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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 
4,150,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,270,0005,182,000جدید

2,150,0002,331,000نیم سکه

1,180,0001,241,000ربع سکه

676,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18424180539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

مشاور عالی استاندار اصفهان:

 آب باید عادالنه 
تقسیم شود

مشاور عالی و مسئول هماهنگی امور مشاوران 
اســتاندار اصفهان گفــت: آیا کســی که در 
باالدست، حق دارد در شرایط کم آبی هرچه 
خواست مصرف کند در حالی که پایین دست 
در آرزوی یک قطره آب باشد؟ پس اگر آب کم 

است برای همه کم است.
 قربانعلی قائمی در همایش بررســی موضوع 
لوله گذاری و طرح بازچرخانی آب در زاینده 
رود در جمع روسای مجمع شوراهای اسالمی 
شهرستان های اصفهان، فالورجان، خمینی 
شــهر، مبارکه و لنجان اظهار کــرد: اگر قرار 
اســت کار جمعی انجام شود چه جمعی بهتر 
از نمایندگان مردم در ســاختار شــوارها که 

نزدیکترین حلقه بین ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
        نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان: شرایطی که بانک ها برای ارائه تسهیالت مقرر می کنند باعث می شود که این اقدامات چندان مورد استقبال فعاالن اقتصادی و صنعتی قرار نگیرد.

چالش های صنایع کوچک و متوسط درصنعتی ترین استان کشورفراوان است؛ 

دلسردی صنعتگران از بسته های حمایتی
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تــازه ها

گوشی های لنوو S5 پرو، 
K5 پرو و K5s معرفی 

شدند
 

تلفن های هوشــمند S5 پرو و K5 پرو 
روز گذشته به طور رسمی در کشور چین 
رونمایی شدند. گوشــی لنوو S5 پرو در 
 S5 واقع نسخه ای پیشــرفته تر از لنوو
محسوب می شود که اسفند سال گذشته 

معرفی شد.

تلفن بعدی یعنی K5 پرو هم نسخه ای پیشرفته 
تر از گوشی K5 به شمار می رود که تیر ماه سال 
جاری معرفی شد. لنوو همچنین تلفن هوشمند 
اقتصادی تر خود یعنی K5s را نیز روز گذشته 
معرفی کرد که از نظر کارایی از دو مدل یاد شده 
ضعیف تر خواهند بود اما قیمت مناســب تری 

خواهند داشت.

  مشخصات لنوو S5 پرو و ویژگی ها
لنوو S5 پرو از بدنه ای فلزی بهره مند شده. این 
تلفن هوشمند قطر ۷ میلی متری دارد و تنها 

۱۷۰ گرم وزن خواهد داشت.
این تلفن از چهار دوربین بهره می برد. دو سنسور 
در بریدگی صفحه نمایشگر به عنوان دوربین  
سلفی انجام وظیفه می کنند و دو لنز دیگر در 
پشت تلفن تعبیه شده اند. این تلفن هوشمند 
 IPS از نمایشگر ۶.۲۶ اینچی با صفحه نمایش
LCD استفاده می کند. نسبت ابعاد تصویر این 
گوشی ۱8.۷:9  خواهد بود و رزولوشن فول اچ 

دی ۲۲۴۰ در ۱۰8۰ پیکسل دارد.

تلفن هوشــمند لنوو S5 از اسنپدراگون ۶۲5 
اســتفاده می کرد و حاال نســخه  حرفه ای تر 
معرفی شده از اسنپدراگون ۶۳۶ بهره مند شده 
است. این تراشه با رم ۶ گیگابایتی در دو نسخه 
با حافظه هــای داخلــی ۶۴ گیگابایتی و ۱۲8 
گیگابایتی عرضه شده. باتری مورد استفاده در 
این گوشی ۳5۰۰ میلی آمپر ساعت خواهد بود و 
از فناوری شارژ سریع ۱8 واتی استفاده می کند.

بریدگی صفحه نمایش این تلفن همراه میزبان 
یک لنز ۲۰ مگاپیکسلی و یک لنز 8 مگاپیکسلی 
با دیافراگم دوگانه  f/۲.۲ اســت. اســتفاده از 
حسگر IR در بریدگی صفحه نمایش ویژگی 
فیس آنالک را به این تلفــن آورده که حتی در 
محیط تاریک هم به خوبی قابل استفاده است. 
دوربین های جلو می توانند تصاویر بسیار خوب 

سلفی یا پرتره را ثبت کنند.
پنل پشتی لنوو S5  پرو از ماژول دوربین دوگانه 
استفاده می کند و همچنین به دیافراگم f/۱.8 و 
فوکوس خودکار برای سنسور ۱۲ مگاپیکسلی 
اصلی و همچنین لنز دوم ۲۰ مگاپیکســلی با 
دیافراگم f/۲.۶ همراه با فوکوس اتوماتیک مجهز 

شده است.
دوربین دوگانه  پنل پشــتی این تلفن همراه از 
فیلمبرداری ۴K با ۳۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی 
می کند. نزدیک نمایی دو برابری اپتیکال و تار 
کردن پــس زمینه از دیگــر ویژگی های آن به 
شمار می رود. این تلفن هوشمند همچنین از 
اسپیکر های اســتریو در زیر قاب خود استفاده 

می کند.
 ZUI سیستم عامل مورد استفاده در این تلفن
5.۰ خواهد بود که مبتنی بر اندروید اوریو 8.۱ 
است. همچنین لنوو برای پشتیبانی بهتر این 
تلفن همراه از اجــرای بازی ها، حالت بازی هم 

به آن اضافه کــرده. ویژگی های دیگر این تلفن 
همراه، پشتیبانی از دو سیم کارت، امکان استفاده 
از حافظه  میکرو، بهره مندی از اینترنت سلولی 

نسل چهارم VoLTE است.

   مشخصات لنوو K5 پرو و ویژگی ها
تلفن بعدی لنوو K5 پرو نام دارد که جدید ترین 
میان رده  این شرکت چینی محسوب می شود 
که حاال به تلفن های K5 و K5 نوت که در سال 
جاری عرضه شدند پیوسته. از ویژگی های اصلی 
این تلفن همراه استفاده از دوربین دوگانه برای 
سلفی و پنل پشتی است. این تلفن از بدنه  فلزی 
با ابعاد ۱55.98 در ۷۴.98 در ۷.98 میلی متر 

استفاده می کند و تنها ۱۶5 گرم وزن دارد.
تلفن K5 پرو از ابعاد تصویر ۱8:9 پشــتیبانی 
می کنــد و صفحه نمایــش آن 5.99 اینچی با 
رزولوشــن ۲۱۶۰ در ۱۰8۰ مگاپیکسل است. 
چیپســت مورد اســتفاده در این تلفن همراه 
اســنپدراگون ۶۳۶ خواهــد بــود. رم شــش 
گیگابایتی با حافظه  داخلی ۱۲8 گیگابایتی از 

دیگر مشخصه های این تلفن همراه است.
باتری مورد استفاده در این تلفن همراه 5۰5۰ 
میلی آمپر ساعت است که از فناوری شارژ سریع 
۱8 واتی هم استفاده می کند. سیستم عامل مورد 
استفاده در این گوشی ZUI 5.۰  است که مبتنی 
بر اندروید اوریو 8.۱ خواهد بود. این تلفن همراه 
از حالت بازی هم پشتیبانی خواهد کرد. حسگر 
اثر انگشت در پنل پشتی قرار گرفته و از لحاظ 

ویژگی های دیگر شبیه به S5 پرو خواهد بود.

K5s مشخصات لنوو  
یکی دیگر از تلفن های سری K لنوو، K5s است. 
اگرچه این تلفن همراه یک گوشــی اقتصادی 
محسوب می شود که از لحاظ عملکرد از دو تلفن 
یاد شده در باال ضعیف تر اســت، اما از دوربین 
دوگانه برای سلفی و همچنین یک ماژول دوربین 

دوگانه در پنل پشتی خود استفاده می کند.
این گوشی از صفحه نمایش 5.۷ اینچی استفاده 
می کند که ابعاد تصویر آن ۱8 به 9 و رزولوشن 
آن ۷۲۰ در ۱۴۴۰ پیکسل است. وزن این تلفن 
همراه ۱55 گرم و ابعاد آن ۱5۳.8 در ۷۲.9 در 
۷.95 خواهد بود. چیپست مورد استفاده در این 
تلفن همراه مدیاتک هلیو P۲۲ است. این تلفن 
از رم چهار گیگابایتی استفاده می کند و دارای 
حافظه  داخلی ۳۲ گیگابایتی اســت. سیستم 
عامل ZUI 5.۰ که مبتنی بر اندروید 8.۱ است از 
ویژگی های نرم افزاری آن است. باتری مورد این 
تلفن همراه ۳۰۰۰ میلی آمپر ساعت قدرت دارد 

و از شارژر ۱۰ واتی استفاده می کند.

دیجیاتو
گـــزارش

رییس جمهور گفته است تحریم های ۱۳آبان قبل از ۱۳ مهر اعمال شد؛  

بازار ارز آبان ماه به کدام سو می رود؟
 بازار ارز پس از اجرای تحریم های ۱۳ آبان به کدام سو حرکت 

خواهد کرد؟ رشد مداوم قیمت؟ قفل شدن معامالت و فریز 
قیمت ها؟ تداوم روند کنونی و حرکت بر کانال ۱۲ تا ۱۴ 
هزار تومان ؟ این ها سواالتی است که این روزها بسیاری 

از مردم می پرسند. 
رییس جمهوری اخیرا بارها و بارها تاکید کرده است که 

اتفاق تازه ای در سیزدهمین روز آبان در انتظار ایران نیست و 
آمریکا هر آنچه  در چنته داشته است، در تحریم های مرداد ماه ...

نمایندگی شرکت

 لیان سیستم سپاهان  
 فعال در زمینه نرم افزار های فروشگاهی و 

آموزشی 
اقدام به جذب بازاریاب  در شهر های اصفهان، 

شاهین شهر ،سپاهان شهر ،بهارستان ،فالورجان و 
زرین شهر نموده است لذا از افراد دارای روحیه کار 

تیمی ،پرتالش و جوان استخدام به عمل می اورد.

جهت اطالعات بیشتر باشماره ویا ایدی زیر تماس 
حاصل بفرمایید :

09135616702
@alimahmoudifar 

آگهی استخدام
 یک مجموعه پزشــکی )کلینیک( جهت تکمیل کادر حسابداری )آقا و خانم(  و

 انبار )آقا( خود به چند نفر کارشناس آشنا به سیستم های حسابداری و انبار )آشنا 
به داروها و انبار داروئی ( دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان رزومه خود را به شماره فاکس 36611831 ارسال نمایید

 حکایت های
 بسته حمایتی!

دادن بســته حمایتی به اقشار 
ضعیف جامعه بحثی اســت که 
این روزها نقل محافل شده و به 
اوج خود رســیده است. طی دو 
ماه گذشته بحث های مختلفی 
در خصوص مکانیســم  حمایت 
از اقشار مختلف جامعه در قالب 
کاال کارت، سبد غذایی یا کوپن 
الکترونیک در سطح دولت انجام 
شد. در نهایت جمع بندی به این 
صورت شد که حمایت اجتماعی 
به صورت ســبد کاالیی از اقالم 
مورد نیاز و اساسی جامعه باشد 
به این ترتیب که مبلغی در چند 
نوبت به حساب سرپرستان خانوار 
واریز شود .البته شناسایی  افراد 
نیازمند خود مشــکلی است که 
هر بار دولت این کار را انجام داده 
است موجی از انتقادهای مردمی 
به سمت دولت و مسئولین روانه 
 شده است. چه بســیار شاگرد
 مغازه هایی که از گرفتن یارانه به 
بهانه مرفه بودن محروم شدند و 
صاحب مغازه هنوز یارانه دریافت 
می کند! آیــا در این مدت کوتاه 
دولتیان به خوبی توانســته اند 

مرفهین را ...

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان:
نظام پیشنهادات، تحقق مدیریت مشارکتی است

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انســانی شهردار اصفهان گفت: نظام 
پیشنهادات تحقق مدیریت مشارکتی است و اگر خوب عملیاتی و اجرا شود 
زمینه ساز ایده های نوآورانه و خالقانه برای رفع مسائل شهری و شهرداری 
خواهد بود.  بهروز ارباب شیرانی در اجالس کمیته های نظام پیشنهادات 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: در شهرداری از جنبه مدیریتی با چالش ها و 
مسائل زیادی روبرو هستیم، مسائلی که برخی الینحل است به عنوان مثال 

قدمت مسائل مربوط به ترافیک و حمل و نقل به طول عمر ما باز می گردد.
وی افزود: تا کنون اقدامات زیادی برای رفع این مســائل در شــهرداری 
اصفهان انجام شده، اما همچنان معضالت باقی است؛ برای رفع مسائل باید 
راه حل های جدید داشته باشیم، آن چنان که در کشورهای در حال توسعه 
به تکنیک های خالق توجه می شود از این رو عموم مردم باید در این راستا 

مشارکت کنند تا بهبود شرایط و فرایندهای کاری اتفاق افتد. 
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه نظام 
پیشنهادات دو هدف کلی دارد، افزود: ظرفیت مناسبی برای اینکه کارکنان 
در امور سازمان مشارکت فکری داشته باشــند و از منافع مادی و معنوی 
پیشنهادات بهره مند شوند، وجود دارد، بنابراین باید از هوش و خالقیت افراد 
در راستای اهداف شهرداری استفاده شود. ارباب شیرانی با تاکید بر اینکه 
نظام پیشنهادات تحقق مدیریت مشارکتی است، گفت: مفهوم مشارکت یک 
مفهوم تاریخی است و در قرآن بر مشاوره و مشورت تاکید زیادی شده است؛ 
مدیریت مشارکتی حتی به دوران صنعتی نیز باز می گردد چرا که در دهه 
5۰ میالدی در شرکت های خدماتی این نوع مدیریت به کار گرفته شد و در 

کشور ما از دهه ۶۰ شمسی به بعد رشد یافت.

نقل قول



 حکایت های
 بسته حمایتی!

