی میان کارمندان تان ایجاد کنید.

،،
هنگام مصاحبه با یک متقاضی کار؛ 

با خود فکر می کنم: آیا این فرد
 انگیزه شرکت در مسابقه و عالقه

 به بازی دارد؟ برخی از مردم به
 بردن خویش ایمان ندارند و فکر

 می کنند باید میدان را به
 دیگران بسپرند.

entrepreneur  : منبع
یـــادداشت
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 The city is located at the heart of the desert 
and it is hard to go there. However, the city 
attracts a lot of domestic and foreign tourists 
every year. The small city contains many 
tourism attractions as follows.
The sole residential fortress in Iran
There are historical relics dating back to 
about 2,000 years ago in Jandaq. The city has 
been located on the path of the historical Silk 
Road and has been a place where caravans 
rested.
There is a fortress in Jandaq, which is 
called Anoushirvan Fortress and is the sole 
fortress in the country where people still live. 
Anoushirvan Fortress is one of the biggest 
historical fortresses off the country which 
comprises walls with towers on the four 
sides.
The historical and spectacular fortress has a 
gate, which is flanked by two towers, each 22 
m high, and opens to the east. Anoushirvan 
with its unique architectures is located 
amid the historical part of Jandaq and has 
special characteristics. If you go there in the 
middle of the summer, you would be having 
a cold weather while the climate is relatively 
warmer in wintertime. The fortress encircles 
old and beautiful houses in which the people 
of Jandaq still live.

Religious people
The grand mosque of Jandaq and the once 
residence of the famous poet, Yaghmay-e 
Jandaqi, are located inside Anoushirvan 
Fortress. The grand mosque of Jandaq has 
been a place for gatherings held by the faithful 
since 960 AH and includes a square which is 
used for mourning over Imam Hossein (AS) 
during the lunar month of Moharram.
All people of Jandaq are Twelver Shias and 
strictly religious. Despite its small population 
(about 6,000), religious caravans are sent 
out from the city to Saudi Arabia, Iraq, and 
Syria annually.The house of Yaghmay-e 
Jandaqi enjoys a special architectural style 
among all houses which have been built 
inside Anoushirvan Fortress. The building 
enjoys historical significance and in the case 
of good attention by officials, it can be turned 
into a major tourism attraction.
Egypt in Iran
A village called Mesr (Persian name for 
Egypt) is located 40 km from Jandaq and 
is a major resort for domestic and foreign 
tourists.
The village has been built about 150 years 
ago by a person called Yousef and he named 
his village after the city where Prophet Joseph 
(Yousef in Persian) once reigned. Due to 
its geographical location and existence of 
beautiful sand dunes, the village is very 
attractive to eco-tourists. Tourists can ride 
on camels when visiting the village.It would 
be an incredible experience to pass through 
sand dunes, which will be possible during 
a visit to Jandaq.Also, caravans of tourists 
visiting the village, spend the night in the 
desert so as to watch stars in beautiful nights 
of the Iranian desert. Foreign tourists visiting 

the region have been surprised at seeing so 
much beauty.
Red gold in Jandaq
Saffron is a major product of Jandaq. The city 
yields a high-quality variety of the Iranian 
saffron, but due to water shortage, it is only 
consumed by locals.Jandaq carpets have 
been among the most famous Iranian carpets 
since a long time ago. Due to long distance, 
unemployment is among major problems 
of the city. People of Jandaq make a living by 
working at brick kilns and weaving Naein 
carpets.There are many mines around Jandaq 
where young people work. People of Jandaq 
expect their city to become more prosperous 
by attracting tourists to their desert city.
Warm-blooded and hospitable
People of Jandaq are very warm-blooded, 
perseverant and hospitable due to their 
Islamic and religious culture. Jandaq and its 
people have been mentioned in the worlds 
of various historians and writers like Nasser 
Khosrow, in his travel logs, Hamdollah 
Mostofi, in his book “Nuzhat ul-Qulub”, 
Moqaddasi, in his book “Ahsan ul-Taqasim”, 
and Hekmat Yaghmaei in his book “On the 
Shores of Salt Desert”.A police station was 
established in Jandaq in 1941, but it was 
dismantled in 1971 because, during those 
30 years, not a single case was referred to it. 
The station has been reopened since 5 years 
ago, but it only handles cases related to road 
accidents.The people of Jandaq have a great 
spirit and play host to tourists who visit 
their city from early fall up to the middle of 
the spring. During that period, the weather 
in Jandaq is very pleasant for tourists who 
crave to know more about its historical and 
natural heritage.

Jandaq:  
Historical Old Town

Setareh Hotel:
Good Restaurant, Well 
Position

Jarchi Mosque: important 
buildings in Qaiserie market
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Aran-Bidgol 
salt lake

The salt lake is 
located in the central 
desert region of Iran. 
This lake is known as 
Aran va Bidgol salt 
lake. Choosing this 
name is due to the 
high salinity of the 
lake, in such a way 
that salt particles 
float on the lake in 
the summer. 
This lake with the 
length and width of 
80 and 30 kilometers 
respectively is the 
result of tectonic 
subsidence that is 
created 795 meters 
above the sea level. 
The area of Aran-
Bidgol salt lake is 
about 3000 square 
kilometers; it is like 
a triangle that its 
vertex facing the 
north.
This natural site is 
covered with salt 
deposits which 
have been created 
over centuries by 
the accumulation of 
floods and surface 
water. The salt depth 
here is between 5 
to 54 meters, which 
is separated by the 
clay layers. The 
interesting point 
here is that the 
water level of the 
lake will reach to 
two centimeters in 
some areas in the 
rainy months, but 
when the sun shines, 
it will be evaporated 
quickly.
The important rivers 
that get into this lake 
are the Shour River, 
Karaj River, Jajrud 
River, Hableh-Rud 
River, and Qareh-
Chai River, all of them 
located on the north 
and west of this site. 
The most important 
compounds in the 
salt lake are sodium 
chloride, sodium 
sulfate, magnesium 
chloride, magnesium 
sulfate, and etc.  
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where to stay

