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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 
4,300,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,300,005,182,000جدید

2,280,0002,331,000نیم سکه

1,260,0001,241,000ربع سکه

610,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18420000539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

شکست بی صدای تحریم های ترامپ؛  

بازار آرام و بدون تکانه
اگرچــه امــروز)۱۳ آبان(موعــد بازگشــت 
تحریم های ظالمانه بر علیه ایران است و آمریکا 
از ماه ها قبل،جنگ روانی خود بر علیه اقتصاد 
ایران را آغاز کرده، اما بازار آرام است و خبری از 

تالطمات قیمتی نیست.  
امروز سیزدهم آبان ماه، موعد فعال شدن دوباره 
تحریم ها علیه ایران است؛ تبلیغات منفی ایاالت 
متحده آمریکا برای اثرگذاری بر اقتصاد ایران که 
از ماه ها پیش آغاز شد، تاب و توانی برای برهم 

ریختن اقتصاد کشورمان ندارد. 
آمریکا از ماه ها قبل با راه اندازی جنگ اقتصادی 
که وجهه روانی آن بسیار باال است، تالش کرد 
تا بگوید بدترین تحریم ها را بر علیه ایران فعال 
خواهد کرد.این کشور ماه هاست تالش کرده تا 

فروش نفت ایران به عنوان شاهراه ...

2 ادامه در صفحه 
       معاون فنی پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به مقدار طالی به کار برده شده در کامپیوترها و لپ تاپ های قدیمی، گفت: از هر تن CPU )مغزکامپیوتر( حدود 20 گرم 

طال استحصال می شود در صورتی که در یک تن خاک معدن طال حداکثر دو تا دو و نیم گرم طال وجود دارد.

سرمایه ای که فراموش شده است؛ 

دور ریزهای الکترونیکی یا معدن طال ؟!

4

تحقق یک رویا ؛

حقوقتان را دو برابر کنید!
بعضی  از کارمندان حقوق و ترفیع مناسبی دریافت نمی کنند در حالی که عده ای به 

سرعت رشد می کنند و کارهای مهم تر و کلیدی تری به آنها واگذار می شود 
و حقوقشان به ســرعت افزایش می یابد. برایان 

تریسی که در کتاب جدیدش »درآمد رویایی« 
به این موضوع پرداخته اســت. بخشی از 
مطالب کتاب در این مقاله تقدیم کارمندان 
پرتالش و عالقه مند به پیشرفت می شود. ...

13 آبان؛
روز آینده سازان 

فردا
باید گفــت  در زمــان حال که 
 کشــورمان در امنیت به ســر 
می برد کســی از دانش آموزان 
ایرانــی توقعی به غیــر از درس 
خواندن نــدارد، درس خواندن، 
فهمیدن و مانــدن در راهی که 
دانش آمــوزان زمــان انقالب 
ســاختند تا راه دانــش آموزان 
امروز هموار باشد. ۱۳ آبان یکی 
از روز های به یاد ماندنی انقالب 
است که هیچ گاه از تقویم کشور 
پاک نخواهد شد؛ روزی که امام 
خمینی تبعید شــد، روزی که 
دانش آموزان به انقالب پیوستند 
و روزی که النه جاسوسی تسخیر 
شد. باید این روز را به عنوان روز 
مبارزه و ایســتادگی در مقابل 

استکبار جهانی دانست. 
 شــاید اگــر در ســال 57 بــه 
 دانــش آمــوزان مــی گفتند 
عده ای در ســال 97 خواستار 
تعطیلی مــدارس هســتند تا 
بازی یک تیم باشــگاهی را در 
فینال آســیا ببینند! این دوران 
 را به تمســخر می گرفتند زیرا 

دانش آموزان دوران انقالب ...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S



روز آینده سازان فردا
ادامه از صفحه یک:

...      هیچ گاه سنگر مدارس را ترک 
نکردند مگر برای ایفای نقش تاریخی. 
در آن زمان  همه اقشار مردم ایران از 
زن و مرد و پیر و جوان، سعی در ایفا 
کردن نقش تاریخی خود و عمل به 
تکلیف الهی داشــتند. در این میان 
دانش آمــوزان و نوجوانان شــور و 
حال دیگری داشتند. صبح روز 13 
آبــان1357، دانش آموزان در حالی 
که مدارس را تعطیــل کرده بودند، 
به ســمت دانشــگاه تهران حرکت 
کردند تا صدای اعتــراض خود را به 
گوش همگان برسانند. در این روز، 
56 نفر شــهید و صدها نفر مجروح 
شدند. به همین دلیل و به مناسبت 
گرامیداشت آن غیور مردان نوجوان، 
این روز در تاریخ انقالب اسالمی به نام 

روز دانش آموز نام گذاری شده است.
نوجوانی سن حساسی است و  الگو 
پذیری افراد در این ســن بیشتر در 
سطح جامعه انجام می پذیرد تا در 
سطح خانواده و چه خوب است جامعه 
به نوجوانان الگوی مناسب بدهد و به 
جای پر رنگ کردن نقش افرادی مثل 
سلبریتی ها و فوتبالیست هایی که در 
سال های گذشته نشان داده اند هیچ 
الگوی مناسب رفتاری نیستند، باید 
افراد بزرگ جامعه و دینمان را برای 

فرزندانمان الگو قرار دهیم . 
زیرا  اوال، نوجوان با مشــاهده الگو 
در می یابــد که این هــدف بزرگ 
دســت یافتنی و ممکن است؛ ثانیا، 
مشاهده الگو، رغبت و انگیزه وی را 
برای رســیدن به این هــدف و طی 
 این مســیر تحریک می کند. الگو، 
نمونــه ای عینی و درک نشــدنی 
از فضایلی که والدیــن می خواهند 
در تربیت به آن برســند، در مقابل 
نوجوان قــرار می دهد.پیشــرفت، 
توسعه، کمال و پویایی جوامع مرهون 
 نیروهــای تربیت شــده آن جوامع

 است. 
صالح و سالمت نســل های متوالی 
 جوامع با برنامه های تربیتی تحقق 
می پذیــرد. کــودکان، نوجوانان و 
جوانان در صورتی بــه افراد مفید و 
موثر تبدیل می گردنــد که فرایند 
 تربیتی درســتی را پشــت ســر

 بگذارند.
 نوجوانان و نونهــاالن امروز تصمیم 
گیران آینده جامعه اند. آنها با فعالیت 
و حضور خود در عرصه های گوناگون 
اجتماعــی، قوام، ثبــات و پایداری 
جامعه را رقــم خواهنــد زد. بنا به 
فرموده امیر المومنین علیه السالم، 
کسی که در کوچکی درست تربیت 
نشــود در بزرگی قادر نخواهند بود 
]در مسائل سیاسیـ  اجتماعی[ بر 

دیگران پیشی بگیرد. 
بنابراین، جامعه ای مــی تواند افراد 
پیش قدم و پیش گام داشــته باشد 
که در تربیت کــودکان و نوجوانان 
خود ســرمایه گــذاری نمــوده، 
آنها را طبــق نیازهــای اجتماعی 
 و سیاســی جامعــه تربیــت کرده 

باشد. 
اما بد نیست در این روز اندکی هم از 
زبان دانش آموزان و نوجوانان سخن 
بگوییم. حضرت علی )ع( در سخنی  
می فرماید: »فرزندان خود را به آداب 
خود تربیت نکنید چرا که آنها برای 
آینده و زمانی غیر از زمان شما آفریده 

شده اند.«
 از فرمایش امام علی )ع( می توان 
فهمید که کــودکان و نوجوانان 
امروز بــا کــودکان و نوجوانان 
گذشــته کامال تفاوت داشته و 
شیوه های قدیمی گذشته برای 
تربیت نســل امروز هیچ کارایی 
نخواهند داشــت. باید نوجوانان 
امروز را بیشتر درک کرد تا بتوان 
روابط دوستانه با او داشت وبرای 
آینده آماده اش کرد تا ایرانی آبادتر 

را شاهد باشیم.

اقتصاد استان
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نیم میلیون نفر از جمعیت اصفهان حاشیه نشین هستند
 عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: نیم میلیون نفر از جمعیت شهر اصفهان حاشیه نشین هستند.
کوروش محمدی اظهار داشت: در حال حاضر جمعیت حاشیه نشینی در شهر اصفهان به 5۰۰ هزار 

نفر می رسد.
وی ادامه داد: اگر در هر منطقه جمعیت حاشیه نشین ها را بین 3۰ تا 5۰ هزار نفر در نظر بگیریم تقریبا 

معادل ۴۰۰ تا 5۰۰ هزار حاشیه نشین در شهر اصفهان داریم.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه با رشد بین 1۰ تا 15 درصدی حاشیه نشین ها مواجه ایم، 

اضافه کرد: حاشیه نشینی یک آسیب تک بعدی نیست و موضوعی با ابعاد وسیع است.
وی ادامه داد: در حاشیه نشینی عوامل متعددی از جمله مسائل اقتصادی، ابعاد کشاورزی،  بیکاری و کمبود امکانات شهری 

نقش دارد.
محمدی با اشاره به اینکه حاشیه نشینی مشکل و معضل اصلی کالن شهرهاست که به خاطر سوء مدیریت در 3۰ سال گذشته و مشکالت 
اقتصادی و مباحث مربوط به اقلیم شکل گرفته است، اضافه کرد: امروز با روند رو به افزایش مهاجران مواجه ایم که این خود یک عامل حاشیه 

نشینی است.

10 هزار و 550 میلیون سهم امسال در بورس اصفهان معامله شد
مدیر تاالر بورس اوراق بهادار منطقه اصفهان گفت: درهفت ماه سال جاری 1۰ هزار و 55۰ میلیون سهم 
از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اصفهان داد و ستد شد که ارزش این معامالت 31 هزار و 

162 میلیارد ریال بوده است.
محسن شیرازی افزود: شاخص کل بورس در انتهای مهرماه به عدد 187 هزار و 779 رسید که نسبت به 

آغازسال جاری رقم 95 درصد افزایش و نسبت به زمان مشابه سال گذشته 117.1 درصد افزایش را نشان 
می دهد.

وی افزود : از این مجموع تنها در مهر امسال سه هزار و 5۴7 میلیون سهم به ارزش 11 هزار و 8۴2 میلیارد ریال از 
سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اصفهان معامله شد که این آمار در مقایسه با ماه قبل از لحاظ حجم معامالت ۴6 

درصد افزایش و از لحاظ ارزش معامالت انجام شده 8۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
بورس یا بها بازار به بازاری اطالق می شود که قیمت گذاری و خرید و فروش کاال و اوراق بهاداردر آن انجام می  پذیرد.

بورس به دو نوع بورس کاال و بورس اوراق بهادار طبقه بندی می شــود ؛ در بورس کاال، کاال و بورس اوراق بهادار سهام و اوراق قرضه مورد 
معامله قرار می  گیرد.

وجود فلزات سنگین 
مثل کادمیوم، قلع 
و سرب در بردهای 

الکترونیکی و 
استحصال آنها یک 

سرمایه ملی است که 
اشتغال و درآمد ایجاد 

 می کند و به همین علت 
جریان های مافیایی 
به وجود آمده است 
که این پسماندها را 

جمع آوری و حتی به 
خارج از کشور می برند 

چرا که  در سطح جهانی 
این دورریزها معادنی از 

فلزات گران بها محسوب 
می شوند.

وی افــزود: بــا توجه به 
تبلیغات و مکاتبات انجام 
شده، در حال حاضر روزانه 
افزون بــر۴۰۰ کیلوگرم 
پســماند الکترونیــک از 
محل ایستگاه های ثابت 
سطح شهر تحویل سازمان 
 مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان

 می شود.
معاون فنی پردازش ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان گفت: بر اساس 
طرحی که از دو سال پیش آغاز شد، مرحله 
نخست جمع آوری و دپوی پسماندهای 
الکترونیکی و پس از آن جداسازی قطعات 
)دمونتاژ( بود که در حال حاضر بخشی از 
دمونتاژ کردن بردهای الکترونیکی در یک 
سوله کوچکی از کارخانه سازمان پسماند 

انجام می شود.
قاســمی اضافه کرد: قطعات پالستیکی 
دستگاهای التکرونیکی به صورت جداگانه 
بازیافت و فلزاتی مانند مس و آلومینیوم 
هم بــه کارخانــه ریخته گــری واگذار 
می شوند، اما برای بردهای الکترونیکی در 
آینده ای نزدیک با مشارکت سرمایه گذار 
بخش خصوصی کارخانه بازیافت قطعات 

الکترونیکی احداث خواهد شد.
وی ادامــه داد: دپــوی حجــم قطعات 
الکترونیکی باید بــه حداقل حدود 2 تن 
در روز برسد تا احداث کارخانه مقرون به 

صرفه باشد.
معاون فنی پردازش ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه در 
میان ادارات دولتی تنها شهرداری اصفهان 
برای واگذاری پسماندهای الکترونیکی 
همــکاری می کنــد، افــزود: تاکنــون 

ارگان های دولتی برای تحویل پسماندهای 
الکترونیک پیشقدم نشده اند و مردم هم 
استقبال چندانی از این طرح نمی کنند و 
در نتیجه بســتراولیه برای مذاکره با یک 
سرمایه گذار فراهم نشده است که کارخانه 
بازیافت پسماند الکترونیکی احداث شود 
با این حال این مهم نیازمند فرهنگسازی 
است و ارگان های دولتی باید از خودشان 

شروع کنند.
معاون فنی پردازش ســازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تصریح کرد: بازیافت 
قطعات الکترونیکی اشتغال زا و استحصال 
فلزات گران بها از آنها ثروتی عمده است که 
می توان با فرهنگسازی صحیح در راستای 
حفظ محیط زیســت از این سرمایه ملی 

ارزشمند بهره برد.