ادامه از صفحه یک:
...  از محرومین جدا کنند؟ و یا این 
بار هم باید روزها در مورد نحوه دادن 
سبد کاال به مردم انتقاد ها را تحمل 

کرد؟ 
به هر حال همه این ســوال ها قرار 
اســت فردا با رونمایــی از جزییات 
طرح پرداخت سبد کاالیی مشخص 
شود و شاید این بار تحولی نو در این 
 جریان اتفاق افتاده باشد باید منتظر

 ماند.
 البته طبــق اطالعات اولیــه قرار 
است  افراد دارای درآمد کمتر از سه 
میلیون در ماه مشمول این حمایت 

اجتماعی شوند .
همان طور که گفتیم دادن بســته 
حمایتــی به مــردم خوب اســت 
 ولــی بــه تنهایــی کاری از پیش 

نمی برد. 
 در مــاه های گذشــته بــه دلیل 
تحوالت انجــام شــده در اقتصاد 
کشــور وضعیت معیشــت مردم 
 تفاوت های زیادی کرده است و این 
تفاوت ها توانسته زندگی قشر ضعیف 
و متوسط را با چالش های زیادی رو 
به رو کند به همیــن لیل تنها دادن 
یک یا چند بســته حمایت کاال یی 
 نمی توانــد دردی را از مــردم دوا 

کند.
 اکنون مردم با مشــکالت زیادی از 
جمله مخارج تحصیالت فرزندانشان، 
مخارج  بیماری که این روزها سر به 
فلک کشیده است،  وحتی مخارج 
تعمیر خودرو هــای قراضه ای که 
شاید یک زندگی را بچرخاند، رو به 

رو هستند. 
همه و همه مخارج زندگی مردم نیاز 
به حمایــت دارد و تنها دادن برخی 
از کاالها نمی تواند مشکالت آنها را 

حل کند.
پیشنهاد های زیادی در مورد نحوه 
دادن ســبد کاال به مردم شده است 
تا راهی برای ارائه بهتر این سبد پیدا 

شود .
در همین رابطه یک راه پیشنهادی 
این اســت که میــزان یارانه نقدی 
افزایــش پیــدا کنــد و در ایــن 
 خصوص دولت بــه مجلس الیحه 

بدهد. 
البته اینجا نیز تعدادی از افراد محروم 
از یارانه،  دچار مشکل می شوند اما 
به نظر می رسد رسیدگی به اوضاع 
این افراد و بررســی شکایاتشــان 
خیلی راحت تر از بررسی شکایات 
همه مردم ایران باشد ضمن اینکه 
مردم هر کاالیی که دوســت دارند 
با یارانه خود تهیه مــی کنند و در 
 هر راهی که دوســت دارند هزینه

 می کنند.
همچنین یک پیشنهاد دیگر آن است 
که دولت  افزایش حقوق کارمندان، 
کارگران، بازنشستگان و مستمری 
بگیران کمیته امداد و بهزیستی را در 
دستور کار خود قرار  دهد تا شاید به 
این وسیله تغییری در زندگی مردم 

ایجاد شود. 
این موضوع از آن جهت مهم است که 
اکثر کارمندان و کارگران در وضعیت 
 بســیار بــد و اســفناک اقتصادی

 هستند.
 البته اینجا نیز باید اقشار کارگری که 
هیچ جا نه بیمه هستند و نه حقوق 
از دولت می گیرند را در نظر گرفت 
 و آنها را نیز در این جریان ســهیم 

کرد.
به هر حــال تا اجرای طرح بســته 
حمایتی گمانه زنی های مختلفی 
راجع به آن انجام می شــود و باید 
منتظر ماند تا این طرح عملی شود 
شاید این بار باری از شانه های مردم 
بر داشــته و امیدواریم حداقل باری 
 بر مشــکالت مردم ایــران اضافه

 نکند!

اقتصاد استان
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توسعه گردشگری شعار است
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: هر از چند گاهی 

شعاری از برنامه و توسعه گردشگری می دهیم اما در عمل ابزاری در اختیار نداریم.
محسن یار محمدیان در همایش فعالین گردشگری کویر مرنجاب اظهار کرد: به دلیل آماده نبودن زیر 
ساخت ها  مشکالت قانونی و استفاده نکردن از افراد متخصص ظرفیت گردشگری در بسیاری از شهرها 

مغفول مانده است. 
وی افزود: در بیشتر موارد فقط شعار توسعه گردشگری داده می شود ودر عمل شاهد رشد و توسعه واقعی نیستیم. 

در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری در نوک حرم فعالیت قرار دارد ولی عمال ابزاری برای رشد و توسعه در اختیار 
نداریم. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت گردشگری کویر مرکزی ایران ادامه 

داد: کویر مرنجاب ۸ متولی دارد ولی هر کدام دنبال اهداف خود هستند و در یک مسیر و برای یک هدف واحد فعالیت نمی کنند.این باعث شده 
نتوانیم به رشد و توسعه پایدار در گردشگری برسیم و فقط هر از چند گاهی شعاری از برنامه و توسعه می دهیم و قدم عملی در این زمینه برداشته 
نمی شود. وی به عملکرد دیگر کشورها برای توسعه گردشگری اشاره کرد و گفت: فکر نکنید کشورهای پیشرفته در حوزه گردشگری قوانین و 

کارهای خاصی انجام می دهند. بلکه آنها با آزاد گذاشتن بخش خصوصی و همراهی با آنها به توسعه و رشد واقعی دست یافته اند. 

بازچرخانی آب یعنی نا امید شده ایم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: بازچرخانی آب تنها در شرایط ضروری انجام می شود 

چرا که اجرای چنین طرحی به معنی این است که از راهکارهای دیگر ناامید شده  ایم.
 حمیدرضا فوالدگر در نشست خبری  در خصوص طرح بازچرخانی آب اظهار کرد: بازچرخانی آب تنها یک 

بخش از طرحی است که استاندار اصفهان مطرح کرده.
وی ادامه داد: پیشــنهاد اول سد چم آسمان تا نکواباد اســت که به صورت خط لوله اب باشد که باتوجه به 

تجربه های گذشته و اینکه نصف آب رها شده پرت می شد زیاد موافق نبودیم. جزو دوم رها کردن پساب تصفیه 
خانه در مسیر زاینده رود بود که البته برای کشاورزی مناسب نیست و برای مصرف کشاورزی باید کار فنی در تصفیه 

خانه انجام شود که هزینه بر خواهد بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود: پیشنهاد دیگری که برای زاینده رود مطرح شده بازچرخانی آب است که فقط 

در شرایط ضروری انجام خواهد گرفت. زیرا اجرایی کردن این طرح به منزله این است که از طرح های دیگر و احیا زاینده رود ناامید شده ایم. 
وی با بیان اینکه سد تونل سوم با پیگیری زیاد به خوبی جلو رفت، افزود: ١٣٥ میلیارد تومان ردیف بودجه برای تکمیل این سد خواهد بود و دوسال 

آینده به بهره برداری می رسد و حدود ٢٠٠ میلیون متر مکعب آب به زاینده رود اضافه می کند.

 اگر تصمیم گیرنده برای 
پرداخت تسهیالت 

بانک ها باشند و دولت 
به جای بودجه گذاری 
بر روی منابع بانک ها 

حساب باز کند بانک نیز 
با سنگ اندازی هایی 

متقاضیان را از دریافت 
تسهیالت منصرف 

می کند.

مشکل تامین مواد اولیه، 
مشکالت مالی، مالیات بر 
ارزش افزوده، بیمه تامین 
اجتماعی و ... نیز از جمله 
دیگر چالش های اساسی 
صنایع کوچک و متوسط 
در اصفهانی است که لقب 

صنعتی ترین استان را یدک می کشد.
به باور مسئوالن و کارشناسان اقتصادی 
با حمایت صحیح و حرفه ای از بنگاه های 
کوچک صنعتی، می توان عالوه بر ارتقای 
توانمنــدی صنایع و تامیــن نیازهای 
داخلی، از بازارهای جهانی نیز ســهم 

گرفت.
در این راستا رییس خانه صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان با اشاره به عدم همکاری 
بانک ها برای ارائه تسهیالت به صنایع 
کوچک و متوسط، گفت: در شرایطی قرار 
داریم که بسیاری از واحدهای تولیدی 
باوجود اینکه دارای خطوط تولید هستند 
به دلیل نبود مواد اولیه موردنیاز، ترجیح 
می دهند که تعطیل شوند، برخی دیگر 
کــه در حال فعالیت هســتند فقط بنا 
به تعهدات و قراردادهایــی که دارند با 

ظرفیت کم کار می کنند.
محمدرضا برکتین در رابطــه با تاثیر 
تسهیالت ارائه شده برای صنایع کوچک 
بیان کرد: استقبال فعاالن صنایع کوچک 
از بسته های حمایتی دولت بسیار ناچیز 
بوده زیرا شــرایطی برای دریافت این 
تسهیالت وجود دارد که باعث دلسردی 
صنعتگران از دریافت آن ها می شــود، 
به عنوان مثال در بســته ستاد رونق که 
پرداخت آن وابســته به بانک ها بود به 
دلیل سیاست های خاص بانک ها، موانع 
بسیاری ســر راه متقاضیان قرار  گرفت 
که باعث شد کمتر کســی بتواند از این 

تسهیالت بهره مند شود.
وی افزود: متاسفانه تسهیالت در طرح 
رونق تولید با بخش صنعت همراه نبوده 
و موانعی چون دریافــت وثیقه بانکی و 
مسدود کردن بخشــی از وام به عنوان 
ضمانت بازپرداخت ازجمله گالیه های 

صنعتگران است.
رییس خانه صنعت، معــدن و تجارت 
اصفهان خاطرنشان کرد: درصورتی که 
تسهیالت از سوی دولت به بانک ها عرضه 
شود مانند طرح کارا که بر اساس بودجه 
دولت است، مفید واقع می شود اکنون 
نیز اداره صنایع وعده هایی برای تخصیص 
تسهیالتی داده که اگر بر اساس بودجه 
سازمان باشد شاید کارآمد شود اما اگر 
تصمیم گیرنده برای پرداخت تسهیالت 
بانک ها باشــند و دولت به جای بودجه 
گذاری بر روی منابع بانک ها حســاب 
باز کند بانک نیز با ســنگ اندازی هایی 
متقاضیــان را از دریافت تســهیالت 

منصرف می کند.

   تســهیالت مورد نظر دولت با 
وضعیت اقتصادی همخوانی ندارد        
نایب رییس اتــاق بازرگانی اصفهان نیز 
در رابطه با پرداخت تسهیالت به صنایع 
کوچک بیان کرد: شرایطی که بانک ها 
برای ارائه تسهیالت مقرر می کنند باعث 

می شود که این اقدامات چندان مورد 
اســتقبال فعاالن اقتصادی و صنعتی 

قرار نگیرد.
مصطفی رناســی افزود: تســهیالت 
دولت برای صنایع کوچک و متوســط 
در سال گذشته بیشتر و دارای شرایط 
مناسب تری بود اما واقعیت آن است که 
با ارائه چنین وام هایی مشکل نقدینگی 
واحدهای تولیدی حل نمی شــود و با 
توجه به افزایش نرخ ارز، نقدینگی مورد 

نیاز صنایع هم چند برابر شده است.
وی اضافــه کرد: در شــرایط فعلی نیز 
خریدها باید به طور نقدی انجام گیرد و 
به این ترتیب واحدهای تولیدی نیازمند 

نقدینگی هستند.
بر اساس آمار اعالم شده از مجموع ۸٥ 
هــزار واحد صنعتی در کشــور، حدود 
۸١ هزار واحــد در رده صنایع کوچک 
و متوســط قرار دارد کــه از این تعداد 
نیــز بخــش قابل توجهی دراســتان 
اصفهان قــرار دارد اما  در ســال های 
اخیر عواملی همچون رکود اقتصادی، 
کاهــش مصــرف کاالهــای تولیدی 
وعدم تامین مالی واحدها مشــکالت 
 فراوانی برای این بخش از صنایع ایجاد 

کرده است.
 ظرفیت های خالی، نبــود تامین مالی 
طرح های در دست اجرا، طوالنی شدن 

بهره بــرداری از طرح ها و مشــکالت 
مدیریتی باعث دیگر چالش هایی است 
که صنایع کوچــک و متوســط با آن 
دست وپنجه نرم می کند، چالش هایی 
که برخی از مسئوالن راه مقابله با آن را 

بسته های حمایتی می دانند.
یادآور می شود که استاندار اصفهان در 
مدت اخیر در تاکید به بانک ها، خواستار 

رفع موانع برای پرداخت تسهیالت شد.
در منابع خبری آمده کــه معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت نیز از افزایش دو 
برابری تسهیالت اعطایی به واحدهای 
تولیدی و صنعتی در راستای طرح رونق 

تولید خبر داده است.
علی یزدانی با اشــاره به آغــاز مجدد 
نام نویسی واحدهای صنعتی و تولیدی 
در ســامانه بهین یاب، گفته است که تا 
کنون بیش از چهار هزار و ۹٠٠ متقاضی 
دریافت تسهیالت طرح رونق تولید و نیز 
متقاضیان دریافت تسهیالت نوسازی 
واحدهای صنعتی در این سامانه ثبت 

نام کرده اند.
به گفته صــادق نجفــی، مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران، عالوه بربسته حمایتی، 
٢٠٠ میلیارد تومان تسهیالت به صورت 
یارانه ای در اختیار صنایع کوچک قرار 

می گیرد

چالش های صنایع کوچک و متوسط درصنعتی ترین استان کشورفراوان است؛ 

مشاور عالی استاندار اصفهان:دلسردی صنعتگران از بسته های حمایتی

آب باید عادالنه تقسیم شود
مشاور عالی و مسئول هماهنگی امور مشاوران استاندار اصفهان 
گفت: آیا کسی که در باالدست، حق دارد در شرایط کم آبی هرچه 
خواست مصرف کند در حالی که پایین دست در آرزوی یک قطره 

آب باشد؟ پس اگر آب کم است برای همه کم است.

 قربانعلی قائمی در همایش بررسی موضوع لوله گذاری و طرح بازچرخانی 
آب در زاینده رود در جمع روسای مجمع شوراهای اسالمی شهرستان های 
اصفهان، فالورجان، خمینی شهر، مبارکه و لنجان اظهار کرد: اگر قرار است 
کار جمعی انجام شود چه جمعی بهتر از نمایندگان مردم در ساختار شوارها 

که نزدیکترین حلقه بین مسئولین و مردم هستند.
وی با اشــاره به طرح های هفت گانه احیای زاینده رود افزود: در روزهای 
ابتدایی کار استاندار افراد بسیاری به او مراجعه می کردند که عمده مطالبات 
آن ها مســئله آب بود چرا که در پس این موضوع مسائل مختلفی اعم از 

زندگی، صنعت، کشاورزی، اشتغال و آسیب های اجتماعی را رقم زده بود.
مشاور عالی و مسئول هماهنگی امور مشــاوران استاندار اصفهان با بیان 
اینکه تاکنون ۶٠ درصد وقت اســتاندار در خصوص مسائل پیرامون آب 
گذشته است، اظهار کرد: متخصصان و دلسوزان و کسانی که دچار بحران 
شده بودند هرکدام از اینها حرف های قابل تاملی داشتند اما قطعا باید تمام 
فعالیت ها کارشناسی و علمی باشد و نمی توانیم منتظر بمانیم تا رودخانه به 
خودی خود پرآب شود و نمی توان در این زمینه دست روی دست گذاشت.