cultural heritage

Setareh Hotel, with the calm and pleasant 
environment and the combination of modern and 
traditional architecture and beautiful decorations, 
is located in the historical part of Isfahan, about 500 
meters to Naghsh-e-Jahan square. Constructed on six 
floors with 52 different rooms and suites, benefiting 
suitable decoration and appropriate facilities. This 
hotel also includes a traditional restaurant, a summer 
restaurant on the roof, coffee shop, coffee net, room 
service, and private parking places and try to provide 
a calm and pleasant environment for the tourists 
traveling to Isfahan.
 Rooms
Setareh hotel constructed on six floors with 52 
different rooms and suites, benefiting suitable 
decoration and appropriate facilities.
 Summer Restaurant
The summer restaurant on the roof of the hotel, with 
a tremendous view of Naghsh-e- Jahan square and 
serving afternoon meals, beverages and also Persian 
and continental foods in open and clear air of Isfahan 
is your host.
Coffee Shop
The coffee shop is open 24 hours a day in the hotel.
 Traditional Restaurant
The traditional restaurant, with its exclusive 
architecture that reminds the feasts held by the 
Iranians in the past, presents many kinds of traditional 
Iranian and continental foods, drinking tea in the 
traditional coffee shop, will be no doubt register 
a memorable and unforgettable day in your life’s 
memories.
 Formality
Banquets and ceremonies star hotel designer, 
performer, and implementation of the best wedding 
ceremony holding seminars and conferences, 
consultant and designer luxury ceremony dedicated 
embassies with kitchen and lounge. Star hotel with 
ceremonies and banquets sure to enjoy being together 
with good memories from our gift. The aim Warm the 
series, always achieve the highest level of quality. In 
this regard inspired from the last method of the world 
and integrate it with the tastes and culture of Iranian 
as well as gathering a team of experienced futuristic 
style and implementation of procedures and Wedding 
stylist services created to meet your trust is.

Jarchi Mosque was built in 1019 AH by Malek Sultan 
Jarchi Bashi, near the Grand Bazaar of Isfahan. It has 
no courtyard, and is actually like a shabestan.The 
inscription on the monumental portal of the mosque 
is designed with calligraphic art work. Decorative 
tile works with dark blue color theme is also used 
to design the Shabestan. White and brown color 
flowers are other ornamentation on the tiles. Among 
these decorations, the white and russet flowers 
are more obvious.The altar of this mosque is made 
of marble and the materials like tile, stone, brick, 
plaster, and even wood. In some mosques, we can 
see several alters that indicates a large population 
or the existence of different beliefs and prayers; 
although this mosque is small, it has two altars. The 
Ivan at the entrance of the Jarchi mosque  (the portal 
of the mosque) is designed with beautiful Muqarnas 
works.In the past, people made doors from plane or 
walnut wood, so that the xylophagous cannot cause 
structural damage to the doors; the entrance gate 
of this mosque that remained intact, is considered 
as one of the interesting historical monuments of 
Iran and it seems that it is also made of plane wood. 
There is a small stone-trough in front of the entrance 
gate of Jarchi mosque; stone-troughs are among 
the decorative and ritual objects in the religious 
buildings.

There are 
historical 
relics dating 
back to 
about 2,000 
years ago 
in Jandaq. 
The city has 
been located 
on the 
path of the 
historical Silk 
Road and 
has been a 
place where 
caravans 
rested.

Jandaq is a small city located 
south of the central desert of Iran, 
northeast of Isfahan province and 
is an administrative division of 
Na’in city. Jandaq is a combination 
of two Persian words, that is, Janb 
(next to) and Daq (desert).

Uraman or Huraman, as it is called in the 
Kurdish language, is a vast area covering the 
entire south of Kurdistan Province, west of Iran.
It has a very fine and pleasant weather. The 
area, due its mountainous terrain, is rich in 
tourist attractions and natural fascinations. 
Some of these attractions include “Darband 
Dezli” region with its highlands and green 
slopes, and the “Abshar Maloor” waterfall which 
obtains its water from the snow melting on high 
mountains.
Terraced farms and stone architecture of 

terraced villages, where the roofs of one row of 
houses happens to be the courtyards of another 
row of houses situated on a higher level, add to 
the beauty of the region.
Uraman village is located in an east-west valley 
on a steep slope overlooking the northern front 
of the Takht Mountains 75 km south of the city of 
Marivan. Since the village had been the center of 
the local rulers, it is called Uraman Takht, takht 
meaning throne in Persian. The climate of this 
region in spring and summer is very pleasant 
and it is very cold in winter.

The Uraman Takht Village is one of the attractive 
rural areas of Kurdestan which besides its 
panoramic views has valuable tourism 
capacities because of the annual performance 
of an ancient and wonderful ceremony of 
Peer Shahriar.The inhabitant of this territory 
and their language is known as Hevarami. 
The Urami dialect of Kurdish is spoken here. 
Ancient fire temples and remnants of this region 
indicate that the inhabitants were Zoroastrians 
before embracing the truth of Islam. The Sirvan 
River flows from the deep valleys of this region 

a n d 
meanders into neighboring Iraq. The 

border areas of the Sirvan River are called 
Ravar. Here the lands are covered with walnut, 
pomegranate, fig and mulberry trees. In spite 
of rugged geographical climatic conditions the 
inhabitants abide by their traditions.

Uraman Takht: A Fascinating Natural Site of Iran’s Kurdistan Province

Iran
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Iranian First Vice-President 
Eshaq Jahangiri said that despite 
the pressures and sanctions 
imposed by the US to prevent the 
country’s oil exports, Tehran will 
continue its crude sales.“Despite 
all pressures by the Americans, 
Iran has its own customers and 
everything is moving ahead 
without any problem,” Iranian 
Legislator Behrouz Nemati quoted 
Jahangiri as saying in a closed-door 
session with the parliamentarians 
in Tehran .According to Nemati, 
the Iranian first vice-president 
also said that the country has 
exported over $26bln worth of non-
oil products in the past 6 months.
His remarks came after Managing 

Director of Exports Guarantee Fund 
of Iran Kamal Seyed Ali announced 
late in September that Iran’s non-
oil exports would increase by the 
end of the current Iranian calendar 
year (on March 20, 2019).The 
official recounted that the Iranian 
outward trade in non-oil sector 
would 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 addressing 
the Export Guarantee Fund of Iran 
workshop.