  از هر یک تن برد الکترونیکی 20 
گرم طال استحصال می شود

قاسمی با اشاره به مقدار طالی به کار برده 
شده در کامپیوترها و لپ تاپ های قدیمی، 
گفت: از هر تــن CPU )مغزکامپیوتر( 
حدود 2۰ گرم طال استحصال می شود در 
صورتی که در یک تــن خاک معدن طال 
حداکثر دو تا دو و نیم گرم طال وجود دارد 
به عبارتی از بردهای الکترونیکی 1۰ برابر 

طال استحصال می شود.
وی افزود: در بردهای الکترونیکی عناصر 
آلیاژی وجود دارد که معادن آنها به صورت 
انحصاری در اختیار برخی کشورها است 
که اســتحصال این عناصر آلیــاژی در 
تناژهای باال ) وزن و گنجایش باال(  بسیار 

درآمدزا است.
قاســمی ادامه داد: وجود فلزات سنگین 

مثل کادمیوم، قلع و ســرب در بردهای 
الکترونیکــی و اســتحصال آنهــا یک 
ســرمایه ملی اســت کــه اشــتغال و 
 درآمــد ایجاد می کند و بــه همین علت 
جریان های مافیایی به وجود آمده است که 
این پسماندها را جمع آوری و حتی به خارج 
از کشور می برند چرا که  در سطح جهانی 
این دورریزها معادنــی از فلزات گران بها 
محسوب می شــوند یعنی خودشان یک 
معدن طال است؛ ضمن اینکه با راه اندازی 
هر کارخانه بازیافت الکترونیک حداقل 2۰ 

تا 3۰ نفر مشغول به کار می شوند.

  راه انــدازی کارخانــه بازیافت 
پسماندهای الکترونیکی نیاز به یک 

هم افزایی کشوری دارد
معاون فنی پردازش ســازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری اصفهان گفت: یکی 
از بزرگترین کارخانــه بازیافت قطعات 
الکترونیک کشور در تهران وجود دارد که 
با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا این کار 

را انجام می دهد.
وی افزود: برای مشارکت با این کارخانه 
مذاکره کردیم حتی قرار شد برای مدیریت 
این پسماندها کشــور را منطقه ای کنیم 
یعنی پسماندهای الکترونیکی استان های 
شــمالی کشــور بــا کارخانه تهــران و 
پسماندهای کل اســتان های جنوبی به 
کارخانه بازیافت اصفهان واگذار شود، با این 
حال تحقق این مهم زمان بر و دشوار است.
قاسمی در خصوص چگونگی جمع آوری 
پسماندهای الکترونیکی شهرستان های 
اســتان اصفهان، خاطرنشــان کرد: در 
کارگروه پسماند استان این موضوع مطرح 

و اعضای کارگروه ملزم به انجام مصوبات 
در شهرســتان ها و واگذاری دور ریزهای 
الکترونیکی به سازمان پسماند شهرداری 
اصفهان شدند اما در سطح مصوبه ماند چرا 
که کسی  زیرساخت ها را اجرایی نمی کند. 
قاسمی با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی در 
جامعه، گفت: بیشتر مردم ترجیح می دهند 
که پسماندهای الکترونیکی را در انبارها 
نگهداری کنند، در حال حاضر در برخی 
شهرهای کوچک اســتان هنوز مصوبات 
و زیر ســاخت ها برای فرهنگ سازی در 
جامعه اجرایی نمی شود با این حال استان 
اصفهان همچنان رتبه نخســت تفکیک 

پسماند خشک از مبدا را در کشور دارد.

   فلزات سنگین گران بهایی که جان 
انسان ها را تهدید می کند

مچنین احمدرضــا تقی پور، مســئول 
فنی آزمایشگاه کنترل کیفیت سازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه به کارگیــری روش بازیافت 
پســماندهای الکترونیکی خطر زیست 
محیطی کمتری دارد، اظهار کرد: سوزاندن 
قطعات الکترونیکی به دلیل وجود فلزات 
سنگین و پالســتیک های ضد احتراق 
گازهــای خطرناکی در محیط زیســت 
منتشــر می کند و دفن آنها نیزبه دلیل 
وجود همین فلزات آب ها را آلوده می کنند.

وی افزود: بــه کارگیری روش دفن حتی 
در مکان های مناسب سازی شده هم در 
نهایت پس از مدتی انتشار وانتقال آلودگی 
به دنبال دارد اما بهترین و ســریع ترین 
روش، بازیافت )ریسایکل( پسماندهای 

الکترونیکی است.

سرمایه ای که فراموش شده است؛ 

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی اصفهان:دور ریزهای الکترونیکی یا معدن طال ؟!

 واحدهای لبنی اصفهان خودسرانه 
اقدام به افزایش قیمت کرده اند

مدیر توســعه بازرگانی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: افزایش قیمت های اخیر لبنیات در اصفهان 
بدون هیچ گونه هماهنگی انجام شده است و واحد های لبنی 

به طور خودسرانه  اقدام به افزایش قیمت کرده اند.

فرهاد حاجی مرادی با بیان اینکه فقط افزایش قیمت شیر منجر به 
افزایش قیمت محصوالت لبنی نمی شود، اظهارکرد: افزایش هزینه 
حمل و نقل و مواد اولیه بســته بندی های کارخانه های لبنیات در 

افزایش قیمت فراورده های لبنی تاثیر به سزایی داشته است.
وی افزود: قیمت شیر مورد استفاده کارخانه ها هیچ تغییری نکرده 
و به قیمت هر کیلو دو هزار تومان به کارخانه داران داده می شــود، 
در واقع تک محصولی بودن بیشتر کارخانه های تولید لبنیات سبب 

شده تا این کارخانه ها اقدام به افزایش قیمت نمایند.
حاجی مرادی اضافه کرد: راهکار بهبود اوضاع آنها تجدید در بهره وری 
پتانسیل کارخانه است و باید با استفاده از تنوع در تولید محصوالت، 

به ثبات در قیمت ها برسند.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان با 
اشــاره به اینکه افزایش قیمت در لبنیات باید از ستاد تنظیم بازار 
کشــور به واحدهای لبنی و کارخانه ها ابالغ شــود ،گفت: هرگونه 
تصمیم در حوزه افزایش قیمت لبنیات باید به صورت کشوری انجام 
شــود، مقامات تصمیم گیرنده درباره این موضــوع  هنوز به قیمت 
واحدی برای شیر خام نرسیده اند و اختالف نظرها میان مسئوالن 
با سوءاستفاده برخی شرکت های لبنی از این تعلل در اعالم قیمت 

محصوالت، همراه شده است.
حاجی مرادی با اشاره به تاکید وزیر کشاورزی نسبت به توافق زودتر 
برای قیمت شیر در ستاد تنظیم بازار کشور، افزود: جهاد کشاورزی 
اصفهان در جلســه ای با حضور عوامل تعزیرات حکومتی استان به 
کارخانه های لبنیات اخطار داد تا قیمت هــای خود را هرچه زودتر 
اصالح نمایند اما کارخانه داران هنوز در انتظار ابالغ قیمت ها توسط 

ستاد تنظیم بازار کشور مانده اند.
وی با اشاره به الزام وجود لبنیات در فرهنگ غذایی مردم ایران ادامه 
داد: فرهنگ خانواده های ایرانی سبب می شود تا آنها به صورت مکرر 
از لبنیات و فرآورده های لبنی استفاده کنند البته هزینه کردن برای 
تهیه لبنیات بهتر از صرف هزینه های گــزاف برای خرید داروهای 

تقویتی است.
حاجی مرادی اضافه کرد: اســتفاده لبنیات در یک خانواده موجب 
تضمین ســالمتی آن اســت و در صورتی که یک خانواده به دلیل 
مسائل مالی و افزایش قیمت ها از لبنیات استفاده نکند، در آینده ای 
نه چندان دور مجبور به صرف چند برابر همــان هزینه برای تهیه 

دارو خواهد شد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: نمی توان آمار دقیقی 
درباره میزان اســتفاده خانواده های ایرانی از لبنیات بدســت آورد 
اما به طور تقریبی 1۰ درصد ســبد غذایی خانــواده های ایرانی را 
 لبنیات تشکیل می دهد که الزم است وزارت بهداشت با اعالم آمار 
بیماری هایی که از مصرف کم لبنیات نشات می گیرد، اذهان عمومی 

را نسبت به مصرف نکردن لبنیات روشن سازد.
حاجی مــرادی با بیــان اینکه دلیــل اصلی ســرانه پایین مصرف 
لبنیــات در ایــران، قیمت زیــاد لبنیات اســت، افــزود: کمبود 
 ویتامیــن »د« و کلســیم از مهم ترین مضرات اســتفاده نکردن از

 لبنیات است.
 وی ادامه داد: متوســط هزینه ای کــه خانواده هــای ایرانی برای 
خوراکی ها و آشامیدنی های خود صرف می کنند، 23 و نیم درصد 
از کل درآمد آنها اســت که در این میان هزینه هایی که برای خرید 
نوشابه و دخانیات اختصاص می دهند بسیار بیشتر از هزینه ای است 

که برای خرید لبنیات در نظر می گیرند.
حاجی مرادی اضافه کرد: در میان محصوالت لبنی به ترتیب ماست 

و انواع آن، شیر و پنیر بیشترین مشتریان را دارند.

روزانه افزون بر ۴00 کیلوگرم پسماند الکترونیک از سطح شهر 
اصفهان جمع آوری و در انبار ســازمان پسماند این شهر تلنبار 
می شود و این در حالی اســت که بازیافت قطعات الکترونیکی 
اشتغال زا و استحصال فلزات گران بها از آنها سرمایه ای ملی به 
شمار می رود. مجید قاسمی، معاون فنی پردازش سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه طی دوسال اخیر به لطف 
فرهنگسازی های انجام شده، مردم اصفهان در طرح تفکیک و 
تحویل پسماندهای الکترونیکی همکاری بهتری با این سازمان 
داشته اند، اظهار کرد: جلســات و مکاتباتی که در این مدت با 
سازمان های دولتی مختلف در خصوص جمع آوری پسماندهای 
الکترونیکی انجام شد که آنها ملزم شدند دورریزهای الکترونیکی 

را به  سازمان مدیریت پسماند تحویل دهند.

گـــزارش

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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 CPU معاون فنی پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به مقدار طالی به کار برده شــده در کامپیوترها و لپ تاپ های قدیمی، گفت: از هر تن       
)مغزکامپیوتر( حدود 20 گرم طال استحصال می شود در صورتی که در یک تن خاک معدن طال حداکثر دو تا دو و نیم گرم طال وجود دارد.

خـــبــــر

ورق رنگی با براقیت باال در فوالد مبارکه اصفهان تولید شد  

 کارشناسان فوالد مبارکه با همکاری شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی 
برای نخستین بار در صنعت فوالد کشور موفق به تولید ورق های رنگی با 

براقیت باال High Gloss در مجتمع فوالد مبارکه شدند.    