وی با تاکید بر اینکه بخشی از مشکالت زاینده رود  به خارج از استان مربوط 
است، خاطرنشان کرد: همه مشکالت آب تنها به استان اصفهان مربوط 
نمی شود در حالی که برخی از مدیران قبلی کمبود بودجه و مشکالت داخلی 
را مطرح می کردند، بارها از سد و تونل بازدید کردیم. یکی از افتخارات دولت 
تدبیر و امید ایجاد کارگروه سازگاری با کم آبی بوده است که این امر برای 
تمام کشور اجرایی شد و همه به این نتیجه رسیدند که کشور ما در منطقه 

کم آبی است و باید در حوزه های مختلف صرفه جویی کرد.
مشاور عالی استاندار اصفهان در خصوص اهمیت صرفه جویی بخش های 
مختلف گفت: در کشاورزی باید با کمترین آب بهترین محصول را برداشت 
کرد و در صنعت با اســتفاده از تکنولوژی های جدید بهترین خروجی را 
داشت، آیا صنعت حق دارد که هرطور بخواهد از آب استفاده کند؟ وقتی 
مردم و کشاورزان دچار مشکل هستند صنایع باید به سمت تکنولوژی های 
نوین بروند که حتی از آب استفاده نکنند. وی در خصوص پرداخت حقابه در 
شرایط کم آبی گفت: آیا کسی که در باالدست، حق دارد در شرایط کم آبی 
هرچه خواست مصرف کند در حالی که پایین دست در آرزوی یک قطره 
آب باشد؟ پس اگر آب کم است برای همه کم است و تردید ندارم اگر تک 
تک ما و شما به خدای خود رجوع کنیم قطعا تقسیم عادالنه آب را از بهترین 

روش های رساندن آب به دست همه مناطق می دانیم. 
قائمی در خصوص آسیب های کم آبی به میراث فرهنگی استان گفت: در 
اصفهانی که به آن نگاه بین المللی می شود متاسفانه چند سالی است که 
قطره آبی وجود ندارد و گردشگران و کســانی که رودخانه را پرآب دیدند 
امروز آن را خشک می بینند. این خشکی به درختان و مادی های استان 
آسیب های بسیاری می زند در اصفهان باید شادابی وجود داشته باشد و برای 

شادابی باید با کمترین آب بتوانیم زاینده رود را جاری کنیم.
وی با اشاره به ١١ماه تالش در خصوص موضوعات مربوط به آب اظهار کرد: 
امیدواریم توزیع عادالنه آب با طرح موجود در تمام مناطق استان تامین 
و اجرا شود که در این امر مسئوالن میراث فرهنگی، محیط زیست، راه و 
شهرسازی و جهادکشاورزی همچنین دیگر مسئوالن استان در تالش برای 
اجرای این طرح هستند. مشاور عالی استاندار اصفهان با ابراز تاسف از اینکه 
امسال ۶٠ مدرسه در استان به دلیل فرونشست زمین تعطیل شده است، 
افزود: ایمنی دانش آموزان برای ما مهم است و می توان مدارس را تعطیل 
کرد اما آیا می توانیم میراث فرهنگیمان را هم تعطیل کنیم؟ فرونشست 
زمین  به طور خاموش در حال رخ دادن اســت و بایــد تدابیری برای آن 

اندیشده شود، این امر با خشکی زاینده رود رابطه بسیاری دارد.
قائمی با اشاره به اجرای دو طرح از هفت طرح در حال حاضر اظهار کرد: از 
هفت طرح موجود دو طرح که یکی شامل کنترل و رصد چاه های غیرمجاز 
در باالدست و پایین دست در حال اجراســت و طرح دیگر مدیریت برق 

چاه های آب است که در حال حاضر در استان اجرامی شود.

 ارائه بســته های حمایتی به صنایع کوچک یک ســوی 
ماجراســت اما همراهی و همکاری بانک هــا در ارائه این 
تسهیالت به صنعتگران سوی دیگر آن، بطوریکه به اعتقاد 
برخی مدیران، فعاالن صنعتی و اقتصادی آنچه بیش از ارائه 
بســته های حمایتی در رونق صنعت موثر است؛ همراهی 

بانک ها با این بخش است.
همواره مشکالتی نظیر دریافت وثیقه بانکی، مسدود کردن 
بخشی از وام به عنوان ضمانت بازپرداخت سیستم بانکی 
و بهره های سنگین باعث انصراف فعاالن از دریافت وام ها 

و تسهیالت در قالب بسته های حمایتی دولت شده است.

گــزارش

ایمنا
گـــزارش
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        نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان: شرایطی که بانک ها برای ارائه تسهیالت مقرر می کنند باعث می شود که این اقدامات چندان مورد استقبال فعاالن اقتصادی و صنعتی 
قرار نگیرد.

خـــبــــر

پل تاریخی فالورجان، در آستانه بازسازی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان ، 
پل تاریخی فالورجان در آستانه بازسازی قرار گرفت .

پل تاریخی فالورجان یا همان پل »َورگان« تنها پل دو قوســی ســاخته شده 
در دوران صفویه بر روی رودخانه زاینده رود اســت، البته گفته  شده که کتیبه 
مرمرینی بر روی دیواره های این پل قرار داشته و قدمت آن را به بیش از 4٠٠ سال 
پیش می رساند اما این کتیبه در سال ١٣۸۶ هجری شمسی به سرقت رفته است 

هرچند که کارشناسان وجود این سنگ نوشته را تایید نکرده اند.
این پل بر خالف پل هایی همچون سی وســه پل و خواجو، عالوه بر انحنایی که در 
طول خود دارد، در عرض نیز دارای انحنا اســت و ارتفاع وسط پل بیشتر از ابتدا و 
انتهای آن اســت. پل فالورجان با طول نزدیک به ١٥٠ متر یکی از طوالنی ترین 
پل های ساخته شده بر روی زاینده رود محسوب می شود و دارای ١۸ دهانه بزرگ 

و کوچک است.
عرض واقعی پل چهار متر اســت که در دهه 4٠ هجری شمسی توسط اداره راه 

وقت، برای اینکه کامیون هــا بتوانند تجهیزات کارخانــه ذوب آهن اصفهان را از 
آن عبور دهند، به اصطالح پل  را تقویت کرده و با اســتفاده از مصالح جدید الیه 
 ضخیمی از »بتن« بر روی پل ریخته و عرض پل را از هر طرف حدود یک متر اضافه

 می کنند.
شــهردار فالورجــان، دربــاره اجــرای پــروژه مرمــت پــل تاریخی شــهر 
فالورجان اظهار داشــت: مرمــت این پل با مشــارکت اداره میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان  فالورجان از اواخر مهرماه امســال 
آغاز شــده و فاز یک آن، تــا اواخر آذر ماه بــه اتمام می رســد، همچنین اجرای 
 فاز  دوم و ســوم مرمت پل تاریخی فالورجان به شــرایط آب و هوایی بســتگی

 دارد.
مهندس جواد نصری افزود: بازسازی کف دهانه های پل در فاز نخست، مرمت کامل 
نمای پل در فاز دوم و بازسازی دیواره های آجری به همراه سنگ فرش روی پل در 
فاز سوم در نظر گرفته شده است، البته موضوع نورپردازی به صورت همزمان در 

حال مطالعه است که برای اجرا در فاز سوم برنامه ریزی می شود. اخبار اصفهان
خـــبــــر

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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بیمارستان امین اصفهان دارای ۶00 تخت می شود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیمارستان قدیمی امین در گذشته با ۶٠٠ تخت فعال بوده است، ١۶٠ تخت بیمارستانی غیرآموزشی را به ۶٠٠ تخت بیمارستانی مثل 
گذشته افزایش می دهیم. حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان  در بازدید از از طرح توسعه  بیمارستان امین اظهار داشت: در این چند سال بیشتر سرمایه گذاری به سمت 
بیمارستان الزهرای اصفهان رفت و بیمارستان امین که در گذشته با ۶٠٠ تخت فعال بوده است به نوعی متروکه شد. وی افزود: این اتفاق سبب شد تا جمع زیادی از بیماران  که در این 
منطقه هستند به بیمارستان الزهرا بروند و ما دراین مورد نتوانستیم پاسخگوی تمام بیماران این منطقه باشیم. وزیر بهداشت و درمان گفت: در طرح توسع بیمارستان امین ١۶٠ تخت 

بیمارستانی غیرآموزشی را به ۶٠٠ تخت بیمارستانی مثل گذشته افزایش می دهیم.



اتصال شمال به جنوب کشور از طریق جاده ابریشم امکان سنجی می شود
 نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی گفت : اتصال شمال به جنوب کشور از طریق 
 جاده ابریشم امکان سنجی می شود که این مسیر در صورت اجرای این طرح بیش از 120 کیلومتر کوتاهتر 

خواهد شد.
سید جواد ساداتی نژاد افزود : با هماهنگی های انجام شده در هفته آینده مناقصه جهت امکان سنجی اتصال 

آران و بیدگل به گرمسار در مسیر جاده قدیمی ابریشم و پارک ملی کویر انجام که موجب کاهش هزینه و مسافت 
برای مردم می شود.

وی اظهارداشت : هفته آینده مذاکره با رییس سازمان حفاظت محیط زیست جهت دریافت مجوزهای الزم برای عبور از 
پارک ملی کویر انجام خواهد شد تا در صورت امکان این طرح هر چه زودتر اجرایی شود.

ساداتی نژاد تکمیل جاده کنونی آران و بیدگل به گرمسار را یک نیاز ضروری برشمرد و گفت : تکمیل این مسیر مسافت به مشهد را برای 
شهرهای جنوب کشور بیش از 60 کیلومتر کوتاهتر می کند و بار ترافیکی اتوبان قم به تهران را کاهش می دهد.

به گفته وی جاده آران و بیدگل به گرمسار با اتصال به بزرگراه امام علی تهران می تواند به عنوان جاده پدافندی بار ترافیکی جنوب به شمال کشور 
را کاهش و تسهیل کند.

وام های کشاورزان اصفهان سه سال استمهال می شود
 استاندار اصفهان از استمهال تسهیالت کشاورزان و باغداران این استان به مدت سه سال بر اساس مصوبه 
هیات دولت خبر داد و گفت : با اجرای این مهم کسانی که به مشکالت خشکسالی و سایر مسائل مربوط 

مواجه شدند بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
محسن مهرعلیزاده افزود : بر اساس پیشنهادهایی از سوی این استانداری و برخی استان ها و آنچه که دولت 

مصوب کرد وزارت جهاد کشاورزی روی این موضوع متمرکز شده است. 
وی به موضوع بخشودگی دیرکرد و سود تسهیالت کشاورزی اشاره و اضافه کرد: این مهم به پیشنهاد وزارت جهاد 

کشاورزی به دولت ارائه شده اما نحوه کار و چگونگی بخشودگی به سازمان برنامه و بودجه رفته است. 
به گفته وی قرار است این سازمان بعد از مطالعه و کار کارشناسی نظر خود را به دولت اعالم کند. 

استاندار اصفهان خطاب به کشاورزان یادآور شد : نگران این موارد نباشــند چرا که مصوبه هیات دولت بوده و ان شاا... بزودی اعالم قطعی و 
عملیاتی خواهد شد. 

مهرعلیزاده اظهارامیدواری کرد با این مساعدت دولت مردم سمیرم که بیش از 90 درصد آنان در بخش کشاورزی اشتغال دارند بتوانند به زودی 
از این کمک ها بهره مند شوند. 

اقتصاد ایران
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پیشنهاد اصالح قیمت 
خودرو به ستاد تنظیم 

بازار رفت

رییــس ســازمان گســترش و 
 نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه 
قیمت های فعلی خودروســازان 
را دچــار مشــکل کرده اســت، 
گفت:ســازمان حمایت پیشنهاد 
اصالحیه قیمت ها را داده وســتاد 
تنظیم بازار باید تصمیم گیری کند.

به گــزارش صدا و ســیما، منصور 
معظمی گفــت: امروز بــه دلیل 
تغییرات در نــرخ ارز به طور قطع 
قیمت تمام شــده خودروســازان 
بســیار افزایش پیدا کرده است و 
خودروســازان درخواست جدی 

برای اصالح قیمت ها دارند.
رییس سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران گفــت: نکته مهم تر 
این اســت که خودروســازان ما 
قراردادهایی با قطعه سازان دارند 
که این قردادها بــر مبنای نرخ ارز 
۳200 تومان و ۳۸00 تومان است، 
اما امروز با افزایش سه برابری قیمت 
ارز در سامانه نیما اگر قیمت قطعه 
سازان اصالح نشود بسیاری از آنها 

دچار گرفتاری جدی می شوند.
وی افزود: ما پیشنهاد تعیین قیمت 
تمام شده را به رییس جمهور دادیم و 
در شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا مطرح شد و اجازه داده شد قیمت 
بر اساس آنچه ســازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
تعیین می کند و ستاد تنظیم بازار 
آن را تصویب می کند، اجرایی شود. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
با تاکید بــر اینکه خودروســازان 
نمی تواننــد و حــق ندارنــد که 
قیمت های خــود را خودســرانه 
افزایش دهند، گفت: وزارت صنعت 
متعهد شده است که از نظر میزان 
تولید نیاز داخــل را تامین کند و 
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد به طور 
 قطع تولید مورد نیاز را تا پایان سال

 می توانیم تامین کنیم.
وی گفت:  سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان پیشنهاد 
خود را برای اصالح قیمت خودروها 
داده و منتظر تصمیم گیری ستاد 
تنظیم بازار هستیم. رییس سازمان 
گسترش و نوســازی صنایع ایران 
افزود: زمان اعالم اصالح قیمت ها 
بستگی به ســتاد تنظیم بازار دارد 
که بعد از اعالم مــی تواند اجرایی 
شــود و تا قبل از آن زمان بر اساس 
قیمت های قبلی باید خودروسازان 
عمل کنند اگر چه قیمت های فعلی 
به طور یقین خودروسازان را دچار 
مشکل جدی می کند.  وی با بیان 
اینکه اگر اصالح قیمت ها اعالم شود 
برای نیمه دوم امسال خواهد بود، 
افزود: قانون این اختیار را به سازمان 
حمایــت داده و این ســازمان نیز 
جلسات متعددی را با خودروسازان 
داشته است و پیشنهادی را مطرح 
کرده اند تــا مراجع ذیربــط آن را 

تصویب و ابالغ کنند.

مهر
خـــبـــر
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 وی می گوید نه تحریم 
جدیدی در کار اســت 
و نه اتفاق تــازه ای رخ 
خواهــد داد چــرا که 
تحریم هــای 1۳ آبان 
قبل از ســیزده مهر ماه 
اعمال شده است اما بازار 
ارز آیا التهاب تــازه ای را در این میان 

پذیرا خواهد بود؟
خروج یک جانبه ترامــپ از برجام ، 
جهان را در معــرض آزمونی تازه قرار 
داده اســت. مهــدی تقوی ، اســتاد 
دانشــگاه عالمه طباطبایی می گوید: 
تفاوت فشــاری که اینــک آمریکا به 
ایران وارد می کند با فشارهای پیشین 
در این است که امروز نه تنها همراهی 
و اجماع جهان را به همراه ندارد بلکه 
با نــگاه منفی شــرکای ســابق خود 

روبروست.

 او در توضیــح این مطلب افــزود: با 
نگاه منفی کســانی که معتقدند این 
آمریکاست که نمی خواهد روابطش را 

با جهان عادی کند، نه ایران .
 وی ادامه داد: طبیعتــا این فاصله و 
شکاف محســوس فرصتی بی نظیر 
برای ایــران تلقی می شــود تا بتواند 
مشکالت خود را با تکیه بر آن برطرف 

کند .
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: 
تحریم های سال 1۳90 ، در حقیقت 
تحریم هایی بود که همســویی همه 
جهانیان را به همراه داشــت و از این 
 منظر فشــاری شــدید به کشور وارد 
می شــد اما امروز این اتفاق رخ نداده 
و می بینیم که اروپا در صدد است راه 

خود را از آمریکا جدا کند.
 وی گفت: در این عرصه از دو منظر می توان 
آینده بازار را مورد بررسی قرار داد. وضعیت 
حقیقی ما نشــان می دهــد که ما در 
موقعیت بهتری نسبت به گذشته قرار 
داریم اما وضعیت ذهنــی جامعه این 
گواهی را نمی دهد. در حقیقت تالش 
برای تخریب از طریق باال بردن سطح 
انتظارات از یک ســو و همچنین خط 
بطالن کشیدن بر هر دستاوردی ، نظیر 
همان که بر برجام  رفت ، باعث شــده 
سرمایه اجتماعی در ایران آسیب ببیند 
از این رو ما هر چند در موقعیت بهتری 
هستیم اما نمی توانیم از این وضعیت به 

نفع خود بهره برداری کنیم .

