
بازار طال و سکه  97/8/14 ساعت 15:05

2
2

قیمت 500 تومانسه شنبه| 15 آبان 1397| 6 نوامبر 2018 | 27 صفر 1440 | سال اول| شماره 86|  صفحه اول

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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,450,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,700,005,182,000جدید

2,310,0002,331,000نیم سکه

1,270,0001,241,000ربع سکه

680,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18441600539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

الزامات موفقیت یک راهکار 
ضدتحریمی؛

عرضه نفت در بورس 
بایدتداوم یابد

یک کارشناس ارشــد قراردادهای بین المللی 
نفت و گاز گفت: عرضه نفت در بورس باید مداوم 
باشد تا بخش خصوصی بتواند زیرساخت های 

خود را برای ورود به تجارت نفت آماده کند.
پس از عرضه نفت خام سبک کشور در بورس 
انرژی در هفته گذشته و خرید ۲۸۰ هزار بشکه 
نفت توســط بخش خصوصی، ایران نخستین 
گام برای مقابله با تحریم های نفتی را با موفقیت 
برداشت. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که 
پیاده سازی موفق این راهکار، در گرو الزاماتی 
است که شــرکت ملی نفت باید انها را در نظر 

بگیرد. 
  در این راستا محمد شیریجیان،...

2 ادامه در صفحه 
        پیش از تصدی مهرعلیزاده به عنوان استاندار اصفهان، هیئت دولت و وزارت کشور نظر بر این داشتند که گزینه بومی برای تصدی استانداری این استان تعیین نشود، 

بر همین اساس، بیشتر گزینه های معرفی شده برای استانداری اصفهان غیربومی هستند.

شانس کم اصفهانی ها برای نشستن روی صندلی استانداری؛ 

رقابت بر سر سکانداری اصفهان در بین گزینه های غیربومی است
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شش قانونی که در زندگی کمک تان می کند ؛

ثروت را جذب کن!
»خانواده  من هیچ وقت پول نداشــت و همه چیز به ســختی به دست می آمد. 

زمانی که من موفق شــدم هزینه ها ی مدرسه  کســب وکارم را پرداخت 
کنم، همسر سابقم من را از خانه بیرون کرد. آخرین سرمایه گذاری های 

پرخطری که انجام دادم، به شدت شکست خوردند و مجبور شدم برای 
تامین هزینه های مدرســه فرزندم خانه ی ساحلی ام را بفروشم. چه 
زمانی قرار است برای من اتفاق خوبی بیفتد؟ کی قرار است من میلیونر 
شوم؟« اینها داستان  هایی بود که مشتری ام برایم تعریف می کرد. 

همراه ما باشید در این مقاله می خواهیم درباره   جذب ثروت ...

به پاسداشت روز وقف؛
 سنت جاری

 اما فراموش شده!
پایه گــذاران وقف در اســام را 
می توان حضرت محمد )ص( و 
حضرت علی)ع( دانست. حضرت 
محمد )ص( به عنوان اولین واقف 
جهان اسام اموال یهودی به نام 
مخیریق را که به حضرت بخشیده 
بودند در خدمت نیازمندان قرار 
دادند و بــه این ترتیــب وقف 
اســامی شــکل گرفت. بعد از 
ایشان حضرت علی)ع( در ادامه 
راه حضرت محمــد )ص( اموال 
خود را وقف نمودند و متولی آن 
را امام حســن مجتبی )ع( قرار 

دادند . 
هر چند به دلیــل وجود حس 
انسان دوســتانه در بشر سابقه 
گذشــت و فداکاری به درازای 
تاریخ اســت اما وقف اســامی 
ان هم با قوانین و اصول صحیح 
آن توســط پیامبر گرامی اسام 
پایه گذاری شده است. از عوامل 
تاثیر گذار در پیشرفت و شکوفایی 
جوامع اسامی از صدر اسام تا 
کنون وقف البته به شکل صحیح 
 و اصولــی ان بوده اســت.وقف 

می تواند در ...

 

تــازه ها

 5G استفاده از مودم شبکه
در آیفون های 2020

اپل قصد دارد تا ســال 2020 به کمک اینتل، پشتیبانی از شبکه 5G را به 
آیفون های خود بیاورد.

حاال که اپل محصــوالت جدیدش در ســال ۲۰۱۸ را رونمایی و روانــه بازار کرده، 
گمانه زنی ها درباره تلفن های هوشمند نسل بعدی اپل شروع شده است. می دانید که 
فناوری شبکه های 5G به سرعت درحال تکمیل شدن و رسیدن به دست کاربران 
هستند و به همین جهت، شرکت های مختلف درحال توسعه محصوالتی با پشتیبانی 
از این شبکه هستند. حال به نظر می رســد که اپل قصد دارد فناوری 5G را در سال 
۲۰۲۰ به تلفن های هوشمند خود بیاورد. برای جزییات بیشتر در این راستا، در ادامه 

با ما همراه شوید. 
بنابر گزارش های منتشر شــده، اپل قصد دارد که با همکاری اینتل، مودم های مدل 
۸۱۶۱ با پشتیبانی از شبکه 5G را به آیفون های خود اضافه کند. مودم ۸۱۶۱ درواقع 
نسخه جدید مودم ۸۰۶۰ است و به نظر می رســد که اینتل درحال آزمایش کردن 
آن برای شبکه های 5G است. درست است که اپل در زمینه تولید مودم های آیفون 
رابطه خوبی با اینتل دارد، اما به نظر می رسد که مدل ۸۱۶۱ درحال حاضر با مشکاتی 
همچون داغ شدن زیاد دست و پنجه نرم می کند و اهالی کوپرتینو از این باره خوشحال 
نیستند. مسلما 5G یک شبکه قوی و سنگین است و به همین جهت، دریافت طیفی 
از امواج مختلف باعث می شــود که این مودم دچار افزایش حرارت شود. مسلما این 
مشکل به اینجا ختم نمی شود؛ با افزایش حرارت مودم، قطعا مصرف باتری نیز به شکل 

محسوسی تغییر خواهد کرد.
منبع اعام کرده که آیفون های سال ۲۰۲۰ قرار است به فناوری 5G و البته این مدل 
از مودم های اینتل مجهز شوند، پس در نظر داشته باشید که همچنان تا بکارگیری 
این فناوری در محصوالت اپل کمی فاصله داریم و با وجود تمام این مشکات، بعید 
می دانیم که اپل برای ساخت مودم ها به سراغ ســرکت کوالکام برود، هرچند اهالی 
کوپرتینو مذاکراتی با دو شرکت مدیاتک و Plan B داشته اند. درنهایت اینتل حدود 
یک سال تا یک ســال و نیم زمان دارد که مودم 5G خود را توسعه دهد، اما باید در 
نظر داشت که به زودی شاهد موجی از محصوالت با پشتیبانی از 5G خواهیم بود. 
نظر شما چیست؟ آیا اینتل می تواند تا سال ۲۰۲۰ مودمی مناسب برای آیفون های 

اپل تولید کند؟

جی اس ام
گـــزارش

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

وی با تاکید بــر اینکه 
اصفهان برندی شهری- 
فرهنگی و شهری قابل 
مقایســه با شــهرهای 
بزرگ دنیا است، افزود: 
باید در تمام امور شهری 
به گونه ای عمل شود که 
دستاوردهای این جهان شهر نه تنها 
برای مردم اصفهان بلکــه برای مردم 

ایران و جهانیان مثمرثمر باشد.
شهردار اصفهان تصریح کرد: نخستین 
اولویت مدیریت شهری کنونی رونق 
گردشگری است و بر این اساس همواره 
تاش شــده اصفهان به عنوان مرکز 
گردشگری ایران معرفی شود و عاوه بر 
این با شهرهای خواهر خوانده  نیز ارتباط 
برقرار کرده ایم. در چهارباغ نیز اقدامات 
مطلوبی برای تبدیل شدن این پیاده راه 

به یک گذر فرهنگی انجام شده است.

    خطر فرونشست کمتر از زلزله 
نیست

نوروزی با بیان اینکه اصفهان شهری 
دارای مادی های متعدد است که اگر 
در رودخانه آب جاری نباشــد، در این 
مادی ها گردش آب را نخواهیم داشت، 
در نتیجه با خالی شــدن ســفرهای 
زیرزمینی احتمال فرونشست زمین 
وجــود دارد، افزود: با توجــه به اینکه 
اصفهان دارای میراث متعدد است، اگر 
فرونشست برای ساختمان های تاریخی 
به عنوان میراث اصفهان رخ دهد، خطر 

آن کمتر از زلزله نیست.
وی ادامه داد: دو هزار و ۱۰۰ هکتار از 
شهر اصفهان بافت فرسوده روستایی، 
میانی و تاریخی است که تقریبا بیش 
از 5۰۰ هکتار آن بافت فرسوده تاریخی 
اســت و ناگزیر به ترمیم و اصاح آن 

هستیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه بافت های 
تاریخی، میراث اصلی شــهر اصفهان 
است و نمی توان آنها را تخریب و سپس 
نوســازی کرد، تصریح کــرد: بیش از 
۱5۰۰ هکتار بافت روستایی و میانی در 

برخی مناطق اصفهان به ویژه مناطق 
کمتر برخوردار ماننــد ۱۴، ۱5 و دو، 
وجود دارد که برای احیاء آن اقداماتی را 
آغاز کردیم، بخشی هم در منطقه شش 

در محله همت آباد در حال اجرا است.
وی احیاء بافت های فرسوده شهر را یکی 
از مباحث جدی و دارای اولویت دانست 
و گفت: طی چند روز گذشته در تهران 
با مشاور عالی رییس جمهور و مسئوالن 
مربوطه مذاکراتی انجــام و مصوباتی 
آماده کردیم تا بتوانیم از امکانات مالی 
نیز استفاده کنیم، البته برای نوسازی 
بافت فرســوده نیاز به مشارکت مردم 

داریم.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه یکی 
از شــعارهای اصلــی مدیریت جدید 
شهرداری، مشارکت مردم بوده است، 
اظهار امیــدواری کرد: بــا همکاری 
مردم، توسعه گران و افرادی که آماده 
سرمایه گذاری در این بخش هستند، 
همچنین تشــکیل تعاونی ها توسط 
مردم، بتوانیم اصفهان را از تهدید بافت 

فرسوده رها کرده و ایمن کنیم.

    تاب آوری شهر یک اصل مهم
نوروزی با تاکید بر اینکه تاب آوری شهر 
باید به عنوان یک اصل مهم مورد توجه 
قرار گیرد، اظهارکــرد: طی چند روز 
گذشته با برگزاری همایشی تخصصی 
در اصفهــان متخصصــان را دور هم 
گردآورده و در خصوص تاب آوری شهر 
تبادل نظر انجام شد، چون معتقدیم 
باید برای زندگی بهتر، شــهر بهتری 
داشته باشیم و نمی توان بدون یک شهر 
خوب، زندگی بهتری داشت؛ سیاست 
مدیریت شهری، تاب آوری شهر برای 
یک زندگی ایمن و بهتر جهت آسایش 

و رفاه عمومی شهروندان است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه همه باید 
به موضوع زاینده رود به عنوان موضوع 
مهم و ملی توجه کنند، گفت: شهرداری 
نیز به عنوان ذی نفع زنده رود، با توجه 
به اینکه از حقابه داران اســت، در این 
باره تاش های زیادی انجام داده است؛ 

آب باید در تمام طول رودخانه جاری 
باشد زیرا در هر کدام از بخش های این 

رودخانه، حکمتی نهفته است.
نوروزی تاکید کرد: اگر می گوییم آب 
باید از مسیر رودخانه به تاالب گاوخونی 
برسد،  به دلیل ریزگردهایی است که با 
خشــکی گاوخونی دو میلیون و ۱5۰ 
هزار نفر جمعیت ســاکن اصفهان را 
تهدید می کند؛ در شعاع ۳۰ کیلومتری 
این شــهر نیز چهار میلیون جمعیت 
دیگر زندگی می کنند که بخشــی از 

زندگی آن ها به این شهر وابسته است.

    آب باید در مادی های شــهر 
جاری شود

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه آب 
باید در مادی های اصفهان جریان داشته 
باشــد، اظهارکرد: اصفهان از ابتدا در 
ساحل زاینده رود شکل گرفته و بدون 
رودخانه حیــات آن به خطر می افتد؛ 
با توجه به شــرایط موجــود، از تمام 
شهرســازان، معماران، افراد خاق و 
هنرمند می خواهم راهکاری برای نجات 
اصفهان ارائه دهند؛ از تمام مقامات و 
مســئوالن تقاضا دارم کمک کنند تا 

طرح بهشت آباد اجرایی شود.
نوروزی گفت: آب بایــد در زاینده رود 
جاری شود زیرا در غیر این صورت یکی 
از بزرگترین دستاوردهای تاریخ بشری 
ایران یعنی شــهر اصفهان در معرض 
مورد تهدید قرار می گیــرد، بنابراین 
همه باید کمک کنند تا از این شرایط 

خارج شود.
نوروزی بــا اشــاره به رونــد اجرای 
قطارشهری اصفهان گفت: اجرای خط 
یک قطار شهری اصفهان با احتساب 
امسال ۱۸ ســال زمان طول کشید، 
زمانی که من به عنوان شهردار اصفهان 
انتخاب شدم، روند اجرای عملیات ۸۷ 
درصد پیشرفت کرده، اما در قله نهایی 
۱۳ درصد کار پروژه باقی مانده بود که 
بخش اعظم و مشکات پروژه به شمار 

می رفت.

    آغاز عملیالت اجرایی خط دو
وی ادامه داد: در یک برنامه تلویزیونی 
به مردم اصفهان قول دادم که تا نوروز 
۹۷ خط یک را به اتمام برسانیم، از این 
رو به صورت سه شیفت کار و فعالیت 

انجام و طبق قولی که داده بودیم، ظرف 
چهارماه خط یک به اتمام رسید.

شــهردار اصفهان با بیــان اینکه در 
حال حاضر تمام ایســتگاه های خط 
یک قطار شــهری به روی مســافران 
باز اســت، اظهارکرد: شش ایستگاه از 
جمله ایستگاه های مهم میدان انقاب 
و میدان امام حسین )ع( تکمیل نشده 
بود و پس از گذشت ۱۷ سال تنها کمتر 
از 5۰ درصد پیشرفت کرده بود که در 
مدت چهار ماه بخشی از این ایستگاه ها 
تکمیل و در اختیار شــهروندان قرار 

گرفت.
وی تصریح کرد: حدفاصل ایستگاه های 
دروازه شیراز تا صفه، در چهار ایستگاه 
بخشی از تاسیسات برق باقی مانده بود 
که تکمیل شد و در حال حاضر خط یک 
قطارشهری اصفهان از شمال تا جنوب 
به طول مسیر ۲۱.۲ کیلومتر مسافران 

را جابه جا می کند.
نوروزی با بیان اینکه عملیات اجرایی 
خط دو قطار شــهری اصفهــان آغاز 
شــده اســت، گفت: در حال حاضر 
عملیات اجرایی چهار ایســتگاه خط 
دو قطار شهری اصفهان شروع شده و 
ایستگاه های پنجم و ششم نیز به زودی 
آغاز خواهد شد؛ خط دو قطار شهری 
اصفهان بیــش از ۲۱ کیلومتر طول 
مسیر دارد که احداث ۱۴ کیلومتر آن را 

از چند نقطه آغاز کرده ایم.