 سیدمهدی نقوی، مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه اظهار کرد: ورق 
رنگی High Gloss با همکاری شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی 
داخلی برای استفاده در ســاخت لوازم خانگی نظیر یخچال و ماشین 

لباسشویی با باالترین کیفیت در فوالد مبارکه تولید شد.  
وی با اشاره به مزایای استفاده از این نوع ورق ها گفت: سرعت تولید باال، 
حذف مرحله رنگ کاری در خط تولید لــوازم خانگی، افزایش کیفیت 
سطحی، حذف آالینده های گازی و بهبود فرایند زیست محیطی و کاهش 
قیمت تمام شده محصول، از مهم ترین مزایای استفاده از ورق های گالوانیزه 

پیشرنگ )PPGI( در صنعت لوازم خانگی است.  
مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه افزود: بیشتر تولیدکنندگان لوازم خانگی 
تمایل به استفاده از ورق های پیشرنگ در تولید محصوالت خود را دارند.   
علیرضا گندم کار، رییس واحد گالوانیزه و رنگی شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز در 
ادامه گفت: طرح تولید آزمایشی این دستاورد جدید مشترک بین شرکت فوالد مبارکه 

و تولیدکنندگان لوازم خانگی اصفهان محقق شده است.  
وی تصریح کرد: برای انعطاف پذیری الزم هنگام فرم پذیری از فوالد نرم همچنین از 
رنگ تاپ، پرایمر و بک و فیلم محافظ با قابلیت جلوگیری از ایجاد خش و خراش در تولید 

این نوع ورق استفاده شده است.  
رییس واحد گلوانیزه و رنگی شرکت فوالد مبارکه اصفهان خاطرنشان کرد: تاکنون 
2۰ تن از این نمونه ورق های رنگی به صورت آزمایشی در کارخانه نیکسان استفاده و با 
بازخورد مثبت داشته همچنین 5۰۰ تن دیگر از این محصول برای تکمیل بازخورد و 

تولید آماده ارسال به بازار مصرف شده است.   
وی افزود: تولید آزمایشی این محصول با مشارکت شرکت نیکسان، گروه فنی تولید 
ناحیه نورد سرد، واحدهای گالوانیزه و ورق رنگی، آزمایشگاه ها، متالورژی و فرایندهای 
تولید، خرید، فروش، پشتیبانی فنی مشتریان انجام شد.   فوالد مبارکه بزرگترین مجتمع 
صنعتی کشور و بزرگترین تولیدکننده فوالد تخت در خاورمیانه است، این مجتمع 
فوالدی با سهم بیش از 5۰ درصدی در تولید فوالد کشور دارای ارزش فعلی 2۰۰ هزار 
میلیارد ریال است.   شرکت فوالد مبارکه با داشتن حدود 12 میلیون تُن ظرفیت آهن 

اسفنجی بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان محسوب می شود. 

اخبار اصفهان
خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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جلسه هماهنگی جهت اجرای شبکه گذاری فاضالب شهری خیابان های جدیداالحداث 
شهر و ترمیم ترانشه های آبفا در سالن اجالس شورای اسالمی شهر فالورجان با حضور 
جناب آقای مهندس پراندوخ ریاســت اداره آب و فاضالب شهرستان، اعضای شورای 

اسالمی شهر و شهردار شهر فالورجان برگزار گردید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان



خشکسالی 780 میلیارد ریال به کشاورزی تیران و کرون خسارت زد
 مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت : خشکسالی 780 میلیارد ریال در سال زراعی گذشته به کشاورزان 

این شهرستان خسارت وارد کرده است.
محسن حاج عابدی افزود : با وجود این که 90 درصد از اراضی کشاورزی تیران و کرون بیمه بود اما تاکنون 

هیچ خسارتی به کشاورز پرداخت نشده است.
وی بیان کرد : برای کمک به کشاورزان و جلب مطالبات این قشر از شرکت بیمه موضوع از طریق ستاد هماهنگی 

مدیریت بحان شهرستان و اداره کل مدیریت بحران استانداری اصفهان پیگیری شده که پرداخت غرامت تا پایان 
امسال وعده داده شده است.

وی با بیان این که بیش از چهار هزار و 400 هکتار اراضی کشاورزی منطقه زراعی است، خاطرنشان کرد: تولید در بیش از دو 
هزار و 400 هکتار آن کاهش و بیش از هزار 600 هکتار آن رها شده که بر این اساس تولید این بخش شش هزار و 500 تن کاهش یافت.

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون یادآورشد: خسارت ناشی از خشکسالی در بخش زراعی 330 میلیارد ریال برآورد شده است.
وی به مساحت بیش از چهار هزار و 500 هکتاری باغ ها منطقه اشاره و اضافه کرد : خشکسالی به کاهش عملکرد تولید در بیش از هزار و 800 

هکتار باغ ها و از بین رفتن دو هزار هکتار از این اراضی منجر شده است.

روند اجرایی طرح های هادی روستایی در شهرضا طوالنی است
 رییس بنیاد مسکن شهرضا گفت : نبود اعتبار کافی و برخی موانع موجود روند اجرایی طرح های روستایی 

در این منطقه را طوالنی کرده است.
امراله پژومان افزود : برغم گستردگی و نیاز بخش روستایی به اجرای طرح های هادی ، کمبود اعتبار اجرای 

این طرح ها را زمان بر کرده است.
وی گفت: همچنین اجرای طرح های هادی مستلزم آزاد سازی معابر و موانع موجود در روستاهاست که این 

موضوع عالوه بر هزینه هایی که به دهیاری ها تحمیل می کند ، مانع از اجرای به موقع طرح ها می شود.
رییس بنیاد مسکن شهرضا تصریح کرد: همه روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهرضا طرح هادی مصوب دارند.

پژومان گفت : امسال برای حمایت از تولید و عرضه مسکن در روســتاهای بخش مرکزی شهرستان و جلوگیری از مهاجرت 
روستاییان به شهرها ، 9 پالک زمین با کاربری مسکونی با مساحت دو هزار و 35 متر مربع به متقاضیان دارای شرایط واگذار شد.

رییس بنیاد مسکن شهرضا افزود : همچنین امسال برای استفاده از تسهیالت بهسازی مسکن روستایی به میزان 180 و 250 میلیون ریال ، 
26 متقاضی به بانک های عامل طرف قرارداد معرفی شد. پژومان گفت: منابع ریالی تسهیالت مسکن روستایی به ازای هر واحد مسکونی 250 

میلیون ریال تعیین شده اما نبود ثبات در قیمت مصالح به تحمیل فشار دو چندان اقتصادی به متقاضیان منجر می شود.

اقتصاد ایران
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توسعه نیروگاه های 
خورشیدی در دستور کار 

است

مدیــر بهینه ســازی، نگهــداری 
و تعمیرات تاسیســات شــهری 
شــهرداری اصفهــان گفــت: در 
حــال حاضــر22 نیــروگاه در 
ساختمان های شــهرداری وجود 
دارد که هر کــدام 10، پنج و دو و 
نیم کیلو وات هستند. امیر حسین 
ملک پور اظهارکــرد: اصفهان در 
بین سایر کالن شهرهای ایران جزو 
پیشتازان اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر اســت به طوری که در 
حال حاضر حــدود 300 کیلو وات 
انرژی خورشــیدی در سطح شهر 
اصفهان تولید می شود. وی با بیان 
اینکه در حــال حاضر یک نیروگاه 
10 کیلو واتی در کنار ســاختمان 
شــهرداری مرکزی فعال اســت، 
افزود: یک ســاختمان انرژی صفر 
در محدوده منطقه هشت شهرداری 
اصفهان وجود دارد، بدان معنا که 
همان انرژی مورد نیاز ساختمان را 
تولید می کند و ساختمان خدمات 
شهری منطقه هشت از این امکان 
بهره مند است. مدیر بهینه سازی، 
نگهداری و تعمیرات تاسیســات 
شهری شــهرداری اصفهان ادامه 
داد: یک نیروگاه 100 کیلو واتی در 
مجاورت سالن اجالس احداث شده 

و تولید برق می کند.

ایمنا
خـــبـــر
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آمریــکا از ماه هــا قبل با 
راه اندازی جنگ اقتصادی 
که وجهه روانی آن بسیار 
باال اســت، تالش کرد تا 
بگوید بدترین تحریم ها را 
بر علیه ایران فعال خواهد 
کرد.این کشور ماه هاست 
تالش کرده تا فروش نفت ایران به عنوان 
شــاهراه تامین مالی را به خطر بیندازد و 
ارتباطات بانکی ایران با دنیا را تحت الشعاع 
قرار دهد؛ اما واقعیت آن است که اکنون که 
روز اعمال تحریم  هاست، به نظر می رسد 
هر آنچه که باید در اقتصــاد ایران اتفاق 
می افتاده ، به وقوع پیوسته و شوک یا تکانه 
جدیدی در راه نیست. البته نباید فراموش 
کرد انچه که اتفاق افتاد هم، بیش از انکه 
ناشی از اقدامات دولت امریکا باشد، ناشی 

از ضعف های ساختاری اقتصاد ایران بود.
تحریم های آمریکا طی چهار دهه گذشته 
همراه همیشــگی اقتصاد ایــران بوده  و 

اگرچه ســختی هایی را با خود به همراه 
داشته، اما هیچ گاه نتوانسته اقتصاد ایران 
 را متوقف کند؛ دولتمــردان آمریکایی از 
ماه ها قبل تالش داشتند تا با بیان جمالتی 
نظیر اینکه »فروش نفت ایران را متوقف 
خواهیم کرد«، »ارتباطــات بانکی ایران 
را با دنیا قطع خواهیم کرد« و مواردی از 
این دست، اوج جنگ روانی بر علیه ایران 
را به کار ببرند؛ با این وجود، هر روز که به 
موعد اعمال تحریم ها نزدیک تر شدیم، 
گروهی از کشــورها یا کاال و خدمات از 
شمول تحریم های آمریکا خارج می شوند 

و این یعنی شکست در ابتدا.

   شکست تحریم نفتی در ابتدای کار
اکنون دولت ایــران می گوید که نه تنها 
فروش نفــت ایران متوقف نشــده، بلکه 
مشتریان جدیدی را برای آن پیدا کرده 
است و این یعنی شکست یکی از مهمترین 
بخش های تحریم های آمریکا؛ به خصوص 
اینکه ایاالت متحده امریکا با باقی ماندن دو 
روز از زمان رسیدن اعمال تحریم ها، هشت 
کشور را از شمول تحریم خرید نفت ایران 

معاف کرده است. 
بر اســاس خبری که بلومبرگ منتشــر 
کرده اســت، آمریکا موافقت نموده تا به 
هشت کشور شامل چین، ژاپن، هند ، کره 
جنوبی، ترکیه، اسپانیا، ایتالیا و یونان اجازه 
دهد به خرید نفت ایران پــس از اعمال 

تحریم ها در پنجم نوامبر ادامه دهند.

   موج مخربی در نظام بانکی در راه نیست
در عین حال، آمریکا اعــالم کرده که بر 
اساس دور جدید تحریم های ایران، نظام 
بانکی ایران را از دسترســی به سوئیفت 
محروم خواهد کرد، موضوعی که به نظر 
نمی رسد حداقل در شرایط کنونی بتواند 
ضربه ســهمگینی را به نظام بانکی ایران 
وارد نماید، چراکه پــس از اعالم برجام و 
برقراری مجدد دسترسی اتصال کشورمان 
به سوئیفت، چندان دردی در ارتباطات و 
تبادالت بانکی ایران دوا نشد و همچنان 
ارتباطات بانکی ایران با بانک های دنیا در 
تحریم قرار داشــت و به نظر می رسد که 
اثرات این بخش مهم تحریم های آمریکا 
نیز در اقتصاد ایران تخلیه شــده است و 

اتفاق جدیدی قرار نیست رخ دهد.
این در شرایطی است که حتی بعد از برجام 
که ایران و اروپا تــالش کردند ارتباطات 
بانکی خود را گسترش دهند، بسیاری از 
بانکهای بزرگ اروپایی و آسیایی نتوانستند 
برقراری روابط را محقق کنند و این شاید 
یکی از بخش های نــاکام برجام از همان 
ابتدا بود، بنابراین قرار نیست در نظام بانکی 
نیز اتفاق خاصی رخ دهد و پس از سیزدهم 
آبان ماه نیز فعالیت نظام بانکی طبق روال 

گذشته ادامه خواهد یافت.

   تکانه ای در بازار ارز طی روزهای 
آینده نخواهیم داشت

در یکی دیگر از مواردی که امریکا اعالم 

کرده کــه می خواهد تحریم هــا را از 13 
آبان ماه اجرایی کند، دسترسی ایران به 
دالر اســت؛ موضوعی که طی ماه های 
گذشته بدلیل مشکالت ساختاری اقتصاد 
ایران، چالش هایی را ایجاد کرد و همچنان 
نیازمند تدبیر و مدیریت سیاســت گذار 
پولی اســت. اما قرار نیســت تکانه ای را 
حداقل طی روزهای آینده در بازار ایران 
ایجاد کند. به خصوص اینکه دولتمردان 
و رییس کل بانک مرکزی اعالم کرده اند 
که وضعیت ذخایر ارزی کشــور مناسب 
 اســت و این شــرایط مدیریت خواهد

 شد.
در جدیدترین اظهارنظر هم، عبدالناصر 
همتی، رییس کل بانک مرکزی به صراحت 
اعالم کرده که  آمریکا در تحریم کامل نفت 
ایران و به صفر رســاندن آن به هر دلیل 
و بهانه ای ناکام شــده اســت. با معافیت 

تدریجی کشورهای متعدد از تحریم خرید 
نفت ایران، فضای آتی تجاری و درآمدی 

کشور مشخص تر می شود.
او به این نکته هم اشــاره کرده است که 
در ماه های اخیر، ایران ذخایر ارزی خود 
را به حد مطلوب رســانده و متناسب با 
شــرایط در حال تغییر، حتی در شرایط 
بســیار نامحتمل به حداقل رســاندن 
 صادرات نفــت، برنامه متناســب با آن 

را دارد.
رییس کل بانک مرکــزی اعالم کرده که 
این بانک، با تنظیم دقیق منابع و مصارف 
ارزی کشور، تالش خود را همانطور که در 
هفته های اخیر نشان داد بر ثبات بازار پول 
و ارز متمرکز کرده و تقویت تدریجی و روز 
افزون پول ملــی و افزایش رقابت پذیری 
اقتصاد و جلوگیری از نوســانات را هدف 

قرار داده است . 