  Iran's 
Biggest 
Mortgage 
Provider 
Extends €14b 
in 3 Decades
Iran's housing and 
construction sector 
has received about 
2.09 quadrillion rials 
(over 14€b) worth 
of loans during the 
past three decades, 
according to the state-
run agent bank of the 
sector.
The value has been 
converted based on 
the euro's Tuesday 
exchange rate of 
146,210 against the 
rial, as the dollar saw 
wild fluctuations in 
the day and a clear 
and stable rate was 
elusive.
Bank Maskan 
disclosed a long-term 
lending portfolio that 
shows it has allocated 
a total of about 2.22 
quadrillion rials (over 
15€ billion) from the 
fiscal 89-1988 up to 
the end of the fifth 
month of the current 
fiscal year on Aug. 22, 
according to Financial 
Tribune.
Of this amount, 
the overwhelming 
majority, about 2.09 
quadrillion rials, 
has been dedicated 
to the housing and 
construction sector, 
reports HIBNA, the 
official news outlet of 
the bank.
The total number of 
loans handed out to 
applicants during 
the -30year period 
was reported at 
10.03 million, of 
which 8.86 million 
loans were allocated 
to the housing and 
construction sector.
Bank Maskan, which 
is owned by the 
Maskan Investment 
Group, accounts for 
almost all housing 
loans allocated to 
Iran's housing and 
construction sector. 
The Central Bank of 
Iran does not prohibit 
other banks from 
engaging in issuance 
of facilities for the 
sector. However, all 
of them, except the 
state-run Bank Melli 
Iran, have refrained 
from entering the 
sector due to their 
own problems, 
including a hefty 
credit crunch. 
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First VP: Iran’s Oil Buyers Never Stop

The Islamic Republic of Iran is able 
to increase its oil exports volume at 
international level, he said asserting 
that Iran is highly capable of exporting 
gas to the neighboring states and other 
countries.
Given the environmental issues 
discussed, it is predicted that gas 
consumption will experience a 
significant growth in the next few years 
up by 2030, he maintained.
Islamic Republic of Iran is one of the 
major gas producers in the world, he 
said, adding “most neighbors will use 
Iranian gas in the near future, so that it 
is logical to prepare infrastructures for 
exporting gas to neighboring countries”.
He pointed to gas-supply project 
in the country and said, “100 and 95 
percent of urban and rural areas of the 
country have been supplied with gas 
respectively. In the same direction, gas 
has been supplied to most industrial and 
petrochemical industries of the country.”
CEO of the National Iranian Gas Company 
(NIGC) Hamid-Reza Araghi once again 
reiterated that Iran has high potential to 
transmit its gas to the neighboring states 
and other countries in the LNG (liquefied 
natural gas) form.
While Iran is one of the few at the top 
of list of rich states in terms of energy 
resources, both oil and gas, in the world, 
the US is after cutting Iran’s revenues 
from energy export of Iran. Due to the 
facts, and the rich resources of Iran, 

many experts believe that the US dream 
will never come true and will further 
exacerbate the situation in the world 
energy market.
On July 8, the Iranian parliament’s 
research center has readied a 
comprehensive plan that includes a 
detailed list of policies and moves to 
fight off sanctions as Washington sped up 
attempts to rally international support 
for intensified pressures on Tehran.
The comprehensive “active anti-
sanctions plan” that has been compiled 
at the parliament research center 
after long studies and consultations 
with experts from Iranian research 
and academic centers, traders and 
entrepreneurs is now under study 
by senior Judiciary, Parliament and 
Government officials for a final editing.
The program that mainly aims to make 
the country “unsanctionable” has been 
developed in contrast to the US sanctions 
program and has reportedly been edited 
seven times so far, several MPs told FNA.
Information obtained by FNA reveals 
the program offers a package that also 
involves social and cultural measures to 
reinvigorate the country’s economy and 
infrastructure against the US sanctions 

that come into effect from 90 to 180 days 
after their re-imposition and seek to 
wear off Iran’s economy step-by-step.
The plan also entails specific time-
based nuclear, security and political 
leverages that would be enforced in 
reprisal for enemy threats, while it also 
envisages transient waivers that could 
be extended, halted or annulled based on 
relevant decisions by authorities.
The plan to make Iran sanction-proof 
includes detailed measures in two 90-
120 days and 180-210 days periods in 
various areas of monetary, banking and 
currency sector, liquidity management 
and deterring middlemen disruption 
and negative interference, optimized 
forex reserves management, facilitated 
money transfer in the international 
market, reduction of intermediary 
currency role, strategic commodities, 
budget resources and use, energy, 
business, trade, structures, culture, 
society, media and legal affairs.
Meantime, several other plans have 
also been compiled by university 
and research centers for improving 
economy through reinvigoration of 
national potentials to make the country 
sanctions-proof.

India Cuts Oil Purchases from US, 
Turns to Iran Ahead of Sanctions
Indian buyers reduced US crude purchases and 
loaded up on Iranian oil ahead of the restart of 
US sanctions next month and as the WTI-Brent 
differential narrowed, according to traders and 
shipping intelligence firm Kpler.
US oil shipments to India fell to 84,000 barrels per 
day (bpd) last month, down 75 percent from a record 
high of 347,000 bpd in June, Kpler data showed. India 
accounted for 12 percent of US crude exports in June.
Last month, Indian buyers lifted purchases of Iranian 
crude to 502,000 bpd, up 111,000 bpd over August, 
in "a last gasp" of purchases "before sanctions 
actually hit," a US-based trader said, adding that those 
additional barrels displaced US crude.
Overall US exports also fell 917,000 bpd to 1.7 million 
bpd in the last week of September, according to the 
Energy Information Administration, as a stronger US 
dollar and Brent's premium to WTI fell, making US 
crude less affordable.
India, which has become a key Asian destination for 
US crude this year, has been one of the top two buyers 
of Iranian crude. However, the country's refiners since 
June have cut purchases of Iranian crude ahead of US 
sanctions.
US exports to all Asian countries fell 73,000 bpd to 
427,000 bpd last week, while US shipments to Europe 
dropped 102,000 bpd to 543,000 bpd, Kpler data 
showed, according to Reuters.
Iran's crude exports to China also increased by 29,000 
bpd to 620,000 bpd, according to Kpler, as China cut 
its US purchases amid an ongoing trade spat with the 
United States.