    موافق عبور مترو چهارباغ نبودم
شــهردار اصفهان با بیان اینکه برای 
تامین مالــی خط دو قطار شــهری 
اصفهان توانستیم 5۰۰ میلیارد تومان 
اوراق مشارکت را دریافت و به فروش 
برســانیم، تصریح کرد: خوشبختانه 

برای خط دو قطار شهری اصفهان منابع 
مالی وجود دارد، اگر چه در گذشته هر 
کیلومتر آن را با صــرف ۲5۰ میلیارد 
می ساختیم، امسال باید ۴۰۰ میلیارد 
اعتبار در نظر بگیریم؛ برای خط ســه 
قطار شهری اصفهان دنبال هستیم تا 
کنسرسیوم تشکیل دهیم چرا که خط 
سه قرار است از دروازه شیراز شروع و به 

سمت کارخانه ذوب آهن امتداد یابد.
نوروزی با اشاره به موضوع عبور مترو 
از زیر چهاربــاغ، اظهارکرد: این بحث 
به ۱5 سال پیش باز می گردد، آن زمان 
فرماندار اصفهان بــودم و با اینکه این 
اتفاق عملیاتی شــود، چندان موافق 
نبودم، اما متولی امــر دیگران بودند و 
این اتفاق افتاد، با بررسی هایی که انجام 
دادم یقین پیدا کردم که مراقبت های 
ویژه صورت گرفته و عبور قطار شهری 
به سی و سه پل آســیب نمی زند، زیرا 
میلیاردهــا تومان هزینه شــده، زیر 
ریل ها الســتیک گذاری شده تا هیچ 
لرزه ای به ســازه های تاریخی منتقل 
نشــود، همچنین لرزه ســنجی های 
انجام می شــود، تاکنون هیچ یک از 
ادعاهایی که در خصوص تهدید بناهای 
 تاریخی به دلیل عبور مترو بوده ثابت

 نشده است.

    ایجاد دهکده های IT در شهر
شــهردار اصفهــان تاکید کــرد: به 
اصفهــان نگاهی فرا صنعتــی داریم، 
زیرا ظرفیت آن از بُعد صنعتی تکمیل 
شده اســت، از این رو به گونه ای عمل 
می کنیــم کــه دهکده هــای IT در 
شهر ایجاد شــود و افراد و کاالی خود 
 را با اســتفاده از فناوری بــه تمام دنیا 

صادر کنند.

شهردار اصفهان مطرح کرد: 
ایجاد دهکده های آی تی در اصفهان

 اگر می گوییم آب 
باید از مسیر رودخانه 

به تاالب گاوخونی 
برسد،  به دلیل 

ریزگردهایی است که 
با خشکی گاوخونی 

دو میلیون و 150 هزار 
نفر جمعیت ساکن 
اصفهان را تهدید 

می کند.

قدرت اله نوروزی صبح دیروز )دوشنبه( در برنامه تلویزیونی »از فراز الوند« که از شبکه دو 
سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد، اظهارکرد: اصفهان شهری جهانی است، از این 

رو مردم دنیا در خصوص عملکرد مدیران شهر اصفهان قضاوت خواهند کرد.

ایمنا
گـــزارش
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 سنت جاری 
اما فراموش شده!

ادامه از صفحه یک:
...      جنبــه هــای گوناگون حیات 
اجتماعــی و فردی انســان، مانند 
فرهنگ، اقتصــاد و دیگر عرصه ها، 
نقش سازنده ای داشته باشد.خداوند 
نیز در قــرآن  کریم مــی فرمایند : 
»هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید 
تا از آنچه دوست دارید، انفاق کنید و 
از هرچه انفاق کنید، قطعا خدا بدان 

داناست« )آل عمران: 92(
روز بیســت هفتم ماه صفر به دلیل 
نزدیک بــودن به وفــات حضرت 
محمد)ص( و شــهادت امام حسن 
مجتبــی)ع( در تقویــم رســمی 
کشورمان روز وقف نام گذاری شده 
است. سنت وقف در ذات خود دارای 
ظرفیت وسیعی برای رفع مشکالت 
رفاهی، اقتصادی جامعه اســت اما 
متاسفانه به دالیل مختلف از جمله 
عدم آشــنایی مردم و حتی برخی 
مســئولین باجریان وقف این سنت 
مورد لطف قــرار نگرفته و در برخی 
موارد به دســت فراموشــی سپرده 
شده است.البته تالش های بی شائبه 
کارگزاران وقــف و متولیان محترم 
قابل تقدیر اســت ولی به هر دلیل 
وضعیــت موجود فاصلــه زیادی با 
اهداف متعالی وقــف و امور خیریه 

دارد.
با اندکی تامل در تاثیــرات وقف بر 
روی جامعه اسالمی می توان به این 
نتیجه رســید که اگر سنت حسنه 
وقف به درستی در جامعه عملی شود 
بســیاری از این مشکالت اقتصادی 
موجود در جامعــه کاهش خواهد 
یافت و به طبع آن دیگر مشــکالت 
 اجتماعــی و فرهنگــی نیز کاهش 
می بایــد و  باید گفت » اســالم به 
ذات خــود ندارد عیبــی ، هر عیب 
 که هســت از مســلمانی ماست« 
 اسالم با ســفارش به وقف و اهمیت 
به آن، برنامه ای متعالی و انســانی 
را بنیان نهاد که بر اثــر آن عواطف 
بشردوســتی زنده شــد. این ابتکار 
در روح و اخالق مردم اثر گذاشــت، 
به گونــه ای که از مال خود چشــم 
پوشــیدند و با وقف بخشی از اموال 
خود به سود کسانی که باید حمایت 
شوند، وسیله آسایش آنان را فراهم 
می آورند و نیازمندی های نســل 
 های آینده را نیز از طریق وقف تامین 

می کنند.
از احادیــث اولیــای الهــی چنین 
اسنتباط می شــود که سفارش به 
وقف در اســالم به دلیل برانگیختن 
 حــس مســئولیت در جامعــه

 است.
ازاین رو، وقف هم فرد واقف را تربیت 
می کند و هم این تربیت نســبت به 
موقوف علیه کارســاز اســت. برای 
همین اســت که وقف می تواند به 
عنوان یکی از ابزارهــای تربیتی در 
جامعــه کاربرد پیدا مــی کند. اگر 
وقف در جامعــه گســترش یابد، 
بســیاری از معضالت اجتماعی را 
 می تواند حل کنــد و در محو فقر و 
محرومیت ها اثر شــگرفی بگذارد 
و از اختالفــات شــدید طبقاتــی 
جلوگیری کند که به طبــع این، از 
راه گســترش عدالت اجتماعی بر 
محور اســتحقاق، اســباب تالیف 
 قلوب مسلمانان با یکدیگر را فراهم 

می کند. 
همچنین وقف آثار اقتصادی فراوانی 
نیــز دارد که از جملــه آن می توان 
زدودن فقر و کمک به عدم انباشته 
شدن اموال در دست افراد خاص باشد 
اما متاسفانه در جامعه کنونی به دلیل 
کمرنگ شدن سنت وقف این امور 
اجتماعی و اقتصادی نیز دچار مشکل 
شده است و می طلبد که مسئولین 
امر و مردم بیشتر در این راستا فرهنگ 

سازی کنند.

اقتصاد استان
02
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تامین آب تاالب بین المللی گاوخونی نیازمند تصمیم ملی است
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت : در باره موضوع آب و تامین نیاز آبی تاالب بین المللی 

گاوخونی باید از تعصب های بی مورد دوری کرد و ملی اندیشید و تصمیم گیری کرد.
سید رحمان دانیالی افزود : بعد از آب آشامیدنی توجه به نیاز آبی تاالب بین المللی گاوخونی اولویت محیط 
زیست استان است و توجه نکردن به تاالب بین المللی گاوخونی معضالت بزرگی را به وجود می آورد که 

یکی از آنها ریزگردهاست که تا شعاع 500 کیلومتری تبعات زیادی را در بردارد.
 برخی از کارشناسان معتقدند اگر این تاالب منشاء گرد و غبار شود، آنها سمی آلوده به فلزات سنگینی مثل 

سرب، روی و کادمیوم و سونامی کلرید و سدیم بوده و شهر اصفهان و استانهای اطراف را تهدید می کند.  وی با بیان 
اینکه اگر به این تاالب توجه می کردیم نیاز به احداث 700 میلیارد ریال چاه عمیق در اصفهان نبود، اظهارداشت: مشکالت 

ناشی از آب و فاضالب، کشاوری همه از عدم توجه به تاالب بین المللی گاوخونی است.
دانیالی تصریح کرد: طبق قانون بعد از آب آشامیدنی، نیاز آبی تاالب باید اولویت دوم در استان باشد، ادامه داد : در باال دست مراتع به دیم 
تبدیل و با وام ها، باغ درست می شود که با حق آبه ای از آب منطقه ای گرفته شد، آب را پمپاژ کردند و حتی عرض رودخانه ها از 50 متر به 

دو سه متر رسید.

ایمنی پروژه های قطارشهری اصفهان در حد مطلوب جهانی است
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان قطار شهری اصفهان گفت: ایمنی پروژه های قطارشهری 
اصفهان در حد مطلوب جهانی قرار دارد و میزان حوادث پروژه های این سازمان با کاهش قابل توجهی 

مواجه بوده است.
مهدی امیری اظهارکرد: در راستای افزایش سطح ایمنی برای پرسنل شاغل در تمام پروژه های سازمان 

قطار شهری و حفظ نیروی انسانی به عنوان باالترین سرمایه هر سازمان و همچنین کاهش ریسک، خطر 
 HSE و جلوگیری از توقف در پروژه ها به واسطه وقوع حوادث ناگوار جانی، اقدامات مختلفی توسط واحد

سازمان صورت پذیرفته است. وی با اشاره به الزام قرارداد رعایت ایمنی در پروژه های این سازمان تصریح کرد: با 
توجه به اهمیت موضوع HSE از نگاه مدیران ارشد سازمان قطارشهری و حفظ و صیانت از نیروی انسانی و اموال بیت المال، 

در تمامی قراردادهای اعالمی و ابالغی به پیمانکاران، یک نسخه قرارداد ایمنی ضمیمه شده است که پیمانکاران موظف به اجرای 
مفاد آن از زمان شروع به کار هستند. مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست سازمان قطار شهری اصفهان تصریح کرد: در اجرای پروژه مترو 
از کارشناسان ایمنی با مدرک تحصیلی مرتبط با HSE استفاده شده است؛ در این راستا حدود ۴0 نفر مسئول ایمنی با مدرک تحصیلی 

مرتبط در مجموعه پیمانکاری های قطارشهری سازمان به کار گرفته شده اند.

 اصفهان استان پرچالش 
و مشکل بوده و استانی 
است که ِدین خود را به 
نظام و انقالب ادا کرده، 
مردم انتظار دارند کم و 
کاستی ها و مشکالت 
برطرف شود، به ویژه 

مشکل آب که بزرگترین 
مشکل استان اصفهان 

است.

چندی نگذشــت که 
پس از تصویب و ابالغ 
قانون منع به  کارگیری 
بازنشســتگان مدیران 
بسیاری از وزارتخانه ها 
و دستگاه های دولتی، 
محسن مهرعلیزاده آمادگی خود را 
برای بازنشســتگی اعالم کرد و این 
هفته جمعه 20 مهر ماه مهرعلیزاده 
رســما از اســتانداری اصفهــان 

خداحافظی می کند.
از آنجایــی کــه اســتان اصفهان و 
جایگاه سیاســی و اجتماعی آن در 
کشور برکسی پوشــیده نیست ،لذا 
سکاندار اصفهان باید فردی باشد که 
بتواند مدیریت همه جانبه اصفهان را 
عالوه بر همسویی با دولت بر اساس 
همگامی با خواســت و مطالبه مردم 
بر عهده بگیرد،اگــر فردی به عنوان 
استاندار به اســتانی برود و از جانب 
دولت حمایت نشود قطعا نمی تواند 
موفق باشد، اصفهان استان پرچالش 
و مشکل بوده و استانی است که ِدین 
خود را به نظام و انقــالب ادا کرده، 
مردم انتظار دارند کم و کاســتی ها 
و مشــکالت برطرف شــود، به ویژه 
مشــکل آب که بزرگترین مشــکل 

استان اصفهان است.
گویا پیــش از تصــدی مهرعلیزاده 
به عنوان اســتاندار اصفهان، هیئت 
دولت و وزارت کشــور نظــر بر این 
داشتند که گزینه بومی برای تصدی 
استانداری این استان تعیین نشود، 
در واقع نه تنها بــرای اصفهان بلکه 
برای سایر اســتان ها نیز نظری برای 
گزینه بومی نداشتند بر همین اساس، 
بیشتر گزینه های معرفی شده برای 
استانداری اصفهان غیربومی هستند.

تاکنــون چنــد گزینــه از جملــه 
معــاون  شــجاعی،  محمدعلــی 
هماهنگی امور اقتصادی و توســعه 

منابــع اســتانداری اصفهــان و نیز 
ایوب درویشی که هم  اکنون تصدی 
معاونت هماهنگــی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری ایالم برعهده 
دارد، بــه عنوان گزینه اســتانداری 
معرفی شده اند اما تا کنون هیچکدام 
مورد توجه نماینــدگان مجلس قرار 

نگرفته اند.

اما اخیرا شنیدها حاکی از این است 
که چندین گزینه غیــر بومی دیگر 
 به اســتانداری اصفهان نیز معرفی 
شــده اند که ســوابق این افراد در 
حال بررســی می باشد و هنوز جمع 
 بندی نهایــی نیز صــورت نگرفته

 است.

    سید محمد پژمان
 

یکی از گزینه های مطرح استانداری 
اصفهان، ســید محمد پژمان متولد 
سال ۱۳۳7 در شهر مشهد است، او 
مدرک کارشناسی خود را در رشته 
مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی 
مشهد و کارشناســی ارشد در رشته 
مدیریت دولتی را از مرکز آموزشــی 
مدیریت دولتی دریافت کرده  است، 
گفته می شــود چندان فرد سیاسی 
نیست و بیشــتر عالقمند بر در امور 

اجرایی و عمرانی است.
از ســوابق اجرایــی ســید محمد 
پژمان می توان به شــهردار مشهد 
از اردیبهشــت ۱۳۸۶ تا شــهریور 
۱۳92 اشــاره کــرد. او پیش تــر 
در ســمت های مدیر کل مســکن و 
شهرسازی استان خراسان، شهردار 
منطقــه ثامــن و معاونــت فنی و 
عمران اســتانداری خراسان رضوی 
اشــاره کــرد. همچنیــن در دوران 
شــهرداریش، رییس هیــات مدیره 
شرکت قطار شهری مشهد و شرکت 
 نمایشــگاه بین المللی مشــهد نیز

 بوده است.
سید محمد پژمان، شــهردار سابق 
مشــهد مهر ســال ۱۳92 به عنوان 
معــاون وزیــر راه و مدیــر عامــل 
 ســازمان ملــی زمیــن و مســکن

 انتخاب شد.

   علی اصغر احمدی
دیگــر گزینــه معرفــی شــده به 
اســتانداری اصفهــان، علی اصغــر 
احمدی متولد ۱۳۳5 شاهرود عضو 
حزب همبســتگی ایران اسالمی و 
معاون سیاسی وزیر کشور از 20 آذر 
۱۳95 تا 20 شــهریور ۱۳9۶بوده 

است.