وی این وعده را هم داده اســت که بانک 
مرکزی در کنار برنامه ریزی برای تعادل 
بــازار ارز و کنترل تــورم در کنار دولت، 
وضعیت معیشتی و رفاهی مردم، خصوصا 
دهک های پایین درآمدی را مدنظر دارد 
و از هیچ کوششــی برای بهبود شرایط 

فروگذار نمی کند. 
ایــن تدابیر در کنــار ایــن واقعیت که 
نقدینگی سرگردان موجب مخرب خود 
را پشت سر گذاشته اســت، نویدبخش 
بهبود بیشــتر بازار ارز طی ایام پیش رو 
است. به اعتقاد بســیاری از کارشناسان، 
 نقدینگی سرگردان که از جمله مشکالت و 
چالش های زیرســاختی اقتصــاد ایران 
است، طی ماه های اخیر اوج فشار خود را 
 تخلیه کرده است و دیگر توانی برای ایجاد 
 تکانــه هــای شــدید در بــازار ارز

 ندارد. 

شکست بی صدای تحریم های ترامپ؛  

بازار آرام و بدون تکانه

مهر
گـــزارش
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گردشگری

چه چیزهایی در ایران برای 
گردشگران خارجی جذاب است؟

مدرس فدراســیون جهانی راهنمایان 
گردشــگری WFTGA با اشــاره به 
تجارب خــود در جهانگردی و ســفر 
به 65 کشــور جهان، تســلط به زبان انگلیســی و تولید 
 محتوا در شــبکه های مجازی را کلید رونق گردشــگری

 دانست.

رفان فکری در نشســت کانون تفکر گردشگری دانشــگاه یزد که 
پیرامون نقش رسانه ها و شــبکه های اجتماعی و مجازی در کسب 
و کارهای گردشگری برگزار شــد، در این رابطه بمباران اطالعاتی 
شبکه های مجازی را علت تبدیل محتوای گردشگری از عکس و متن 
به فیلم دانست و افزود: حضور در شبکه های اجتماعی نظیر یوتیوب 
با یک میلیــارد و 500 میلیون کاربر و اینســتاگرام با یک میلیارد و 
 200 میلیون کاربر، با معرفی کشــور به دنیا سبب کسب درآمد نیز 

می شود.
وی از تولید محتــوای جذاب و متفاوت برای گردشــگران خارجی 
به وسیله فیلم سازی، به عنوان اســتراتژی طالیی یاد کرد و روایت 
 گــری و انتخاب عنوان مناســب را تکمیــل کننده تولیــد محتوا 

دانست.
فکری در ادامه تحقیق در فرهنگ گردشــگران خارجی، آشــنایی 
با صفحه های مجازی غیر ایرانی، آشــنایی با الگوریتم شــبکه های 
اجتماعی و عضویت در تمام شــبکه های مجازی را در جهت توسعه 
کسب و کار گردشگری الزم دانســت و تصریح کرد: تجربه تفاوت ها 
نظیر تفاوت های مذهبی کشور از جذابترین موارد برای گردشگران 

خارجی است و باید این 
تفاوت هــا به درســتی 
شناخته و از آن در جهت 
 جذب گردشــگر استفاده 

شود.
وی آموزش فیلم ســازی و 
شکستن قالب های سنتی 
را بــرای تولیــد محتوای 
 مناســب ضــروری عنوان

 کرد .
فکری در پاســخ به ســوالی 
پیرامون مشــکل اصلی عدم 
تولید محتوای متمایز با توجه 
به بافــت بی نظیر یــزد اظهار 
کرد: تمرکــز بر ارائــه برنامه 
متفاوت، ترغیب جهانگردان و 
گردشگران و شهروندان عادی 
به خصوص دانشجویان به تولید 
محتوای مطلــوب و عرضه آن 

راهــکاری در جهــت توســعه در شــبکه های پربازدیدکننــده، 
گردشگری استان است.

مدرس فدراســیون جهانی راهنمایان گردشگری با تاکید بر مفهوم 
»مهندسی معکوس«، آن را برای توسعه گردشگری استان یزد مفید 

دانست.
وی با تاکید بــر تجربه جهانی به دســت آمده در قالب مهندســی 
معکوس، تولید محتوا بر اســاس نیازهای دیگران و نه خواسته های 
 ما، شیوه درستی برای تمرکز بر محتوای درست در حوزه گردشگری

 دانست.
به گفته فکــری، رویدادهای کوچــک و به ظاهــر بی اهمیت برای 
 ما، می توانند جــذاب ترین رویدادهــا برای گردشــگران خارجی

 باشند.
»ســید مصطفی فاطمــی« مدیر کل میــراث فرهنگــی، صنایع 
دستی و گردشگری استان نیز در این نشســت تصریح کرد: کمیته 
گردشــگری الکترونیک با حضــور نهادها و ســازمان های مرتبط 
سلســله نشســت هایی را برگزار کرده که در نهایت مقرر شد که در 
دو حوزه ایجاد وب ســایت بــرای معرفی یزد و بارگــذاری بیش از 
 200 فیلم بــا زبان های مختلف، مکان ها و تصاویر ســه بعدی اقدام 

شود.
وی تعداد محتوای تولید شــده را زیاد اما مشکل اصلی را بارگذاری 
 کردن نادرســت و شناســایی نکــردن مخاطــب اصلــی عنوان 

کرد.
»محمد مهدی شــرافت« رییس کانون تفکر گردشــگری دانشگاه 
یزد نیز با اشــاره به بافــت بی نظیر و پتانســیل اســتان در جذب 
گردشگر، شناسایی مخاطبان و جذب گردشــگران روسی و چینی 
 را در شــرایط فعلی کشــور در رونق صنعت گردشــگری با اهمیت 

خواند.

ایسنا
گـــزارش

اگرچه امروز)۱3 آبان(موعد بازگشــت تحریم های ظالمانه بر 
علیه ایران است و آمریکا از ماه ها قبل،جنگ روانی خود بر علیه 
اقتصاد ایران را آغاز کرده، اما بازار آرام است و خبری از تالطمات 

قیمتی نیست.  
امروز سیزدهم آبان ماه، موعد فعال شدن دوباره تحریم ها علیه 
ایران است؛ تبلیغات منفی ایاالت متحده آمریکا برای اثرگذاری 
بر اقتصاد ایران که از ماه ها پیش آغاز شد، تاب و توانی برای برهم 

ریختن اقتصاد کشورمان ندارد. 

 آمریکا موافقت نموده 
تا به هشت کشور شامل 

چین، ژاپن، هند ، کره 
جنوبی، ترکیه، اسپانیا، 

ایتالیا و یونان اجازه 
دهد به خرید نفت ایران 
پس از اعمال تحریم ها 

در پنجم نوامبر ادامه 
دهند.



کسب و کار
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پیوند کسب و کارهای سنتی و مدرن
 نشست آشنایی صاحبان برخی از صنایع و کســب و کار ها با »اکوسیستم استارت آپی« از سوی 
معاونت کسب و کار اتاق تهران برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست 
صاحبان چند استارت آپ و تعدادی از فعاالن اقتصادی و دبیران برخی از تشکل  ها حضور داشتند.

در این نشست مدیر کسب و کارهای نوین اتاق تهران نکاتی را درباره فلسفه وجودی استارت آپ ها 
در دنیای امروز و همچنین ظهور کسب و کارهای دانش بنیان در اقتصاد کشورها مطرح کرد. فعاالن 

اقتصادی این پرسش را مطرح کردند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بنگاه های بخش خصوصی 
چگونه می توانند کسب و کار خود را رونق دهند و آیا احیای کسب و کارها در اکوسیستم به سمت توسعه 

استارت آپی، امکان پذیر است یا خیر؟
 همچنین در این نشست، مصطفی امیری از بنیان گذاران درگاه »زرین پال«، تجارب خود را از راه اندازی این استارت آپ و 

فراز و فرودهایی که در طول نزدیک به یک دهه گذشته داشته است، با فعاالن اقتصادی به اشتراک گذاشت. او تصریح کرد: راه 
ورود مشاوران و مدیران خارجی را باید به کسب و کارهای کشور باز کرد تا از دانش و تجارب آنان برای بهبود و ارتقای اقتصادی 

بنگاه ها بهره برد.
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استارت آپ

چرا کسب و کار شما به یک آژانس بازاریابی احتیاج دارد؟

به خصوص اگر یک استارت آپ باشید، برای شما این دغدغه 
به وجود آمده است:

فعالیت های بازاریابی شرکت را برون ســپاری کنم یا افرادی را برایش 
استخدام کنم؟

ما در این مقاله سه دلیل برای شــما می آوریم که فعالیت های بازاریابی 
خود را حتی االمکان به یک آژانس بازاریابی یا آژانس بازاریابی آنالین 
بسپارید؛ تا متوجه شــوید که »چرا کسب و کار شــما به یک آژانس 

بازاریابی احتیاج دارد؟«. با ما همراه باشید.

  1( عدم نیاز به آموزش دادن و مدیریت کردن
بدترین اتفاقاتی که در فرآیند اســتخدام یک فرد برای شــرکت می افتد این چند 

مورد است:

آموزش: فرد جدید باید آموزش ببیند.
هماهنگی با کســب و کار شما: اگر به آموزش 
احتیاج نداشته باشد )یعنی کار بلد باشد(، باز 
هم آمــوزش می خواهد! )باالخره شــرایط هر 
کسب و کاری با کســب و کار دیگری متفاوت 
است و شما هر کسی را هم که به مجموعه خود 
اضافه کنیــد، باید با مفاهیمــی جدید از حوزه 

کسب و کارتان آشنایش کنید.(
آشنایی با جّو شــرکت: به مدت زمانی طوالنی 
احتیاج دارید که فرد را با شــرایط و جّو حاکم بر 

شرکت و کارکنان آن آشنا کنید.
مدیریت Taskهای او: اضافه شدن نیروی جدید 
از شما یک انرژی مضاعف برای مدیریت کردن این 
نیرو و Taskهایی که به عهده ی اوست، می گیرد.

اما با قرارداد بستن با یک آژانس بازاریابی:
شما دیگر نیازی به صرف انرژی اضافه برای آموزش 

و مدیریت نخواهید داشت.
حتی فضایی از شرکت تان نیز اشغال نمی شود!

آژانس ها بصورت اتوماتیک شــما را به هدفتان نزدیک می کنند و شما می توانید بر 
دیگر اهدافتان تمرکز کنید.

  2( مقرون به صرفه بودن
بدون شک تا این جا که این مقاله را می خواندید برای شما این مساله پیش آمده که 
برون سپاری کارهای شرکتم به یک آژانس بازاریابی، هزینه زیادی برای من در پی 
خواهد داشت. خب در ظاهر که نگاه می کنیم، این حرف قبول! ولی اجازه دهید که 

کمی موشکافانه تر به این قضیه نگاه کنیم:
مالیات و هزینه های جانبی: شما دیگر نیاز به پرداخت مالیات، بیمه و دیگر خدمات 

جانبی نخواهید داشت.

عیدی و… : نیاز به پرداخت هزینه های تشویقی، اضافه کاری، عیدی و این چنین 
هزینه هایی که بازده کارمندان را افزایش می دهد؛ نخواهید داشت.

 تعطیلی های زیــاد: تقویم ایرانی را بــاز کنید و ببینید که چند روز ســال تعطیل
 است؟!

سخت پیش می آید یک نیروی کار قانع شــود که روز تعطیل کار کند و اگر هم این 
کار را انجام دهد؛ یا حقوق بیشــتر می گیرد و یا به ازای هر یک روز کار، باید دو روز 

به او مرخصی بدهید!
اما با سپردن کارهای خود به یک آژانس بازاریابی، شما فقط Deadline تعیین 
می کنید و دیگر خودشان می دانند که روز تعطیل باید کار کنند یا نه. شما فقط نتیجه 

را در زمان مقرر خودتان بخواهید.
تحقیقات بازاریابی: تحقیقات بازاریابی به تجربه، دانش و امکانات بسیار هزینه بری 
نیازمند است. هزینه های جانبی تحقیقات بازار به حدی زیاد است که اگر کارکشته 

نباشید، می تواند شما را تا ورشکستگی پیش ببرد!
با قرارداد بستن با یک آژانس بازاریابی، دیگر چنین دغدغه هایی ندارید.