   سد دالر کی شکست؟
 بررسی وضعیت بازار آزاد ارز در ایران 
نشان می دهد ســد مقاومتی دالر از 
نیمه هــای دی ماه ترک برداشــت ، 
درســت وقتی زمزمه خــروج ترامپ 
از برجــام در محافــل سیاســی و 
اقتصادی پیچیده بــود، بازار ارز بنای 
 افزایش قیمت را گذاشــت و آن زمان
 بدبینانــه ترین براوردهــا حکایت از 
آن داشــت که دالر روی پنــج هزار 
تومــان می ایســتد. اتفاقــی که رخ 
نداد، دالر در مســیر حرکت 9 ماهه 
خــود بارها پیشــروی کرده و ســد 
 مقاومت ذهنی جامعه را پشــت سر

 گذاشته است.
هنوز موعــد خروج ترامپ نرســیده 
بود که سیف، رییس کل سابق بانک 
مرکزی تاکید کرد که در دل تعطیالت 
نوروز، برخی تعطیلی به خود ندیدند 
و معامالت ارز رونق فراوانی داشــت، 
قیمت هــا در حالی باال مــی رفت که 

بنایی برای فعالیت اقتصادی نبود.
 21 فروردین ماه اما روز دیگری بود . 
دالر به نزدیکی پنج هزار تومان رسیده 
بود که رییس کل بانک مرکزی خبر از 
اجرای برنامه تک نرخی شدن ارز داد 
و گفت: دالر 4200 تومان ، به صورت 

تک نرخی است . 

 ماشــین تورم به راه افتاده بود و بازار 
در عین گیجی از سرعت وقایع سعی 
داشــت خود را با انچه می گذشــت 
 تطبیق دهــد. در این میــان تالش 
 عده ای برای بر هم زدن بازار نشــان 
می داد دســت هایی در صدند با گل 

آلود کردن آب ماهی بگیرند . 

   ایران از پس تحریم بر می آید 
بحــران ارزی 97 حــاال دو رییس به 
خــود دیده اســت، یکی ســیف که 
نامه نگاری هایش بــا مقامات دیوان 
محاسبات و ... فضای خبری را به خود 

مشــغول کرده و دیگــری همتی که 
وعده آرام کردن بازار ارز و مهار غول 
سرکش تورم را داده است. از فروردین 
تا کنون بخشنامه های متعددی صادر 
شــد، مدیران متعددی تغییر کردند 
و حاال وزارتخانه های مهم اقتصادی 
بی وزیر در میانه تاخت و تاز بحران روز 
را به شب می رسانند و قرار است هفته 
آینده تکلیف وزرای تازه دولت روشن 
شود تا دولت با دســت پرتر مقابله با 

تحریم را پیش ببرد. 
تقوی در این خصوص می گوید: نباید 
از نقشــه کسانی که کاســب تحریم 

هســتند غافل شــد، این ها به سود 
حداکثری می اندیشند اما همان طور 
که گفتم بانک مرکزی جزییات برنامه 
خود را برای مقابله با شرایط پیش رو 
اعالم نکرده ، مطمئنا دســت دولت و 
بانک مرکزی برای مقابله با شــرایط 

پیش رو پر است .
  وی گفت: من به عنــوان یک معلم 
اقتصاد ایــن رویه را در عــدم اعالم 
همه جزییــات تایید مــی کنم چرا 
 که دشــمنان ما بــا اطــالع کامل از

 برنامه ها می توانند خود را برای ضربه 
زدن آماده کنند. 

رییس جمهور گفته است تحریم های ۱۳آبان قبل از ۱۳ مهر اعمال شد؛  

بازار ارز آبان ماه به کدام سو می رود؟

 وضعیت حقیقی 
ما نشان می دهد 
که ما در موقعیت 
بهتری نسبت به 

گذشته قرار داریم 
اما وضعیت ذهنی 

جامعه این گواهی را 
نمی دهد.

 بازار ارز پس از اجرای تحریم های 13 آبان به کدام سو حرکت 
خواهد کرد؟ رشد مداوم قیمت؟ قفل شدن معامالت و فریز 
قیمت ها؟ تداوم روند کنونی و حرکت بر کانال 12 تا 14 هزار 
تومان ؟ این ها سواالتی است که این روزها بسیاری از مردم 

می پرسند. 
رییس جمهوری اخیرا بارها و بارها تاکید کرده است که اتفاق 
تازه ای در سیزدهمین روز آبان در انتظار ایران نیست و آمریکا 
هر آنچه  در چنته داشته است، در تحریم های مرداد ماه اجرایی 

کرده است.

خبرآنالین
گـــزارش
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گردشگری

معاون سازمان ملی استاندارد:

گردشگری را می توان با 
استانداردسازی تقویت کرد

معاون سازمان ملی استاندارد با تاکید بر 
اینکه در استان ها بحث ظرفیت شناسی 
باید هدایت شود، گفت: گردشگری کشور 
و استان فارس را می توان با استانداردسازی جهانی تقویت 

کرد.

 ســودابه یحیی زاده پنجشــنبه )26 مهر( در همایــش روز جهانی 
استاندارد، با اشــاره به اینکه مقامات تصمیم ساز کشور به خوبی به 
مساله استاندارد واقف هستند، اظهار کرد: آنها این موضوع را به خوبی 
رصد، نقد، راهنمایی و هدایت می کنند و تصویب قانون سازمان ملی 

استاندارد در سال گذشته مصداق آن است.
وی با بیان اینکه زمینه فعالیت در تمــام حوزه ها از بخش دولتی تا 
خصوصی و دانشگاه ها فراهم شده است، افزود: انقالب صنعتی چهارم 
به سرعت رو به پیشرفت است و با دو نگاه متفاوت بررسی می شود که 

هم می شود از آن به عنوان تهدید و هم فرصت یاد کرد.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ادامه 
داد: برای پذیرفتن مسئولیت هدایت سرعت انقالب چهارم صنعتی 
توسط اســتاندارد باید به این باور برسیم که اســتاندارد می تواند به 

عنوان زبان مشترک سکاندار این حوزه باشد.
یحیی زاده با اشــاره به اینکه اســتقرار نظام اجتماعی نیازمند چند 
هدف مهم است، خاطرنشان کرد: تعیین استانداردها که به واسطه 
مقامات سیاســتگذار و مســئوالن کنترل کیفیت صورت می گیرد 
 باید به گونه ای باشــد که مورد اســتقبال مجامــع بین المللی نیز

 قرار گیرد.
وی تدوین اســتانداردها را بعد دیگر استقرار نظام اجتماعی دانست 
و افزود: اســتانداردها باید به گونه ای تدوین شوند که به عنوان سند 

علمی توسط تمامی ذی نفعان از 
تولیدکنندگان تا مصرف کنندگان 

مورد استفاده قرار گیرند.
معاون تدوین و ترویج اســتاندارد 
ســازمان ملی اســتاندارد ایران با 
بیان اینکه نمایندگان باید دغدغه 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
را بدانند، گفت: اســتانداردهایی که 
تدوین می شود باید مورد اجماع نظر 
ملی و بین المللی قــرار گیرد و ایران 
در حال حاضر در تدوین استانداردها 
نیاز مشارکت است و در حوزه نانو رتبه 
چهار بین المللی را به خود اختصاص 

داده است .
یحیی زاده تعهــد و پایبندی به اجرای 
اســتانداردها بدون نگاه پلیســی را از 
دیگر ابعاد مورد نیاز برای استقرار نظام 
اجتماعی دانســت و گفت: هر کدام از 
افراد جامعه باید نســبت به استفاده از 
کاالهای اســتاندارد تعهد داشته باشند 

و این فرهنگ باید با آموزش در خانه دانشگاه و غیره تقویت شود.
وی با اشــاره به اینکه نهادهــای اجرایی خصوصــی و غیره موظف 
شدند در تدوین قانون و تعیین اســتانداردها مشارکت کنند، افزود: 
برای اجرای نظام استانداردســازی کــه در قانون بــه عنوان طرح 
 تدوین از آن یاد می شــود مشــارکت تمامی آحاد جامعه مورد نیاز

 است.
معاون تدوین و ترویج اســتاندارد ســازمان ملی اســتاندارد ایران 
خاطرنشان کرد: قانون و زیرساخت و حمایت دولت و بخش خصوصی 

مهمترین بخش های تعیین استاندارد و تدوین آن هستند.
یحیی زاده با اشــاره به اینکه قانون ما در این حوزه قوی است، گفت: 
نخستین جلسه شورای عالی استاندارد با ترکیب جدید و بیشترین 
حضور نمایندگان و مقامات ارشد کشور شهریور ماه امسال برگزار شد 
و استانداردهایی که ضامن ایمنی باشند در این جلسه با رای اکثریت 

مورد تصویب قرار گرفت.
معاون سازمان ملی استاندارد گفت: در راستای اجرای مواد قانونی هم 

سازمان ملی استاندارد مورد حمایت قرار گرفته است.
یحیی زاده با بیان اینکه باید جایگاه کشــور در سطح بین الملل هم 
تقویت شود،  عنوان کرد: در حال حاضر کشور ما بین 16۳ کشور رتبه 
22 را در زمینه اســتاندارد به خود اختصاص داده است و برای اولین 
بار کشور ایران عضو هیئت مدیره استاندارد جهانی است که در این 
صورت می توانیم منافع، نظرات و اهداف مــان را در تصویب قوانین 

استاندارد جهانی اعمال کنیم.
معاون تدوین و ترویج اســتاندارد ســازمان ملی اســتاندارد تعداد 
متخصصان تعیین استاندارد در کشور را ۸00 نفر اعالم و با تاکید بر 
اینکه در استان ها بحث ظرفیت شناسی باید هدایت شود، بیان کرد: 
شناسایی ظرفیت های مناطق از اهداف توسعه پایدار در مجامع بین 
المللی است؛ به عنوان مثال گردشــگری فارس می تواند به واسطه 

استانداردسازی جهانی تقویت شود.

ایسنا
گـــزارش

بازار

دایره طرح کددارکردن گوشی های همراه فراخ تر می شود
 طرح کد دار کردن گوشــی های وارداتی تلفن همراه که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با هدف ساماندهی بازار، از اواخر مهر ماه سال گذشته کلید خورد و به ثمر رسید، قرار 

است به زودی تجهیزات دیگری چون مودم و ساعت هوشمند را هم تحت پوشش قرار دهد.

 باال بودن سهم واردات غیررسمی و قاچاق از بازار تلفن همراه کشور، دولت دوازدهم را بر آن داشت تا طرح کددار 
کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری را اجرایی کند. 

پیش از اجرای طرح رجیستری در کشور فقط دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق مبادی رسمی وارد 
می شد و سهم سایر روش های وارداتی از جمله واردات همراه مسافر دو میلیون و ۳00 هزار دستگاه در سال بود.

مرحله عملیاتی طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه )رجیستری( از اواخر مهر پارسال با هدف ساماندهی 
ورود گوشی ها به کشور و مبارزه با قاچاق آن، آغاز شد؛ حدود 9 ماه پس از اجرای این طرح که همه نشان های 
تجاری بازار را در بر گرفت، »محمدعلی اسفنانی« مدیرکل تعزیرات استان تهران در تیر ماه امسال آن را طرحی 

موفقیت آمیز دانست که می توان اجرای آن را برای دیگر کاالهای وارداتی اجرا کرد.
سرانجام »محمدجواد آذری جهرمی« وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اواخر مرداد ماه امسال اعالم کرد: میزان 

واردات گوشی قاچاق به صفر رسیده است.
اکنون با توفیق طرح رجیستری در کنترل بازار تلفن همراه، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همراهی 
کمیته طرح رجیستری عزم خود را برای کنترل واردات غیرقانونی سایر تجهیزات ارتباطی جزم کرده اند؛ با 
این رویکرد رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چهاردهم شهریورماه اعالم کرد: دستگاه های 
تبلت که قابلیت استفاده از سیم کارت را دارند، به تازگی مشمول طرح کددار کردن گوش های تلفن همراه 

)رجیستری( شده اند.
»حسین فالح جوشقانی« معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: هر نوع تبلتی که توانایی قرارگرفتن 
سیم کارت داشته باشد، مشمول اجرای طرح رجیستری است و همه فرآیند هایی که برای گوشی های تلفن 

همراه اجرا شد، برای این تبلت ها هم اعمال می شود.
فالح جوشقانی ادامه داد: واردکنندگان عمده و جزیی انواع تبلت سیم کارت خور باید نسبت به ثبت آنها در 
سامانه طرح رجیستری اقدام کرده و همه مراحلی که برای ثبت گوشی تلفن همراه انجام می دادند، برای ثبت 

تبلت هم باید اجرا کنند.
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات در روزهای اخیر اعالم کرده اســت طرح ثبت شناســه مودم ها و 
مسیریاب هایی که از سیم کارت استفاده می کنند، از چند هفته آینده آغاز می شود و مراحل اجرای این 

طرح همچون ثبت شناسه گوشی های تلفن همراه است.
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آغاز به کار شتاب دهنده سالمت
ایازی با اشــاره به آغاز به کار شتاب دهنده سالمت، گفت: اســتارت آپ ها در حوزه سالمت فعالیت خوبی 
نداشتند. محمد هادی ایازی معاون اجتماعی وزیربهداشت و رییس جشنواره دیجیتال سالمت در نشست 
خبری جشنواره رسانه های دیجیتال سالمت گفت: در دنیا ۱۰۰ هزار اپلیکیشن سالمت داریم و در کشور ما 
استارت آپ ها کار خود را آغاز کرده اند اما در حوزه سالمت استارت آپ ها فعالیت خوبی نداشتند و شاید دلیل 
 آن این بوده که حمایت های خوبی از آنها نشده است. وی ادامه داد: این جشنواره کمک می کند مدیران با 

ظرفیت های حوزه آی تی آشنا شوند و فعالیت استارت آپ های حوزه سالمت بیشتر شود و شتاب دهنده ها نقش 
حمایتی خواهد داشت، از این پس دبیرخانه دائمی جشنواره فعالیت خواهد کرد و شتاب دهنده سالمت راه اندازی 

خواهد شد.  ایازی اظهار کرد: با وجود زمان کوتاه برای شرکت در جشنواره با استقبال خوبی روبرو شدیم و ۷۰ استارت آپ 
حوزه سالمت شرکت کردند و این جشنواره در حوزه آی تی و سالمت فرصت خوبی است امیدواریم بتوانیم فعالیت گستره تری در این 

حوزه داشته باشیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه ای دارید تا برای حمایت از استارت آپ ها آنها را در مراکز درمانی که مهمترین 
محل مراجعه مردم در حوزه سالمت است، معرفی کنید؟ گفت: ما اخیرا کارگروهی متشکل از وزارت بهداشت، معاونت علمی و وزارت ارتباطات 

تشکیل داده ایم تا در مورد نحوه حمایت از استارت آپ های دیجیتال سالمت تصمیم گیری کنیم .
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استارت آپ

پس از یک رسوایی بزرگ؛  
چرا استارت آپ ها بیشتر از سایرین قربانی کالهبرداری می شوند؟

معموال ســرمایه گذاران و شــرکت های تجاری، به سختی به 
استارت آپ ها اعتماد می کنند. اما باز هم ریسک آسیب پذیری استارت آپ  ها 

در برابر تقلب و کالهبرداری ها بیشتر است.