Chinese increase in Iran oil 
imports could offset impact of US 
sanctions: Novak
 China's possible decision to increase its imports 
of Iranian oil could offset the negative impact of US 
sanctions on Iran's oil industry, Russian Energy 
Minister Alexander Novak said on Thursday.
'We do not fully understand how the consumers from 
the Asia-Pacific region will react, and whether China 
will increase its imports [of Iranian oil]. There will be 
no change [on the market] if the flow of Iranian oil is 
redirected. There are a lot of uncertainties that we do 
not fully understand today,' Novak said on the sidelines 
of the Russian Energy Week, Sputnik reported.
Novak pointed out that the move would affect Chinese-
US trade relations, triggering another stage of trade 
war between Beijing and Washington.
'These volumes are insignificant for the Chinese 
economy, so if there is a decision [to stop importing US 
oil], the People’s Republic of China will be able to shift 
to other sources without any problems,' the Russian 
minister added.Media reported on Wednesday citing 
the president of China Merchants Energy Shipping Co 
(CMES) that shipments of US crude oil to China had 
been stopped amid the escalating China-US trade war.
Iran’s envoy to the Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) Hossein Kazempour 
Ardabili said in late September that other OPEC 
members will be unable to compensate for missing 
Iranian oil supplies on the market after US sanctions 
against Tehran go into force.

 Iranian Deputy Oil Minister 
Hamid Reza Araqi said on 
Wednesday that Iran has the 
capability to increase its oil and 
gas export to a large extent.
Araqi, who also serves as the 
CEO of the National Iranian 
Gas Company (NIGC), made 
the remarks on the sidelines 
of Russian Energy Week 
International Forum.

Official: Iran Highly Capable to Jump 
Oil, Gas Export

news

While Iran is one 
of the few at the 
top of list of rich 
states in terms of 
energy resources, 
both oil and gas, 
in the world, the 
US is after cutting 
Iran’s revenues 
from energy export 
of Iran. Due to the 
facts, and the rich 
resources of Iran, 
many experts 
believe that the US 
dream will never 
come true and will 
further exacerbate 
the situation in 
the world energy 
market.

Iran Eyes Development of Non-
Ferrous Industries
 Non-ferrous metals and mining industries in Iran have remained relatively 
underrated, considering their notable share of non-oil exports—a major 
focus for the country, especially in view of the reimposition of US sanctions.
Donya-e-Eqtesad Media Group, Financial Tribune’s parent company, is 
holding a first-of-its-kind two-day Iran Non-Ferrous Industries Market 
and Related Technologies Conference and Expo in Tehran on Tuesday, with 
state and private sector players in attendance. The main aim of the event is to 
direct more attention to the vital industries against the backdrop of a chaotic 
currency market that has taken the center-stage in the past few months. 
 Major Challenges
The confab, held in the IRIB Conference Center, was inaugurated by Alireza 
Bakhtiari, the CEO of the media group and an industry player, who first 

referred to major challenges facing the industries. He referred to water 
shortage, environmental issues, limited foreign investments, lackluster 
government consideration, private sector limitations and unilateral foreign 
sanctions as some of the challenges.“But the main point is not the existence of 
these challenges, rather the different weights of these challenges in the minds 
of policymakers, non-ferrous industry players and industry development 
pundits,” he told the gathering.“This makes focusing adequately on priorities 
more difficult."Bakhtiari noted that the conference wishes to strike a state of 
unison in the thought processes of the main stakeholders of the industries. 
Attended by about 30 major local firms and 10 international companies in 
addition to the main authorities of the industries and experts from Germany, 
Italy, France, Finland, Spain, Australia, India, Georgia and Turkey, the 
conference is slated to become a tour de force on the regional scale.
Vast Potential
Bakhtiari was followed by Mohammad Abka, CEO of Foolad Technic 

International Engineering Company, 
who mainly tried to emphasize the 
vast potential in the non-ferrous 
metal industries.“For instance, 
we exported 58,000 tons of lead in 
2017, whereas our true potential 
(capacity) was 110,000 tons,” he said. 
“We exported 136,000 tons of copper, 
while we could ship up to 456,000 tons”.
He pointed out that the efficiency of the 
industries, in relation to their workforce, is only 
a fraction of that witnessed at the global level. 
Bakhtiari noted, for example, that Iran’s copper industry has %25 of the 
efficiency seen internationally while zinc and aluminum industries only have 
one-third of the globally accepted efficiency.

Iran, Russia 
confer on 
using national 
currencies in 
trade
Heads of Iran and Russia central 
banks met in Moscow Thursday, and 
discussed various issues related to 
banking cooperation, particularity 
the use of national currencies in trade 
transactions.

Following the recent meeting of 
Iranian and Russian presidents in 
Tehran focused on boosting trade and 
financial ties between the two sides, 
the Governor of Central Bank of Iran 
(CBI) Abdolnaser Hemmati headed a 
delegation to Moscow and held talks 
with his Russian counterpart Elvira 
Nabiullina on Thursday.During the 
meeting, the two sides conferd on the 
use of national currencies in bilateral 
trade, the use of financial messaging 
systems, the increase of the level of 
brokerage relationships, and the 

funding of civil and development 
projects.Head of the Central Bank of 
Russia, Elvira Nabiullina, voiced hope 
that cooperation between the two 
countries’ banking networks would 
increase in the near future within the 
framework of a roadmap recently 
agreed on by the two countries.
They also agreed to continue 
technical and specialized 
negotiations between the two 
sides’ teams of experts until the 
desired results are achieved in the 
aforementioned areas.

In a post on his Instagram page 
following the meeting, Hemmati 
said the talks with the head of Central 
Bank of Russia were “constructive”, 
which could serve as a “good start 
for developing financial and trade 
relations between the two countries.”
He also noted the strong resolve on 
the part of Russian leadership for 
developing economic ties with Iran, 
adding that conducting transactions 
on the basis of national currencies 
would be one key topic of discussion 
between the two sides.



Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
highlighted the Donald 
Trump administration’s 
arrogant nature and the Saudi 
government’s wrong policy 
to rely on the US supports, 
suggesting that Tehran and 
Riyadh can “build a strong 
region”.“President Trump 
repeatedly humiliates the 
Saudis by saying they can't last 
2 weeks without his support. 
This is the recompense for the 
delusion that one's security can 
be outsourced,” Zarif said on his 
Twitter account on Thursday 
evening.   “We again extend our 
hand to our neighbors: let's build 
a "strong region", and stop this 
conceit,” he added in his tweet.
US President Donald Trump 
made a new remark about close 
ally Saudi Arabia on Tuesday, 
saying he warned Saudi Arabia’s 
King Salman he would not last in 
power “for two weeks” without 
the backing of the US military.

Russian President Vladimir 
Putin stressed that the 
presence of the US troops 
in Syria is illegitimate and 
violates the UN’s Charter.
Putin made his remarks at 
the Russian Energy Week 
plenary session, SANA 
reported from Moscow.
The Russian president 
stressed that the US 
violates the UN’s Charter 
since the foreign military 
presence on the territory 
of another state without 
approval of the UN or a 
request by the government 
of that state constitutes a 
flagrant breach of the UN’s 
Charter, adding that there 
is no rational explanation 
for maintaining US forces 
in Syria after the defeat 
of Daesh (ISIS) terrorist 
organization in the country.
He reiterated Russia’s 
continuous efforts to reach 
a settlement for the crisis 
in Syria and eliminate 
terrorism in order to 
restore security and 
stability, noting that Sochi 
agreement on Idleb serves 
this purpose.
In a statement following 
his talks with the Austrian 
Chancellor Sebastian Kurz 
in St. Petersburg, Putin 
expressed hope in reaching 
a settlement in Syria, 
underlining the importance 
of coordination with the 
Syrian government to make 
progress towards achieving 
this goal.

China describes US vice president's 
claim as 'ridiculous'
 China rejected the US vice president's claim that 
Beijing was meddling in American elections, describing 
the anti-Chinese remarks as 'unwarranted' and 
'ridiculous'.“China has initiated an unprecedented 
effort to influence American public opinion, the 2018 
[midterm congressional] elections, and the environment 
leading into the 2020 presidential elections,” US Vice 
President Mike Pence said on Thursday during a highly 
anticipated speech in Washington, dispatches reported.
In reaction, Chinese Foreign Ministry Spokeswoman Hua 
Chunying said on Friday that Mr Pence had 'slandered' 
China. 'The relevant speech made unwarranted 
accusations against China's domestic and foreign 
policies and slandered China by claiming that China 
meddles in the US internal affairs and elections. This is 
nothing but speaking on hearsay evidence, confusing 
right and wrong and creating something out of thin 
air,' Chinese state news agency Xinhua quoted Hua as 
saying.'It is very ridiculous for the US side to stigmatize 
its normal exchanges and cooperation with China as 
China interfering in its internal affairs and elections,' 
said Hua, adding that China always follows the principle 
of non-interference in others' internal affairs and has no 
interest in meddling in US internal affairs and elections.
Iran could use Russia-US line to 
alert on Syria attacks
The United States is urging Iran to use the US-Russia 
deconfliction line in case of possible airstrikes in Syria, 
unlike a recent Iranian strike, which came with no 
warning, US Central Command Commander General 
Joseph Votel said in a press briefing Thursday.
'We have a well-established professional 
communication channel with the Russians that has 
worked well and has kept our respective forces safe as 
we’ve operated in this very complicated airspace,' Votel 
told reporters. 'So I think there is something available 
that they [Iranians] could use right now,' Sputnik news 
agency reported.
The statement addressed a Monday operation by 
the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) 
when multiple ballistic missiles were fired at several 
terrorist targets in Syria’s Abu Kamal region, where the 
organizers of the September terrorist attack in Ahvaz, 
Iran were located.
The strike hit targets just a few kilometers away from 
positions of US troops, Tasnim news agency reported.
According to Iran’s Supreme National Security Council 
Ali Shamkhani, Tehran sent the US military 'an important 
signal' with the attack.
Iran-Azerbaijan border cooperation 
satisfactory
Commander of Ardebil province Border Guards on 
Thursday hailed Iran-Azerbaijan Republic cooperation 
in protecting joint border as satisfactory, saying 
that currently, there is no special problem along the 
province’s borders with the country.
Brigadier General Houshang Hosseini told reported late 
Thursday that the interaction is to the extent that the 
Iranian and Azeri border guards meet each other two or 
three times a day to remove possible problems.
Security prevails along the Iranian borders with 
Azerbaijan Republic, he said.
Saying that Ardebil province as one of the safest borders 
of the country, he noted that no suspicious case has so far 
be seen in the border areas of the two countries.
Located in northwest of Iran, Ardebil province has 380 
kilometers of common border with Azerbaijan Republic.

Iranian people to foil sanctions, slap 
US again: Supreme Leader

The great gathering of ‘The Service by Mobilized 
Forces’ where tens of thousands of Basij members 
(Mobilized Forces) from Tehran Province have 
come together was held at Azadi Stadium earlier 
Thursday. Ayatollah Khamenei delivered a speech 
to the audience at the gathering.
The Supreme Leader of the Islamic Revolution-- 
Ayatollah Khamenei-- began his speech by referring 
to the upcoming Arbaeen march and asserted: The 
very important days come after Ashura: the days of 
the saga of Lady Zeinab.
The Leader of the Revolution addressed the 
audience on the coming of the Arbaeen and said: 
Arbaeen is around the corner. Our nation, the Iraqi 
nation and many people from other nations are 
making the arrangements for the great saga of 
Arbaeen.
Ayatollah Khamenei mentioned that the Iranian 
and Iraqi nations are preparing themselves for the 
magnificent Arbaeen march of millions of believers 
and added: On days like these days the roads from 
Karbala, Kufa, Levant (Shaam) towards Medina 
were the path on which the glorious saga of Lady 
Zeinab (a.s.) and Imam Sajjad (a.s.) along with other 
captives of Ashura unfolded with their luminous 
movement: these personalities managed to make 
the message of Ashura eternal-- make it perpetual 
and immortal.
He went on to say: On these days, we, too, feel a 
stronger bond with those magnanimous martyrs 
in our hearts. Ayatollah Khamenei described the 
Arbaeen march of millions as: The Arbaeen saga is 
a wonderful phenomenon which has unfolded-- by 
the Grace and Mercy of God-- at a time when the 
World of Islam most needed such epic.
The Supreme Leader of the Islamic Revolution 