  3( دستیابی به یک تیم با تجربه:
کارشناسان و مدیران بازاریابی حقوق های هنگفتی دریافت می کنند و شرکت های 
دیگر  همواره در کمین نشسته اند که اگر مدیران بازاریابی شما بتوانند خوب عمل 
کنند، با حقوقی باالتر یا وعده و وعیدهای مختلف، آن ها را به ســمت خودشــان 
بکشانند و شما می مانید و حسرتی که به خاطر آموزش و همگام سازی او با شرکت 

می خورید.
برای نگهداری مدیران و کارشناسان بازاریابی، شما باید بودجه هنگفتی را صرفا برای 
یک فرد کنار بگذارید. اما در صورتی که با یک آژانس همکاری کنید، می توانید هر 
زمانی که خواستید، موقتا پروژه ها را متوقف کنید و هر زمان که نیاز داشتید، هزینه 

کردن را دوباره شروع کنید!
از طرفی با همکاری با یک آژانس بازاریابی، نــه تنها یک فرد، بلکه تیمی باتجربه را 
دراختیار خواهید داشت. افرادی که پیش از شما با شرکت های دیگر کار کرده اند، 
کمپین های دیگری برگزار کرده اند و می دانند که چطور باید یک فرآیند بازاریابی 

را انجام دهند.

بنیانگذاران 
استارت آپ های موفق 

از تجربه هایشان 
می گویند

اســتارت آپ واژه ای اســت که در 
ســال های اخیر در اخبــار دنیای 
فناوری به کرات شاهد استفاده از 
آن در توصیف کمپانی های نوپایی 
هستیم که راهکارهای جدیدی را 
برای حل مشکالت و مسائل موجود 

در دنیای فناوری مطرح می کنند.
 بنیانگذاران استارت آپ های موفق 

از تجربه هایشان می گویند
در واقع استارت آپ را یک تجارت 
نوپا در قالب یک کمپانی، شرکت 
یا سازمان موقت تعریف می کنند 
که در پی ایجــاد و راه اندازی یک 
مدل تجاری جدید در زمینه  خاصی 
اســت. نوآوری به عنوان شاخصه  
اصلی استارت آپ مطرح است و در 
باور عمومی، اســتارت آپ ها اغلب 

ماهیتی مرتبط با فناوری دارند.
صالحی بنیانگذار یک استارت آپ 
موفق در سومین رویداد کارآفرینی 
  )NET TALENT 2018( نت تلنت
که به همت جهاد دانشگاهی واحد 
اصفهان و موسســه خیریه شجره 
طیبه در تاالر ادب اصفهان برگزار 
شــد، اظهار کرد: رمــز موفقیت 
یک استارت آپ، کشــف نیازها و 
خواسته ها، پرورش ایده کسب و کار 
و در نهایت اجرا و فروش آن است که 
در هرم آبراهــام مازلو، نظریه پرداز 
کالسیک مدیریت به آن پرداخته 

شده است.
میالد صالحی ادامه داد: به اعتقاد 
»مازلــو« نیازهای آدمــی از یک 
سلسله  مراتب برخوردارند که رفتار 
افراد در لحظات خاص تحت تاثیر 
شــدیدترین نیاز قرار می گیرد. تا 
وقتی نیازها در یک مرحله برآورده 
نشــود، شــخص به مرتبه بعدی 
نمی اندیشد؛ در کشور ما اغلب افراد 
در مراتب اول و دوم قرار دارند و به 
همین دلیل اتفاقات خاصی را شاهد 

نیستیم.
موسس یک وب سایت، مهم ترین 
نکات برای شروع کسب و کار را در 
وهله اول داشــتن تمرکز دانست و 
افزود: اگر تصمیم گرفتید در مسیری 
حرکت کنید، برای رسیدن به هدف 
باید تمرکز داشته باشید. پس از آن 
از استراتژی خوکی پرهیز کنید، به 
این معنی که بدانید برای رسیدن به 
هدف چه چیزهایی را خرج و از چه 

چیزهایی باید پرهیز کنید.
برنده بهترین بازی موبایل در سال 
91، ادامه داد: برای شروع کسب و 
کار و تشکیل تیم همکاری، داشتن 
شخصیت افراد را بر تخصص ترجیح 
دهید، چراکه تخصص در ادامه راه 
از طریق تجربه به دســت می آید، 
اما شــخصیت افراد به راحتی قابل 

تغییر نیست. 
صالحی، ســاده فکر کردن را یکی 
از مهم ترین راه های رســیدن به 
موفقیت معرفی کرد و افزود: افراد 
در شروع کسب و کار جدید باید با 
روش های حل مساله آشنا باشند. 
داشتن چک لیست در زمینه اموری 
که بیش از یکبار در فرآیند کاری با 
آن مواجه هستید نیز شرط اساسی 
برای جلوگیــری از هدر رفت وقت 

است.
وی تصریح کرد: اگــر تیم دارید یا 
در حال تشکیل تیم هستید، حتما 
از تخصص کســی که مســلط به 
بازاریابی و فروش اســت استفاده 
کنید. بدانید که تخصصی که منجر 

به فروش نشود ارزشی ندارد. 

ایسنا
گــزارش

ISFAHAN
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   نگرش مثبت داشته 
باشید

بیش از ۸۵ درصد موفقیت  
کاری تــان صرفنظــر از 
اســتعداد و مهــارت، به 
نگرش و شــخصیت  شما 
بســتگی دارد. موفقیت، 
میزان درآمد و سرعت پیشرفت تان وابسته 
به این است که مردم چقدر شما را دوست  

دارند و برای کمک  به شما تمایل دارند.
دکتر دانِیل ُگلَمن از دانشــگاه هاروارد، 
کتاب های متعددی درباره هوش احساسی 
نوشته اســت. اســتنتاج او این است که 
هوش احساسی در موفقیت کاری بسیار 

تاثیرگذارتر از ضریب هوشی شما است.
انسان های مثبت، شاد و خوشبین همیشه 
محبوب تر و باارزش تر از افــراد ایرادگیر، 
بدبین و منفی   نگر هستند. یکی از موثرترین 
شــاخص های موفقیت در کار این است 
که چگونــه به عنوان بخشــی از یک تیم 
عمل می کنید و این موضوع به نگرشتان 

بستگی دارد.

   کنار آمدن با دیگران
بهترین کارکنان شرکت افراد شاد، مثبت 
و حامی  هستند. آن ها از حس همدردی 
و مالحظه زیــادی برخوردارند. دیگران 
دوست دارند در کنارشان باشند و به آن ها 

کمک کنند.
تحقیقات نشــان می دهد که افراد مثبت 
و خوش رو شانس بیشتری برای افزایش 
درآمد و پیشرفت دارند. این افراد سریع تر 
مورد توجه مدیران قرار می گیرند. عالوه 
 بر این افــراد مثبت،از طــرف همکاران 
و اطرافیــان حمایت می شــوند. به نظر 
می رسدفشــاری به ســمت باال از سوی 

همکاران، فرد مثبت را به ســرعت پیش 
می بــرد. عامل تعیین کننــده درنگرش 
مثبت این است که تحت استرس چقدر 
خوب عمــل می کنید. وقتــی همه چیز 
خوب است، هرکسی می تواند مثبت باشد. 
هنگام مواجهه با سختی ها و موانع است 
که هویت واقعی تان را بــه خود و دیگران 
نشان می دهید. در شرایط سخت مشخص 
می شود چه کسانی مستحکم هستند و 
پیش می روند. فرد مثبت در هر موقعیت 
و هر فردی به دنبال خوبی ها اســت. او به 
دنبال نکته ای مثبت یا خنده دار اســت و 
بیشتر سازنده است تا مخرب. خبر خوب 
این است که نگرش مثبت  با تمرین روزانه 

قابل یادگیری است.

   توجه به ظاهرتان
عجیب اســت که عده زیادی پیشــرفت 
نمی کنند، زیرا هیچ کس تابه حال آنها را 
به کناری نکشانده تا بگوید ظاهر آنها در 

کسب درآمد مناسب چقدر مهم است.
من سال ها شــخصا روی اهمیت تصویر 
بر کار مطالعه کــردم. کتاب ها و مقاالت 
بســیاری خواندم و به هزاران نفر آموزش 
دادم. می توانم با اطمینان بگویم که ظاهر 
شما تاثیر بسیار زیادی بر میزان و سرعت 

پیشرفت دارد.
اولین قانون این است که در کارتان همیشه 
برای موفقیــت لباس بپوشــید. به افراد 
برتر صنعت  و شرکت  خود نگاه کنید. در 
روزنامه ها و مجالت بــه تصاویر مردان و 
زنانی که در شغل شان پیشرفت کرده و به 
مدارج باال و دستمزدهای زیاد رسیده اند 
توجه کنید. از افراد پیشــرو الگوبرداری 

کنید.
در کسب و کار رنگ ها و ترکیب رنگ های 
خاصی نسبت به سایر رنگ ها پذیرفته تر 
هستند. کتاب مناسبی درباره ایجاد تصویر 
حرفه ای تهیــه کنید، آنــرا از اول تا آخر 

بخوانید و به پیشنهاداتش عمل کنید.

   ماننــد افرادخوش آتیــه لباس 
بپوشید

امروزه نظرات زیــادی درباره لباس های 
غیررســمی و راحت وجــود دارد. فقط 

افرادی اجازه دارند در محل کار لباس های 
غیر رســمی بپوشند که پشــت صحنه 
هستند و با مشتری سر و کار ندارند وآینده 
شرکت به آن ها وابســته نیست. حتی در 
منطقه»ســیلیکون ولی«که پوشــیدن 
لباس غیررســمی معمول است، مدیران 
جوان در دفترشان یک دست کت و شلوار 
مرتب دارند تا زمان مالقات با مشــتری 
یــا ســرمایه گذار از آن اســتفاده کنند. 

آن هااهمیت لباس را می دانند.

اگر آینده درخشــانی دارید، همانند افراد 
بدون آینده روشن، لباس نپوشید. طوری 
لباس بپوشید که نشان دهد در زندگی تان 
هدف داریــد. اگر تمــام اطرافیان لباس 
غیررسمی می پوشند، به نفع شما است. 
شما به چشم می آیید از دید افراد تاثیرگذار 

بر کارتان بهتر به نظر می رسید.
به یاد داشته باشید شرکت ها می خواهند 
کارمندانی را به مشتری ها و سرمایه گذاران 
معرفی  کنند کهمایه افتخارشان باشند. باید 

ظاهرتان طوری باشد که مدیرتان از معرفی 
شما به عنوان نماینده شرکت به مدیر دیگر 

افتخار کند.

   سخت تر کار کنید
دیدگاه افراد پرکار را در خود ایجاد کنید. 
هیچ چیز نمی تواند توجه افــراد مهم در 
کار تــان را ســریع تر از ایــن جلب کند 
که به عنــوان کارمندی بســیار پرکار و 

سخت کوش شناخته شوید.
همه افراِد ســخت کوِش محل کارشــان 
را می شناســند. افــراد پرکار همیشــه 
بیشــترین ارزش و احترام را در شرکت 
کســب می کنند. آن ها همیشه درآمدو 
ترفیع بیشــتری دریافت می کنند، زیرا 
عملکرد بهتری دارند، یعنی کار بیشتری 
را در زمان کمتر انجام می دهند.آنها برای 
شرکت  شان ارزشمندترند، الگوی خوبی 
هستند ومدیران به آن ها افتخار می کنند 
و می خواهند بیش از هر فرد دیگری آنها 

را حفظ کنند.

   ساعات بیشتری کار کنید
افراد برتر هرحوزه کاری نســبت به افراد 
معمولی، ساعات بیشتری کار می کنند. 

درحقیقت، ده درصد برتر افراد پردرآمد، 
پنجــاه تا شــصت ســاعت در هفته کار 
می کنند. همچنین یادتان باشد که آن ها 
در تمام ساعت کاری، واقعا کار می کنند و 
وقت تلف  نمی کنند. وقتی صبح زود به محل 
کار می رسند، بالفاصله مهم ترین کارها را 
شروع می کنند. آن ها به طور پیوسته در 
طول روز تالش می کنند. آنها دوســتانه 
برخورد می کنند، اما از صحبت های بیهوده 

و گپ زدن با همکاران پرهیز می کنند.
در تمام ساعات کاری کار کنید. در طول 
روز از بازی با کامپیوتر ، صحبت های تلفنی 
شخصی، خواندن روزنامه، یا صحبت کردن 
در مورد آخرین بازی فوتبال یا برنامه های 
تلویزیونی بپرهیزید. تمــام روز را به کار 
اختصاص دهید. یک فرد معمولی با کمتر 
از پنجاه درصد ظرفیت خود کار می کند. 
پنجاه درصد باقی مانــده، با صحبت های 
بی ارزش، تماس های تلفنی شــخصی، 
کارهای شــخصی، دیر آمدن، زود رفتن 
و بیشــتر کردن زمان ناهــار و چای تلف 
می شود. فقط پنج درصد از مردم جهان، 
تمام وقت کار می کنند. سایرین پایین تر 
از توان شان کار می کنند واغلب این مقدار 

خیلی کمتر از توان شخص است.

تحقق یک رویا ؛

حقوقتان را دو برابر کنید!