از سوابق علی اصغر احمدی، قریب به 
دو دهه قبل تصدی معاونت امنیتی 
انتظامی وزارت کشور را تجربه کرده 
است و در دولت تدبیر و امید عالوه بر 
فعالیت به عنــوان دبیرکل جمعیت 
هالل احمــر، مســئولیت معاونت 
هماهنگی و امور اجرائی نهاد ریاست 
 جمهوری را نیــز بر عهده داشــته

 است. 
همچنین در مسئولیت های دیگری 
از جمله نمایندگی مردم در مجلس 
شورای اسالمی، استانداری گلستان 
و دبیری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، خدمت کرده اســت  او پیشتر 
معاون هماهنگی و پیگیری معاونت 
اجرایی رییس  جمهــور و قائم مقام 
ستاد کاروان تدبیر و امید و دبیر کل 

جمعیت هالل احمر بوده  ست.

    عیسی فرهادی سرتنگی
 

یکی دیگر از گزینه های معرفی شده 
بــه اســتانداری اصفهان، عیســی 
فرهادی سرتنگی متولد ۱۳۴۳ اردل 
که هم اکنون به عنوان فرماندار تهران 

فعالیت می کند. 
فرهــادی در ســال ۱۳۸9 پس از 
شکل گیری اســتان البرز، به عنوان 
نخستین استاندار البرز انتخاب شد. 
وی پیــش از آن، معاون اســتاندار 

تهران بود و نیز در دوره کوتاهی نیز 
سرپرست استانداری استان خراسان 

جنوبی را برعهده داشت.

   عبدالکریم شهرزاد

اما در بین گزینه هــای غیر بومی و  
همسو با دولت تدبیر و امید و اصالح 
طلب برای استانداری اصفهان برخی 
 گمانه زنــی ها بــرای ورود و حضور 
عبد الکریم شــهرزاد به عنوان یکی 
 از گزینه های مطــرح دیگر حکایت 

دارد.
 فردی کــه به رغــم اینکــه متولد 
اصفهان نیســت اما در ادوار گذشته 
به عنوان نماینــده مردم اصفهان در 
 مجلس شــورای اســالمی و یکی از 
گزینه های مطرح اصولگرا شناخته 
شــده اســت، گویا دولت برای اداره 
متعادل کشــور اخیرا در بین گزینه 
های خود مبــادرت به اســتفاده از 
نیروهــای اصولگــرای متعهد و غیر 

افراطی کرده است، 
وی در سوابق خود عالوه بر نماینده 
مردم اصفهان، درجه اســتاد تمامی 
دارد، شــهرزاد به دلیــل جانبازی، 
مشــمول قانون بازنشستگی حساب 
نمی شــود و می تواند فرای از سن 
بازنشســتگی مناصب مدیریتی را بر 

عهده بگیرد.  

در این که اســتان اصفهان شــهری 
مدیر پرور است شــکی نیست اما در 
این که کار کردن بــرای مردم آگاه 
و مطالبه گــر اصفهانی کار کردن در 

میدان مین است، نیز شک نیست.
 اما نکتــه قابل توجه این اســت که 
به دلیل جایگاه اســتان اصفهان به 
عنوان یک استان بین المللی و اینکه 
بسیاری از وزراء، روســای جمهور، 
نخست وزیران و مسئوالن از سراسر 
دنیا بعد از مالقات  با مسئوالن تهرانی 
به  اصفهان ســفر می کننــد، قطعا 
هیئت دولت و نیز نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی باید شایسته ترین و 
دلســوزترین گزینه را برای نماینده 
 خود در اســتان اصفهــان انتخاب

 کنند.

شانس کم اصفهانی ها برای نشستن روی صندلی استانداری؛ 

استاندار اصفهان:رقابت بر سر سکانداری اصفهان در بین گزینه های غیربومی است

 نظام اقتصادی وابسته به نفت کشور
 به نقطه ضعف تبدیل شده است

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه اگر بارعمده اقتصادی کشور ما 
بر مبنای ریال بود، عملیاتی کردن تهدیدهای آمریکا در چنین 
زمان هایی نمی توانست باعث آسیب شود، گفت: اقتصاد بر مبنای 
ریال به معنای کار، تالش، ساختن، تولید کردن، صادر کردن و تبدیل 

آن به دالر است.

 محسن مهرعلیزاده در همایش واگذاری پروژه های عمرانی استان اصفهان 
به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی، درقالــب تبصره۱9 قانون بودجه 
۱۳97، اظهار کرد: مردم ایران هوشمند، با سابقه، تالش گر و فعال در توسعه 
هستند اما راه برای این کار باز نیست، تهدید های امریکا موثر نیست ولی 
 در زندگی مردم التهاب ایجاد می کند و به ویژه قشر ضعیف جامعه آسیب

 می بیند.
استاندار اصفهان تاکید کرد: نظام اقتصادی وابسته به آمریکا و درآمد نفتی 
باعث شده کشورهر بار از یک نقطه مشخصی ضربه بخورد بنابراین باید نقطه 
ضعف خود را بشناسیم و به نقطه قوت تبدیل کنیم تا ضربه های آمریکا نتواند 

آسیب جدی به کشور بزند.
مهرعلیزاده افزود: یک راه مهم برای تولید ریال و مقابله با تحریم ها این است 

که دست بخش خصوصی را باز کنیم تا بتواند فعالیت کند.
وی تصریح کرد: در هر مورد از طرح های ارائه شده وتسهیالتی که قرار است 
ارائه شود، باید بســیار ارزان وکامال در دسترس باشد تا با مشارکت بخش 

خصوصی تبصره ۱9 را عملیاتی کنیم.
اســتاندار اصفهان تاکید کرد: باید پروژه ها را به اهل عمل که دارای ابتکار 
هستند، بدهیم و راه های قانوی را نیز برای آنها باز کنیم تا بتوان از هزینه ای 

که تا به امروز شده، استفاده کرد.
وی گفت: مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های عمرانی راه حلی 

برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است 
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی همچون اعتیاد 
خانمان سوز گریبانگیر کشور شده است، گفت: برای رهایی از این مشکل باید 
خودمان تولید کننده باشیم و مشارکت و ساخت وبهره برداری در پروژه های 

عمرانی قدمی به سوی حل این مشکل است.
مهرعلیزاده افزود: برای واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام استان باید از 
ابتدای سال اقدام می شد اما آیین نامه اجرایی این مصوبه کمتراز دو ماه است 

که ابالغ شده و این باعث انباشته شدن کارها می شود.
وی با بیان اینکه تکمیل این پروژه ها تالش شــبانه روزی می طلبد، افزود: 
همانطور که قانون های ابالغی سازمان برنامه و بودجه اکنون پس از گذشت 
هفت ماه از سال 97 ابالغ شده است، سال مالی نیز چند ماه پس از شروع سال 
9۸ تمام می شود و در نتیجه وقت کافی برای عملیاتی کردن این پروژه ها در 

اختیار دستگاه های اجرایی وبخش خصوصی قرار دارد.
مهرعلیزاده افزود: دیگر فرصت اتالف وقت وجود ندارد و برای این کار باید با 

جدیت ویژه ای دست به اقدام بزنیم.
استاندار اصفهان گفت: متاسفانه از سال 5۳ به بعد با افزایش ارزش نفت، 
چشــم دوختن به درآمدها و دالرهای نفتی عادت زمامداران کشور شده 
است، اکنون وابستگی کشور به درآمدهای نفتی همچون اعتیادی خانمان 
سوز کشور را فرا گرفته و در هیچ شرایطی نیز دولت ها نتوانسته اند خود را از 

این بال نجات دهند.
مهرعلیزاده اضافه کرد: در مقاطع مختلف در این شش برنامه ای که اجرا شده 
همیشه عزم و اراده بزرگان کشور بر این بوده که بتوانیم منهای نفت، کشور 
را اداره کنیم واین به خاطر ترس از تمام شدن نفت نبود بلکه به این دلیل بود 

که درآمدهای این چنینی اجازه رشد ستادها را نمی دهد.
وی ادامه داد: همانطور که فرد معتاد همه استعدادها، توان و اندیشه خود را از 

دست می دهد، ایران مسموم سم درآمدهای نفتی شده است.
مهرعلیزاده با بیان اینکه نباید به دنبال محاکمه مسئوالن مقاطع قبلی بود، 
گفت: در زمان جنگ تحمیلی درآمدی جز نفت وجود نداشت درآن زمان 
هیچ امکانی به جز دست یازی به این در آمد نبودبعد از آن در مقاطع مختلف 

هیچ گاه نتوانستیم این درآمد را از زندگی جاری مردم جدا کنیم.
استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: تن مسموم کشور نتوانسته خود را از این 

اعتیاد نجات دهد و حل این معضل به عزم جدی ملی نیاز دارد.

پس از خداحافظی مهرعلیزاده از اســتانداری اصفهان، 
معرفی گزینه های جدید برای تصدی اســتانداری این 
روزها شدت بیشتری گرفته چنانکه هر روز گزینه های 

جدیدی به استانداری اصفهان معرفی می شود.
سال گذشته، درست هفتم آبان ماه بود که پس از طرح 
گزینه های احتمالی هیاهو برای سمت استانداری اصفهان 
و دعوا بر سر بومی بودن یا نبودن استاندار اصفهان، در 
یک سکوت رسانه ای، محســن مهرعلیزاده در جلسه 
هیئت دولت به عنوان اســتاندار اصفهان معرفی شد، 
استانداری که با شناختی که نســبت به حوزه اصفهان 
داشــت از ابتدای ورود خود به اصفهــان علیرغم غیر 
اصفهانی بودن برای به دست آوردن نظر افکار عمومی، 
طرح احیای زاینده رود را به عنوان اصلی ترین برنامه خود 

مطرح و پیگیری کرد.

گـــزارش

مهر
گـــزارش
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        پیش از تصدی مهرعلیزاده به عنوان استاندار اصفهان، هیئت دولت و وزارت کشور نظر بر این داشتند که گزینه بومی برای تصدی استانداری این استان تعیین نشود، 
بر همین اساس، بیشتر گزینه های معرفی شده برای استانداری اصفهان غیربومی هستند.

خـــبــــر
سهل آبادي: 

ارتباط اثر بخش فوالد مبارکه و اتاق بازرگاني ادامه خواهد یافت

رییس و اعضاي هیات نمایندگان اتاق بازرگاني اصفهان با مدیر عامل مجتمع 
 فوالد مبارکه دیدار و گفت و گو نمودند. در این دیدار ســید عبدالوهاب

 سهل آبادی ضمن یادآوري خدمات مدیر عامل جدید فوالد 
مبارکه در دوران تصدي مسئولیت شهرداری اصفهان ، خواستار 

حضور فعال وی در اتاق بازرگانی شد.

وي افزود: از انتخاب یک مدیر بومي برای مدیریت فوالد مبارکه به دلیل 
آشنایی کامل از مسایل اســتان اصفهان در کنار برخورداری از تجربه و 

تخصص الزم خرسند هستیم .
سهل آبادي تصریح کرد: دکتر اســالمیان و دکتر سبحاني که هر دو از 
مدیران عامل فوالد مبارکه بوده انــد در هیات نمایندگان اتاق بازرگاني 

حضور دارند و این اتاق همیشه حامی و بازوی فکری فوالد خواهد بود.
 وي در ادامه از برگزاری همایشــی با حضور اســتارت آپ ها و شــتاب 
دهنده ها در اتــاق خبر داد و گفت: با حضور فعال فــوالد مبارکه در این 
همایش و اعالم نیازهای مجتمع می توان از دانش فنی و تخصص شتاب 

دهنده ها در راستای رفع نیازهای فوالد و بی اثر کردن تحریم ها بهره برد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عزم مدیرعامل جدید را برای بهره مندی از 

دانش داخلی ستودنی دانست و افزود: این مساله قطعا نتایج مطلوبی به همراه خواهد 
داشت.

مصطفی رناســی، نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان حفظ بنــگاه های اقتصادی 
 موجود را بســیار مهم دانســت و گفت: اگــر چه توجه به اســتارت آپ و شــتاب 
دهنده ها حایز اهمیت اســت با این وجود بنگاه های موجود موتور محرک اســتان 
اصفهان هســتند. حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالدمبارکه نیــز در این دیدار 
ضمن تشکر از حضور رییس و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: 
 تحریم ها گرفتاری ها و مشــکالتي را برای فوالد به وجود آورده اما مشکل بزرگ ما 

خود تحریمی هاست.
 وی در ادامه برای همکاری مستمر فوالدمبارکه با اتاق اعالم آمادگی نمود و افزود: ما در 

کلیه جلسات موردنیاز حضور فعال خواهیم داشت.
عظیمیان تصریح کرد: لیست کلیه اقالم موردنیاز فوالدمبارکه تهیه و در اختیار همگان 

قرار خواهد گرفت تا با استفاده از توان و دانش فنی داخلی این نیازها مرتفع شود.
مدیرعامل فوالدمبارکه همچنین حمایت کامل از شتاب دهنده ها برای تامین نیاز 

فوالدمبارکه را از دیگر برنامه های خود عنوان نمود.

اتاق بازرگانی
خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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تکمیل پروژه های نیمه تمام اصفهان دوهزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: در حال حاضر دستگاه های اجرایی استان اصفهان 

۳۳۰ پروژه آماده برای واگذاری به بخش خصوصی دارد که از این میان ۱۱۰ پروژه قابل ارائه و معرفی است.
 نعمت اله اکبری در همایش واگذاری پروژه های عمرانی استان اصفهان به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی، 
درقالب تبصره۱۹ قانون بودجه ۹۷، با بیان اینکه واگذاری این پروژه ها از سال ۱۳۹۴شروع اما تا کنون تعداد کمی 

از آنها واگذار شده است، اظهار کرد: تا به حال بر اساس قیمت ها در سال های قبل نزدیک به یک هزار و ۳۰۰میلیارد 
تومان برای این پروژه ها هزینه شده و براساس موافقت نامه هایی که تا به امروز امضا شده، در بخش های مختلف امکان 

واگذاری آنها فراهم شده است همچنین برای به انجام رسیدن این پروژه ها نزدیک به دوهزار میلیارد تومان اعتبار الزم است.
وی با بیان اینکه سهم اصفهان در پروژه های استانی قابل مالحظه است، افزود: از بین پروژه هایی که دستگاه های مختلف داشتند نزدیک 

به ۳۳۰ پروژه شناسایی شد و پس از جلسات متعدد با دستگاه های اجرایی ۱۱۰ پروژه امروز معرفی می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان تصریح کرد: ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی و شش هزار پروژه نیمه تمام ملی در کشور 
وجود دارد. وی افزود: اگر دولت بخواهد بر اساس فهرست بهای سال ۹۶ نیز برای این پروژه ها اعتبار در نظر بگیرد، نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد 

تومان نیاز دارد که توان بودجه های عمرانی کشور برای این مهم کفایت نمی کند.

کسب مقام قهرمانی تیم کارخانه قند اصفهان د رمسابقات فوتبال کارگران استان
تیم کارخانه قند اصفهان در مسابقات فوتبال قهرمانی کارگران استان اصفهان توانست با شکست صنعت 

آب و برق اصفهان مقام قهرمانی مسابقات را کسب نماید.
به گزارش روابط عمومی هیئت و اداره امور ورزش کارگران استان اصفهان روز پایانی مسابقات فوتبال 
قهرمانی کارگران استان اصفهان یک شنبه در محل باشگاه کارگران شماره 2 اصفهان قدس برگزار ،  و 

تیم های برتر این دوره از مسابقات مشخص شدند.
در مسابقه رده بندی تیم های سیمان سپاهان و ذوب آهن  با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان تیم 

سیمان توانست با نتیجه پنج برچهار و در ضربات پنالتی از سد رقیب قدرتمند خود ذوب آهن بگذرد و مقام سوم 
مسابقات را کسب نماید. در چارچوب این مسابقات در مسابقه فینال تیم خوب و قدرتمند کارخانه قند توانست با نتیجه 

 سه  بر صفر تیم منسجم صنعت آب و برق را شکست دهد. در پایان تیم های کارخانه قند اصفهان، صنعت آب و برق و سیمان سپاهان 
مقام های اول تا سوم مسابقات را کسب کردند. رییس هیئت و اداره امور ورزش کارگران  استان اصفهان در حاشیه این مراسم ضمن تبریک 
به مسئوالن ورزش کارخانه قند اصفهان هدف ورزش و مخصوصا ورزش کارگری را کاهش صدمات ناشی از محیط کار در هر دو زمینه روحی 

و جسمی دانست و ورزش کارگری و توجه به آن را مهمترین فاکتور در پیشگیری از معضالت ناشی از محیط کارذکر کرد.