 پس از رسوایی استارت آپ ترانوس، استارت آپی که با ادعای دروغ در مورد یک فناوری جدید 
بیوتکنولوژی، میلیون ها دالر کالهبرداری کرد، بسیاری از کارشناسان رسانه ای این سوال 
را مطرح کردند که آیا شرکت های کارآفرینی، به طور خاص در سراشیبی فریب و تقلب قرار 
دارند؟ استارت آپ ها غالبا روی متحول کردن بازارهای فعلی متمرکز می شوند. کارکنان 
آن ها نیز باید چالش های زیادی را پشت سر بگذارند، ازجمله طرح پروسه ها و مسئولیت های 
حیاتی. به طور خالصه، شرکت های زیادی زیر فشارهای سنگین، با انگیزه های وسوسه انگیز 

فریب و کالهبرداری روبرو هستند.
اما آیا خود این شرکت ها نیز به احتمال بیشتری در معرض کالهبرداری قرار دارند؟ به یاد 
داشته باشیم که استارت آپ ها، باید روابط تجاری خود را با مشتریان بالقوه، تامین کنندگان 
و سرمایه گذاران، مدیریت کنند. هر سه گروه مذکور نیز در دنیای استارت آپ ها، از قدرت و 

پیچیدگی بیشتر برخوردارند.

اخیرا تیم تحقیقاتی دکتر جورج روتنبرگ و لوتز کافمان، استادان 
مدیریت و بازاریابی بین الملل، طی مصاحبه ای با ۴۰ بنیان گذار و 
سرمایه گذار وی سی و اجرای دو آزمایش، این مساله را مورد بررسی 
قرار داد. آیا استارت آپ ها در مقایسه با شرکت های بالغ، بیشتر در 

دام کالهبرداری گرفتار می شوند؟
محققان در این آزمایش ها، با همکاری کریستین شلرث از دانشگاه 
WHU – دانشکده  مدیریت Otto Beisheim و کریگ کارتر 
از دانشــگاه ایالتی آریزونا، مذاکرات بین دو شرکت را شبیه سازی 
کردند. شرکت خریدار، یک شرکت تولیدکننده  تبلت بود که تمایل 
خود را به خرید یک مدل نوآورانه  هارددیسک نشان می داد. محققان 
۲۵۰ مدیر خریدوفروش باتجربه را استخدام کرده و آن ها را به دو گروه 
فروشندگان هارددیسک، و تولیدکنندگان تبلت تقسیم کردند. سپس 
هر گروه، به سه زیرگروه تقسیم می شد: گروهی که با یک شرکت بالغ 
مذاکره می کرد، گروهی که با یک استارت آپ مذاکره می کرد و گروهی 
که اطالعات خاصی در مورد سابقه و قدمت شرکت مقابل خود نداشت.

شرکت کنندگان ابتدا در مورد سه موضوع مطالعه می کردند: پارامترهای طی هر آزمایش، 
مذاکره، نقش مذاکره کنندگان و وظیفه  آن ها )متدولوژی تصویر آزمایشی(. سپس آن ها 
یک پیام از طرف مقابــل مذاکره کننده دریافت می کردند. این پیام در حقیقت توســط 
محققان نوشته شده بود و تمامی شرکت کنندگان، پیام یکسانی را دریافت می کردند. حاال 
شرکت کنندگان باید یک گزینه از چندین گزینه  پیش روی خود را انتخاب می کردند. در 

میان این گزینه ها، هم پیام های فریبکارانه وجود داشت و هم پیام های صادقانه.
تقریبا ۵۰ درصد از شرکت کنندگان، در مذاکره با شــرکت بالغ از رویکردهای فریبکارانه 
استفاده کردند. این نرخ در گروه مذاکره کننده با شرکتی که سابقه  آن مشخص نبود نیز در 
همین حدود گزارش شد. اما زمانی که شرکت کنندگان، به مذاکره با همتای استارت آپی خود 
مشغول شدند، این نرخ به شدت افزایش یافت. دوسوم خریداران و سه چهارم فروشندگان، 

سعی می کردند استارت آپ مقابل خود را فریب دهند.
محققان به منظور حافظت از استارت آپ ها، تصمیم گرفتند علل این رفتارهای فریبکارانه 
را بیابند. تصور عمومی مردم از اســتارت آپ، شــرکتی ساختارشکن است که تضمینی 
برای صداقت آن وجود ندارد )مثال ترانوس را به یاد بیاورید(. آیا این تصور باعث می شود 

شرکت های مقابل استارت آپ ها، متمایل به فریب آن ها باشند؟ گرچه این اثر در داده های 
محققان دیده می شد، اما نقش بسیار کمی را ایفا می کرد.

هم زمان، محققان از شرکت کنندگان پرسیدند که چه ایده ای از طرف مذاکره کننده خود 
داشــتند. پاســخ هایی که دریافت شــد، حاکی از موضوع متفاوتی بود. گرچه طرفین 
مذاکره کننده، دقیقا طبق سناریوی نوشته شده رفتار می کردند و همگی، در هر سه گروه، 
رفتار یکسانی داشتند، اما شرکت کنندگان معتقد بودند همتای استارت آپی، از تجربه  کمتری 
برخوردار است. به عبارت دیگر، شرکت کنندگان، کارفرمایان استارت آپی را تازه کار و بی تجربه 

می دانستند و طبق همین ایده رفتار می کردند.
این پیش داوری، استارت آپ ها را در نقطه  بسیار آسیب پذیری قرار می دهد. به طور خالصه، 
ویژگی »نو قدم بودن« استارت آپ ها، یک سیگنال بازدارنده ارسال می کند، چراکه دیگران 

به طور ناخودآگاه این پیام را به عنوان »دعوت به فریبکاری« می بینند.
کارشناسان به فعاالن استارت آپی و کارکنان تازه کار توصیه می کنند که تالش بیشتری 
برای نشان دادن تخصص های خود انجام دهند. اما چگونه باید چنین کاری کرد؟ بسیاری از 
استارت آپ ها تالش می کنند با استخدام متخصصان مشهور صنعت، اعتبار بیشتری کسب 
کنند. این استخدام ها تا حدودی مقبولیت استارت آپ را افزایش می دهند ولی درعین حال 
نمی توان واقعیت را نادیده گرفت: با توجه به عدم مقبولیت و اعتبار کافی استارت آپ، شهرت 

شخصی متخصص استخدام شده نیز از نگاه رو به پایین دیگران آسیب می بیند.
توصیه  دیگر کارشناسان به استارت آپ ها، این اســت که در صورت امکان از ضمانت های 
قراردادی استفاده کنند. استارت آپ ها در مقایسه با شرکت های قدیمی، شانس کمتری 
برای بهره گیری از شــرکای تجاری دارند. به همین دلیل زمانی که با پیشــنهاد شراکت 
مواجه می شوند، نمی توانند به سادگی از آن چشم پوشی کنند، حتی زمانی که از صداقت 
شریک بالقوه مطمئن نیستند. در چنین شرایطی بهتر است همه  نکات امنیتی و احتیاطی، 
در قرارداد ذکر شود. همچنین ســایر ضمانت نامه های قراردادی نیز به منظور حفاظت از 
استارت آپ توصیه می شوند. استارت آپ ها در دوران جذب سرمایه یا مذاکره با شرکا، به دقت 
موردبررسی قرار می گیرند. همان طور که اشاره کردیم، علت این امر احتمال متقلب بودن 
آن ها، رسوایی های اخالقی یا فقدان پتانسیل های کافی است. اما تحقیقات نشان می دهد 
که در جریان مذاکرات، این استارت آپ ها هستند که در برابر کالهبرداری، شیادی و تقلب، 
آسیب پذیرترند. آن ها باید اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه را در اولویت برنامه ها خود قرار 

دهند و مطابق با توصیه های کارشناسان، از خود محافظت کنند.

18 استارت آپ 
ایرانی به نمایشگاه 
پرتغالی هامی روند!

دبیر ســتاد توســعه فناوری 
اطالعــات معاونــت علمی از 
 اعزام یک هیاتــی با حضور ۱۸ 
اســتارت آپ بــه نمایشــگاه 
استارت آپ های پرتغال خبر داد. 
مهدی فقیهــی در بازدید از 
ســی و هشــتمین نمایشگاه 
 جیتکس دبی گفــت: حضور 
شــرکت های اســتارت آپی 
و دانــش بنیــان ایــران در 
جیتکــس به عنــوان یکی از 
مهمترین رویدادهای فناوری 
 اطالعــات ســطح منطقــه 
می تواند باعث آشــنا شــدن 
بیشتر شرکت های فناوری با 
آخرین دستاوردهای صنعت 
فناوری اطالعات شود و قدرت 
تعامالت این شــرکت ها و نیز 
حرکت به ســمت صادرات را 

گسترش می دهد.
وی بــا بیــان اینکــه ایجاد 
همــکاری هــای مشــترک 
 از جملــه اهــداف حضــور

 شــرکت های دانــش بنیان 
در اســتارت آپ ها با حمایت 
معاونت علمی در نمایشــگاه 
جیتکس است، گفت: در این 
نمایشگاه فضای استارت آپی 
که در اختیار کسب و کارهای 
نوپا قرار گرفته می تواند فضای 
خوبی را برای توسعه این کسب 

و کارها در آینده ایجاد کند.
فقیهی تاکید کرد: از ســوی 
دیگر رویدادهای نمایشگاهی 
بهتری نیز در دنیا وجود دارد 
که اســتارت اپ ها می توانند 
 با حضــور در آن طــرح ها و 
ایده های خــود را به معرض 

نمایش بگذارند.
وی با اشــاره به اینکه تغییر و 
تحوالت سیاســی باعث شده 
که کشورهای عربی استقبال 
خوبی از طرح هــا و ایده های 
ما نداشــته باشــند، گفت: از 
این جهت معاونت علمی قرار 
 اســت در ماه نوامبر هیاتی از 
استارت آپ های ایرانی را برای 
حضور در رویداد وبســاینت 

پرتغال حمایت کند.
یادگیــری  گفــت:  وی 
تعامالت بین المللــی و جذب 
 ســرمایه گــذاری بــا حضور
  استارت آپ ها در نمایشگاه های
 بیــن المللی ماننــد جیتکس 
 و ســایر نمایشــگاه ها محقق 
می شــود، از ایــن رو در پنجم 
 نوامبر یک هیــات با حضور ۱۸
 اســتارت آپ، صندوق سرمایه 
گذاری خطرپذیر و فعاالن حوزه 
کسب و کارهای نوپا به انتخاب 
پارک علم و فنــاوری پردیس از 
سوی معاونت علمی به نمایشگاه 

پرتغال اعزام می شوند.
فقیهی تصریــح کرد: معاونت 
علمی در راستای برنامه های 
حمایتی خــود از برگزیدگان 
اســتارت آپ در نمایشــگاه 
الکامپ تهران نیز برای حضور 
در جیتکس حمایت کرده بود 
اما این شرکت ها در جیتکس 

حضور نیافتند.
به گفتــه وی، جایــزه الکام 
استارز به ۱۰ استارت آپ برتر 
به مبلغ ۲۰ میلیون تومان در 
نمایشگاه الکامپ تعلق گرفته 
بود و ۳۰ شــرکت خالق نیز 

معرفی شدند.

مهر
گــزارش
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  متخصصــان چه 
می گویند؟

جان لــی«، نویســنده  
»چگونه شغل دلخواه تان را 
به دست آورید« می گوید: 
»دالیل اصلــی که باعث 
می شود مردم شغل شان 
را ترک کنند، یا نداشتن تفاهم فرهنگی 
است یا رییسی اســت که آنها را از کوره 
به در می برده است.« تا زمانی که در شغل 
مورد نظر مشغول به کار نشده اید، رییس  
آینده تان را نخواهید شناخت و در بعضی 
موارد حتی تا قبل از اولین روز کاری هم 
موفق به دیدن او نمی شــوید. اما باید تا 
آنجا که می توانید در مــورد او اطالعات 

کسب کنید.
به خاطر داشته باشــید که نباید فقط به 
دنبال نقاط منفی و مشــکالت بگردید، 
بلکه باید رییس تان را همانطور که هست 
بشناسید. به قول »کالودیو فرناندز-آروز«، 
نویسنده  کتاب »چه و چگونه مهم نیست، 
چه کسی مهم است«: »اگر متوجه نشوید 
که رییس تان مدیر فوق العاده ای است، ضرر 
زیادی متحمل می شوید. این ضرر، حتی از 
اینکه متوجه بد بودنش نشوید نیز بیشتر 
است.« به عقیده  فرناندز، رییس خوب و 
شغل خوب به این راحتی پیدا نمی شوند. 
در این مقاله می خواهیم راهنمایی هایی 
برای شناسایی مدیران خوب و بد به شما 

ارائه دهیم.

   1. بدانید دنبال چه هستید
اولین قدم این است که کمی فکر کنید و 
ببینید از یک رییس چه انتظاراتی دارید. 
مطابق نظریه  فرناندز-آروز، ســه شرط 

حداقلی باید وجود داشته باشد. آیا او فرد 
صادقی است و شغل مناسبی که می توانید 
از خصوصیــات منحصربه فرد تان در آن 
استفاده کنید، به شما پیشنهاد می دهد؟ 
شاید، الزم باشد زمانی را هم برای مجسم 
کردن نوع رابطه ای که انتظارش را دارید، 
بگذارید؛ آیا رییسی می خواهید که کنار 
بایستد و به شما اجازه دهد هر طور مایلید 
کارتان را انجام دهید؟ یا به دنبال کســی 
می گردید که نقش یک مربی مسئول را 
بازی کند؟ این به شما معیارهایی می دهد 
تا با کمک آنها بتوانید مدیر آینده تان را در 

مصاحبه ارزیابی کنید.

