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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

شمارش معکوس برای خانه تکانی 
بزرگ در وزارت نفت؛  

 سکان به چه کسانی 
سپرده می شود؟

هفت روزتا اجــرای قانون منبع بــه کارگیری 
بازنشستگان باقی مانده وهشــت معاون وزیر 
نفت صندلی شان را ترک خواهند کرد؛ به گفته 
کارشناســان تجربه، ســامت مالی و ریسک 
پذیری بایدمهم ترین معیار انتخاب جانشــین 

باشد.
قانون منــع به کارگیــری بازنشســتگان در 
دســتگاه های اجرایی ۲۵ شــهریورماه ســال 
جاری نهایی شــد و بر اســاس آن، تا ۲۶ آبان 
ماه بازنشستگان در پســت های کلیدی، مانند 
استانداران، معاونین وزرا، شهرداران و غیره باید 

پست خود را برای حضور چهره های ...

      کارشناسان، دالیلی مانند باال بودن نرخ مهاجرت و خشکسالی یک دهه گذشته را از جمله دالیل باالتر بودن نرخ بیکاری استان اصفهان در مقایسه با متوسط کشوری می دانند. 

قیمت 500 تومان

آماری نگران کننده در صنعتی ترین استان کشور؛  

نرخ بیکاری در اصفهان افزایش یافت

بازار طال و سکه  97/8/18 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,450,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,600,0005,041,000جدید

2,290,0002,521,000نیم سکه

1,290,0001,441,000ربع سکه

690,000701,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0002,118,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18432000488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

عضو کمیسیون عمران مجلس:

مالیات باید بر ارزش افزوده مسکن 
باشد نه تورم

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: 
اگر قرار است که مالیات بر عایدی 

سرمایه مسکن اخذ شود، باید تورم 
محاسبه شده، از میزان ارزش افزوده 

کسر و سپس مالیات را محاسبه و 
اخذ کرد. ...

امینــی افــزود: در خصــوص اهمیت 
عملیاتی شدن مصوبات شورای عالی آب 
که از سال ۹۲ در جلسات دهم، سیزدهم 
و بیست وچهارم به تصویب رسیده بود، 

بحث و گفت وگو کردیم.
وی با اشــاره به متن بیانیــه میرآب ها، 
افزود: عمده ترین خواسته های کشاورزان 
حوضــه زاینــده رود در شــرق و غرب 
توزیع آب برای کشــت غله، برداشــت 
و تخصیص نداشــتن از محــل حقآبه 
 کشاورزی و پرداخت خسارت کشاورزان 

بود.
نماینده کشــاورزان با اشــاره به اینکه 
کشاورزان اصفهان دچار سرخوردگی و 

ناامیدی شده بودند به این دلیل که باور 
دارند دولت یا نمی خواهد یا نمی تواند 
مصوبات شورای عالی آب را اجرایی کند و 
بر همین اساس تصمیم گرفتند خودشان 
در حاشیه رودخانه برای حقابه هایشان 
اقدام کنند، خاطر نشــان کــرد: ما به 
نمایندگی از کشاورزان اصفهان همه این 
مطالب را در جلســه ۱۲ آبان ماه امسال 
مطرح و منعکس کردیم و از وزیر نیرو و 
معاون وزیر کشور خواستیم که مطالبات 
کشــاورزان را از نظر اجرایــی و امنیتی 

جدی بگیرند.
وی افزود: در این جلسه استاندار اصفهان 
نیز با اشــاره به طــرح بازچرخانی آب، 

اجرای تخصیص پســاب به بخش های 
مختلف حقابه داران را مطرح کردند.

 امینــی بیــان کــرد: در جمع بنــدی 
 گفت وگــو های این جلســه قرار شــد

 مصوبه ای مشابه مصوبه سال ۹۵ داشته 
باشیم که اگر حجم موجودی سد زاینده 
رود با توجه به بارش های پاییز امســال 

مناسب بود، آب بازگشایی شود. 
نماینده کشاورزان گفت: پیشنهاد وزیر 
نیرو در این جلسه تشــکیل کمیته ای 
با عنوان شــورای هماهنگی و متشکل 
از وزارت نیرو و نمایندگان کشاورزان و 
مسئوالن استان بود که مقدار برداشت ها 
از حقابه کشاورزان را محاسبه و بررسی 
کند زیرا در سال گذشته قطره ای آب به 
برخی حقابه داران مناطق داده نشد در 
حالی که به بخش های دیگری تخصیص 

یافت.
 امینی با اشــاره به تاش، حساسیت و 
درک کامــل شــرکت کنندگان در این 
جلســه برای حل مســاله زاینده رود و 
مشکات کشاورزان، ابراز امیدواری کرد 
که نگارش مصوبات به گونه ای باشد که 
کشاورزان به زودی به حق و حقوقشان 

برسند.