برای کسب درآمد 
رویایی، هیچ چیزی به 

اندازه کسب شهرت 
در »سرعت و قابلیت 
اعتماد« مهم نیست. 

از افرادی باشید که 
رییس تان برای انجام 

سریع کارها روی 
شما حساب کند. هر 
مسئولیتی را همانند 

آزمونی ببینید که 
آینده  کارتان به آن 

وابسته است. همواره 
در پی مسئولیت های 
بیشر باشید و ببینید 

درآمدتان با چه سرعتی 
بیشتر می شود!

بعضی  از کارمندان حقوق و ترفیع مناســبی دریافت 
نمی کنند در حالی که عده ای به سرعت رشد می کنند 
و کارهای مهم تر و کلیدی تری به آنها واگذار می شــود 
و حقوقشان به سرعت افزایش می یابد. برایان تریسی 
که در کتاب جدیدش »درآمد رویایی« به این موضوع 
پرداخته است. بخشی از مطالب کتاب در این مقاله تقدیم 

کارمندان پرتالش و عالقه مند به پیشرفت می شود. 

،،
اغلب مردم در محل کار،  کاری را انجام 

می دهند که از آن ها خواسته شده باشد. 
شما این طور باشید. همیشه کارهای 
بیشتری بخواهید و هرگاه مسئولیت 

گرفتید، آن را خوب و سریع  انجام دهید. 
به یاد داشته باشید: می خواهید به عنوان 
فردی شناخته شوید که وقتی کاری باید 

به سرعت انجام شود، شما را انتخاب 
کنند.

کتاب : درآمد رویایی
یـــادداشت
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History of Caravanserai
Remains of these early hotels 
and resting places are scattered 
along the roads and in the cities 
of Iran. Many caravanserais 
in Iran are considered to be 
both artistic and architectural 
masterpieces of their age.
The first caravanserais in 
Iran were built when the 
Achaemenid Empire (circa 
550-330 BC) ruled Persia. 
Along with the development of 
road systems and the increase 
in the number of travelers 
and merchants during this 
time, these old roadside inns 
increased and flourished along 
the trade routes of the old Silk 
Road.
Shah Abbas I (1571-1629) 
is credited with building a 
network of caravanserai across 
Iran during the much later 
Safavid dynasty.
Silk Road
The Silk Road - the main 
trade route connecting Asia 
to Europe - was dotted with 
caravanserai hosting merchants 
and pilgrims. Caravanserais 
provided accommodation, 
security, food and amenities 
for travelers, their servants, 
merchandise and animals 
(usually camels). Merchants 
could stay at caravanserais, rest, 
refresh themselves and even 
trade with each other in a secure 
and relaxing environment.
Caravanserais often had a 
square or rectangular plan 
with a large wide portal and 

high walls. The courtyard was 
almost always open to the 
sky. The basic architecture of 
Persian caravanserais, like 
many other local structures, 
was determined by the tradition 
and style of the era it was built 
in. Architectural styles of 
caravanserai reflect local styles 
and the construction materials 
available in each geographical 
locality.
Guest rooms were built around 
the courtyard and the stables 
were located behind them with 
their doors in the corners of the 
yard. In the Safavid dynasty, 
the designs of caravanserais 
diversified and in addition 
to four-iwan (vaulted hall) 
caravanserais, other forms such 
as circular, octagonal and desert 
caravanserais were introduced.
Commercial Caravanserais
Some of the commercial 
caravanserais within the 
cities were built as two-
story buildings often located 
right next to the bazaars to 
facilitate the transfer of goods. 
Caravansaries often had a well 
or an abanbar in the middle of 
the courtyard or outside the 
building to provide travelers 
with much-needed water. In 
examples of Persian Gulf 
caravanserais, abanbars were 
located outside the main walls 
of the structure, while in the 
central regions of Iran you can 
find abanbars, baths, the mill, 
shops, the bakery, the butcher 
and a place to pray inside the 
caravanserais.
Two examples are Dayr-e 
Gachin in the south of Tehran 
and Mahyar caravanserai on 
the Isfahan-Shiraz road. In 
many of the caravanserais 
built in the post-Safavid era, 
there was a fire-place where 
the travelers could light a fire. In 
the hot, desert regions, badgirs 

were built to cool and refresh 
the rooms. Badgirs were often 
built on the iwans, opposite the 
main portal, as at Zin-o din in 
Yazd and Jokar in the vicinity 
of Tabas. The remains of old 
caravanserais show that there 
would have been rooms for 
guards and officers to protect 
the travelers within.
The main construction 
materials of caravanserais 
in Iran were brick, stone and 
sometimes adobe. In the Safavid 
dynasty, caravanserais, like 
their contemporary religious 
structures, had architectural 
decorations such as brickwork, 
tile work, molding, and 
masonry.
Decorations were often 
used on the outer façade of 
caravanserais, in the portal, 
iwans, and arches. Robat Sharaf, 
Robat Chaheh, Mahyar, and 
Gozar are some caravanserais 
with remarkable decorations.
In the Islamic period, the 
architecture of caravanserais 
reached its peak in design, style, 
and variety. Many remarkable 
and beautiful examples of 
Islamic architecture are 
preserved all over Iran from 
the banks of the River Aras to 
the shores of the Persian Gulf. 
These beautiful buildings 
represent the artistic taste and 
skills of numerous architects, 
bricklayers, and craftsmen who 
constructed these early way 
stations.Today caravanserais 
have largely lost their old usage 
and popularity as places to stay 
on the road and are considered 
more for their historical and 
architectural aspects rather 
than for any practical purposes. 
However, some caravanserais 
have been restored and turned 
into interesting, modern 
hotels such as the Shah Abbas 
caravanserai in Isfahan.

Iranian Culture:Caravanserai

Jaam Firouzeh Hotel: 
Near  To So Many 
Historical Sights
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 Imam 
Khomeini’s 
Historical 
House in 
Khomein, 
Central Iran

Imam Khomeini’s 
father house which is 
located in the northern 
bank of the Khomein 
River is in the old 
part of the city. This 
house is very famous 
and is being visited 
by many tourists.It 
was built in the Qajar 
era. The same was 
constructed on the 
basis of Islamic and 
eastern architecture, 
with bricks, clay and 
wood. It was designed 
in such a way so 
that it had narrow 
i n t e r c o n n e c t i n g 
corridors and two 
defense towers on 
the northern and 
southern sides that are 
interesting features.
Imam Khomeini, along 
with his two brothers 
and three sisters were 
born in this house, 
and were granted 
some subjects of the 
primary education 
probably in this house 
only.Imam Khomeini 
left his house at the 
age of 19 in order to 
continue his education 
in Arak and then Qom. 
The most important 
function and usage of 
this building was for 
defensive purposes. 
This house was built 
in order to defend the 
city gate, localities 
and acted as a place 
for refuges during the 
invasion of enemies, 
and defense against 
attacks, etc.This 
edifice is unique 
for its dimension 
and position. The 
premises have four 
yards. None of them 
are in the center. Most 
of the houses of this 
edifice were built in 
such a direction so 
that in summers the 
sun does not directly 
shine inside the 
houses and on the 
contrary in winters it 
does so. This edifice 
consists of a facade, 
vestibule, corridor, 
yard, chambers, 
nocturnal area and a 
sentry picket.
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where to stay

Located at Saeedi Street, in the south-western 
part of Naghshe Jahan Square, the 1-star Jaam 
Firouzeh Hotel is near so many historical 
sights. It is close to Hasht Behesht Palace, 
Chehel Sotoun, Assar Khaneh Shahi, Atigh 
Jame Mosque, Si-o-Seh pol, and Khaju Bridge. 
This hotel was built in 2017.
The Hotel Building 
It is a 3-floor building and has 15 rooms with 
40 beds. Note that extra bed is also available. 
Keep in mind that rooms are on floor +1, floor 
-1 and the ground; accordingly, it doesn’t 
have an elevator. Rooms include double, twin, 
triple, and quad. Breakfast is included too. 
Keep in mind that it doesn’t have a restaurant 
and parking. However, you can use the free 
parking which is 200 meters away from the 
hotel.
Jaam Firouzeh Hotel Amenities
It has a praying room, coffee shop, and 
also a breakfast hall. Breakfast Hall is open 
from 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Coffeeshop has 
a capacity of 25 people and is open from 8 
a.m. to 11 p.m. Coffeeshop serves different 
kinds of beverages and cakes. Above all at 
Jaam Firouzeh Hotel, you can enjoy the buffet 
breakfast.
The 24-hour front desk is available too. The 
hotel has services like laundry, WiFi, printer, 
photocopy, and fax. You can also use the 
services they provide including room service 
and wake-up call. It is a kid friendly hotel. 
Hence, kids under 4 are free of charge. Notably, 
the staff speaks in English and Persian.
Room Facilities 
Each room features facilities like a fire 
extinguisher, drawer, slipper, bathroom, air 
condition, heater and chiller, western toilet, 
and luggage storage. Additionally, you can 
use the LED TV, telephone, and minibar in the 
room. The lobby has the local and western 
toilet too.

A caravan means a group 
of travelers and sara a 
home, place or building. 
Caravanserai is thus a place 
where the traveler can reside 
and rest from his or her 
journey.

Naghshe Jahan Traditional 
Restaurant

where  to eat

Trituty, Singapore, Singapore: Very 
instagrammable place, food was ok
Happened to chance upon this cafe, which looked 
pretty and there, were seats you have to sit 
cross-legged at. We intended to just have tea 
but they will charge you extra for ordering only 
drinks so we decided to order a chicken kebab to 
share. Food was okay, you could find better food 
elsewhere, a little expensive too.
Tjeerd W, Good food, reasonable price, 
splendid atmosphere
Over the years, I had lunches and dinners here 
many times. Also with Iranian friends who 
understand the magic of Persian food. We always 
loved it, especially the decoration and the way 
you sit on a carpet, very traditional. Last, 3 times 
we had such nice contact with the staff (Soheil), 
although some individuals are not too friendly. 
For the tourist, I think they should train the crew 
better for communication.
Nevertheless, it is a great experience eating here!

Caravanserais 
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security, food 

and amenities 

for travelers, 

their servants, 

merchandise and 
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camels). Merchants 

could stay at 
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and even trade 

with each other in a 

secure and relaxing 

environment.
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Iran has exported 105 tons of 
saffron to 47 countries in the 
first six months of the current 
Iranian calendar year (March 
21 – September 22), the 
deputy head of the National 
Saffron Council said.
Speaking to the Islamic 
Republic of Iran Broadcasting 
(IRIB), Gholam Reza Miri said 
during the first six months of 
the current Iranian year, 105 
tons of saffron worth $145 
million were exported to 47 
countries.
The official added that the 

figure shows a 40 percent 
increase compared to the 
same period last year.
Iran is now known as the 
world’s first producer of 
the “red gold (saffron)”, he 
said, adding that, therefore, 
planning and support should 
be such that the country would 
be able to maintain its position 
in terms of production. 
Iran has stepped up efforts 
in recent years to enhance 
its non-oil exports and 
reduce dependency on its oil 
revenues.

Iran to 
export 
fertilizer 
technology 
to Indonesia
One of the fertilizer 
companies based 
in Iran’s Markazi 
Province intends 
to transfer techni-
cal knowhow for 
producing the sub-
stance to Indonesia, 
a faculty member of 
province’s agricul-
tural research body 
said on Saturday.
Iran to export ferti-
lizer technology to 
Indonesia
A memorandum 
of understanding 
worth 20 million 
dollars that could be 
extended further in 
the future has been 
signed with Indone-
sia, said Hamidreza 
Dorri faculty mem-
ber of Agricultural 
and Resources Re-
search and Educa-
tion Center of Marka-
zi Province in central 
Iran.
“The Iranian com-
pany is to transfer 
the Uremic fertilizer 
technology to Indo-
nesia,” Dorri said. 
“Indonesian agricul-
tural lands have lost 
their fecundity in re-
cent years due to the 
excessive use of urea 
fertilizer. The trans-
fer of the new fertiliz-
er Uremic is intended 
to optimize the use 
of urea,” he said. He 
stressed that using 
the environmentally-
friendly Uremic fer-
tilizer reduces urea 
used in cultivating 
agricultural products 
by 60 percent.Dorri 
added that the mass 
production is due to 
the success of the pi-
lot experiments that 
have been conducted 
in Indonesia.Agricul-
tural and Resources 
Research and Edu-
cation Center of 
Markazi Province is 
a subsidiary of Min-
istry of Agricultural 
Jihad and owns sev-
en research stations 
across the province. 
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Iran Exports 105 Tons of Saffron to 
47 Countries in 6 Months

Today, it has been clear for everyone 
that the United States has been 
defeated in sanctioning Iranian oil 
and minimizing it into zero level 
completely under any pretext.
He made the above remarks on his 
Instagram page and said, “with 
granting waiver by the United States 
to various countries gradually 
for buying Iranian oil, trade and 
revenue status of the country will be 
identified.”
Central Bank of Iran (CBI) has 
compiled decisive plans compatible 
with the current terms and 
conditions even at the condition 
that Iranian oil exports volume is 
reduced as a result of US sanctions, 
Hemmati opined.
In the same direction, CBI has 
concentrated on stabilizing money 
and foreign exchange market in 

recent weeks, he said, adding, 
“moreover, the bank has targeted 
the gradual improvement of national 
unit of currency and increase of 
competitiveness of economy 
coupled with prevention of currency 
fluctuations at the market.”
He went on to say that the bank 
has taken decisive measures to 
balance Foreign Exchange Market, 
control inflation, improve livelihood 
and welfare condition of people 

especially in low-income classes of 
society and will spare no effort to 
assist the government in line with 
materializing its objectives.
A high-ranking official in the US 
government has recently told that 
Washington has granted waiver 
to eight countries including 
Japan, India and South Korea in 
order to buy oil from Iran after the 
implementation of second round of 
sanctions on Iran.