  ۲. به غرایزتان اعتماد کنید
در تمام طول فرآیند، باید حس  درونی تان 
را جدی بگیرید. گاهی وقت ها تمرکز بیش 
از حد برای به دســت آوردن شغل مورد 
نظر، روی قضاوت تان تاثیر می گذارد. بعد 
از هر مرحله ای که برای اســتخدام طی 
می کنید، از خودتان ســوال کنید آیا این 
همان کاری اســت که می خواهید و این 
همان مدیری است که می خواهید برایش 
کار کنید؟ آیا از او حــس خوبی دریافت 
می کنید؟ آیا می توانید در مشکالت روی 
او حساب کنید؟ آیا می توانید یک مکالمه  
دشوار با او داشته باشــید؟ در این مواقع، 
بهترین کار این است که به خودتان اعتماد 
کنید. به قول »جان لی«: »معموال خیلی از 
افراد می گویند »چطور متوجه نشدم؟«، 
چون همیشه مسائل کوچک، حس هایی 
درون مان ایجاد می کنند که اغلب آنها را 
نادیده می گیریم.« پس، همیشه در طرز 
رفتار مدیر آینده تان به دنبال نشــانه ها 
باشید. البته، تمامی فرآیند استخدام تحت 
کنترل او نیست، )احتماال این کار به عهده  
مدیر منابع انسانی است(، ولی دقت کنید 
که طرز رفتارش با شما به عنوان متقاضِی 
پست جدید چگونه است؟ طرز رفتاری که 
می تواند از کیفیت اطالعاتی که مدیر در 
اختیارتان قرار می دهــد تا رفتاری که در 

مصاحبه با شما دارد را شامل شود.

  ۳. سوال بپرسید اما آهسته قدم بردارید
معموال با پرسیدن ســواالت موشکافانه 
می توانید تصوری از مدیــر آینده تان به 

دست آورید، اما مراقِب چگونه اَدا کردن آنها 
باشید. »لی« می نویسد: »مردم می گویند 
مصاحبه فرآیندی دوطرفه است، ولی عمال 
این اتفاق نمی افتد.« مصاحبه  کننده ممکن 
است خیلی از ســواالتی که درباره  شیوه  
مدیریتی اش پرسیده می شود را به حساب 
بی عالقگِی مصاحبه  شونده به شغل مورد 
نظر بگذارد. فرنانــدز-آروز هم با این نظر 
موافق است و معتقد است، نباید سواالت 
مستقیم بپرسید. مثال نپرسید: »لطفا درباره  
شیوه  مدیریتی تان توضیح دهید؟« این کار 

نه تنها تردیدتان را نشان می دهد، بلکه به 
احتمال زیاد پاسخ صادقانه ای نیز دریافت 
نخواهید کرد. در عوض، سواالتی بپرسید 
که به رییس آینده تان این امکان را بدهند تا 
شما را در حال انجام وظیفه در شغل مورد 
نظر تجسم کند. »روال کاری روزانه  من 
چیست؟«، »چگونه یاد می گیرم؟«، این 
نوع سواالت این حس را در شنونده ایجاد 
می کنند که شما از حاال برای آن منصب 

انتخاب شده اید.
در عین حال، باید به پاســخ های او دقت 

کنید، به گفته  فرناندز-آروز »ببینید آیا 
رییس تان تمایلی به شرکت در گفت وگو 
دارد، یــا اینکه فقــط ســواالت از قبل 
طراحی شده را می پرسد. فرض کنید که 
در یک جلســه  کاری با رییس آینده تان 
هســتید.« اگــر او مایل اســت در طول 
مصاحبه در گفت وگو با شما شرکت کند، 
به احتمال زیاد در رابطه  کاری هم با شما 
مشارکت خواهد داشت. بعد از اینکه یک 
رابطه  دو طرفه بین ِ شــما شکل گرفت، 
سواالتی درباره  انتظاراتش از فردی که قرار 
است آن سَمت را بر عهده بگیرد و معایب 

احتمالی آن موقعیت شغلی بپرسید.

  4. تحقیق و بررسی کنید
یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که ممکن 
است مرتکب شوید، تحقیق نکردن درباره  
شــغل مورد نظر قبل از امضــای قرارداد 
است. با چشم ِ بســته هیچ کاری را قبول 
نکنید. »جان لی« می گوید: »خیلی  از افراد 
ممکن است شوکه شوند. چون تازه بعد از 
شروع به کار متوجه می شوند که فرهنگ 
سازمان خیلی رسمی اســت یا فشار کار 
خیلی زیاد اســت یا آنها را خیلی منزوی 
می کند. باید از همه  اینهــا قبل از اینکه 
تعهدی برعهده بگیرید، مطلع شــوید.« 
قبل از رفتن به مصاحبه، اطالعات کافی 

جمع آوری کنید. به قــول فرناندز-آروز: 
»ممکن اســت اطالعاتی به دست آورید 
که مشکالت سازمان را برمال می کنند، یا 
اطالعاتی درباره  عالئق فرد مصاحبه کننده 
پیدا کنید که می تواند در برقرارِی ارتباط، 

سودمند باشد.«
نام مدیر آینده تان را در گوگول جست وجو 
کنید. پروفایل های آنالین او و افرادی که 
قبال برایش کار می کردند را بررسی کنید. 
فرناندز-آروز می گوید: »پروفایل لینکدین 
مطالب زیادی درباره  عالیق و رابطه های 
افراد در اختیارتان قرار می دهد.« آیا افرادی 
که برایش کار می کنند، زود شغل شــان 
را تغییر داده اند یا برای مدتی طوالنی در 
آن پست و سازمان باقی مانده اند؟ و باز هم 
به قول »لی«: »اگر درصد افرادی که باقی 
می مانند کم باشد و درصد افرادی که کار 
را ترک می کنند زیاد، این نشان  می دهد 
مشکلی وجود دارد.« اگر استعفادهندگان 
را پیدا کردید، ســعی کنید با آنها تماس 
بگیرید و شرایط کار با مدیر مورد نظر را از 
آنها بپرسید. از تمایل آنها به پاسخ دادن و به 
اشتراک گذاشتن تجربه هایشان متعجب 
خواهید شد، چون معموال افراد تمایل دارند 
تجارب شان در کار کردن با مدیر خاصی را، 
خصوصا اگر تجربه ای خیلی مثبت یا خیلی 

منفی باشد، با دیگران در میان بگذارند.

یک ارزیابی تیزهوشانه؛

رییس آینده مان را در مصاحبه کاری بشناسیم

در تمام طول فرآیند، 
باید حس  درونی تان را 

جدی بگیرید. گاهی 
وقت ها تمرکز بیش 
از حد برای به دست 
آوردن شغل مورد 

نظر، روی قضاوت تان 
تاثیر می گذارد. بعد از 
هر مرحله ای که برای 

استخدام طی می کنید، 
از خودتان سوال کنید 

آیا این همان کاری است 
که می خواهید و این 

همان مدیری است که 
می خواهید برایش کار 

کنید؟

یکی از عوامل رضایت از کار، داشتن رابطه  خوب با مدیر است. 
بنابراین وقتی به شغل جدیدی فکر می کنید، الزم است بدانید 
آیا می توانید با رییس آینده تان رابطه  خوبی داشته باشید یا نه. 
این کار در طول مصاحبه کاری که باید تمام تالش تان را بکنید 
رییس تان را قانع نمایید شما را استخدام کند، بسیار دشوار 
است، اما به هر حال باید او را ارزیابی کنید. برای شناختن شیوه  
مدیریتی رییس تان باید چه سواالتی از او بپرسید؟ آیا باید با 
افراد دیگری که زیردست او کار می کنند صحبت کنید؟ آیا 

نشانه هایی وجود دارند که بتوانند به شما اخطار دهند؟

،،
 اگر او مایل است در طول مصاحبه در 

گفت وگو با شما شرکت کند، به احتمال 
زیاد در رابطه  کاری هم با شما مشارکت 

خواهد داشت. بعد از اینکه یک رابطه  دو 
طرفه بین ِ شما شکل گرفت، سواالتی 

درباره  انتظاراتش از فردی که قرار است 
آن سَمت را بر عهده بگیرد و معایب 
احتمالی آن موقعیت شغلی بپرسید.
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They revived the use of Persian (which was now 
written in the Arabic alphabet) at their court and 
encouraged the development of Persian culture. 
They were the patrons of Firdowsi, who, by 
writing Shahnameh (The Book of Kings), an epic 
poem on pre-Islamic Persian heroes, laid the basis 
of modern Persian identity. 
The Samanids were replaced by the Ghaznavids 
and the latter were defeated in 1040 by the 
Seljuks. These were a Turkish-speaking tribe 
of Central Asia, but they adopted Persian as the 
official language of their empire. Ghaznavid and 
Seljuk rulers called themselves sultan, a title 
meaning having strength/power, which had a lay, 
rather than religious connotation.
In 1071 the Seljuks defeated the Byzantines at 
Manzikert and occupied part of the Anatolian 
tableland where they established the Sultanate of 
Rum. In Persia, the Seljuk sultans became known 
as the Great Seljuks and they set their capital at 
Isfahan. 
Today Ardestan is a small town on the Yazd-
Kashan road and is not too far from Isfahan. 
During the Middle Ages, it was one of the most 
flourishing towns of the region and this is attested 
by its large Jame Mosque. Jame means both Friday 
and great/beautiful. The Qur’an requests all male 
Muslims of a town to attend together the Friday 
noon prayer so the large mosque where they 
gather is called Friday/Great Mosque. The Seljuks 
were followers of Sunni Islam and they promoted 
the construction of many large mosques and 
schools. 
Inscriptions indicate that the Friday Mosque was 
completed by 1158-1160, but it was most likely 
initiated in ca 1000, prior to the Seljuk conquest. 
Its exterior has an irregular appearance, whereas 
the interior is structured around a square 
courtyard with four iwans, gigantic niches which 
are a typical feature of Persian architecture since 

Sassanid times. The iwans were most likely 
redesigned in the XVIth century, but they were 
not decorated with tiles, as was customary in that 
period, a sign that Ardestan had lost importance. 
Domes had a special significance in ancient 
temples and early churches as they symbolized 
the canopy of heaven, but they were not easy 
to build. The Romans built the large dome of 
the Pantheon making use of pozzolana, a very 
effective mortar. The Byzantine dome of Hagia 
Sophia was supported by imposing pillars. Seljuk 
architects found a simpler solution to solve the 
problem of vaulting a large space. The square 
area of the Prayer Hall is turned into an octagonal 
one with four deep niches and eventually sixteen 
smaller niches support the circular dome. The 
walls of the Prayer Hall are not wide and the 
niches partly project from them. The dome 
structure calls for admiration considering that 
it has withstood the ravages of time, including 
earthquakes. The secret of its robustness seems 
to be the herringbone pattern its bricks are 
arranged into beneath the stucco decoration. 
(I went) to Ardistan, where stucco is used in a new 
way, to form a kind of filigree over the brickwork. 
This mosque is Seljuk, dating from 1158, and has 
the same purity of form, though not in the same 
degree, as the small dome chamber in the Friday 
Mosque at Isfahan.
The decoration of the mihrab with its elaborate 
stucco carvings is believed to have occurred 
in the XIIIth century when Ardestan and the 
whole of Persia were conquered by the Mongols. 
This decoration recalls that of Ulu Cami (Great 
Mosque) of Diyarbakir in Eastern Turkey.
Kufic script was first developed at Kufa, a town of 
today’s Iraq, and used for writing Qur’ans in the 
VIIth century. The books reached the countries 
conquered by the Arabs and the elaborate design 
of Kufic script favored its use for decorative 
inscriptions. These can be seen in most Muslim 
countries from Tunisia to Central Asia. 
Ardestan - Friday Mosque - Facilities: (left) 
“shabestan”; (right) stairs leading to a qanat 
water outlet and to the “shabestan”
Ardestan is located in the proximity of Dasht-e 
Kavir, a large desert. Its inhabitants had to face 
extreme heat for most of the year and lack of 
water. The latter was available at mountain 
springs and long tunnels (qanats) were 
excavated to carry it to the town limiting its 
evaporation. Towers caught the wind and pushed 
the air downwards reducing its temperature. 

Shabestans, underground halls built at the qanat 
level, enjoyed the cooling impact of both the water 
and the air.
The desert between Isfahan and Yazd seemed 
broader, blacker, and bleaker than any, despite 
the warm spring sun. Its only relief was the 
ventilation-mounds of the kanats, strung out 
like bowler hats in rows of ten and twenty 
miles, and enormously magnified by the clear 
shimmering air. I remember Noel’s* telling me 
he had calculated that one-third of the adult male 
population of Persia is perpetually at work on 
these underground water channels. They can 
construct an incline of forty or fifty miles through 
the almost flat country without any instruments, 
and at never more than a given number of feet 
below the ground. 
Zavareh is situated twelve miles from Ardestan 
on the very edge of the desert. It was a lively town 
in the XIIth century, but today it is almost a village. 
It has retained to some extent its original urban 
layout and its yellow color which turns pinkish 
at sunset. Original urban layout and color have 
almost entirely disappeared from great cities 
such as Isfahan, Kashan, Yazd, and Shiraz. 
This mosque is dated 1135 and it is the first one 
to have a four-iwan layout. It does not seem to 
have been significantly modified as it retains 
the original Kufic inscription made up of bricks, 
a detail of which is shown in the image used as 
background for this page. 
The ban on the depiction of living beings was a 
major limit to the decoration of Muslim buildings. 
In its more rigid interpretation, it was not limited 
to human beings and animals, but it included 
flowers and trees. The decoration of the mihrab 
shown above is based on a floral/plant motif, but 
it is difficult to exactly say which flower/plant it 
depicts. The town of Divrigi in Eastern Turkey 
has several examples of decorations of the same 
period based on actual or idealized flowers/
plants. 
Abarquh is another small town on the edge of 
a desert, but it is situated along the Shiraz-Yazd 
road. It is known for a gigantic cypress and for a 
mausoleum built on a hill near the town. Isolated 
mausoleums (gonbad in Persian and kumbet 
in Turkish) are typical of Seljuk architecture. 
Kayseri, a large city in Turkey, is known for its 
many decorated kumbets and nearby Nigde for 
that of Hudavent Hatun. Gonbad-i Ali was built in 
1055 by the family ruling the town and most likely 
it had a pyramidal roof rather than a dome. 
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The Story of 
Chak Chak: The 
Zoroastrian 
Pilgrimage