هفدهمین جلسه شورای هماهنگی حوضه زاینده رود امیدوار کننده بود
نماینده کشاورزان اصفهان:

یشنهاد وزیر نیرو در 
این جلسه تشکیل 
کمیته ای با عنوان 
شورای هماهنگی 

و متشکل از وزارت 
نیرو و نمایندگان 

کشاورزان و مسئوالن 
استان بود که مقدار 
برداشت ها از حقابه 

کشاورزان را محاسبه 
و بررسی کند.

نماینده صنف کشاورزان استان اصفهان با بیان اینکه مسئوالن کشوری به درک کاملی از مشکالت کشاورزان حوضه زاینده رود رسیده اند، ابراز امیدواری 
کرد: نگارش مصوبات به گونه ای باشد که کشاورزان به زودی به حق و حقوقشان برسند.

اسفندیار امینی در خصوص هفدهمین جلسه شورای هماهنگی حوضه زاینده رود که 12 آبان امسال در وزارت نیرو برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه 
به نمایندگی از جامعه کشاورزان همه مطالباتی را که در بیانیه شماره دو معروف به بیانیه شورای میرآب ها قید شده بود در حضور وزیر نیرو و معاونان وزیر 
کشور، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، مسئوالن برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست وهمچنین استاندارهای سه استان اصفهان، 

چهارمحال بختیاری و یزد، مطرح کردیم. 

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

آمار اداره ارتباطات مردمی اعالم شد؛
شهرداری از طریق سامانه 137 جوابگوی شهروندان است

کارشناسان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ طی هفته گذشته در رابطه با شماره 
تلفن شهرداری های مناطق ۱۵ گانه و ســاعات فعالیت مراکز تفریحی و 

فرهنگی شهر، به شهروندان تعداد یک هزار و ۲۷۶ مشاوره دادند.
بر اساس اعام اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان، شهروندان 
اصفهانی در هفته ای که گذشت، چهار هزار و ۴۲۴ مرتبه با مرکز ۱۳۷ تماس 
برقرار کردند که از این تعداد چهار هزار و ۲۵۸ پیام جهت پیگیری به ثبت 
رسید. این گزارش حاکی است از مجموع تماس های واصل شده، یک هزار و 
۶۶۴ مورد مربوط به معاونت خدمات شهری معادل ۴۹ درصد از مجموع کل 
پیام ها است، همچنین ۲۰۴ تماس معاونت عمران معادل شش درصد و ۶۲ 

مورد ترافیکی شامل یک درصد از مجموع کل پیام ها است.

در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیام های ارجاع شده به مناطق و 
اقدامات صورت گرفته، ســه هزار و ۵۴۷ تماس با شهروندان برقرار شد که 

رضایتمندی ۸۲ درصدی شهروندان را به دنبال داشت.
کارشناسان اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ طی هفته گذشته در رابطه با شماره 
تلفن شهرداری های مناطق ۱۵ گانه و ســاعات فعالیت مراکز تفریحی و 

فرهنگی شهر، به شهروندان تعداد یک هزار و ۲۷۶ مشاوره دادند.
از مجموع تماس های شــهروندان، ۵۰۴ مورد از قبیل گزارش ترکیدگی و 
بازماندن والو آب فضای سبز، ساخت و ساز بدون مجوز و سد معبر خودروهای 
دست فروش به صورت فوری توسط کارشناسان این اداره به مسئوالن اجرایی 
مناطق، ارجاع و نتیجه عملکرد آنها از طریِق تماس با شهروندان پیگیری شد.

در شهر

 

خودرو

وقتی آفرود رویا می شود؛
 50 تا 100 میلیون تومان 

 هزینه طبیعت گردی
 با خودرو

یک سوال که برای اکثر عالقمندان به آفرود 
مطرح می شود این است که صرف باال بردن 
ارتفاع خودرو آن را برای آفرود مناســب 

می کند؟ جواب خیر است. 