خبرهای دو خطیگردشگری

یک کارشناس ارشد قراردادهای بین المللی نفت و گاز گفت: 
عرضه نفت در بورس باید مداوم باشد تا بخش خصوصی بتواند 

زیرساخت های خود را برای ورود به تجارت نفت آماده کند.
پس از عرضه نفت خام سبک کشور در بورس انرژی در هفته 
گذشته و خرید ۲۸۰ هزار بشکه نفت توسط بخش خصوصی، 
ایران نخستین گام برای مقابله با تحریم های نفتی را با موفقیت 
برداشت. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند که پیاده سازی 
موفق این راهکار، در گرو الزاماتی است که شرکت ملی نفت 

باید انها را در نظر بگیرد.  

مهر
گـــزارش

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اقتصاد ایران
۰3
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مراقب باشید لوازم 
خانگی تقلبی نخرید!

مدیر مرکز اطالعات لوازم خانگی 
با اشــاره به فروش برخی لوازم 
خانگی  معمولی با بســته بندی 
برندهای بــا کیفیــت و گران  
قیمــت در بازار، بــه خریداران 
توصیه کرد کاالهای مورد نیاز 
خــود را از نمایندگی هــا تهیه 
 کنند تــا از اصالت کاال مطمئن

 شوند.
مهــرداد توریــان - مدیر مرکز 
اطالعات لــوازم خانگــی - از 
وجود کاالهای تقلبی و غیراصل 
در بــازار لــوازم خانگــی خبر 
داد و گفت: افزایــش نرخ ارز و 
کمبود کاال باعث شــده برخی 
از افراد ســودجو دستگاه های 
ایرانی با کیفیــت معمولی را در 
بســته بندی برندهــای معتبر 
داخلــی یا بین المللــی در بازار 

عرضه کنند.
وی با بیان این کــه خریداران، 
شــاخصی برای تشخیص اصل 
یا تقلبی بودن این کاالها ندارند، 
اظهار کرد: در این شرایط بهتر 
اســت که خریــداران، کاالی 
مورد نظر خــود را از نمایندگی  
 شــرکت های معتبــر تهیــه 

کنند.
به گفته توریان، افزایش میزان 
اجاره  مغازه ها و فروشــگاه های 
عرضه لوازم خانگی و رکود بازار 
باعث شــده برخی مغازه داران 
برای تامیــن هزینه های خود 
بــه فــروش کاالهــای تقلبی 
و غیراصــل اقــدام کننــد؛ 
بنابرایــن احتمال فــروش این 
اجنــاس در مغازه هایــی کــه 
 پروانه کســب ندارند، بیشــتر 

است.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: 
مصرف کننــدگان می توانند از 
طریق ســامانه ۱۸۸2 از اصالت 
برندهــای دارای نمایندگــی و 
شناسنامه و همچنین خدمات 
پس از فروش برندهــای لوازم 

خانگی مطمئن شوند.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

فرصت های گردشگری برای 
چالش های اقتصادی:

 گردشگری دانشگاهی 
به مثابه یک سیاستگذاری 

علمی است
گردشگری دانشگاهی 
گونه ای گردشــگری 
است که انگیزه اصلی 
گردشــگران، آموختن، کشــف کردن، تجربه 
کردن و حتی مصرف کــردن امور بدیع علمی 
و محصوالت دانشــگاهی و حتی اســتفاده از 

فرصت های دانشگاهی در مقصد است.
جامعه چهار میلیونی دانشجویی در کشور ما، 
یکی از فرصت های کلیدی برای توسعه فرهنگی 
است. این جامعه دانشجویی به همراه مجموعه ای 
از کارمندان و اســتادان، جمعیتی بیش از پنج 
میلیون را تشکیل می دهد که یک جامعه موثر 
و مهم در قشــربندی های جامعه ایرانی است. 
عموما در سیاستگذاری های عمومی ما کمتر 
به توانمندی های این قشر بزرگ برای توسعه و 
تحوالت کشور توجه شده و در منطقی اقتصادی 
به نهاد آموزش عالی تنها به یک فضا و اجتماع در 
حال گذار و یک فرایند تربیت نیروی متخصص 
برای نهادهای بیرونی نگریسته شده است. در 
نتیجه ما همیشه نهاد آموزش عالی را یک نهاد 
موقتی و گذرا دیده ایــم. تنها فکر اقتصادی که 
پیرامون این نهاد شکل گرفته، تبدیل دانشگاه به 
یک نهاد اقتصادی صرف و کسب درامد به شیوه 

ر  بسیا
بدوی از شهریه دانشــجویی است که نهایتا به 
مساله فروش مدرک و تقلب های علمی و فساد 
دانشگاهی گسترده ای در کشور منجر شده است. 
کمتر به سهم مهم و جدی این نهاد در جامعه 

ایران و تحوالت آن توجه کرده ایم.
یکی از فرصت های کلیــدی نهاد آموزش عالی 
در حوزه گردشگری اســت. از این نگاه، مفهوم 
»گردشگری دانشگاهی« در جهان امروز مطرح 
شده است که مبتنی بر این قشــر از جامعه و 
امکان ها  و انگیزش های آنان در توسعه فرهنگی و 
گردشگری است )در یادداشتی دیگر گردشگری 
دانشگاهی به مثابه سیاست فرهنگی بحث خواهد 
شد(. مساله آنست که چگونه می توان گردشگری 
را در توسعه دانشگاهی ایران به کار گرفت. این 
موضع در کنار نگاهی بــه تجربیات جهانی در 
این زمینه، می تواند در آفرینش فرصت ها تازه 
گردشــگری و همچنین امکان های تازه برای 
توسعه نظام دانشــگاهی مان، به ما یاری رسان 

باشد.
گردشگری دانشگاهی گونه ای گردشگری است 
که انگیزه اصلی گردشــگران، آموختن، کشف 
کردن، تجربه کردن و حتی مصرف کردن امور 
بدیع علمی و محصوالت دانشــگاهی و حتی 
استفاده از فرصت های دانشگاهی در مقصد است. 
با توجه به آنکه دانشگاه های ما در سراسر کشور 
پراکنده اند و بیش از پانصد شهر در ایران دارای 
نهاد دانشگاهی خرد و کالن است، می توان گفت 
این سیاست انبوه سازی دانشگاهی که در اصل 
یک سیاست ناکارآمد برای توسعه علمی بوده، 
توانمندی این را دارد که در زمینه های دیگری 

همچون گردشــگری به یک فرصت تبدیل 
شود. بنابراین در گردشگری دانشگاهی، هدف 
و غایت آن تقویت حوزه های تخصصی علمی، 
توسعه امکان های شغلی برای دانشگاهیان، 
توسعه آگاهی ها و تجربه های فرهنگی آنان و 
همچنین فرصتی برای رشد و توانمندسازی 

فردی است.
هرچند قشــر دانشــگاهی بیشــتر متقاضی 
گردشــگری ارزان قیمت اســت، اما باید دقت 
کرد به دلیل حجم باالی این قشــر و همچنین 
نقش کلیدی آنها در آینــده اقتصاد و فرهنگ، 
گردشگری دانشگاهی هم یک درامد است برای 
نهادها و زیرســاخت های دانشگاهی و هم یک 
ســرمایه گذاری برای آینده فرهنگ و اقتصاد 

گردشگری در کشور. 
با توجه به اهمیت ارتباطات علمی در توســعه 
و تولیــد علمــی، می توان گفت گردشــگری 
دانشــگاهی می تواند یک سیاتسگذاری علمی 
هم باشد. سیاستگذاری علمی، معطوف است به 
اختصاص دادن منابع برای هدایت علم به سوی 
اهدافی که منافع عمومی را بهتر و بیشتر تامین 
کنند. از این نگاه، سیاستگذاری علمی بخشی از 
سیاستگذاری عمومی است که بر جهت گیری 
پژوهش ها و علوم موثر اســت و بیشتر، همگام 
با دیگر اهــداف و اولویت های سیاســتگذاری 
ملی در حوزه هایی همچــون نوآوری، فناوری، 
مراقبت های بهداشــت عمومی و حتی نظارت 
و مراقــب از محیط زیســت عمــل می کند. 
سیاســتگذاری علمی در زیر سیاســتگذاری 
عمومی، به دنبال توســعه نهادهای علمی در 
راستای توسعه پایدار جامعه است. از این نگاه، 
می توان سیاســتگذاری علمی را در کمینه و 
حداقل آن، نوعی فرصت برای توســعه علمی 

دانست. 
از این رو، نظام دانشگاه و حتی صنعت گردشگری 
در رابطه ای متقابل می توانند با ایجاد بسترهای 
گردشگری دانشگاهی، نه تنها به توسعه علمی 
کشور یاری رســانده و قبیله های بسته علمی 
را به اجتماعات باز و میان فرهنگی علمی بدل 
 کنند، بلکه می توانند به تدریج موجب توسعه 
زیرســاخت های گردشــگری و اســتفاده از 
 انبوه عظیمی از ســاختمان های دانشــگاهی

 شوند. 
ســاختمان هایی کــه در ایــام تعطیلــی بی 
اســتفاده اند را می توان در ایجاد تســهیالت و 
 زیرســاخت های گردشــگری ملی به خدمت 

گرفت. 
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در ایــن راســتا محمــد 
شــیریجیان، دکتــری 
 مدیریــت قراردادهــای 
بین المللی نفــت و گاز، 
با اشــاره به افــت میزان 
صادرات نفت کشــور در 
ماه های اخیر گفت: طبق 
برآوردها تا کنون به میزان ۸۰۰ هزار بشکه 
با کاهش صادرات مواجه شدیم. لذا ایران 
 باید از همه ظرفیت هایش برای مقابله با 
تحریم های نفتی اســتفاد کند االن در 
موقعیتی هستیم که هر چه در توان داریم 
را باید پیاده کنیم تا تحریم های نفتی دور 

را بزنیم یا خنثی سازیم.
وی ادامه داد: عالوه بر مسائلی که در مورد 
توسعه صنایع پاالیشــی مطرح می شود 
که اینهــا کار بلند مدتی اســت؛ باید به 
راهکارهای کوتاه مدت که برای گذر زمان 
فعلی است نیز فکر کنیم که عرضه نفت 

در بــورس، و اســتفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی برای دور زدن تحریم های نفتی 

یکی از آن گزینه های کارآمد است.
شیریجیان با اشــاره به توانمندی بخش 
خصوصی گفت: در هفته گذشته هم که 
نفت در بورس عرضه شــد حــدود ۳۰۰ 
هزار بشکه نفت به فروش رفت. این نشان 
می دهد بخش خصوصی توانایی دور زدن 
تحریم های نفتی را دارد و می شود روی این 
حوزه حساب کرد. برای موفق بودن  عرضه 
نفت در بورس یک سری مالحظات باید 
رعایت شــود تا در گام های بعدی عرضه 
با موفقیت بیشتری همراه باشد و شاهد 

استقبال بیشتر بخش خصوصی باشیم.  

   عرضه در بورس باید مداوم باشد 
 این کارشــناس مدیریــت قراردادهای

 بین المللی نفت و گاز با تاکید بر ضرورت 
تداوم عرضه نفت در بورس گفت: نکته اول 
که باید به آن پرداخته شود و شرکت ملی 
نفت قطعا باید آن را مــورد مالحظه قرار 
دهد، تدوام عرضه نفت در بورس اســت. 
یعنی عرضه نباید کوتاه مدت باشــد و در 
یک ماه یا دو ماه یا فقط در اوایل شــروع 
تحریم ها انجام شود. نفت باید به صورت 
 مداوم عرضه شود تا بخش خصوصی بتواند

 زیرســاخت های خود را بــرای ورود به 
تجارت نفت آماده کنند.  

وی همچنین اظهار داشت: لذا نیاز به زمان 
است و باید به بخش خصوصی فرصت داد 

تا بتواند توانمندی باالقوه خودش را برای 
دور زدن تحریم ها بالفعل کند و بتوانیم از 
این ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. 
تداوم عرضه مهم است و نباید صرفا نفت را 
تا زمانی که خریدار وجود داشته باشد، در 
بورس عرضه کرد. اینکه برخی مسئولین 
شرکت ملی نفت می گویند ما تا موقعی 
که بخش خصوصی نفت را در بورس بخرد 
عرضه می کنیم؛ غلط است. اگر تقاضایی 
هم وجود نداشــت باید نفت عرضه شود. 
در واقع تداوم عرضه نفت در بورس، کلید 

موفقیت این راهکار است.
شیریجیان خاطرنشــان کرد: این اقدام، 
حاوی یک پیام بــه بخش خصوصی دارد 
و آن هم این است که ما حتما تا چند سال 
آینده نفت را در بورس عرضه می کنیم و 
بخش خصوصی اطمینان می یابد و روی 
این تجارت حساب باز می کند؛ آن موقع 
است که سرمایه بیشتری در این حوزه وارد 
می شود و شرکت های بیشتری از بخش 

خصوصی وارد آن می شوند.

   تسویه صد درصد ریالی و صد درصد 
ارزی جزو شرایط معامله قرار گیرد

این کارشناس مدیریت قراردادهای بین 
المللی نفت و گاز با اشــاره بــه ضرورت 
تسهیل سازوکار تسویه گفت: ما باید این 
سازوکار تسویه که االن 2۰ درصد ریالی و 
۸۰ درصد ارزی است را تا می توانیم تسهیل 
کنیم تا تمام شــرکت های خصوصی که 

می توانند و توانایی دور زدن تحریم را دارند 
وارد این عرصه شوند. پیشنهادم این است 
که تســویه صد درصد ریالی و صد درصد 
ارزی را هم جزو شرایط معامله قرار دهیم. 
شاید یک شرکت خصوصی باشد که تنها 
بتواند محموله را به صورت ریالی تسویه 
کند. وی تاکید کرد: تسویه ارزی معضالتی 
دارد؛ اینکه شــرکت ملی نفت حسابی را 
معرفی کند و بخش خصوصی ارز را به آن 
حساب واریز کند، باعث شناسایی و تحریم 
پذیری بخش خصوصی می شود. ما باید 
 تا جایی که می توانیم این  اهرم دور زدن 
تحریم های نفتی را ناشــناس بگذاریم. 
تسویه ارزی، مشکل ساز می شود و ممکن 
اســت کل کار در تحریم های بانکی گره 
بخورد. همچنین شاید بخش خصوصی 

حاضر باشــد تمام بهای نفت را به صورت 
 ارزی تســویه کند و ما باید تــا جایی که 

می توانیم شرایط را فراهم کنیم.