Chak Chak may be difficult to 
reach but it’s well worth the 
trip if you have the time and 
means. Perhaps the remote 
location of the Zoroastrian 
Pilgrimage surrounded by 
picturesque mountains and 
beautiful bowls of fields is 
what gives most appeal.
Once there climb the steep 
cliff with over 300 steps, 
to reach the Pir-e-Sabz 
Fire Temple (the Green 
Pir), the most sacred of 
the Zoroastrian mountain 
shrines. 
Inside the grotto, there 
is a constant dripping 
from the roof. Legend 
has it that Nikbanou, the 
second daughter of the last 
pre-Islamic Persian ruler, 
the Sassanian Emperor 
Yazdegerd III of Persia, was 
cornered by the invading 
Arab army in 640 CE. Fearing 
capture Nikbanou prayed 
to Ahura Mazda to protect 
her from her enemies, and 
struck her stick into the side 
of the mountain. In response, 
the mountain opened up 
and Nikbanou disappeared 
inside. The constant dripping 
made the stick grow roots 
and turn into the ancient 
tree that still exists today. 
Hence the name Chak 
Chak meaning “Drip Drip” 
in Persian, referring to the 
constant dripping around the 
walls and ceiling.  Legend has 
it that these drops are tears 
of grief that the mountain 
sheds in remembrance of 
Nikbanou.
Zoroastrian Pilgrimage
Once you reach the actual 
temple of Chak Chak there is 
a man-made grotto sheltered 
by two large bronze doors. 
The shrine enclosure is 
floored with marble and its 
walls are darkened by fires 
that have been kept eternally 
burning in the sanctuary. 
You’ll be greeted by the 
caretaker who’ll let you 
inside. 
Getting There
Unfortunately, you will 
need a private car, bus, or a 
bicycle to get to Chak Chak 
from Yazd or elsewhere. 
There is only one caretaker 
that lives at the top of the 
temple doing the rotation 
every few weeks, and he 
has a motorbike. Therefore, 
without regular locals being 
transported there, there are 
no public buses or other ways 
of reaching Chak Chak. 
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where to stay

where to eat

The 3-star Mobarakeh Pardis Hotel is located in 
Mobarakeh town. Mobarekeh is 60 kilometers away 
from Isfahan and it will take you about 50 minutes 
to get there. This 3-star hotel in Isfahan is near one 
of the natural tourist attractions of Isfahan and Fars 
province, Behesht-e Gomshodeh (Lost Paradise). 
On the other hand, it is close to popular Zayanderood 
River and rice fields. Moreover, there are several 
historical attractions nearby that you can visit.
Attractions Nearby
Due to its location, Mobarakeh Pardis Hotel is 
suitable for those who like to spend a couple of 
days peacefully and away from any disturbing 
noises. The hotel is in close vicinity of some Qajar 
Dynasty historical buildings. Masjed Ajori and 
Kabotarkhaneh Tower are some of them. Also, you 
can enjoy the beautiful nature of Mobarakeh.
Mobarakeh Pardis Hotel Features 
Mobarakeh Pardis Hotel has 17 rooms on three 
floors. You can choose between twin, double, triple, 
and quad rooms. The hotel has a parking lot and 
there are facilities for disabled guests as well. Also, 
you will never get bored at this hotel! There are a 
game net and billiard hall where you can spend your 
spare time there. Don’t miss tasting the local foods in 
Pardis Restaurant or treating yourself to a drink or 
snack at the hotel coffee shop. It is worth to mention 
that the hotel is kid-friendly too. So, the children 
under the age of three can stay at the hotel for free.
Room Amenities
As a 3-star Hotel, Mobarakeh Pardis Hotel has a 
handful of facilities to offer to its guests. You will 
find an indoor fridge (with free water), furniture, 
drawers, wardrobe, and closet in your room. Also, 
there are a TV set and phone for your convenience. 
All rooms have a private room with a shower, free 
toiletries, and western toilet. Other amenities of 
rooms are air-conditioning, heating, and slippers. 
Don’t forget to share your travel moments with your 
friends and families via high-speed Wi-Fi.

Vank cathedral is located in the new Jolfa neighborhood 
of Isfahan; Vank literally means “monastery” or “convent” 
in the Armenian language. The church was built in 1606, 
during the reign of Shah Abbas II. Several years after its 
construction, it was rebuilt, and this time the construction 
process lasted for nine years.This wonderful cathedral is 
a gorgeous fusion of Armenian and Islamic architecture; 
Corridors of successive arches which is a hallmark of 
Islamic architecture, end up to a vibrantly painted room of 
Armenian and Christian iconography and typical Islamic 
geometrical designs.The interior walls of this cathedral are 
covered with rich tile works. The depiction located in the 
center is in bright and beautiful colors of golden and blue 
and it displayed the creation of the universe. The ceiling is 
also colored by beautiful floral motifs in Persian miniature 
style. The two graves of Orthodox and Protestant Christians 
put along the exterior wall before the entrance.A tile work 
plaque inscribed in Armenian is visible by the entrance 
of the cathedral. The architecture style of other churches 
which were constructed afterwards was greatly influenced 
by this wonderful cathedral.There is also a museum and a 
library with so many interesting things on the corner of the 
courtyard; more than 700 handwritten books and many 
valuable and unique resources for research are available in 
this library, and the museum illustrates many artifacts from 
the history of the cathedral and the Armenian community 
in Isfahan.

During the Xth century, the city 
of Bukhara in today’s Uzbekistan 
became the capital of the Samanid 
Kingdom which included north-
eastern Iran. The Samanids 
claimed to descend from a Sassanid 
general and they only formally 
acknowledged the suzerainty of the 
Arab Caliphs of Baghdad over their 
kingdom. 
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Pakistani Prime Minister’s 
advisor on commerce, 
textiles, industries and 
investment said expansion 
of trade relations with Iran, 
India and Afghanistan is what 
he is opting for.
Abdul Razak Dawood said 
that he is trying to enhance 
trade relations between 
Pakistan and regional 
countries. 
He added that the 
government is currently 
working to formulate a five-
year textile and cotton policy 

to promote trade.
Abdul Razak said that 
Pakistani Prime Minister’s 
upcoming visit to China will 
be crucial because during 
the visit discussions will be 
held in all areas, including 
China-Pakistan Economic 
Corridor projects. Leaders 
of Iran and Pakistan have 
already agreed to enhance 
bilateral trade volume to $5 
billion within next five years. 
The current volume between 
Iran and Pakistan stands at 
$1.3 billion. 

 Iran-UK 
economic 
relations 
strategic
Iran's ambassador to 
London says Tehran-
London economic 
relations within 
the framework of 
economic and trade 
relations with Iran and 
Europe is in a historic 
point that has never 
been so strategic.
Hamid Baeedinejad, 
who spoke at a 
meeting on Prospects 
and Development of 
Business Relations 
between Britain and 
Iran on Thursday, 
explained that 
economic relations 
between the two 
countries were 
traditional, but this 
time it has become of 
special political and 
strategic importance.
He explained that 
now the European 
Union and the three 
European countries 
are encouraging 
high-level political, 
economic and 
business partnerships 
with Iran, and now a 
top European political 
representative in 
Tehran is considering 
the latest way of 
determining the 
channel of financial 
and banking links 
between Iran and 
Europe.
He referred to the 
role of former British 
Foreign Minister Jack 
Straw, who was one 
of the speakers of the 
meeting, with a review 
of Iran's nuclear 
talks and the Group 
of Five, plus one, and 
continued that Straw 
had an important 
role in designing and 
initiating negotiations 
between Iran and 
the three European 
countries started in 
2003.
Baeedinejad added 
that although those 
talks failed because 
of American tyranny, 
paved the ground for 
further negotiations 
with the group of 
five, plus one that 
eventually ended in 
JCPOA.
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Pak advisor underlines expansion 
of trade ties with Iran

Lord Norman Lamont, referring to the 
strategic relationship between Britain 
and the United States, said, ‘Britain’s 
alignment with Europe and opposition to 
the United States on the subject of JCPOA 
is a great step.’
He added, ‘Britain and Europe are willing 
to observe the JCPOA’s continuation. They 
are willing to maintain it for the sake of the 
benefits and because it can be the ground 
for discussing other topics in the future.
‘Sometimes the Iranians are not aware 
of the importance of this issue, which is 
a great deal for Britain to expose itself to 

opposition to the United States,’ the British 
politician said. ‘We know, of course, that 
the Iranians are not particularly satisfied 
with Britain, being the US’ ally. But the 
alliance with Europe and opposition to 
Americathis is a great step.’
Lamont further claimed that the sanctions 
were being used excessively and said, ‘The 
British government believes that more 

emphasis has been placed on the issue of 
sanctions.’
The British politician described the 
sanction as an economic tool for achieving 
political goals and insisted that sanctions 
targeted most of the poor people in Iran. In 
this regard, he cited the ‘emerging crises 
in the field of humanitarian goods, such 
as medicine.’

Turkey's Tupras in Talks with 
US for Iran Sanctions Waiver: 
Sources
Turkey’s top refiner, Tupras, is in talks with 
US officials to obtain a waiver allowing it to 
keep buying Iranian oil after Washington 
reinstates sanctions on Tehran’s energy sector 
in November, industry sources said.
“They would like to be able to continue importing 
4-3 cargoes a month, like they did during the 
previous sanctions round. But if the US would 
tell them to stop, they will oblige and work 
towards achieving that,” the source said, Reuters 
reported on Thursday.
A Tupras spokeswoman was not available for 
comment. Turkey’s Energy Ministry was not 
immediately available for comment.
Turkey imported around 97,000 barrels per 
day of Iranian oil in August and 133,000 bpd in 
September, compared with just over 240,000 
bpd in April, tanker tracking and shipping data 
showed.
And in the first two weeks of October, Turkey 
has purchased three 1 million barrel-cargoes 
of Iranian oil - a level that would equate to about 
97,000 bpd if it made no other purchases this 
month.
The United States is preparing to impose the new 
sanctions on Iran’s oil industry after Washington 
withdrew from the 2015 nuclear deal between 
Tehran and world powers earlier this year, but is 
also considering offering waivers to some allies 
that rely on Iranian supplies.
Iran, China ink contract for 
building water desalination 
project
 Industrial Development and Renovation 
Organization of Iran (IDRO) and China’s ZSM 
Company signed a contract for the transfer of 
technical know-how and purchase of high-tech 
reverse osmosis water desalination equipment 
and machinery.Presently, US, Japan, South Korea 
and China possess the advanced technology of 
‘membrane filters’ in the world.
Under the contract, relevant technical 
know-how together with water desalination 
machinery have been purchased, and will be 
launched within 18 months.
Once this factory is established, about 50,000 
one-meter filter with 8-inch diameter will be 
produced annually with the aim of sweetening 
the drinking water and using in petrochemical 
and steel industries.
The report put the total investment needed for 
the construction of this factory at 1,000 billion 
rials, equivalent to nearly 24 billion dollar. 
Given the water shortage problem in the 
country, using this technology is of paramount 
importance.

Participants in the Prospect and 
Development of British-Iranian 
Business Relations conference 
described the Iranian market as 
important and lucrative despite 
the withdrawal of the United States 
of Iranian nuclear deal and the 
resumption of sanctions.

Importance of Iranian market 
emphasized at London conference

news

 US media: Sanctions 
on Iran oil to make hard 
winter for Americans
– Sanctioning Iran oil will make winter difficult for 
American people, the US-based media ‘Washington 
Examiner’ quoted the federal government as saying.
“Higher oil prices as a result of sanctions on Iran 
could make it harder for Americans to pay their home 
heating bills this winter,” the federal government said 
Wednesday.
The Energy Information Administration said in a 
report that it expects heating oil prices to be higher 

this winter than in 2017 because of higher global 
crude oil prices, driven up in part by market unease 
over US sanctions on Iran kicking in Nov. 5.
According to Washington Examiner, the agency 
forecasts that the Brent crude oil price, used in 
determining US petroleum product prices, will 
average $79 per barrel this winter, which is $15 per 
barrel higher than last winter.
‘Higher forecast Brent crude oil prices this winter are 
the result of gradually tightening global oil balances 
and concerns about potential supply disruptions in 
the coming months,’ the agency said.
After Washington’s May 8 exit from the historic 

Iran Deal, the US gave 90 to 180 
wind-down period to other 
countries before it starts re-
imposing oil sanctions on 
Tehran on November 4.
Part of the US’ illegitimate 
sanctions were imposed on 
Iran on August 9.
US President Donald Trump 
also said he would reinstate 
the US nuclear sanctions on Iran and impose “the 
highest level” of economic bans on the Islamic  
Republic.

 Italian media widely cover 
unveiling of Iran’s reverse-
engineered Lamborghini
 The unveiling of a Lamborghini car reverse-
engineered by Iran in Italy was widely covered 
by the Italian media.
Italy’s La Repubblica newspaper in an article 
titled ‘Lamborghini Murcielago Was Reborn 
in Iran’ wrote: This is a very precise replica 
and close to the original model with the only 
difference being it engine has just hit the 
production line and a total of 100 of such model 
with V6 Hyundai engine will be manufactured. 
It wrote that the result of reverse-engineered 
model is quite amazing. 

Other Italian newspapers also wrote similar 
articles on Iran’s Lamborghini. 
The Lamborghini Murcielago, the successor to 
the storied Diablo and the Countach bloodlines 
as Sant’Agata’s flagship supercar, is nothing 
short of a legend, having served as the marque’s 
top offering between 2001 and 2010. And 
the SuperVeloce variant of the Murcielago 
with 661 hp on tap, courtesy of a 6.5-liter V12 
engine, is regarded as the ultimate version of 
this supercar, as you will recall.‘The car was 
built in reverse-engineering method using the 
Lamborghini Murcielago SV as a sample, and it 
took four years from the time it was redesigned 
to the end of the prototype construction,’ head 
of the project Massoud Moradi said.
The goal of the project was to develop the 

technical knowledge and methods for the 
construction of supercars. The team, therefore, 
selected a ‘unique model of a superior brand’ 
for this exercise, copying the car part by part, 
but curiously skipping the main attraction: the 
6.5-liter V12.

Almost 13$bn worth goods exported 
from Iran to neighboring countries
 In the first six months of this Iranian year (starts from March 
21), $12.951 billion goods were exported to the neighboring 
countries, showing a growth of 27.96 percent in value compared 
to the same period last year, according to a statistical survey.
In the first half of this year, more than 56.644 million tons of 
non-oil goods were exported, showing 3.27 percent negative 
growth compared to the figure in the same period last year.In 
the period, 16,220 tons of goods were imported to the country, 

showing minus 9.3 percent growth in weight compared to the 
last year›s figure. In terms of value, in the first six months of this 
year, more than $23 billion worth goods were exported from Iran, 
compared with $ 22.182 billion worth goods that were imported, 
showing a positive trade balance of $940 million in Iran›s favor. 
A look at Iran›s exports to the neighboring countries shows that 
Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan, Turkey, Iraq and Armenia are 
neighbors with land borders and Oman, Qatar, Kuwait, the United 
Arab Emirates, Bahrain, Kazakhstan, Russia and Turkmenistan, 
sharing the maritime border with Iran, are on the list of 100 
countries to which Iranian exported goods are destined.



...   their views on the threats 
facing the world and 
also the problems ahead 
of regional cooperation.
Iranian Ambassador 
to Russia, as well as 
Chairman of the Political 
and International Research 
Institute of the Ministry 
of Foreign Affairs Seyed 
Kazem Sajjadpour will 
attend the meeting.A 
number of high-ranking 
officials in Duma and 
Russian Federation 
Council, chief executive 
directors of Russkiy Mir 
Foundation, director 
of Orientology Institute, 
Indian ambassador of 
Russia and vice chairman 
of Indian ORF Foundation 
will also attend the summit.

Former British Foreign 
Secretary Jack Straw said 
that imposition of sanctions 
on Iran is the most serious 
mistake in US foreign policy.
He pointed out that the 
US has isolated itself in 
the international arena 
as a result of imposition 
of sanctions unilaterally 
against the Islamic Republic 
of Iran, adding, “the current 
sanctions imposed on 
Iran are not the toughest 
sanctions rather it is the most 
serious mistake done in US 
foreign policy.”Speaking 
in a conference entitled 
‘Perspective and 
Development of Iran-
UK Trade Relations’ 
held on Thursday night 
in London, Straw said, 
“British government backs 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) 
wholeheartedly.”He referred 
to the recent remark of John 
Bolton the White House 
Security Adviser, saying that 
recent sanctions imposed on 
Iran is the toughest one, and 
said, “in his [Bolton] opinion, 
these sanctions are the 
most retaliatory sanctions 
imposed on Iran while they 
[sanctions] have targeted 
poor and disadvantaged 
people of the country to a 
great extent.”