US Warns SWIFT Not to 
Provide Services to Iran
 US Treasury Secretary Steven Mnuchin said 
Belgian-based financial messaging service 
SWIFT could be hit with US sanctions if 
it provides services to Iranian financial 
institutions that Washington blacklists.
“SWIFT is no different than any other entity,” 
Mnuchin told reporters on a conference call on 
Friday, Reuters reported.
“We have advised SWIFT that it must disconnect 
any Iranian financial institutions that we 
designate as soon as technologically feasible to 
avoid sanctions exposure,” he added.
This is while top officials in the US Treasury 
Department have been pushing for Iran to 
remain connected to SWIFT.
Multiple American officials, who spoke to the 
Washington Free Beacon news website last 
month, said an internal battle was being fought 
inside the US administration in Washington 
to save Iran’s access to international financial 
markets and provide Tehran with a critical 
lifeline in advance of the looming sanctions.
Leaders of the SWIFT banking system held 
meetings with US officials to make sure 
Tehran retained its access to the international 
banking system after Washington’s unilateral 
withdrawal from Iran nuclear deal in May.
US President Donald Trump and some other 
officials have, however, says SWIFT and 
European countries should end their business 
with Tehran in a bid to put maximum pressure 
on the Islamic Republic.

US grants 8 countries 
Iran sanctions waivers: 
Bloomberg
 The U.S. government has agreed to let eight 
countries, including close allies South Korea 
and Japan, as well as India, keep buying Iranian 
oil after it reimposes sanctions on Tehran next 
week, Bloomberg cited a U.S. official as saying.
Iran's biggest oil customers — all in Asia — have 
been seeking sanctions waivers to allow them 
to continue buying some of its oil.Bloomberg 
reported on Friday that South Korea and Japan 
had received waivers along with India, which 
relies heavily on Iranian supplies.A list of all 
countries getting waivers was expected to be 
released officially on Monday, Bloomberg said.
A Chinese official told Reuters that discussions 
with the U.S. government about waivers were 
ongoing and that a result was expected over the 
next couple of days, Reuters reported.
"We think Trump will agree to China importing 
some volumes, similar to the treatment that 
India and South Korea receive," Clayton Allen of 
Height Securities said in a note .

Governor of the Central Bank of 
Iran (CBI) Abdolnaser Hemmati 
said that the United States failed in 
sanctioning Iranian oil.

CBI governor:US fails in fully 
sanctioning Iranian oil

news

Some Iranian Planes Refused 
Fuel in Turkey: Turkish 
Media
Some Iranian airliners were refused fuel in Turkey’s 
Istanbul airports on Friday and had to cancel at least 
one flight, while other carriers had to cut the number 
of passengers on board in order to fly on less fuel, 
Turkish media reported.
Turkey’s Petrol Ofisi, a subsidiary of Vitol Investment 
Partnership Ltd., refused fuel to Iranian airplanes 
in Turkey, according to the private Demiroren news 
agency, Reuters reported.

Iran’s Mahan Air, ATA Airlines, Qeshm Airlines and 
Iran Aseman Airlines all operate flights between 
Tehran and Istanbul.
The United States said on Friday it would temporarily 
allow eight jurisdictions to keep importing Iranian oil 
when US sanctions come back into force on Monday.
Turkey depends heavily on imports to meet its energy 
needs and neighboring Iran has been one of its main 
sources of oil because of its proximity, crude quality 
and favorable price differentials, traders say.
The website of Istanbul’s Ataturk airport showed 
at least one flight to Iran had been canceled, while 
several others had taken off after being delayed. At 
least three flights had taken off on time, the website 

showed.
Turkey’s Haberturk daily quoted Petrol Ofisi as saying 
it had told the carriers that it would not be supplying 
fuel to Iranian airline companies.
Vitol declined to comment, while Petrol Ofisi could not 
be reached.ATA Airlines, an Iranian charter carrier, 
told the Demiroren news agency that they had to 
cut the number of passengers on a flight between 
Istanbul and Tabriz, in northwestern Iran, to 100 
from 160 to get extra fuel from Iran.“It’s impossible to 
carry all passengers unless we can get fuel from both 
destinations of the flight. Companies would make 
losses, and it would damage Turkish tourism,” said 
Behzad Atarod, the Istanbul manager of ATA Airlines.

the bank has 
taken decisive 
measures to 
balance Foreign 
Exchange 
Market, control 
inflation, 
improve 
livelihood 
and welfare 
condition of 
people

The EU, Germany, Britain and France said 
on Friday in a joint statement that they 
“deeply regret the further re-imposition 
of sanctions by the United States".
France, Germany, Britain and the 
European Union issued a joint 
condemnation of the U.S. move to place 
fresh sanctions on the Iranian economy, 
vowing to protect European companies 
doing "legitimate" business with Tehran.
"We deeply regret the reimposition of 
sanctions by the United States stemming 
from their withdrawal from the Joint 

Comprehensive Plan of Action," the 
statement said in reference to the 2015 
nuclear deal with Iran.
The statement termed the nuclear pact 
as “a key element of the global nuclear 
non-proliferation architecture and of 
multilateral diplomacy, endorsed 
unanimously by the UN Security Council 
through Resolution 2231".
"It is crucial for the security of Europe, the 
region, and the entire world,” it said.
The countries aim to "protect European 
economic operators engaged in legitimate 

business with Iran, in accordance with 
EU law and with UN Security Council 
resolution 2231."
"As parties to the JCPOA, we have 
committed to work on, inter alia, the 
preservation and maintenance of effective 
financial channels with Iran, and the 
continuation of Iran’s export of oil and 
gas."
The EU says 12 consecutive reports from 
the International Atomic Energy Agency 
show that Iran has stuck to the terms of the 
deal, Anadolu Agency reported.

European parties to JCPOA vow to protect business with Iran

Russia vows to 
continue oil trade 
with Iran despite US 
sanctions
Russian Energy minister says Moscow will 
look for mechanisms to continue trade of 
Tehran’s crude despite American restrictions.
Russia has vowed to continue trade with Iran 
against the US’s attempts to throttle its oil sales 

when sanctions come into effect on November 
5.The US will reimpose sanctions aimed at 
curbing Iranian oil exports from Monday 
and the Trump administration has warned 
Moscow against any actions that could help 
the Islamic Republic evade the measures.But 
Russia is looking to “continue developing” its 
trade with Iran regardless of the sanctions, 
Russian Energy Minister Alexander Novak 
told the Financial Times.“We believe we 
should look for mechanisms that would allow 

us to continue developing cooperation with 
our partners, with Iran,” Novak said.
The Russian ministry said it could “definitely 
confirm” the trade would continue after the 
US sanctions.
During a visit by president Donald Trump’s 
hawkish national security adviser John Bolton 
to Moscow last week, US officials warned their 
Russian counterparts against attempting to 
assist Tehran in ways that would allow Iran to 
sell oil in international markets.



Production of Iranian Fighter 
Symbol of Fight against Arrogance: 
Minister
Iranian Defense Minister Brigadier General Amir 
Hatami highlighted the country’s self-sufficiency 
in producing military gears and said the mass 
production of the first domestically made fighter 
jet dubbed ‘Kowsar’ is a “symbol of fighting 
against arrogance”.
“The manufacture of the all-Iranian Kowsar 
fighter jet in cooperation with the Islamic 
Republic of Iran Air Force (IRIAF) is the 
culmination of the performance of the Iranian 
nation’s brave sons in the defense industry,” 
Brigadier General Hatami said, addressing a 
ceremony held on Saturday to inaugurate the 
mass production line of Kowsar.
“Despite the enemies’ sanctions, the IRIAF, 
addressing one of the most vital aviation needs 
of the country, has gained a new strategic 
achievement in the field of air combat as a gift to 
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei, the noble nation of the Islamic Iran 
and the Armed Forces,” he added.
Iran Offers Blue Economy 
Inclusion to Broaden Int'l 
Cooperation
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
in a speech on Saturday called for broadening 
of mutual cooperation D8 group of countries, 
and proposed blue economy as a platform for 
enhancing sustainable development.
"Cooperation among D8 member-states towards 
developing blue economy has great potential 
for enhancing sustainable development and 
can strengthen economic growth and reduce 
poverty," Zarif said addressing the 18th Session 
of the D8 Council of Ministers in Antalya, Turkey, 
on Saturday.
The Iranian foreign minister reiterated that 
over a span of 20 years, the D8 has gradually 
transformed into a valuable platform for 
enhancing effective economic cooperation among 
its member-states.
Iran, Russia stress boosting 
political, economic ties
Iran’s Ambassador to Russia Mahdi Sanaei 
emphasized the importance of Tehran-Moscow 
ties in current situation, calling for boosting 
mutual relations in different fields.
The official made the remarks during a meeting 
with Russian Deputy Foreign Minister Igor 
Morgulov in Moscow on Friday.
The two sides highlighted the need to boost 
political and economic ties, as well as developing 
cultural relations.Sustainable development is a 
concern shared by both countries which can be 
addressed by the two governments.Expansion 
of Iran-Russia relations has gone smoothly in the 
past years as the two sides have held a wide gamut 
of ties in the fields of energy, educatino, rail and 
aviation industries.

Spokesman: Iran Not Concerned 
About Re-imposition of US Sanctions

"There is no room for any concern. We 
should wait and see that the US will not be 
able to carry out any measure against the 
great and brave nation of Iran," Qassemi 
said on Friday.
He underlined that the US is seeking to 
wage an extensive psychological war 
against Tehran by imposing a fresh round 
of sanctions.
Qassemi's remarks came after the US 
Treasury Department announced all 
sanctions on Iran lifted under the 2015 
nuclear deal will be back in force on 
November 5.
According to Treasury Secretary Steven 
Mnuchin, the sweeping sanctions will see 
700 people blacklisted, including people 
who were granted relief under the 2015 
deal, as well as over 300 new names.
Speaking to reporters on Friday, Mnuchin 
said the sanctions will also target 
payments made through the EU’s SPV 
channel.
He also warned global financial messaging 
service SWIFT that it could be punished if it 
doesn’t cut off financial services to entities 
and individuals doing business with Iran.
"SWIFT is no different than any other 
entity… We have advised SWIFT that it 
must disconnect any Iranian financial 
institutions that we designate as soon as 
technologically feasible to avoid sanctions 
exposure,” he noted.
His remarks dismissed an earlier report 
by The Washington Free Beacon, which 
claimed senior State Department officials 
have convinced Secretary of State Mike 
Pompeo to allow Iran to remain connected 
to SWIFT.
The Trump administration earlier 
agreed to allow eight countries to 
continue purchasing Iran’s crude oil after 
Washington’s sanctions on Tehran take 
place next Monday.
A senior administration official told 
Bloomberg that waivers were aimed at 
preventing oil price hikes and would be 
granted in exchange for continued import 
cuts.
The November 5 sanctions will be the 
second batch of bans to be re-imposed after 
Trump pulled the US out of the 2015 deal, 

which was signed by Iran and six world 
powers in 2015.
The new sanctions cover Iran’s shipping, 
finance and energy sectors, and penalize 
other countries that don’t stop dealing 
with Tehran.
US President Donald Trump announced 
on May 8 that Washington would no longer 
remain part of the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) and promised to 
re-impose the highest level of economic 
sanctions against Iran.
The sanctions reinstated on Iran on May 8 
included boycott of Iran's crude supplies 
and bans on transfer of its crude revenues. 
There is a 180 days interval before these 
sanctions come into effect. Other US 
secondary sanctions are reinstated this 
month.
After Trump's declaration, the Iranian 
government issued a statement, calling 
the US withdrawal as "unlawful". The 
statement underlined Iran's prerequisites 
for continuing the deal with the five world 
powers. These conditions that were 
reiterated later by Iran's Supreme Leader 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei later mainly 
included Iran's guaranteed crude sales and 
transfer of its revenues back home.
Two months later, the other five powers 
party to the nuclear deal have failed to 
satisfy Iran. President Hassan Rouhani 
voiced his disappointment over a recent 
package of incentives proposed by the 
European Union countries to Tehran, and 
said that the Islamic Republic expected a 
much better, clearer and explicit stance 
by the EU.
"Unfortunately, the EU’s package of 
proposals lacked an operational solution 
and a specific method for cooperation, and 
featured just a set of general commitments 
like the previous statements by the 

European Union," President Rouhani said 
in a telephone conversation with German 
Chancellor Angela Merkel on July 5.
President Rouhani pointed to US' 
unilateral withdrawal from the nuclear 
deal, and said, "After the US withdrawal 
from the JCPOA, Iran has been dealing with 
economic issues and problems in banking 
relations and oil, and foreign companies 
that have invested in Iran are skeptical 
about continuing their business."
The Iranian president, however, said 
that the package proposed by the three 
European countries (the UK, Germany, and 
France) on how they are going to live up to 
their commitments and cooperation under 
the JCPOA was “disappointing”.
President Rouhani reiterated that the 
JCPOA was a mutual commitment, and 
said, "Iran had expected a clear plan from 
the three European countries after the two 
months’ time they have been given to come 
up with solid guarantees to ensure Iran’s 
economic interests would continue to be 
met despite US pullout and reinstatement 
of sanctions."
The Iranian president, however, said that 
Tehran would continue cooperation with 
Europe if the outcome of the July 6 Vienna 
talks would be promising.
“If the process of the European foreign 
ministers’ meeting in Vienna, which is 
aimed at encouraging Iran to cooperate, 
is promising, we will continue our 
cooperation with Europe,” Rouhani added.
But the Vienna talks July 6 among foreign 
ministers from Iran and the five world 
powers (Russia, China, Germany, France 
and Britain) failed to satisfy Iran with 
senior officials in Tehran complaining that 
the Europeans had offered nothing new 
to ensure Iran’s continued merits under 
the deal.