   گسترش دایره خریداران نفت با 
کوچک سازی محموله ها

شیریجیان درباره مزایای کوچک سازی 
حجم قابــل فــروش محموله های نفت 
عرضه شــده در بورس نیز گفت: کوچک 
سازی محموله ها، اقدام دیگری است که 
موفقیت عرضه نفت در بورس را تضمین 
 می کند. خوشبختانه حجم محموله ها در
 عرضه های قبلی کوچک بود ولی باز هم 
می تواند کوچک تر شــود. به این صورت 
که حجم قابل فروش محموله ها را حتی 
در حد سه یا پنج هزار بشکه هم می توانیم 

قرار دهیم ولی تحویل را ۳۵ هزار بشکه ای 
انجام دهیم. همین ۳۵ هزار بشکه را خرد 
کنیم و دایره خریداران را گسترش دهیم. 
به این صورت که یکی پنج هزار بشــکه، 
یکی سه هزار بشکه می خرد و در نهایت 
همه اینها تجمیع می شود و یک محموله 
۳۵ هزار بشکه ای به این افراد می دهند و 
این افراد با همکاری هم محموله را تحویل 

می گیرند و به فروش می رسانند.  
در مدل فعلی شــاید از لحاظ ارائه نقدی 
پول با مشکالتی روبرو باشیم ولی وقتی 
این محموله باز هم کوچک  شــود و همه 
مردم و بخش خصوصــی می توانند وارد 
این حوزه شــوند، می توان بهای آن چند 
 هزار بشــکه را هم حتی به صورت نقدی 

تسویه کرد. 

 این اقدام، حاوی یک 
پیام به بخش خصوصی 
دارد و آن هم این است 
که ما حتما تا چند سال 
آینده نفت را در بورس 

عرضه می کنیم و بخش 
خصوصی اطمینان 
می یابد و روی این 
تجارت حساب باز 

می کند.

الزامات موفقیت یک راهکار ضدتحریمی؛

عرضه نفت در بورس بایدتداوم یابد

      سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: فروش هرگونه بلیت چارتری فاقد شرایط ابطال و تغییر برای 
تعطیالت پایان هفته جاری ممنوع است.

     مرکز هماهنگی عملیات رخداد های رایانه ای از کشف آسیب پذیری جدید در مایکروسافت و حمالت 
فیشینگ خبر داد و اعالم کرد: مدیران، پیوست های ایمیل ناخواسته از منابع مشکوک را باز نکنند.

     سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مسئولیت اصلی تنظیم بازار گوشی تلفن همراه را متوجه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و در عین حال بر آمادگی برای همکاری در این زمینه تاکید کرد.

     بررسی جزییات نرخ بیکاری نشان می دهد که استان کرمانشاه با ۱۶.۴ درصد بیشترین نرخ بیکاری و 
کهگیلویه و بویر احمد و سیستان و بلوچستان با ۴.۹ و ۴.۷ درصد بیشترین درصد رشد را داشته اند.

     مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از آغاز مذاکره با سازندگان غیر اروپایی هواپیما 
برای نوسازی بیشتر ناوگان هوایی هما خبر داد.

     رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تخصیص اعتبارات عمرانی در نیمه نخست ۹۷نسبت به سال 
گذشته دو برابر است، گفت: منابع کشور طی هفت ماهه نخست امسال بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
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شرکتهایاستارتآپیبهافزایشضریبنفوذبیمهکمکمیکنند
رییس کل بیمه مرکزی گفت: از فعالیت استارت آپ های بیمه ای در چارچوب قوانین و آیین نامه های مصوب 

حمایت می کنیم و از حضور نیروهای نوآور استقبال خواهیم کرد.
به گزارش بیمه مرکزی، غالمرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی در آیین تبادل تفاهم نامه همکاری مشترک 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بیمه مرکزی در راستای سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان، 
گفت: خوشبختانه تنوع بیمه ای قابل قبولی در کشــور ما وجود دارد اما باید برای توسعه و همگانی سازی 

رشته های بیمه ای و پوشش ضعف های بازاریابی به کمک شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها نیاز داریم.
رییس کل بیمه مرکزی امضای این تفاهم نامه را یک دســتاورد بزرگ برای صنعت بیمــه، ارزیابی کرد و افزود: 

افزایش سطح بهره وری اقتصادی و توســعه فضای کسب وکار و همچنین تامین امنیت ســرمایه های کشور درگرو 
فعالیت یک صنعت بیمه کارآمد، پویا و توانمند اســت و ما برای افزایش ضریب نفوذ بیمه از تمامی ابزارهای موجود بهره خواهیم برد. 

وی با تبریک روز دانش آموز به ظرفیت های ویژه نسل جوان اشاره کرد و گفت: نیروهای جوان در هر عرصه ای که وارد می شوند تحول بزرگی 
 را رقم می زنند و ما امیدواریم حضور نخبه های جوان در قالب شرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها به افزایش ضریب نفوذ در رشته های 

گوناگون بیمه ای منتهی شود.
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استارت آپ

سئوی بهتر، درآمد بیشتر!

مخاطبان ایــن مطلــب، بازاریابان مبتــدی و صاحبان 
کسب وکارهای کوچک هســتند که برای تبدیل شدن به یک بازاریاب 
حرفه ای و پیشرفت در صنعت تهاجمی عصر حاضر، باید به قدرت تحلیل، 

استدالل و نگرش خالق مسلط باشند.

 اگر یک تازه وارد در حوزه بازاریابی دیجیتال هســتید، حتما مطالبی پراکنده در 
مورد وبالگ نویســی، تبلیغ در کانال های مختلف و بازاریابی رسانه های اجتماعی 
خواندیده اید. شما می توانید جالب ترین وب سایت، وبالگ یا محصول جهان را داشته 
باشید اما اگر ترافیک  وب سایت تان پایین باشد، کسب وکارتان شکست  خواهدخورد.

ما در این مطلب قصد داریم به اســتراتژی باال بردن ترافیک وب ســایت به صورت 
هدفمند از طریق ابزار های مختلف بپردازیم:

  بازاریابی موتور های جست وجو و بهینه سازی آن

برای خیلی از فعاالن در حوزه اینترنت، این دو 
مفهوم هنوز ناشناخته و مبهم مانده  است؛ حتی 
بازاریابی موتور های جســت وجو )SEM( و 
بهینه سازی موتور های جست وجو )SEO( را 
یک چیز می پندارند. اگر چه این دو تفاوت های 

زیادی با هم دارند.
بحث بازاریابی موتورهای جست وجو بحثی بسیار 
گسترده است و جزئیات و ظرایف زیادی دارد. به 
عنوان مثال، موتور جســتجوی گوگل برای این 
کار، خدمتی به نام گوگل ادز دارد که بخش قابل 
توجهی از درآمد این شرکت را تشکیل می دهد و 
البته طی ســال های اخیر، به علت ترکیب شدن 
جستجوی موبایل و دسکتاپ، نوسانات محسوسی 

را تجربه کرده است.
بازاریابی موتور های جست وجو می تواند از یک ابزار 
بازاریابی به یکی از انواع بازاریابی و حتی به استراتژی 
بازاریابی شــما تبدیل شــود. این که کدام سطح از 
بازاریابی موتور های جست وجو را انتخاب می کنید، به 
شرایط و نیاز شما بازمی گردد. اگر فقط یک صفحه ساده 
در فضای وب داشته باشید و با تبلیغ در موتورهای جســتجو، مخاطبان را به آنجا 
هدایت کنید، در واقع بازاریابی موتور های جست وجو برای تان یک ابزار ساده است.

اما اگر شما بخواهید ترافیک خریداری شده را به مخاطب ماندگار تبدیل کنید، قاعدتا 
باید بازاریابی موتور های جســت وجو را به عنوان بخشی از استراتژی خود ببینید و 

سایر بخش های کسب وکار خود را با این هدف، همسو و هم راستا کنید.

   روش های مهم برای افزایش بازدید
بازاریابان اغلب به دو صورت ترافیک وب ســایت خود را بــاال می برند؛ روش اول به 
صورت رایگان و طبیعی اتفاق می افتد و افراد به صورت بالقوه تشــویق به بازدید از 

سایت می شوند و در روش دوم، افزایش بازدید با صرف هزینه انجام می گیرد.

اصوال در بازاریابی دیجیتال بازدید رایگان ذاتا بهتر از روش دوم است.
اما دیدگاهی که وجود دارد این است که در هر دو نوع بازاریابی از لحاظ زمان و هزینه 
باید ســرمایه گذاری کرد؛ به عبارت دیگر در افزایش بازدید به روش رایگان، شما از 

زمان و سرمایه انسانی خود هزینه می کنید.

   مقاالت با کلیدواژه های پر بازدید انتشار دهید
مقاله هایی ترجمه یا تالیف کنید و با کلیدواژه های مناسب و پرطرفدار در وب سایت تان 
انتشــار دهید. این مقاالت عالوه بر افزایش ترافیک سایت، باعث شناخته شدن شما 
به عنوان یک متخصص در حوزه کاری مرتبط می شوند و احتمال خرید از شما افزایش 
می یابد. همچنین افراد زیادی این مقاالت را باز نشر خواهندکرد و یا در وب سایت خود 

خواهند گذاشت که ترافیک بیشتر و برندینگ را برایتان به  همراه خواهد آورد.

  ریسپانسیو بودن وب سایت
یکی از مواردی که در طراحی وب ســایت بر آن تاکید زیــادی می گردد، طراحی 
ریسپانسیو وب سایت )Responsive web design( است. وب سایت شما 
باید در تمامی صفحات مانند دسکتاپ، تبلت و موبایل کامال قابل رویت باشد؛ یعنی 
کاربر وقتی که از گوشی موبایل وب سایت شما بررسی می کند، مجبور نباشد روی 
آن زوم کند. یکی از موارد امتیازدهی به وب سایت و همچنین موثر در سئو سایت، 

طراحی صفحات سایت برای گوشی های موبایل است.

  ترغیب افراد برای پیوستن به فهرست ایمیل ها
بیشتر افراد اسم و اطالعات تماس شــان را نمی دهند مگر آن که نوعی انگیزه به آن ها 
داده شود تا برای این کار متقاعد شوند. ممکن است یک صفحه در وب سایت تان حاوی 
اطالعات، ویدئوی توضیحی یا یک کتاب الکترونیکی مفید باشد. در هر صورت، هنگام 
معرفی از کلماتی مانند رایگان و بدون هزینه اســتفاده کنید و آن را در رســانه های 
اجتماعی تبلیغ کنید. وقتی یک فهرســت ایمیل فعال داشته باشید، مخاطبان شما 
روی محتوایی که از طریق ایمیل به اشــتراک می گذارید کلیک می کنند؛ اگر فرض 
کنیم ایمیل ارسال شده به اندازه کافی متقاعدکننده است، هنگام طراحی هر ایمیل 

بیش از کمیت بر روی کیفیت تمرکز کنید تا سیلی از لغو اشتراک را دریافت نکنید.

دعوت بانک 
 کشاورزی از

 استارت آپ های 
فین تک و کشاورزی

بانک کشــاورزی، تنها بانک 
تخصصی کشــور در بخش 
کشــاورزی و با شبکه متنوع 
و گســترده ای از مشتریان 
در سراسر کشور با برگزاری 
 گردهمایی استارت آپ های

 فیــن تــک و کشــاورزی 
از ظرفیــت هــای جــذاب 
 موجود در اســتارت آپ ها و

 شــرکت های دانش بنیان 
باهدف خلــق ارزش افزوده 
برای کلیه ذینفعان خود بهره 

برداری خواهد کرد.
به گــزارش روابــط عمومی 
بانــک کشــاورزی، در این 
رویــداد بانک کشــاورزی، 
شبکه گسترده مشتریان اعم 
از کشــاورزان خرد و کالن و 
ســرمایه و دانــش و تجریه 
عمیق کارشناسان در بخش 
کشــاورزی و بانکداری را با 
برتریــن اســتارت آپ های 
فعال در بخش کشــاورزی و 
فین تک در سراسر کشور به 

اشتراک می گذارد.
بر اساس این گزارش، هدف 
از برگزاری این رویداد یافتن 
تیم های توانمند با ایده های 
هوشمندانه است تا با تعاملی 
برد-بــرد، راه ورود آن ها به 
بازارهــای موجــود و جدید 
هموار شود ، کسب و کار آنها 
گســترش یابد و با همکاری 
بانــک بــه مثابه شــریکی 
قدرتمند ، به بازارهای جدید 

وارد شوند.
ایــن گــزارش مــی افزاید، 
 ایــن رویــداد بــا موضوع 
فنــاوری های مالــی حوزه 
کشاورزی، مدیریت زنجیره 
تامین و لجســتیک، فرآوری 
محصــوالت کشــاورزی، به 
کارگیری فناوری بالکچین 
در زنجیره ارزش کشاورزی، 
کشاورزی دقیق، نهاده های 
کشــاورزی، مکانیزاســیون 
زنجیره ارزش کشــاورزی، 
بانکداری و ســرمایه گذاری 
ســبز، آب و محیط زیســت 
و توســعه روســتایی برگزار 

خواهد شد.
شــایان ذکر اســت آخرین 
مهلــت ثبــت نــام در این 
جشــنواره، نهم آذرماه سال 
جاری اســت و هزینه های 
ســفر و اســکان تیــم های 
مقیم شهرستان برای حضور 
در رویــداد توســط بانــک 
 کشــاورزی پرداخت خواهد

 شد.
بــرای کســب اطالعــات 
بیشــتر و ثبت نام در رویداد 
 استارت آپی بانک کشاورزی

 می توانید به وب سایت بانک 
به نشانی www.bki.ir و یا 
https://به نشانی اینترنتی
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من بــه او گفتم: »شــما 
برای چیزهایی که ندارید 
کارهای بسیار زیادی انجام 
می دهیــد. هنگامی کــه 
روی نداشته هایتان تمرکز 
می کنیــد، تنهــا باعث 
می شود که بیشــتر آن را نداشته باشید. 
این قانون جذب اســت: روی هر چیزی 
که تمرکز کنید، گســترش پیدا می کند. 
درنتیجه اگــر می خواهید چیــزی را از 
زندگی تان حذف کنیــد، روی آن تمرکز 

نکنید.«
او از من پرسید: »چگونه وضعیت مالی ام را 

نادیده بگیرم؟«
در پاسخ به او گفتم: »تو این کار را نمی کنی 
و حتی نمی توانی چنین کاری انجام دهی، 
چراکه این قوی ترین فکری اســت که در 
ســرت پرورش می دهی. سعی نکن آن را 
نادیده بگیری، بلکه تالش کــن آن را با 

اندیشه  دیگری جایگزین کنی.«
اگر یک اندیشه باعث می شود که احساس 
بدی پیدا کنی، آن را با اندیشــه  دیگری 
جایگزین کن که باعث می شود احساس 

بهتری پیدا کنی.
او گفت: »آیا از من می خواهید وانمود کنم 
که فرد ثروتمندی هســتم؟ واقعا چنین 

انتظاری دارید؟«
با لبخند به او پاسخ دادم: »در واقع درست 
حدس زده ای. اکنون یــاد می گیری که 
چگونه در بازی زندگی موفق باشی. کافی 

است که قوانین این بازی را بیاموزی.«

 ۱. سخت کوشــی و مصمم بودن 
اهمیت بسیار زیادی دارد اما این فقط 

نیمی از معادله است
اگرچه ســخت کوشــی یکی از عوامل 
موفقیت است، اما به تنهایی کافی نیست، 
باید کاری کنید کــه تالش تان به خوبی 
جواب بدهد. شما مسئول این هستید که 
خودتان را در مسیر رویاهایتان قرار بدهید 
و برای رسیدن به آنها تالش کنید. تالش 
بخش بســیار مهمی از معادله  شماست، 
اما همه  آن نیست. نه تنها الزم است برای 
پول درآوردن سخت کار کنید، بلکه باید 
این احساس را در خودتان ایجاد کنید که 

شایسته  رسیدن به آن نیز هستید.
افراد درباره  خودشــان و توانایی هایشان 
تردید دارند. مســاله فقط این نیست که 
سخت کار کنید، بلکه باید هوشمندانه تر 
کار کنیــد و بــه خودتــان، دانش تان و 
شایســتگی هایتان اعتماد داشته باشید. 
بســیاری از افراد به ایــن موضوع دقت 
نمی کنند و مجبور می شوند وارد نبردی 
سخت با خودشان شوند، اما هنگامی که 
به خودتان باور داشــته باشید، می توانید 
زندگی رویایی خود را بسازید و قوانین بازی 

زندگی را به سود خودتان به کار بگیرید.