US cannot cover crime against 
Palestinian children
Iran's envoy to the United Nations has urged 
the international community not to allow the 
US bullying and Zionist crimes to undermine 
Palestinian rights, saying that the United States 
cannot cover the crimes of this regime against 
Palestinian children.
'The situation in Palestine is deteriorating, 
and more than 200 martyrs and more than 
22,000 people have already been injured,' 
said Gholamali Khoshroo at a Security Council 
meeting devoted to Palestine and the Middle 
East .
He added, 'What the Palestinian demonstrators 
want is a return to their ancestral home and an 
independent Palestinian state and their natural 
right'.
Iran's envoy to the United Nations continued, 
'The Israeli regime kills them because they are 
Palestinian because they consider no rights for 
Palestinian, even the right to live.'
Iranian CDR: Terrorists 
target unity of people of Sistan, 
Baluchestan
Commander of the IRGC Ground Force says 
the terrorists, with the abduction of border 
guards in the Lokdan district of Mirjave, directly 
point to the unity of the people of Sistan and 
Baluchistan, their tribal authority, their 
accountability and the security of the borders.
Addressing tribal leaders and elders in 
Sistan and Baluchestan Province in the city 
of Zahedan on Thursday night, Brigadier 
General Mohammad Pakpour said, 'With the 
cooperation of you, the IRGC has concentrated 
the bulk of their actions on deprivation of 
poverty and helping the people, and those who 
commit these terrorist acts are practically 
seeking to prevent the development of the 
province and the region.'
He emphasized, 'The enemy with any 
attempt cannot undermine the trust of the 
Revolutionary Guards in the tribes and the 
trust of the tribes in the Revolutionary Guards, 
because in this way we present many martyrs 
for the unity of Sistan and Baluchestan.'
Commander of the IRGC's ground force, arguing 
that the inhumane movement that the terrorists 
carried out using the infiltration force at the 
base of the 103rd, has led to the dismay of the 
people of Iran and the region, adding that 
people who serve in border checkpoints and 
turrets only for defending the country's land 
against the malice is the border.
He said, 'Until these defenders of homeland 
exist, no one can strike the country, because we 
defend the borders, so that our people in our 
cities live calmly.' 

Leader:
Iran must not look to West on 
path of progress

“Those countries are mostly in Asia. 
Therefore, we should look to the East, 
rather than the West,” the Leader said 
in a meeting with scientific elites in 
Tehran on Wednesday.
Looking to the West and Europe has 
no benefit other than having to stand 
idle, begging favors and undergoing 
humiliation,” he added.
Ayatollah Khamenei also referred 
to enemy attempts to portray a false 
image of Iran, saying that despite the 
economic problems in the country, 
including currency fluctuations and 
livelihood concerns, the country’s 
image is quite the opposite of what 
“domineering foreigners” are trying 
to show.
“Portraying a false, negative and 
disappointing image of the situation 
in Iran is the most important agenda 
of the enemy today,” said the Leader. 
“But…the real image of the country is 
in general the opposite of the one that 
the hegemonic system” is attempting 
to portray.
The Leader compared the ongoing 
media war against Iran to the Iran-
Iraq War in the 1980s, saying, "While 

Iran’s counter-propaganda prowess 
is lacking just as it did during the war, 
we will undoubtedly triumph in this 
fight with God's help, just as we did” 
back then.
Ayatollah Khamenei named 
"misrepresentation" of the facts as 
the enemy's main mind manipulation 
tactic both inside and outside of Iran, 
and said the country's young elites 
needed to do their utmost to win the 
"heavy battle."
According to Press TV, Ayatollah 
Khamenei further warned against 
enemy plots to plunder national 
wealth, including the assassination 
of scientific elites, and urged vigilance 
in the face of such attempts.

The Leader further reminded the 
scientific elites of wars being imposed 
against Iran on “economic, political 
and security” fronts, and called on 
them not to remain indifferent to such 
campaigns.
“If we make progress on the scientific 
path, the threats posed by the 
enemies of our civilization, politics 
and economy will not last,” the Leader 
added.Ayatollah Khamenei also 
advised that the viewpoints of young 
elites be incorporated into different 
sectors, and called for diversification 
of the economy and changing it from 
a system that is entirely dependent 
on oil, to one that is independent, 
knowledge-based and resistant.

Iran-Russia-
India 
trilateral 
summit to 
be held in 
Moscow

Iran’s sanctions, 
US most serious 
foreign policy 
mistake

 Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
says the Iranian nation should 
look to countries in the East on 
its path of scientific progress, 
because relying on Western 
states will not contribute to the 
country's growth.

Saudi Arabia has delivered a previously 
promised 100$ million to the United States 
as Secretary of State Mike Pompeo landed 
in Riyadh to discuss the fate of dissident 
journalist Jamal Khashoggi, who went 
missing after visiting the kingdom’s 
consulate in Turkey’s largest city of Istanbul 
more than two week ago.
According to a New York Times report, the 
money landed in American accounts on 
Tuesday and was for purported American 
efforts to stabilize areas in Syria liberated 
from the clutches of the Daesh Takfiri 
terrorist group.
'No coincidence'

The timing of such payment, which the 
Riyadh regime had pledged to the Trump 
administration in summer, has raised 
cynical eyebrows among pundits.
“The timing of this is no coincidence,” an 
American official involved in Syria policy 
said on condition of anonymity. 
This is while Brett H. McGurk, the US special 
envoy to the US-led coalition purportedly 
fighting Daesh, asserted that Pompeo's 
visit to Saudi Arabia and the 100$ million 
payment were not connected.
“The specific transfer of funds has been long 
in process and has nothing to do with other 
events or the secretary’s visit,” McGurk said.

Pompeo visited Saudi Arabia on Tuesday. He 
met with Turkish President Recep Tayyip 
Erdogan and Foreign Minister Mevlut 
Cavusoglu the following day. 
On Monday, US President Donald Trump co-
signed Saudi Arabia’s Khashoggi cover-up, 
saying "rogue killers" could be responsible 
for the mysterious disappearance of the 
-59year-old writer.
“I just spoke with the king of Saudi Arabia, 
who denies any knowledge of what took 
place. The king firmly denied any knowledge 
of it,” Trump said.
“I don't want to get into his mind, but it 
sounded to me like maybe these could have 

b e e n 
rogue killers,” he added.

 Turkish officials maintain that they have 
evidence that Saudi officials killed and 
dismembered Khashoggi, a columnist for 
The Washington Post, inside their consulate 
in Istanbul. Saudi leaders have denied any 
role in the journalist’s disappearance but 
have not provided an obvious explanation 
of what happened to him.

Saudi Arabia delivers 100$ million to US as missing journalist 
mystery deepens
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Trump: Saudi Journalist 
Khashoggi Dead
US President Donald Trump said it “certainly looks” like Saudi 
journalist Jamal Khashoggi is dead.
Khashoggi did not reappear from the Saudi consulate in 
Istanbul on Oct. 2 where he went to collect documents for his 
planned marriage. Turkish officials have said they believe the 
journalist, a critic of Saudi rulers, was murdered inside the 
building and his body chopped up and removed.
“It certainly looks that way to me,” Trump told reporters 
at Joint Base Andrews when asked if Khashoggi was dead, 
Reuters reported.
“It’s very sad,” he said.

Trump said he was waiting for details from “about three 
different investigations so we can get to the bottom of ” 
Khashoggi's disappearance.
Asked what the consequences would be if Saudi leaders were 
linked to his disappearance, Trump said, “Well, it’ll have to 
be very severe. I mean, it’s bad, bad stuff, but we’ll see what 
happens.”
Turkish sources have said the authorities have an audio 
recording indicating Khashoggi, a US resident who wrote 
columns for the Washington Post, was killed.
The Saudis have strongly denied the allegations but US media 
outlets have reported they will acknowledge he was killed 
in a botched interrogation. Trump has speculated without 
providing evidence that “rogue killers” could be responsible.

“Portraying a 
false, negative 
and disappointing 
image of the 
situation in 
Iran is the most 
important agenda 
of the enemy 
today,”

Trump to Help Saudis Whitewash Khashoggi’s 
Murder: Ex-CIA Officer
A former military intelligence officer with the CIA said US President Donald Trump will help 
cover up likely murder of Jamal Khashoggi, adding that the Trump administration and the 
Saudi royal family are searching for a mutually agreeable explanation for his death.
The cover story to explain what happened is developing but it will no doubt consist of 
the Saudis will claim that Khashoggi was being questioned over some legal matter and 
the interrogation became too violent and he died. That is obviously false because the 
Saudis from the plane were carrying a bone saw with them that could be used to cut up 
a body, so they anticipated killing him. But Turkey can be bought off on this issue ... and 
the United States will also accept that explanation to keep the Saudis from responding in 
ways that will damage the energy economy and impact on the US of petrodollars, which is 
how Washington is able to keep printing money without any backing,” Philip Giraldi told  
Tasnim.

EU Says Working on ‘Concrete Establishment’ of 
Iran Payment Channel
 European Union Foreign Policy Chief Federica Mogherini said the -28member block is 
“working on the concert establishment” of its plan to set up a way to preserve business 
with Iran and avoid renewed US sanctions.“This (the payment system) is something 
that we have presented during the (United Nations) General Assembly ministerial 
week in New York. The Member States of the European Union have decided to put 
this system in place, so they are now working on the concrete establishment of this. I 
am confident that they will continue this work in a successful manner in the coming 
weeks,” Mogherini said on Thursday evening, the EU’s official website reported.“I 
have to say that our partners from Asia have always shown a lot of interest in working 
to keep the full implementation of the JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action); 
obviously for security reasons that also concern Asia and Central Asia,” she added.



Leader:Iran must not look 
to West on path of progress

Iran supports any initiative to guarantee 
benefits of Afghan nation: FM spox
Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram Ghasemi has denounced a 
recent terrorist attack in Afghanistan’s southern province of Kandahar 
which left a number of officials and ordinary people dead and wounded.
In a Friday statement, Ghasemi extended sympathy to the Afghan gov-
ernment and nation as well as the families of the victims of the crime.   
He then underlined the need for holding national dialogue and putting 
an end to the violence in Afghanistan and expressed hope that the govern-
ment and its opposition put the establishment of security and peace at the top 
of their agenda. 

The Russkiy Mir 
Foundation has 
organized a trilateral 
summit between 
Islamic Republic 
of Iran, Russian 
Federation and India 
in Moscow on Oct. 
20-19.
The trilateral summit 
will be held in line 
with strengthening 
and broadening 
cooperation between 
Russia, Iran and 
India.
The expert-level 
summit will host 
senior experts and 
authorities of the 
three countries to 
exchange...
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"The autumn leaves are returned to the na-

ture annually with the production of more 

than two thousand tons of leaf molds," the 

CEO of the parks and green space organization of Isfa-

han municipality said.

 "Isfahan has about 3,700,000 hectares green space 
and about 3 million trees and shrubs, and in fact, 
these trees and their leaves are the respiratory 
lungs of the city that absorb carbon dioxide from 
the air," Forough Mortezaeenejad said.
"Falling autumn leaves will create a beautiful 
and pleasant atmosphere in the city; these leaves 
will be collected and delivered to the research 
departments of the parks organization in 
Mahmood Abad and Jarookan neighborhoods," 
she added.
"Most of autumn leaves throughout the city are 
collected in district 4 of the municipality and 
Najvan forest park; the collected leaves from these 
areas will be changed into leaf molds in the Forest 
Station of the city," she continued.

"After delivering the collected leaves to the 
research department, they will be crushed and 
stored, then after a while, they will be changed into 
leaf molds and organic materials," she noted.
"The amount of organic matters in Iran's soil 
is poor; so, the fertilizers produced from the 
autumn leaves are very effective in improving 
the chemical and physical quality of the soil. The 
natural fertilizers produced from the leaves, are not 
dangerous like the chemical one, and it helps the 
organic farming sector by changing into compost," 
she also said.

improving quality of life in deprived 
neighborhoods of Isfahan

Saying that the quality improvement of the 

deprived neighborhoods is on the agenda, 

the head of district two of Isfahan munici-

pality said, "Bus line 56 of Dehno neighborhood is one 

of the few bus lines that works intra-regionally."
 "About two billion tomans has been allocated 
to provide buses for citizens in district 2; also, 
installing the benches and equipping the bus 
stations will be also carried out in the near future," 
he added."Launching this line is an effective 
step toward increasing the public welfare, since 
many students are commuting in this area, and 
people cannot commute with taxis due to their 
low income; the same measures should be taken 
in other neighborhoods as well; in this regard, the 
next program of the municipality of district two is 
improving the quality of bus services in Shahrak-e 

Parto." Keihani continued.
"Due to the narrow streets in this neighbourhood, 
it was not possible to construct bus line. Also, 
concluding the related contracts in this regard was 
also postponed due to the currency fluctuations, 
however, the authorities of the Bus Company are 
following this project seriously," he said regarding 
the construction of bus line in Shahrak-e Resalat.
"This bus line is an intra-regional line, and is about 
3.5 kilometers which leads to the main road," he 
added.

 "Sofe bus terminal in Isfahan will be 

equipped with the mother-and-child room 

to ensure the comfort of passengers with 

children," the Managing Director for the Passenger Ter-

minals organization of Isfahan Municipality said.
 "Equipping the bus terminals of Isfahan with the 
welfare facilities is one of the most important 
programs of the organization. By considering  the 
warm welcome of passengers from the mother-
and-child room in Kaveh bus terminal, we decided 
to provide the same kind of rooms in Sofe terminal," 
Abbas Mahboobi said.
"The mother-and-child room is available for a short 
stay in the terminal, so mothers can nurse their 
babies, change babies' nappy, and also rest peacefully 
there," he added. "This project will be ready in Sofe 
Bust terminal during the Fajr decade, and then the 
passengers can use the facilities as well," he continued.
Announcing the project of gasoline pump 
implementation in Sofe bus terminal, Mahboobi 

said, "To provide the welfare for bus drivers and stop 
wasting time, the construction of gasoline pump in 
sofe bus terminal is on the agenda."
Pointing to the public call for bids regarding assigning 
a hall and a workshop for load automation, he said, 
"This plan was arranged through a public call by 
Isfahan municipality; a company or a person who wins 
the bid, can take advantage from the load automation 
by using the hall capacity."

Announcing 40% increase in the number of 

visitors of the Game Island, the director of 

the Game Island said, "The variety of rec-

reational programs has satisfied families and children."
 "The Game Island is a recreational space for the 
purpose of entertainment which is established 
under the cultural, recreational, and social 

organization of Isfahan municipality," Amineh Jalali 
said.
Saying that various programs have been predicted 
in this complex in the autumn, she noted, "Currently, 
the Game Island hosts preschool and school children, 
and guests from other organizations. Actually, the 
morning shift is allocated for students, and the 
afternoon shift is for families with their children."
"The settled booths in the Game Island provide some 
services such as familiarizing with animals, playing 
with sand, color, mud, ceramic, creative structures, 
tile works, face painting, creative show, ball pool, and 
other movement games," Jalali said regarding the 
type of games, entertainments in the Game Island.
Announcing the "booth of jobs" in the Game Island, 
he said, "Children can assess their interest in various 
jobs by attending this booth; undoubtedly, the 
assessment of interest at early age will ultimately 
lead them to success in adulthood."

Autumn leaves to turn into free 
fertilizers

Sofe bus terminal to equip with 
mother-and-child room

Game Island see growth in visitors by 
%40


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