Iranian Foreign Ministry Spokesman 
Bahram Qassemi blasted the US for 
trying to re-impose fresh sanctions 
on Tehran, and said Washington's 
psychological war against the Islamic 
Republic will in no way become a 
cause of concern.

Iran has started mass-producing its 
locally designed Kosar fighter plane 
on Saturday, in the presence of Iran's 
Army Commander Major General 
Seyed Abdolrahim Mousavi and 
Iranian Defense Minister Brigadier 
General Amir Hatami at Iran Aircraft 
Manufacturing Industrial Company 
(HESA) in Isfahan.
The domestically-made fighter/trainer 
jet ‘Kosar’, mainly developed by the 
Iran Aviation Industries Organization, 
was unveiled back in July 2017, and 

showcased to international audience 
at MAKS air show in Moscow.‘Kosar’ is 
an advanced fighter jet with a Close Air 
Support (CAS) role that has made Iran 
one of the few countries with the know-
how of designing and manufacturing 
such jets equipped with 4th generation 
avionic and fire-control systems.
The jet has been mass-produced on 
Saturday morning, in the presence of 
Iran's Army Commander Major General 
Seyed Abdolrahim Mousavi and Iranian 
Defense Minister Brigadier General 

Amir Hatami, with one-seat and two-
seat, the latter of which can be used for 
both military and training purposes.The 
twin-engined, two-seat Kosar jet had 
successfully run through test-flights on 
August 21 in the presence of President 
Rouhani.At its inauguration in August, 
President Rouhani said "with a couple 
of sentences, one can start a fight. With a 
couple of military moves, one can enter 
a confrontation. But then it will be costly; 
the skill is to protect the country with 
minimum cost."Hatami also said the 

aircraft 
programme was 

motivated by memories of air raids 
Iran suffered during its eight-year war 
with Iraq in the 1980s, and by repeated 
threats from Israel and the United States 
that "all options are on the table" in 
dealing with Iran.

Iran kicks off mass-producing domestic Kosar fighter jet 
on Sat.
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US on losing side of -40year 
war against Iran: Leader
Leader of Islamic Revolution Ayatollah Khamenei said Sat. 
that the United States has always been on the losing side 
of the -40year-long war it has waged against the Islamic 
Republic of Iran.
Ayatollah Khamenei made the remarks in a meeting 
with a number of university and high school students on 
Saturday ahead of the National Day of Fight against Global 
Arrogance.
The 13th day of the Iranian calendar month of Aban, which 

falls on November 4 this year, also known as the Student 
Day in Iran, marks the anniversary of the 1979 takeover of 
the US embassy by Iranian students in Tehran.
Speaking at the meeting, Ayatollah Khamenei noted the 
forty years of conflict between the US and Iran, which 
encompasses all types of aggression launched from the 
enemy side, from military and economic war to a media 
war.
He said the US objective was to regain its control over 
Iran, which it lost after the Islamic Revolution and never 
managed to get it back.“The important fact here is that in 
this -40year-old conflict, the US has been on the losing 

side and the Islamic 
Republic of Iran on 
the winning side. 
The reason for 
the US defeat is 
that it was them 
who started the 
attack, but they 
failed to achieve 
their objectives,” 
the Leader 
 said.

Iran’s Foreign Minister, 
Mohammad Javad Zarif has 
held phone conversations 
with EU Foreign Policy 
Chief, Federica Mogherini 
and his opposite numbers 
from Germany, Sweden and 
Denmark.During his Friday 
night conversations with 
Mogherini as well as Heiko 
Maas of Germany, Margot 
Wallstrom of Sweden, 
and Denmark’s Anders 
Samuelsen, the top Iranian 
diplomat discussed with them 
Washington’s re-imposition 
of sanctions against Iran and 
Europe’s efforts to counter 
such US moves.Mogherini and 
the three European foreign 
ministers once again reiterated 
their commitment to the Iran 
nuclear deal, to making efforts 
to maintain channels for 
financial transactions with 
Iran, and to maintaining Iran’s 
oil and gas exports.

Commander of the 
Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
Quds Force Major 
General Qassem 
Soleimani responded 
to US President 
Donald Trump’s 
a n n o u n c e m e n t 
that ‘sanctions are 
coming’ with a Game 
of Thrones-inspired 
meme of his own.
“Come! We are 
waiting,” Major 
General Soleimani 
wrote on his Instagram 
page on Friday.
“I can stop you. Quds 
Force can stop you,” 
added Soleimani. “You 
start this war, but we 
will finish it.”
Earlier in the day, 
Trump tweeted an 
image of himself with 
the message borrowed 
from the HBO fantasy 
show, based on 
George R.R. Martin’s 
unfinished book series.
The US president’s 
critics quickly panned 
the tweet, and even 
HBO objected to the 
“trademark misuse,” 
though staying in-
character.

Special 
mechanism 
to be officially 
registered, put into 
effect in coming 
days

Iran’s General 
Soleimani to 
Trump: ‘I Will 
Stand against 
You’
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US on losing side of -40year war 
against Iran: Leader

Yemeni Girl, Whose Image Drew Attention to 
Famine, Dies
Amal Hussain, a seven-year-old girl whose image in the New York 
Times last week brought new attention to the thousands upon 
thousands of children suffering the dire consequences of Yemen's 
devastating war, died, according to the newspaper.The child died of 
malnutrition in a refugee camp in Northern Yemen, her family told the New 
York Times on Thursday."My heart is broken," Mariam Ali, the girl's mother, 
was quoted as saying, adding that "Amal was always smiling. Now, I'm worried for my other 
children".The NYT also quoted Mekkia Mahdi, a Yemeni doctor who had treated the girl 
shortly before her death, as saying "we have many more cases like her". 

Top Military Aide to 
the Iranian Leader 
Major General Yahya 
Rahim Safavi said 
that the United States’ 
power is waning and 
they cannot once 
again take the control 
of Iranians’ economy 
and fate.
He made the 
Saturday remarks at 
Tehran-based Holy 
Defense Museum 
in a ceremony for 
unveiling a book 
related to Iran-Iraq 
war.According to 
documents found in 
the US embassy in 
Tehran, from the 1953 
Coup to the overthrow 
of Mohammad Reza 
Pahlavi in 1979 all the 
affairs of Iran was in 
control of the United 
States, he highlighted.
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"The measures taken out in the 
water consumption and distribution 
management sector include using 7100 
irrigators and observer experts for 
the round-the-clock irrigation of the 
green space, providing and distributing 
about 30,000 water tankers during 
the summer, and using wastewater 
after secondary treatment to irrigate 
the green space along the highways 
and the greenbelt of the city," Forough 
Mortezaeenejad said.
Announcing the increase of 210,000 

square meters of under pressure 
irrigation systems and reforming the 
existing irrigation systems, she added, 
"Doing different agricultural activities 
and reforming the soil in order to 
increase the water storage capacity in 
soil are the other measures taken in the 
water consumption and distribution 
management sector."
"In cropping pattern management 
sector, prohibition of planting grass 
and removing 217,000 square meters 
of the grass which requires high 
amount of water, and replacing with 
resistant grass have been done," she 
continued."Planting drought-tolerant 
trees and shrubs which require low 
amount of water, planting permanent 
plants which can withstand dryness 
instead of planting seasonal flowers 
which require high amount of water 
are the other carried out activities of 
the parks and green space organization 
of Isfahan municipality in cultivation 
pattern management sector," she said.

Kish Free Zone Organisation has officially 
joined the UN World Tourism Organisation 
(UNWTO), a United Nations agency responsible 
for the promotion of responsible, sustainable and 
universally accessible tourism.
Deputy Director of the Kish Free Zone 
Organisation, Alireza Ghaedian, said this is 
the first time that an Iranian commercial-
industrial free zone is joining the World Tourism 
Organisation.
“During the 109th meeting of the Executive 
Council of the World Tourism Organisation 
held in Bahrain on Wednesday, the participants 
unanimously decided to accept the Kish Free Zone 

Organisation as its new member,” he said.
Kish Island is one of the most attractive tourism 
sites in the Persian Gulf in southern Iran, and 
a pioneer in tourism industry in the country. It 
is also among the top tourist destinations for 
planning and investment.
It is part of the Bandar Lengeh County in 
Hormozgan province of Iran. Owing to its free 
trade zone status, the island is touted as a paradise 
for tourists, with numerous malls, shopping 
centres, tourist attractions, beaches, and resort 
hotels as well as a wonderful climate.
With about 26,000 residents, the island attracts 
nearly 1 million visitors each year.

 "We won't have any problems regarding 

measuring the amount of pollutants in 

Isfahan by adding eight new Air Quality 

Monitoring Station," the head of laboratories of the 

General Directorate for Environmental Protection 

of Isfahan said.
Saying that the server of the General Directorate 
for Environmental Protection of Isfahan was 
disconnected during the last three days, and it 
was impossible to load the information related to 
the index rate of the existing pollution in Isfahan's 
air, Babak Sadeghian said, "The monitoring 
stations have been active in the recent three days, 
and have measured the rate of pollutants based on 
the Air Quality Index (AQI) constantly."
"The information of pollution index rate is always 
received through the internet, and uploaded on 

the site of General Directorate for Environmental 
Protection of Isfahan," he added. Pointing out 
that fortunately and with the cooperation of the 
municipality, Isfahan won't face any problem 
regarding the lack of stations, he continued, 
"There were 7 stations in the city, and Isfahan 
municipality has added 8 more stations that will 
send the information on the centralized system." 

Announcing the opening of the exhibition of the first 

summer handicrafts school, the manager of the crea-

tivity and new technologies center of Isfahan munici-

pality said, "This exhibition is being held in "Idea gallery" 

affiliated to the creativity management and new 

technologies center of Isfahan municipality located in 

Arg-e Jahan Nama."
 "The artworks presented in this exhibition 
have been prepared with the effort of the new 
technologies management department of Isfahan 
municipality and the museum of contemporary 
art, and now they are being displayed," Mohammad 
Hossein Ghourchani said.
According to what he said, the opportunity of 
friendship and communication between art and 
teenagers will be provided in the exhibition of 
summer handicrafts school, and the chance of 
being known, creating a good sense, and being 
encouraged will be given to the teenagers.
Pointing to the types of displayed artworks, 

he said, "These artworks are in four majors of 
hand engraving (Ghalam Zani), enameled work 
(Minakari), seven-color tiles, and pottery, that 
teenager students have created them successfully 
after one week training."
"In the Idea gallery's exhibition of summer school, 
about 100 artworks of the teenagers' products are 
being displayed," he added. "The galleries of the 
city provide adequate spaces for the famous artists' 
works, and a few galleries give opportunity to art-
lover teenagers to display their works that don’t 
have high artistic value," he continued.

Drought management and green 
space preservation

Iran’s Kish Island joins World 
Tourism Organisation

 8 Air Quality Monitoring Stations 
installed in Isfahan

Exhibition of first summer 
handicrafts school to hold in Isfahan

The CEO of the parks and green space 
organization of Isfahan municipality 
has defined the measures carried 
out during this year regarding 
managing the drought crisis in the 
green space of the city under three 
subjects of water consumption and 
distribution management, cropping 
pattern management, and training and 
informing.

"Doing different 
agricultural 
activities and 
reforming the 
soil in order to 
increase the 
water storage 
capacity in soil 
are the other 
measures taken 
in the water 
consumption 
and distribution 
management 
sector."
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