 ۲. جهان ماشین کپی بزرگ است
جهان کلمات، افکار و اعمال شما را کپی 
می کند و آنهــا را در تجربه های بعدی به 

شما باز می گرداند.
از خودتان بپرسید تفکرتان چگونه است؟ 
گفتار شما چگونه است؟  عمل کردن شما 
چگونه است؟ انرژی و افکاری که از شما در 
جهان پخش می شود، درنهایت به خودتان 
باز می گردد. در نتیجه اگر بر چیزی تمرکز 
کرده اید که در زندگی تان با مشکل مواجه 
شده است، شما احتمال بیشترشدن آن را 

افزایش می دهید.

 ۳. اگر انرژی خــود را روی چیزی 
بگذارید که آن را نمی خواهید، باعث 
می شــود آن چیز را بیشتر از پیش 

داشته باشید
این مورد ربطی به قانون مورفی ندارد. اگر 
این احتمال وجود دارد که چیزی درست 
پیش نرود، این اتفــاق تنها یک احتمال 
نیســت بلکه چیزی قریب الوقوع است، 

چراکه شما تکانه  قابل توجهی پشت این 
تفکر که اتفاق بــدی رخ خواهد داد، قرار 
داده اید و در نتیجه چنین اتفاقی می افتد. 
به یاد داشته باشید که همیشه چیزی را که 
به آن فکر کنید به دست می آورید، چه آن 

را بخواهید و چه نخواهید.

 4. اگر چیــزی را می خواهید این 
احساس را در خودتان ایجاد کنید که 

واقعا آن را دارید

ازآنجاکه چیــزی را به دســت می آورید 
که روی آن تمرکــز کرده باشــید، چرا 
به  جــای ترس هــا، افکارتــان را روی 
چیزهایــی کــه می خواهیــد، متمرکز 
نکنید؟ خود را در شــرایطی تصور کنید 
که همــه  چیزهایی را کــه می خواهید 
در اختیار دارید. اگــر روی چیزهایی که 
خواستارش هستید تمرکز کنید، در این 
 صورت تکانه ای در پشت این افکار ایجاد 

می کنید.

 ۵. ما در جهانــی زندگی می کنیم 
که در آن چیزهای مشابه همدیگر را 

جذب می کنند
ما از قوانین جهان جدا نیستیم. هر چیزی 
که در جهان وجود دارد، مشــابه خود را 

جذب می کند.
»پس تو در وضعیتی قرار داری که به خاطر 
وضعیت مالی ات تاسف می خوری و همه  
آن به بچگی ات باز می گــردد. درنتیجه، 
جهان نیز به سادگی همه  این افکار، کلمات 
و رفتارهــا را به تجربه هــای آینده ات باز 
می گرداند و تو در تعجب هستی که چرا 
وضعیت آن طور که تو می خواهی، تغییر 
نمی کند. تو در تعجب هستی که چرا در 

جذب ثروت موفق نیستی.«

 ۶. این به جذب مربوط می شود و نه 
عمل کردن

اگــر در زندگی بــه چیزی دســت پیدا 
می کنی به این دلیل نیست که لیاقت آن را 
داشته ای، بلکه به این دلیل به آن می رسی 

که با آن متناسب هستی.
من به او گفتم: »تــرس تو از اینکه نتوانی 
به اندازه  کافی پول دربیاوری بسیار قوی 
اســت. این تفکر به قدری قوی است که 

توانسته  است، ذهنیت فقر را در تو ایجاد 
کند. این باوری مستحکم در وجودت است 
که تو نمی توانی به رفاه مالی برسی. بچگی  
تو باعث شده است که این ذهنیت در تو 
قوت بگیرد و مانند نواری مدام در ذهنت 
تکرار می شــود. این تنها چیزی است که 
جهان از تو می شــنود، پس جلوی آن را 
بگیر.« من از او پرسیدم: »آیا آماده هستی 
که این نوار را متوقف کنی و یک داستان 

جدید بنویسی؟«

 چگونه ازاین قوانین استفاده کنیم؟
روی چیزهایی که ندارید یا هرگز نمی توانید 
آنها را داشته باشــید تمرکز نکنید. جهان 
چیزی را به سمت تان می فرستد که روی 
آن تمرکز می کنید. دیگر بر شکست خوردن 
تمرکز نکنیــد. زمانی که پولدار شــدید، 
هیجــان زده شــوید و روی کارهایی که 
می خواهید انجام دهید تمرکز کنید.توجه 
خود را از روی چیزهایی که شما را ناراحت 
می کنند بردارید و آنها را با اندیشــه های 
خوشایند تر جایگزین کنید. اگرچه تمرکز 
روی اندیشه های منفی آسان تر است، اما 
نمی توانند چیزی را که به دنبال آن هستید، 

برای شما به ارمغان بیاورند.

شش قانونی که در زندگی کمک تان می کند ؛

ثروتراجذبکن!

روی چیزهایی 
که ندارید یا هرگز 

نمی توانید آنها را داشته 
باشید تمرکز نکنید. 

جهان چیزی را به 
سمت تان می فرستد 

که روی آن تمرکز 
می کنید. دیگر بر 

شکست خوردن تمرکز 
نکنید. زمانی که پولدار 

شدید، هیجان زده 
شوید و روی کارهایی 
که می خواهید انجام 

دهید تمرکز کنید.

»خانواده  من هیچ وقت پول نداشــت و همه چیز به سختی 
به دست می آمد. زمانی که من موفق شدم هزینه ها ی مدرسه  
کسب وکارم را پرداخت کنم، همسر ســابقم من را از خانه 
بیرون کرد. آخرین سرمایه گذاری های پرخطری که انجام 
دادم، به شدت شکست خوردند و مجبور شدم برای تامین 
هزینه های مدرسه فرزندم خانه ی ساحلی ام را بفروشم. چه 
زمانی قرار است برای من اتفاق خوبی بیفتد؟ کی قرار است 
من میلیونر شوم؟« اینها داستان  هایی بود که مشتری ام برایم 
تعریف می کرد. همراه ما باشید در این مقاله می خواهیم درباره   

جذب ثروت صحبت کنیم. 

،،
اما راهی برای تغییر این بازی وجود دارد.

روی سالمتی و دانش تان تمرکز کنید، 
چراکه شما را برای کسب همه  چیزهایی که 

می خواهید آماده می کند و موجب جذب 
ثروت می شود. ثروت به این دلیل که شما کار 

خاصی انجام داده اید جذب تان نمی شود، 
بلکه به این دلیل جذب می شود که به خودتان 

اجازه داده اید، احساس ثروتمندبودن کنید. 
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Rouhani House
Barzok House (also known as Rouhani House) 
is a small but lovely eco-lodge, with 5 nested 
rooms, giving you the chance to experience the 
amazement. It has a hall, the main room, with 
arcs dating back to Safavid period (about 450 
years ago). This hall, having high roof, wide 
space and several traditional closets, has a small 
but cozy fireplace making it the best place to a 
companion, gaming, dining together, etc. Taking 
the winding stairs up, you pass an old green 
wooden door, entering a room with a wooden 
bars roof and book shelves walls. The window 
opens to the gardens, mountains and the 
village. Here you can watch the landscape, take 
a book, and if in winter, lounge by the traditional 
cathedra for hours and flow in the words. 
Upstairs, also there is a cafe with traditional 
drinks and the purest rosewater and distillates 
of Barzok. On the rooftops, there are seats to sit in 
the open air and watch the rural architecture and 
the gardens and the mountains around. If night, 
you can use your hands to pick the aggregated 
stars off the closest sky. The other rooms with 
their traditional architecture will make you feel 
the calm of the life of the historical rural family. 
In the addition to all the attractions near the 
house (Barzok attractions, some caves, Niasar 

village, and Kashan city itself) the economy 
pricing is a real benefit to choosing the house for 
accommodation.
Noghli Historic House
“Noghli Traditional Touristic Residency”, 
including “Noghli Historic House” as the smallest 
house with the Qajar Dynasty architecture 
registered national code 10255 consists of 
: funnel, balcony, cellar, two small yards 
with 8 rooms and also “Rezvaniyan Historic 
House” with the architecture called Gowdal 
Baghcheh, having balcony, kitchen, dining 
room, cellar, an entrance vestibule with 7 rooms 
, which totally means 15 rooms suitable to 
accommodate 40 guests, hospitably welcomes 
you, dear overlords. In “Noghli House” you will 
experience: 1-To reside in stool equipped rooms 
in winter and night sleep in yard or balcony in 
summer. 2-Ethnic food and sightseeing in an 
ancient environment. 3-Planning a 5-day trip 
considering Kashan varied and different state 
(mountain, desert, hill side). 4- To hold camel 
riding tours and desert tours. 5-Instructing how 
to cook local foods and shuck wood bread. 6-To 
provide handicraft and natural tissue clothes. 
7- To be lodged with herbal tea made on fire. 
8- Riding bicycle in a historic environment. 9- 
Having library, Wireless internet, and private 
parking. “ Noghli Traditional Touristic Residency 
“ as a member of Iran local and cultural cluster, 
observing the law and orders tries to present a 
localized pattern in the field of culture, tourism, 
and industry considering the identity and 
ethnic culture, and also to have the undying 
development and respecting local society.
Bootimar House
Bootimar House, known as Haj Seyed Javad 
Tajzadeh’s house, located in historical part of 
Ghehi village and is registered in Iran national 
works list. It has a desert architecture and design 
like a central yard, iwan, balcony, and porch and 
so on, and a 1400-square meter space consists of 
3 separate yards, 14 rooms with the capacity of 
3-5 guests. Bootimar House as one of the houses 
of the eco-accommodations network, opened 
in 2003. When the house was under renovation, 
a bittern fell in the yard and for several days she 
rests in the house. “Bootimar” is the Persian 
equivalent for bittern, and that’s why it is called 
Bootimar house.
Aveila 
A dreamy stay and wonderful moments in 
Aveila This is “Barzok”, a gem of the mountains. 

Aveila would remember you a dreamy stay 
forever! Aveila means a place in which one can 
live more authentic. The story of Aveila started 
when Mr. Shiri -the owner- decided to conserve 
the historical old city of Barzok. He started 
the restoration of Hossein Mollajani’s house 
which was gradually being destroyed. After the 
restoration he named it “Aveila”. Aveila is the 
name of the surrounding gardens. We wish you 
a wonderful stay there.
Almon Artists’ House 
Almon Artists’ House located in the old section 
of Hassan abaad in Jarquyeh of Isfahan. Hassan 
abaad is a village in the heart of the desert, 120 
km from Isfahan. It has a population of 6000 
people. Most of their activities are working 
in the fields and bag weaving. Almon Artists’ 
House is a 400 square meter mud-brick old 
house with doom- shape roofs. It has 6 rooms 
and the capacity of 35-40 guests. The followings 
are some of the aims for opening this house: 
- Creating a convenient place for artists to 
work and perform art projects in the desert 
area - Holding art, scientific, environmental 
and tourism projects based on cultural, 
environmental and natural characteristics 
of the surrounding area - Supporting local 
crafts - The revival of forgotten crafts - Creating 
a new perspective on tourism by integrating 
handicrafts and local culture into contemporary 
art - Creating an appropriate place to introduce 
tourism potential of historical, natural, cultural 
and indigenous and contribute to economic 
growth - Creating a place for holding training 
courses for women and children of Hassan 
abaad. Almon Artists’ House managed by 
Fereshteh Alamshah (environmental artist, 
painter, curator, video artist and social activist), 
and Ibrahim Sadeghi (calligrapher and social 
activist) has opened in November 2016.
Eskandar ecolodge
Eskandar ecolodge is located in the traditional 
district of Jandaq city and has 11 rooms (6 rooms 
with beds and 5 rooms with mattress on top 
of carpet). All rooms have private bathrooms 
and toilets. You will a memorable stay in the 
heart of desert! Access routes: By car: Tehran- 
Semnan- Damghan- Moaleman- Jandaq (560 
km) By bus: Tehran- Qom- Kashan- Naein- 
Anarak- Jandaq (730 km) Nearby Attractions: 
Sassanid castle in Jandaq, waterfall and Qanaat 
in Jandaq, Mesr touristic village, seasonal Salt  
Lake.

Ecolodge Houses :Experience 
Local Life In Eco-Tourism Resort

Sunrise Traditional 
Hotel:Hidden Piece Of A Jewel
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Shiraz 
Izadkhast 
Fortress

 The Fortress of Izadkhast 
is located in the Fars 
Province of Iran, roughly 
135 km south of Isfahan. 
This historical complex 
has been situated on a 
natural base along with 
unique characteristics.
The complex contains 
the castle of Izadkhast, 
one caravanserai and the 
Safavid-period Bridge. 
The works inside of the 
castle belong to different 
periods from Sassanids 
to Qajars.
The most important 
section of the complex is 
the castle that has been 
built on singular bedrock 
in a sand construction 
and close to the valley 
of Izadkhast. A bridge 
and a gate in the most 
accessible part of the 
complex made it possible 
to connect with the 
surrounding areas.
It is, in form of 
construction, unique 
but can be, from the-
materials-used point 
of view, compared with 
Citadel of Bam, Rhine 
and many other citadels, 
castles built in provinces 
of Yazd and Kerman. The 
complex caravanserai can 
be compared with Safavid 
caravanserais especially 
the caravanserais in 
Isfahan-Shiraz Route.
Inside the walls of 
the fortress, there are 
alleyways and passages 
that crisscross it. Right 
by the front gate that 
goes over a moat, there 
are many homes that are 
now fully deserted while 
some are completely 
destroyed. According to 
the locals, as recent as the 
turn of the millennium, 
people still lived in the old 
part of Izadkhast but due 
to floods in the past few 
years, the homes were 
destroyed and people 
were forced to move.
Most of the homes in the 
interior were constructed 
from wood and mud. The 
smallness of the bedrock 
led to agglomeration 
of built rooms. Hence, 
the smallness of rooms 
resulted in increase of 
floors, some as many as 
five stories high which 
in itself and considering 
the circumstances of 
its time is a remarkable 
architectural feat.
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where to stay

The 3-star Sunrise Traditional Hotel is like a 
hidden piece of a jewel, hidden in the heart 
of mysterious Isfahan. It is located in the old 
part of the city, in the vicinity of Atiq Jame 
Mosque of Isfahan. You will surely feel like a 
local Isfahani residence while you are staying 
at this traditional hotel. other must-see 
attractions of the city are also not that far.
Staying in this traditional hotel at the heart 
of the oldest neighborhood in Isfahan will 
give you a great opportunity to explore 
ancient Isfahan on your feet. Just by walking 
through streets and alleys and see the unique 
architecture, you will completely feel the 
soul of the place. With a little more adventure 
toward the south, you will reach Atiq Jame 
Mosque. It is good to know this mosque is 
unique due to its architectural design. It has 
different styles of Persian architecture, from 
pre-Islamic era to more recent era. You will be 
amazed by the mysterious atmosphere and 
different architecture of this UNESCO World 
Heritage Site. Moreover, Naghsh-e Jahan 
Square, Hasht Behesht Palace, Chehel Sotoun, 
Vank Cathedral, and Mount Soffeh are some of 
the other tourist attractions that are waiting 
for you to visit.
Traditional Sunrise Traditional Hotel is 
located in a real oasis; Hence, you will have 
a peaceful stay here. With a variety of rooms 
type, this hotel is suitable both for individuals 
and families. Not to mention that the hotel is 
kid-friendly too. Children under the age of 
three are free of charges if they don’t use the 
service. The hotel has safe box, coffee shop, gift 
shop, smoking room, and currency exchange.
You will have a traditional stay at Sunrise 
Traditional Hotel. Some of the rooms have 
a lovely balcony toward the yard. The yard 
itself is a blast itself. Apart from that, you can 
find indoor fridge (with free water), furniture, 
drawers, wardrobe, and closet. Also, there 
are a TV set and phone in your room for 
your convenience. A private bathroom with 
toiletries, shower, and western toilet is also 
available.