offered a summary of the points he was to deliver 
to the 100 thousand gathering and maintained: 
The gist of my speech today represents 1st, Iran’s 
majesty; 2nd, Islamic Republic’s sovereignty; and 
3rd Iranian nation’s invincibility. These are not only 
some superficial slogans, like the slogans some 
others chant. These are facts that Iran’s enemies 
wish the Iranian people don’t recognize, or ignore 
them and think otherwise about themselves and 
their country. But these facts are too obvious to be 
denied.
Ayatollah Khamenei stressed that the greatness 
of the Iranian nation is nothing new and has been 
there for centuries, adding: As for the topic of Iran’s 
majesty, not just in the present time—rather, Iran’s 
majesty is a historical matter through eras. Our dear 
country has managed to stand out proudly among 
Muslim nations—and in some epochs, among 
all nations in the world—on arenas of science, 
philosophy, politics, arts and humanities. This is true 
in our era, and at the historical eras, except for the 
200 years preceding the Islamic Revolution-- that is, 
during the Qajar and Pahlavi regimes-- when Iran’s 
majesty was damaged during these reigns.
“On the sovereignty of the Islamic Republic,” 
Ayatollah Khamenei held, “it suffices to point out 

that it saved Iran from the domination of UK and US; 
a domination that had begun in early 19th century 
and arrogant, merciless foreigners ruled over 
country’s every matter.”
He went on to say: For the first time in the recent 
century, the Islamic Republic could prevent 
dissolution of the country in a war. For the first 
time, the Iranian nation during the 8-year imposed 
war, managed to disappoint the extensive front of 
the enemy, and maintain the country’s territorial 
integrity.
Ayatollah Khamenei described the Iranian nation 
as undefeatable and asserted: I pointed out to the 
invincibility of the Iranian nation—which is, of 
course, because of Islam. This invincibility can be 
observed in the nation’s victory during the Sacred 
Defense against Saddam’s invasion and their 
resistance against enemies’ conspiracies during 
40 years.
Ayatollah Khamenei praised the role the youth of the 
country can play in the progress and development 
of the nation and said: The tip of the arrow of the 
huge popular movement is you, the youth. The 
experienced elderly, if not tired and exhausted, 
can guide and lead; but the youth are the engine for 
movement; similarly, it was so in the past.

Trump 
Repeatedly 
Humiliates 
Saudis: Iran’s 
Zarif

Putin: Presence 
of US forces in 
Syria illegitimate

 Iranian people, particularly the youth, 
will slap the US on the face once again 
by defeating the sanctions which is the 
last weapon of the enemies, the Supreme 
Leader said on Thursday.

Former US Defense Secretary Chuck Hagel on 
Thursday sharply criticized tough talk on Iran 
from senior Trump administration officials 
determined to ouster regime-backed forces from 
Syria.
“I don't know what our foreign policy objective 
is in the Middle East or almost anywhere else,” 
says former defense secretary at Defense One 
interview.
“The U.S. doesn’t even control half of Syria. You’ve 
got 2,000 [U.S.] troops up in the northeast corner. 
I mean, come on, you’re not going to drive Iranians 
out of Syria with 2,000 American troops,” Hagel 
said in an interview with Defense One. “It’s 

complete folly to think you’re going to threaten 
the Syrians or the Russians or the Iranians into 
anything.
“The Iranians live there,” he continued. “The U.S. 
doesn’t live in the Middle East. Unless you’re going 
to somehow eliminate the geopolitical realities 
of that—well, good luck Mr. Bolton. There is no 
other way around this, you’re going to have to find 
some resolution based on the common interests 
of those countries.”
Hagel’s criticism comes at a moment of intense 
scrutiny of the Trump administration’s strategy 
to box in Tehran, an objective that officials have 
made a cornerstone of the president’s foreign 

policy in the region. 
“This is not the Obama administration, would be 
my message to Iran and anybody else,” Bolton told 
reporters at the White House later on Thursday 
while rolling out the Trump administration’s new 
counterterrorism strategy, which makes Iran a 
focus.”
Hagel scoffed at the notion that the presence 
of 2,000 U.S. troops in Syria would be sufficient 
to ensure the departure of the thousands of 
Iran-backed fighters and proxy militia leaders 
operating in support of Syrian President Bashar 
al-Assad’s regime.

“ Y o u 
tell me what the foreign 

policy objective is to using 2,000 American troops 
stationed in Syria and then I’ll give you an answer. 
I don’t know what our foreign policy objective 
is in the Middle East or almost anywhere else,” 
Hagel said.

Hagel: It’s complete folly to threaten Iran
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 Pentagon sees China as 'growing 
risk' to US arms industry
The US Defense Department has warned that China represents 
a "significant and growing risk" to the supply of materials vital 
to the US military and national security, according to a new 
Pentagon report.There are nearly 300 vulnerabilities that could 
affect critical materials and components essential to the US 
military and arms industry, the Pentagon said in a nearly -150
page report released Friday."A key finding of this report is that 
China represents a significant and growing risk to the supply of 
materials and technologies deemed strategic and critical to U.S. 
national security," the report said.
The report also examined US shortcomings that contribute to 
weakness in domestic industry, including inconstant US military 

budgets that make it difficult for American companies to predict 
government demand. Another weakness cited was in US science 
and technology education.
A number of recent developments have heightened tension 
between Beijing and Washington, including a bitter trade war 
between the world's two largest economies. The trade war has 
added to tensions over cyber spying, freedom of navigation in the 
South China Sea and self-ruled Taiwan.
US Vice President Mike Pence accused China on Thursday of 
efforts to undermine President Donald Trump ahead of the 
November 6 congressional elections, saying that Beijing was 
"meddling in America's democracy."
Pence's comments echoed those of Trump himself in remarks 
at the United Nations last month, when Trump said that 
"China has been attempting to interfere in our upcoming 

2018 election."Chinese officials 
rejected the accusations. The 
Trump administration sees 
national security risks from 
Beijing's growing military 
and economic clout and wants 
to be sure China is not able 
to hinder the US military by 
cutting off supplies of materials 
or by sabotaging technology it 
exports. The report noted that 90 
percent of the world's printed circuit 
boards are now produced in East Asia, with over 
half of that occurring in China, presenting a risk to US military.