Blessed with diverse cultures and 
climates, Iran is a unique place where 
travelers get to experience lifestyles 
unlike any other, mingle with the 
locals and enjoy unspoiled natural 
landscapes.From captivating deserts 
to towering mountains and verdant 
forests, Iran has it all: the perfect 
destination for those seeking a truly 
authentic experience, even on a 
budget.To take full advantage of what 
Iran has to offer, you’re encouraged 
to stay at an ecolodge. These remote 
yet well-equipped accommodations 
are located in pristine natural 
environments, allowing their guests 
to experience indigenous cultures, 
taste traditional dishes and tour 
untouched landscapes.

Keryas Restaurant: Fantastic 
View , Very Nice Food

where  to eat

Ikuko S, Dinner with a fantastic view!
We were looking for a place that offers 
something a little bit more polished and 
imaginative to the usual meals. Tonight we 
definitely hit the jackpot. Three of us had 
meat marinated with pomegranate juice and 
they were delicious. The salad was also super 
fresh. The price-wise, I do not know about 
the locals, for western visitors, it is more than 
reasonable. Good and friendly service. The 
best of all the amazing view of Esfahan! Highly 
recommended.
sonya_sbh, Isfahan, Iran: Absolutely perfect
Undoubtedly,Keryas Resturant is one of the 
best restaurants in the city of Isfahan. It has 
a beautiful and relaxing place, nice and well-
appointed staff and top service. Take keryas 
on the list of the 10 restaurants that should go 
before death.

 Rouhani House   Noghli Historic House

 Bootimar House  Aveila
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The first China International 
Import Expo (CIIE) kicked off 
with the attendance of 172 
countries and international 
organizations including Iran 
in Shanghai.
The event opened with the 
attendance of Chinese 
President Xi Jinping.
Over 3,600 Chinese and 
foreign institutions are 
showcasing their products.
Iran also has 6 stalls in the 
event. 
According to CIIE website, 
‘It is a significant move for 

the Chinese Government 
to hold CIIE with a view of 
firmly supporting trade 
liberalization and economic 
globalization and actively 
opening the market to the 
world.’ 
‘It facilitates countries and 
regions all over the world to 
strengthen economic and 
trade cooperation, and to 
promote global trade and 
world economic growth 
in order to advance the 
development of an open world 
economy.’

Apple 
intends to 
launch first 
5G iPhone 
in 2020

Apple has report-
edly decided not to 
rush to join the first 
group of 5G smart-
phones in 2019, as 
it intends to use an 
Intel 5G modem, the 
8161, in its 2020 
batch of iPhones.
A Fast Company 
source claims Ap-
ple intends to use 
an Intel 5G modem, 
the 8161, in its 2020 
batch of iPhones. 
Apple is reportedly 
using a precursor 
8060 chip for proto-
typing, but has “heat 
dissipation issues” 
(due to the sheer 
demand needed for 
millimeter-wave 
signals) that would 
both raise the tem-
perature and hurt 
battery life. The 
issue isn’t enough 
to send Apple run-
ning back into the 
arms of Qualcomm, 
but it’s supposedly 
“unhappy” with In-
tel for this reason, 
Engadget reported.
The company is be-
lieved to be talking 
to MediaTek about 
supplying 5G mo-
dems, but only as a 
backup plan in case 
Intel falls short.
Apple declined to 
comment to Fast 
Company.
This could be dis-
appointing if you 
were hoping Ap-
ple would ride the 
5G bandwagon as 
soon as possible. 
However, it’s rela-
tively consistent 
with the company’s 
strategy. Although 
Apple has kept up 
with cellular tech-
nology in general, it 
has rarely been on 
the forefront of ma-
jor speed upgrades, 
passing on 3G for 
the very first iPhone 
and waiting until 
the iPhone 5 to hop 
on LTE.
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Iran partakes in China Int’l Import 
Expo

Speaking at a press conference in 
Tehran on Sunday, Vali Teimori said 
tourism plays a very decisive role 
in the conditions under sanction 
and helps the country to resist and 
neutralize the plots of by the US.
“Tourism is considered an effective 
tool which can serve diplomacy and 
lead the world to hear our voice of 
depression,” he said.
He stressed that tourism is a means 
used in the international arenas to 
promote peace in the world, adding 
Iran will utilize tourism to resist the 
false picture created by US about 
the country.
He said there are two types of 
membership in UNWTO including 
official and affiliated memberships, 
of which the latter pertains to 
private tourism organizations.
Teimori said a number of programs 
are expected to be held on the 

sideline of the meeting including 
a seminar themed ‘Cultural 
Use of New Information and 
Communication Technologies’, 
which is in conformity with the 
theme of this year’s World Tourism 
Day (Sept. 27) which was Tourism 
and the Digital Transformation.
“An exhibition on tourism startups 
and digital technology will also be 
held during the event,” he said.
He underlined that efforts should 
be made to use the power of media 
and help Iran’s tourism sector 
defeat its rivals in the international 
arenas.
Hamedan will host the 40th Plenary 
Session of the Affiliate Members 
from November 12 to 14.
In line with previous sessions, the 
40th Plenary Session of the Affiliate 
Members will provide the ideal 

setting for participants to discuss 
the annual program of work and 
to establish partnerships and joint 
initiatives around new and existing 
areas of work.
Undoubtedly, the ancient and 
mythical city of Hamedan is a four 
season paradise with brilliant 
background and rich culture.
This city has ever been the capital 
of civilization, science, art, wisdom 
and mystics and been home to 
philosophers such as Avicenna, 
poets such as Baba Taher Oryan 
whose theosophical quatrains are 
still unique.
Most of its towns such as Nahavand 
and Tuyserkan are really old and, as 
it is said, Hamedan had been Iran’s 
first governmental organization 
where called Hegmataneh.

Japan Says in Close 
Communication with US on 
Iran Sanctions
Japan is in close communication with the 
United States on Iran sanctions, Japan’s Chief 
Cabinet Secretary Yoshihide Suga said on 
Monday.
Suga declined to comment on details of the 
discussions, but said Japan has asked that 
sanctions should not have an adverse impact 
on the activities of Japanese companies, 
Reuters reported.
The United States said on Friday it would 
temporarily allow eight importers to keep 
buying Iranian oil when it re-imposes new 
sanctions on Tehran on Monday.
Washington has so far not named the eight, 
referred to as “jurisdictions”, a term that might 
include Taiwan which the United States does 
not regard as a country.
China, India, South Korea, Turkey, Italy, the 
United Arab Emirates and Japan have been 
the top importers of Iran’s oil, while Taiwan 
occasionally buys Iranian crude, although it is 
no major buyer.
US President Donald Trump announced in 
May that Washington was pulling out of the 
nuclear agreement which lifted nuclear-
related sanctions against Tehran in exchange 
for restrictions on Tehran’s nuclear program.
The US administration reintroduced the 
previous sanctions while imposing new 
ones on the Islamic Republic. A first round 
of American sanctions took effect in August, 
targeting Iran’s access to the US dollar, metals 
trading, coal, industrial software, and auto 
sector. The second round, which went into 
effect on November 4, aims to target Iran’s oil 
sales and its Central Bank.

Replacement of Iranian 
oil by other producers ‘a 
political bluff’
Deputy chairman of the Iranian Parliament’s 
Energy Committee emphasized that the 
replacement of Iran’s oil by other countries 
in the market is a ‘political bluff ’, saying, 
technically, Saudi Arabia could not replace 
Iran’s oil.Hossein Amiri Khamkani stressed 
that “Iran’s oil exports would never go down to 
zero, however the reduced oil supplies would 
affect the market.”The MP further underscored 
the necessity of creating economic stability 
and turning sanctions into opportunities in the 
country, adding, “with the official start of the 
sanctions, not only will there not be a problem, 
but it would only show the failure of the United 
States to bring to zero Iran’s oil exports, and 
success of Iran and the Islamic community.”

The 40th Plenary Session of the 
World Tourism Organization 
(UNWTO) Affiliate Members in 
Hamedan, to be attended by 60 
guests from 26 foreign countries, 
demonstrates the inability of the 
US government to restrict Iran’s 
communication with the world, 
said deputy head of Iran’s Cultural 
Heritage, Handicraft and Tourism 
Organization (ICHHTO) for tourism 
affairs.

Tourism, an effective tool to 
fight sanctions:Official

news

Oil Prices Fall as US Grants 
Iran Sanction Waivers to Major 
Importers
Oil prices fell on Monday as the start to US sanctions against Iran’s 
fuel exports was softened by waivers that will allow major buyers 
to still import Iranian crude.
Front-month Brent crude futures LCOc1 were at $72.41 per barrel 
at 0348 GMT on Monday, down 42 cents, or 0.6 percent from their 
last close, according to Reuters.
US West Texas Intermediate (WTI) crude futures CLc1 were down 
35 cents, or 0.6 percent, at $62.79 a barrel.
Both Brent and WTI have lost more than 15 percent in value since 

early October, in part as hedge funds have cut their bullish wagers 
on crude to a one-year low, data showed on Friday.
Washington re-introduced sanctions against Tehran on Monday, 
restoring measures lifted under a 2015 nuclear deal negotiated 
by the administration of President Barack Obama, and adding 
300 new designations including Iran’s oil, shipping, insurance 
and banking sectors.Despite this, oil prices came under pressure 
as Washington will allow several countries to continue importing 
crude from Iran despite the sanctions.
“The impact of the sanctions is going to be largely softened as a 
result of this allowance,” said Sukrit Vijayakar, director of Indian 
energy consultancy Trifecta.The United States said on Friday it 
will temporarily allow eight importers to keep buying Iranian oil.
Washington has so far not named the eight, referred to as 

“jurisdictions”, a term that might include Taiwan which the United 
States does not regard as a country.
China, India, South Korea, Turkey, Italy, the United Arab Emirates 
and Japan have been the top importers of Iran’s oil, while Taiwan 
occasionally buys Iranian crude.
South Korea said on Monday it has been granted a waiver to at 
least temporarily continue to import condensate, a super-light 
form of crude oil, from Iran and also still continue financial 
transactions with the Middle East country.Japan said on Monday 
it was in close communication with the United States. While Chief 
Cabinet Secretary Yoshihide Suga declined to detail any potential 
sanction waivers, he said his government had asked Washington 
that sanctions should not have an adverse impact on Japanese 
companies.

“Tourism is 

considered an 

effective tool 

which can serve 

diplomacy and 

lead the world to 

hear our voice of 

depression,”

For the third time since US President Donald 
Trump was elected, Chinese President Xi 
Jinping took to the global stage on Monday 
to repeat his rhetoric against protectionism 
and promote his country as an advocate for 
international openness and cooperation.
While China has made some progress on 
opening up its economy to foreign companies, 
critics say the pace is still too slow and many of 
Xi's announcements have been in the works for 
some time. In fact, China's attempts to position 
itself as a champion of globalization fly in the 
face of its status as one of the most protectionist 
major nations, CNBC reported.
Despite that, Xi discussed at length during his 
highly anticipated address about the benefits 

of an open international economy.
"The economic and social well-being of 
countries in the world is increasingly 
interconnected. The reform of the global 
governance system and the international 
order is picking up speed," Xi said during his 
speech from the China International Import 
Expo. "On the other hand, the world economy 
is going through profound adjustment and 
protectionism and unilateralism are resurging. 
Economic globalization faces headwinds, and 
multilateralism and the system of free trade are 
under threat."
To face those headwinds, Xi presented his 
country as one pursuing "a new round of high-
standard opening up" and intent on widening 

"its market access to the rest of the world." In 
fact, he said, this week's expo "demonstrates 
China's consistent position of supporting the 
multilateral trading system and promoting free 
trade. It is a concrete action taken by China to 
advance an open world economy and support 
economic globalization."
The Chinese leader said his country will seek to 
stimulate the potential for increased imports 
and will further lower import tariffs. He also 
pledged that China will speed up the opening 
of its education, telecommunications and 
cultural sectors. As it now stands, Asia's largest 
economy maintains extensive barriers for 
foreign firms looking to conduct business in 
those areas.

China's Xi Again Talks Up Commitment to 'Free Trade'



Zarif to appear before Parl. to 
answer lawmakers' questions
Foreign Minister Mohamamd Javad Zarif is set to 
attend a Parliament’s open session today to answer 
lawmakers’ questions on foreign policy issues.Amir 
Hossein Ghazizadeh, a member of the governing 
board of the Parliament, said the top diplomat 
will be questioned by six lawmakers, including 
Hossein-Ali Haji-Deligani, the representative of 
Shahin Shahr, on three issues.He did not refer to 
the questions, however, during a Sunday open 
session, Ahmad Amirabadi, a member of the Iranian 
Parliament’s presiding board, said Zarif would be 
questioned on issues on foreign policy, including the 
lack of positioning against the ongoing crackdown 
on Rohingya Muslims in Myanmar, and the Foreign 
Ministry’s measures against the US’s vicious 
stance on protest rallies for economic issues, which 
occurred in some Iranian cities back in January.
Iran fully ready for countering 
terrorism
Director General of Foreign Ministry’s Europe 
Department in a meeting with European states’ 
ambassadors in Tehran voiced Iran’s readiness 
for all-out cooperation with European states in 
combating terrorism.Foreign Ministry spokesman 
Bahram Qasemi announced on Sunday that 
following recent terrorist attack in Ahvaz and 
strong protest of Iran to Denmark, Sweden, Norway 
and Holland as well as the accusations leveled 
against Iran with regard to Denmark and France, 
Director General of Foreign Ministry’s Europe 
Department invited Norwegian and Swedish 
ambassadors and Danish Charge d’affaires to 
Foreign Ministry late Sunday. During the meeting, 
the official explained Iran’s stances regarding 
Ahvaz incident and rejected the Zionist regime’s 
accusations against Iran, saying that the countries 
should help in fighting terrorism and providing 
terrorists with shelters is unacceptable.He also 
voiced Iran’s preparedness for all-out cooperation 
with countries in the domain of security.Earlier, 
deputy foreign minister for political affairs 
and Dutch ambassador had underlined joint 
cooperation in identifying terrorists hiding in 
Europe.
Iran gives citizenship to children 
with foreign fathers, Iranian 
mothers
Rouhani administration has approved granting 
Iranian citizenship to children born of foreign 
fathers and Iranian mothers.In a Sunday cabinet 
meeting chaired by President Hassan Rouhani, 
it was approved that children who are born of 
foreign fathers and Iranian mothers will be given 
Iranian citizenship.Accordingly, these children can 
themselves apply for citizenship at the age of 18, and 
before that, the application should be submitted by 
the mother.