Syria hails China's effort to 
stand against terrorism
Foreign and Expatriate Ministry on Thursday held a farewell 
ceremony at the Four Seasons hotel in Damascus for Chinese 
Ambassador to Syria Qi Qianjin on the occasion of the end of his 
duties as China’s ambassador to Syria.
Delivering a speech, Deputy Foreign and Expatriates Minister 
Fayssal Mikdad said that China has stood by Syria during the crisis, 
which affirms the deep-rooted relations binding the two friendly 
countries, hailing the presence of the Chinese Embassy members 
during the crisis and their steadfastness along the Syrian people, 
SANA reported.
Mikdad pointed out the ambassador’s efforts in bolstering bilateral 
relations between Syria and China, which have improved greatly 
over the past years, especially in the economic and commercial 
fields.Mikdad indicated that China has exerted every possible 
effort to stand in the face of terrorism and support Syria at the UN 
Security Council with the aim of confronting the draft resolutions 
that sought to destroy Syria.For his part, the Chinese Ambassador 
thanked the Syrian establishments for the efforts and coordination 
they provided to help him overcome the difficulties he faced as an 
ambassador, hailing the victories achieved by the Syrian Arab Army 
under the leadership of President Bashar al-Assad.

Russia: Iran fighting 
terrorism in Syria lawfully
Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova 
said on Thursday that Iranian military forces are fighting 
international terrorism lawfully and on the invitation of 
the Syrian government.
She made the remarks in a news meeting where she 
referred to Iran’s recent missile attack on those behind the 
terrorist attack in Ahvaz off the eastern coast of Euphrates.
Iran's Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) on Monday 
fired six surface-surface ballistic missiles at takfiri 
terrorists' positions in areas east of Euphrates Syria.
In the operation, some of the leaders and agents of the 
recent terrorist crimes were killed or injured, and their 
infrastructures and ammunition depots destroyed.
At least 25 people, including women and children, 
were killed and more than 60 others injured 
in September 22 terror attack in Ahvaz which took 
place during a military parade held to mark the 38th 
anniversary of the eight-year (88-1980) war imposed 
on Iran. The self-proclaimed Saudi-affiliated Al-
Ahwaz terrorist group claimed responsibility for the  
attack.



Iran, Russia confer on using 
national currencies in trade

2 Iranian documentaries to vie at 2018 
Slemani filmfest.
Two Iranian feature-length documentary films have made it into the 
international competition program of the 3rd Slemani International Film 
Festival in Iraqi Kurdistan region.The 3rd edition of Slemani International 
Film Festival, scheduled for October 10-16 in Sulaymaniyah, Iraqi Kurdistan, 
will screen five feature-length documentary films in the main international 
competition section.‘Song of God’ by Aref Mohammadi and ‘I Stay’ by Fatemeh 
Mazrban represent Iran at the feature-length documentary lineup. The three 
other films in this section include ‘The Scars of Dictatorship in the Life of an Actor’ by 
Rosa Berardo from Brazil; ‘Wounded Gold’ by Mustafa Hadzibrahimovic from Bosnia and Herzegovina; 
and ‘Armanli’ by Noura Gamal from Egypt.

Yemeni Ansarullah leader 
called for establishment 
of peace in the war-torn 
country and urged Saudi 
Arabia and its allies to stop 
aggression.'We will not 
surrender,' Abdul Malek 
Badr al-Din al-Houthi said 
in a local ceremony.He 
noted that the Sana'a-based 
Ansarullah seeks peace 
in Yemen and ending the 
enemies' aggression and 
invasion.The Ansarullah 
leader said that Saudi Arabia 
and Yemen's fugitive former 
president Abd Rabbuh 
Mansur Hadi have always 
sabotaged the peace process 
in Yemen despite concessions 
made by the Ansarullah.He 
referred to the US role in 
the deteriorating economic 
condition in Yemen and called 
for national solidarity against 
enemies' conspiracies.It is 
for more than three years 
that the people of Yemen are 
under the Saudi-led coalition 
attacks. 

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
04:40:37  
Noon call to prayer : 
11:51:28   
Evening call to prayer: 
17:59:31  

High: 28 ° c
Low: 9 ° c

5000 Rials

Ansarullah 
calls for peace 
in Yemen

Iranian people 
to foil sanctions, 
slap US again: 
Supreme 
Leader
Official: Iran 
Highly Capable 
to Jump Oil, Gas 
Export
Jandaq:  
Historical Old Town

Becoming cloudy

world

politics

ISFAHAN
N E W S

Headlines

7

6

5

7

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province Saturday,October 6,2018 
No.60 

The statement came just hours after Dutch Defense Minister 
Ank Bijleveld claimed that four Russians had attempted 
to carry out a cyber attack on the Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in The Hague.
"The government of Canada assesses with high confidence 
that the Russian military's intelligence arm, the GRU, was 
responsible" for these cyber attacks, the foreign ministry said 
in a statement, RIA Novosti reported.
The allegation comes amid the accusations against Russia by 
the US, Great Britain, and the Netherlands.
The US Justice Department has announced charges against 
seven alleged Russian military intelligence officials, accusing 
them of multiple hacker attacks around the world.
Earlier in the day, London and Amsterdam accused Russia of 
cyber attacks. The statements were promptly backed by NATO 
Secretary General Jens Stoltenberg and US Defense Secretary 
James Mattis.
All the claims were made during the ongoing NATO Defense 
Ministers summit in Brussels.