Trump is lying 30 times a day on average as 
US midterm elections approach: Reports

A fact-checking journalist on 
Sunday alleged that Trump has 
begun telling even more falsehoods 
than previously ahead of the 
congressional elections, which will 
take place on Tuesday, and called 
the president a “serial liar.”
“These are not simply the usual 
exaggerations of a crowd size and 
so on,” said David Dale, who is the 
Washington correspondent for 
Canada’s Toronto Star.
“He's making stuff up in the last 
couple weeks in a way that I don't 
think we've seen from a serial liar, 
the President, before" he told CNN 
on Sunday.
Dale described Trump’s recent 
false statements as “whoppers,” 
adding that they have been 
“complete fabrications.”
He argued that the term “lies” is 
“the most accurate word for some 
of these claims.” However, Dale 
added that he personally uses “false 
claims” when it is not clear whether 
Trump is simply “confused” or “just 
doesn’t understand the policy.”
The journalist cited a recent 
example of Trump telling a “lie” to 
The Wall Street Journal when the 
president said he doesn’t “have 
tariffs anywhere,” despite the fact 

that he has implemented tariffs 
on products from several foreign 
countries being imported by the US.
“I think if we want to regain the 
trust that has been lost in media, 
we have to level with readers,” the 
journalist argued. “We have to be 
seen to be straight shooters, and I 
think in most cases the word is lie,” 
he added.
In a recent analysis, The 
Washington Post has claimed that 
Trump has increased the amount 
of making false or misleading 
statements many folds in the lead 
up to the elections.
According to the newspaper, 
during the first nine months of 
his presidency, Trump made 
an average of five inaccurate 
statements per day. However, in 
the past seven weeks, Trump has 
increased that average six times, 
reaching about 30 per day.
“The burden of keeping track of 
this verbiage has consumed the 

weekends and nights of The Fact 
Checker staff,” the Post said in its 
report.
Americans will elect lawmakers 
for all 435 seats in the House of 
Representative and 35 seats of 
the 100 seats in the Senate will be 
contested. In addition, 39 state and 
territorial governorship as well 
as numerous other state and local 
elections will also be contested. 
Trump has acknowledged that 
members of his Republican Party 
could lose their majority in the 
House of Representatives.
Trump said Democrats may win 
by a narrow margin. He expressed 
more optimism about Republicans 
retaining control of the Senate.
Democrats are generally favored to 
win the 23 seats they need to wrest 
the majority from Republicans in 
the US House of Representatives for 
the first time since 2010, according 
to opinion polls and nonpartisan 
forecasters.

In the lead up to the US midterm 
elections, President Donald 
Trump’s tendency for making 
false or misleading statements 
has increased dramatically, 
according to reports.

 Iranian foreign ministry on Sun. hosted 
Norwegian, Sweden and Danish envoys 
to clarify Iran’s position on the recent 
attack on a military parade in Ahvaz 
carried out by terrorists with links to 
these European countries.
According to the Foreign Ministry 
Spokesman Bahram Ghasemi, the 
department for European affairs of 
the ministry invited the ambassadors 
of Norway and Sweden, as well 
as charge d'affaires of Denmark on 
Sunday, following the recent terrorist 
attack in Ahvaz and Iran’s strong 

protest to Denmark, Sweden, Norway 
and the Netherlands for sheltering 
the perpetrators who have officially 
claimed responsibility for the attack.
The Ahvaz attack claimed the lives 
of 24 people, carried out by the al-
Ahvaziya terror group, whose recruits 
are believed to be scattered in several 
European countries, including in the 
Netherlands and in Denmark.
Ghasemi added that during the meeting, 
the director general of the department 
for European affairs also rejected the 
accusations against Iran, raised by 

the Israeli regime through crude and 
clumsy made-up scenarios that the 
Islamic Republic had been involved 
in a supposed assassination plot in 
Denmark.
The department noted the 
responsibility of these countries toward 
terrorism and the unacceptability of 
sheltering the perpetrators of Ahvaz 
terror attack.
According to Ghasemi, Iran also voiced 
its readiness for comprehensive 
security cooperation with these 
countries and carrying out joint 

operations 
for discovering the truth.

Iran’s readiness for joint cooperation 
for identification of terrorist agents 
sheltered in Europe had been 
already discussed with the Dutch 
ambassador, as well as during telephone 
conversations between Iran’s FM Zarif 
and counterparts from Germany, 
France, Norway, Sweden and Denmark, 
Ghasemi added.

Iran rejects accusations, voices readiness for security coop. with 
Europe
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Rouhani:
'Aban 13th' rallies proves 
people’s reliance on Islamic 
Revolution
 President Hassan Rouhani said that holding of the 
“National Day of Fight against Global Arrogance” indicates 
people’s reliance and great willingness towards the 
Islamic Revolution and its ideals.
Speaking at a cabinet meeting on Sunday evening, he 
said that at the time when US hostility towards Iran has 

intensified and they have illegally withdrawn from the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the holding 
of rallies against the Global Arrogance shows Iranians’ 
belief in their Revolution.
“People’s historic presence in this year’s November 4 
ceremony shows that after 40 years past the victory of the 
Islamic Revolution, people still have deep bonds with the 
ideals of the Islamic Revolution,” he continued.
He went on to call on all executive organs to explain the 
achievements of the Islamic Revolution in all fields to the 
people and stressed that the Revolution has experienced 
very tough times and achieved great progress in 
education, health, agriculture, industry, and construction, 

which need to be explained to 
the people, especially the 
younger generations.
Elsewhere, referring to 
people’s presence in 
Arbaeen mourning, 
President Rouhani said, 
“people’s historic presence 
in Arbaeen procession and 
mourning ceremonies indicates 
Iranian people’s deep bonds with 
the progeny of Prophet Mohammad (PBUH) and Imam 
Hussein (AS).”

Iran has kicked off air 
defense war games as the 
United States re-imposed 
all American sanctions 
that were lifted under the 
nuclear deal with world 
powers.
State TV broadcast 
footage of Iranian air 
defense systems and anti-
aircraft batteries in the 
maneuvers underway 
Monday and Tuesday 
across a vast stretch of 
the country's north.
Iranian army Gen. 
Habibillah Sayyari says 
both the national army 
and the Revolutionary 
Guard are taking part and 
that all ammunition used 
in the drill is produced 
in Iran.
The start of the exercise, 
an annual event on 
Iran's military calendar, 
coincides with the 
resumption of U.S. 
sanctions on Iran's vital 
oil industry.

Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Bahram 
Qassemi strongly 
condemned the Bahraini 
regime for sentencing 
prominent opposition 
leader Sheikh Ali Salman 
and two other dissidents 
to life in prison.
November, 05, 2018 - 
10:06 Politics Comments 
Iran Condemns 
Bahrain’s Life Sentence 
for Sheikh Salman
In a statement on Sunday 
night, Qassemi decried 
the recent verdict issued 
by an appellate court in 
the Persian Gulf Arab 
state and urged Manama 
to stop its policing 
approach.
The spokesman further 
emphasized that 
Sheikh Salman pursues 
moderate and peaceful 
approaches and avoids 
violence.“This verdict 
leaves no room for any 
doubt in public opinion 
and the international 
community that the 
Bahraini government 
does not seek to reform 
the affairs, but intends to 
intensify crackdown and 
further deteriorate the 
situation,” he added.

Iran starts annual 
Air Defense drill

Iran Condemns 
Bahrain’s Life 
Sentence for 
Sheikh Salman
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British Foreign Secretary Jeremy Hunt 
said on Monday he would push the 
United Nations Security Council to 
put an end to Yemen war.UK Foreign 
Office issued a statement on Monday 
saying Jeremy Hunt and Martin 
Griffiths, United Nations Special 
Envoy for Yemen, have agreed it is time 
the Security Council took action to 
strengthen the UN-led process, Reuters 
reported.“The action the UK takes 
forward at the UN Security Council will 

help towards that goal, ensuring that 
a full ceasefire, when it comes, is fully 
implemented,” the statement said.The 
statement did not specifically refer to 
the actions the UK Britain would take, 
British diplomats, however, who spoke 
on condition of anonymity, said London 
and Washington are working on a draft 
resolution aimed at ending Yemen war.
US Secretary of State Mike Pompeo last 
week called for ending the conflict in 
Yemen.

UK says the ceasefire will only come into 
force when a political deal is reached 
between the parties involved in Yemen.
Griffiths is due to brief the Security 
Council on Yemen on November 16th.
While slaying the Saudi critic journalist 
Jamal Khashoggi has mounted global 
pressure on the Saudis, UK, US and many 
other countries have called for a halt to 
the war in Yemen.The crisis began in 
2015, with the Saudi's intervention in 
its internal affairs.

UK urges UN action to end Yemen war
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3 Iranian handicrafts receive UNESCO prizes
Director General of the Sistan-Baluchestan Provincial Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization said that three of the province’s 
handicrafts received the United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO) prizes.“The artworks are the three 
unique personal styles of two folk embroideries named after the local 
artists Maryam Ghaderi, Farangis Jamalzehi, and Gol-Bibi Jamalzehi,” 
said Alierza Jamalzehi.“Handicrafts made in the province are innovative 
high quality products with marvelous color combinations that have received 
Iranian national quality award,” he added. He stressed that Sistan-Baluchestan Province is 
among the country’s top provinces in producing handicrafts, saying that a website will be 
launched in the future to sell the handicrafts in domestic and international markets. 

Iranian President 
Rouhani said Mon. that 
leaders of four major 
countries approached 
him in New York and 
offered to mediate on 
his meeting with US 
President Trump, adding 
that the case needs no 
mediation.
Speaking in a meeting 
with the deputies and 
managers of the Ministry 
of Economic Affairs and 
Finance on Monday, 
Iranian President 
Hassan Rouhani said 
while in New York for the 
UN General Assembly 
session, leaders of 
four major countries 
approached him to offer 
to mediate on his meeting 
with US President Donald 
Trump.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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Vice President for Parliamentary 
Affairs Hossein-Ali Amiri told Khabar 
Online news portal on Sunday that the 
administration will be sending experts to 
the pertinent parliamentary committee 
to work on the necessary modifications 
to the bill.
In its original form, the bill was drafted by 
the administration of President Rouhani 
and forwarded to the Parliament roughly 
three years ago as one of four bills meant 
to bring about Iran's membership in the 
Financial Action Task Force (FATF), an 
intergovernmental organization that is 
based in France.
The FATF has various safeguards, 
including ones to combat money 
laundering and the financing of terrorism 
(AML/CFT).
The Iranian parliament passed the 
particular bill on CFT in early October. 
The bill was then constitutionally bound 
for vetting by the Guardian Council. A 
spokesman for the oversight body 
tweeted on Sunday that the bill had been 
studied and sent back to the Parliament 
over certain "flaws and ambiguities."
According to the Iranian Constitution, 
the Parliament will now have to 
modify the bill to accommodate the 
Guardian Council's viewpoints. If, after 
modification, the Council still deems the 
reforms as inadequate, the fate of the 
bill will have to be decided by another 
decision-making body, namely Iran's 

Expediency Council.
Amiri said the administration would work 
to correct the bill in such a way as to meet 
the Guardian Council's expectations and 
avoid a referral to the Expediency Council.
"As a country worst affected by 
terrorism," Amiri said, "Iran is a 
pioneer in efforts to seriously combat 
terrorism financing; and accession to the 
convention (the CFT) is considered to be 
in line with the Iranian establishment's 
general policies to fight terrorism."
He said Iran believes it has to have 
financial and banking relations with other 
countries, and accession to the CFT is "a 
requirement" to standardize the Iranian 
banking system's relations with those of 
other countries.
"Therefore, the administration will do 
its best to correct the bill (on CFT) and to 
meet the Guardian Council's reservations 
and turn [Iran's] accession to the CFT 
into law at this stage," the Iranian vice 
president said.
Iran's membership in the FATF has had 
its opponents in the country, who claim 
that by joining the task force, Iran will 
no longer be able to aid such groups as 
the Lebanese resistance movement 
of Hezbollah, which certain countries 
consider as "terrorist."
But the Iranian administration argues 
that the bill has been drafted in such a 
way as to avoid financial action that is 
in accordance with the definitions of 
third parties. President Rouhani has said 
Iran would continue to be able to assist 
resistance and liberation organizations 
and groups according to the provisions 
of the bill his administration has drafted 
while simultaneously being a party to the 
FATF.
The FATF has blacklisted Iran but has 
several times suspended the application 
of countermeasures to give Iran time to 
deliberate on accession. The task force has 
set its latest deadline for February.

 " A group of five media experts from KBS 

world has entered Isfahan to film the 

historical attractions of the city," the head 

of tourism department of the cultural, social, and 

sports organization of Isfahan municipality said.
KBS is a television channel for international 
audiences provided by the Korean Broadcasting 
System (KBS). "This -5member group has entered 
Isfahan and will stay here for three days; they will 
visit the traditional and ancient sports of this city 
(Pahlevani and zoorkhane ritual), in addition to 
filming the historical sites and culture of people," 
Alireza Massah said.
"Introducing the tourism attractions and 
capacities of Isfahan is a precious measure to 
boom the clean tourism industry," he emphasized. 
Saying that among the cities of Iran, Isfahan 
captures the historical and cultural flavor of 
Iran and hosts lots of historical and artistic 
monuments, he added, "Isfahan is known as 

the gemstone of Iran due to the architectural 
masterpieces, the city which its turquoise domes 
and minarets are considered as the most famous 
monuments."
"Isfahan has gained the title of half of the world 
due to the abundance of monuments besides the 
natural and inspiriting areas, so these historical 
and natural sites should be introduced more," he 
also said.

Saying that Isfahan municipality has 

cherished the World Cities Day by holding 

some programs in the central library of 

Isfahan municipality, the mayor of Isfahan said, "The 

motto of the United Nations General Assembly in 

2018 was making cities more sustainable and resil-

ient."
 "We have to move toward improving the 
inefficient urban anatomy and renovating 
the worn-out textures in Isfahan with the 
participation of development-oriented citizens," 
Nowrouzi added.
Referring to the water shortage crisis, he said, 
"The water crisis is directly related to the urban 
resilience, this year, we have passed the summer 
despite the water shortage crisis. Undoubtedly, if 
people didn’t involve in the water consumption 
management and there wasn’t  any proper 
planning  as well, passing through the summer 
would be very difficult. However, a number of trees 
of the city have been damaged so far."

Pointing out that the water shortage problem 
doesn’t only exist in Isfahan, but it is a national and 
global crisis, he added, "We will face this problem 
next year too, and the citizens' cooperation should 
continue to overcome the current situation, 
and preserve the trees which are a part of city's 
identity."
Referring to holding the book fair in Isfahan, he 
said, "The book fair has been held since some days 
ago at the permanent site of Isfahan exhibition 
located in the historical Shahrestan Bridge; I 
invite all citizens, students, professors, and other 
enthusiasts to visit this exhibition."

Iran administration 'to modify bill 
on CFT, re-seek approval'

Isfahan beauties to be aired on KBS

Water crisis directly related to 
urban resilience

An Iranian vice president says the 
administration of President Hassan 
Rouhani will take prompt action to 
apply the necessary changes to a 
bill on joining global safeguards to 
combat the financing of terrorism 
(CFT) that was initially approved 
by the Parliament but has now been 
rejected by Iran's Guardian Council.

According to 
the Iranian 
Constitution, 
the Parliament 
will now have to 
modify the bill to 
accommodate the 
Guardian Council's 
viewpoints. If, 
after modification, 
the Council still 
deems the reforms 
as inadequate, 
the fate of the bill 
will have to be 
decided by another 
decision-making 
body, namely Iran's 
Expediency Council.
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