Western officials put forward accusations against alleged 
Russian hacking attacks on a regular basis, while Moscow 
has repeatedly denied such claims, stressing that it has no 
intention to interfere in other countries' internal affairs.
Mehdi Honardoost went on to say that imperialist forces 
are behind current unrest of the Islamic world while Iran is 
paying the price of resisting the imperialist pressures. 
'Iran will improve its ties with all of its neighbors,' he noted.
The envoy said Iranian Free Trade Zones have great potential 
for Pakistani businessmen and they should avail this 
opportunity through joint ventures.
Patron in Chief of Chamber of Commerce and Industry Quetta 
Ghulam Farooq Khailji expressing his views said that the 
Quetta trade body is playing a vital role to enhance ties with 
neighboring Iran. He also suggested signing a Free Trade 
Agreement with Iran to boost the bilateral trade. 
Earlier Patron in Chief of QCCI and President Haji QCCI Juma 
Khan Badazai welcomed the Iranian ambassador upon arrival 
at the head office of the trade body in Quetta. 

 Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova 
stressed that statements by British Prime Minister Theresa 
May on the admissibility of military operations without the 
authorization of the UN Security Council, where Russia can 
veto such proposals, contain nothing new.
"From London's official point of view, military operations 
are permissible without the authorization of the UN Security 
Council, [so] there is nothing new in May’s statements. Here 
the problem is something quite different. Her predecessors 
had to blush, find excuses and apologize to the international 
community for these military operations without the 
UN Security Council’s authorization, which they deemed 
possible and permissible to conduct," the diplomat told 
reporters at a press briefing on Thursday, TASS reported.
She recalled that former British Prime Minister Tony Blair 
apologized for the fact that the UK took part in the illegitimate 
Iraq war in 2003.
"From the standpoint of many people in the West, these 
actions are admissible, but later they attempted to justify 
themselves, while the whole world is trying to stave off their 
destructive consequences," Zakharova noted.
The UN Security Council has 15 members, including five 
permanent ones, which have the power of veto. These are 
Russia, the UK, China, the United States and France. By 
applying this right, each of these countries can block any UN 
Security Council resolution regardless of how many votes 
were cast in favor of any document. Moscow calls its Security 
Council veto right the cornerstone of the UN’s architecture, 
and without that, it would lose its stability.

The spokesperson also said a recent decision by the World 
Anti-Doping Agency (WADA) to reinstate Russia into the 
global organization prompted Britain to stoke another anti-
Russian smear campaign employing false accusations.
Last month, the world’s governing anti-doping body 
announced its decision to reinstate the membership of the 
Russian Anti-Doping Agency (RUSADA), which had been 
suspended since late 2015.
"As soon as Russia was reinstated into this sports 
organization, Great Britain, a trusted ally of the United States, 
which has been mercilessly drowning us, rushed for help," 
Zakharova added.
"A new wave of fake news, accusations and statements 
at different levels broke out," she stated, noting that "for 
instance, the British Foreign Office, which as it turns out 
now is specializing on security issues in the sphere of 
IT technologies, recently came up with a series of mind-
boggling statements in their ‘highly-likely’ fashion on the 
involvement of the so-called GRU (Military Intelligence 
Service) in cyber attacks around the globe, even against 
WADA’s servers".
According to Zakharova, it is an obvious attempt to link the 
WADA situation to the already hyped-up cases of the Skripals, 
Salisbury and Amesbury.
"Without any analysis whatsoever we see that everything 
- the GRU, cyber spies, Kremlin hackers, WADA - has been 
poured and mixed into a single bottle of perfume, perhaps in 
a Nina Ricci bottle of perfume," the Russian diplomat stated, 
adding that "it is simply a hellish perfume mixture".

 "We are seeking for a sustainable development 

of urbanization in Isfahan, we believe that the 

work axisfocus should be based on human- en-

vironment development, environment and , and considering 

the next future generations as well; according to the sustain-

able development, nobody is trying to pay attention to to-

day's life, but they try to ensure and protect the interests of 

future generation," Ghodratollah Nourowzi said.
"Currently, there is no empathy between the cities of the 
country regarding directing the investors, while this is 
an essential matter, and the secretariat of metropolitan 
mayors' forum should work on it, so that we can use these 
communications to build and develop the cities," the 
mayor of Isfahan continued.
Emphasizing on this fact that we should not only pay 
special attention to one city, he said, "If our neighboring 

city develops, we will succeed in the same direction 
too; therefore, we should consider the success of the 
neighboring city as our success to create a link between 
these small islands, then we will arrive to witness the 
prosperity of our beloved country."

 This summer, one million and six hun-

dred thousand passengers have been 

transferred through five passenger 

terminals affiliated to Isfahan municipality, said 

the Managing Director for the Organization of 

Passenger Terminals of Isfahan Municipality.
"Since the beginning of this summer up to 
now,  125 thousand suburban transportation 
service such as bus, minibus and taxis, have 
transferred passengers through five urban 
terminals,"  Abbas Mahboobi said.
Kaveh terminal provides daily services 
to120  different geographical regions of the 
country and Sofeh terminal services have 
been allocated for transferring passengers 
to60  different parts of the country. 
Mentioning to the existence of two hotels 
in Kaveh and Sofeh terminals, this official 
said: "five thousand passengers have been 
accommodated at these two hotels."
Pointing to the appropriate measures being 
taken by this organization with regard 
to beautification of the city terminals, he 
said: "painting walkways, curbs, railings 
and walls and also partial and complete 
repairing of different part of these terminals, 
seasonal flowers planting and trees and 

shrubs pruning , completion of the entrance 
and exit lighting project of the urban train 
stations at Kaveh terminal are among the 
accomplished activities of this organization 
during summer days."
Refering to the complete and round the 
clock readiness of the personnel in the 
terminals, he continued: "the health 
officer of the organization holds sufficient 
supervision on distributed edible items 
in booths and restaurants. The police 
forces are also based in terminals for the 
enhancement of security and welfare of the  
passengers."

Russian Diplomat: Nothing New in UK PM’s 
Remarks, London Bypassed UN Many Times

Canada Claims it Was Targeted by Russian 
Cyberattacks

Sustainable development of country 
depends on city-to-city cooperation

Isfahan terminals provide efficient service to 
passengers


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