خودروهایی که از ابتدای تولید با ویژگی هایی 
مانند ارتفــاع تقریبا زیاد، قابلیــت چهار چرخ 
محرک بودن به صورت سیستم ۴WD و شاسی 
محکم قابلیت تغییر به آفرود را دارد. حال اگر شما 
با هزینه کم قصد خرید خودروی آفرودی را دارد 
چهار پیشنهاد مناسب با صرفه اقتصادی خوب 
برای شما ارائه می دهیم. در ادامه نیز نحوه آفرود 
کردن خودرو و تغییراتی که باید انجام داد را بیان 
می کنیم. این نکته را نباید فراموش کنید که آفرود 
مانند تیونینگ است و شما هر چه بیشتر هزینه 
کنید می توانید سیستم تعلیق و پیشرانه بهتری 

بر روی خودروی خود نصب کنید.

   نیسان پاترول
وقتی به عکس های آفرودی دوستان خود و یا 
آفرود سواری در فضای مجازی نگاهی می کنید، 
یک پای ثابت آفرود در کــوه و صحرا و جاهای 
صعب العبور نیسان پاترول است. برای خرید یک 
نیسان پاترول خود که مشکل خاصی هم نداشته 
باشد باید بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان هزینه کرد. 

این اولین گام برای داشــتن خودروی آفرودی 
تقریبا مناسب است. نیســان پاترول با داشتن 
ارتفاع مناسب و ابعاد خوب برای آفرود اما به علت 
داشتن پیشرانه کاربراتوری خودروی مناسبی 
برای آفرود محسوب نمی شود اما پاترول به دلیل 
شاسی محکم و جانمایی مناسب می توانید دو 
پیشرانه معروف ۳UZ لکسوس و ۳۵۰ شورولت 
را روی آن نصب کنید. موتور ۳۵۰ شــورولت از 
سیستم سوخت رســانی کاربراتوری بهره مند 
است ولی به دلیل حجم موتور ۵.۷ لیتری و هشت 
سیلندری می تواند گشتاور بیشتری نسبت به 
 ۳UZ پیشرانه فابریک پاترول تولید کند. پیشرانه
لکســوس دارای حجم موتور ۴۳۰۰ سی سی و 
موتور ۸ سیلندر است که از سیستم انژکتوری و 
سوپاپ متغیر بهره می برد که توان تولید قدرت 
۳۰۰ اسب بخار و گشــتاوری ۴۴۱ نیوتون متر 
را دارد. هر دو می توانند بــه خوبی با گیربکس 
 نیسان هماهنگ شده و در نتیجه طراحی چرخ 
دنده هایی مانند کرانویل داخلی دیفرانسیل و 
پینیون، گشتاور باالیی را به سر چرخ ها انتقال 
می دهد و نیــازی نیز به تعویــض گیربکس و 
دیفرانسیل ندارد. همچنین برای باال بردن ارتفاع 
پاترول باید فنرهای مخصوص آفرود روی نیسان 
پاترول نصب شود. اگر موتور ۳UZ و کمک های 
گازی-روغنی حرفه ای نصب کنید در مجموع با 
نصب رینگ و الستیک آفرود حدود ۷۰ میلیون 

تومان باید هزینه کرد.

   نیسان رونیز
برای خرید نیسان رونیز در شرایط حاضر بازار و 
نوسان قیمت ها مبلغی حدود ۱۲۰ میلیون تومان 
باید برای خرید این خودرو هزینه کرد. رونیز از 

سیستم پیشرانه انژکتوری بهره می برد و شاسی 
انعطاف پذیری نسبت به پاترول دارد و برای آفرود 
یک گام جلوتر از نیسان پاترول است. پیشرانه مادر 
این خودرو موتور چهار سیلندر ۲۴۰۰ سی سی 
با دو میل سوپاپ است که نیازی به تعویض ندارد 
و قدرت مناسب را به خودروی شما برای آفرود 
می دهد. برای آفرود کردن رونیز تنها تغییرات 
بر روی سیستم تعلیق، سپرها و رینگ ها کافی 
می باشد. شما برای داشتن یک خودروی رونیز 
حرفه ای و اضافه کردن تجهیزاتی مانند سپرهای 
فلزی آفرودی و غیره بایــد ۴۰ میلیون تومان 

هزینه کنید.

   شورولت بلیزر
شــورولت بلیزر یکی از بهترین خودروها برای 
آفرود است. شــما می توانید نسبت به بودجه و 
ســلیقه خود بر روی این خودرو تغییرات ایجاد 
کنید. قیمت مدل ۱۹۷۷ این خــودرو در بازار 
حدود۷۰ میلیون تومان است. این خودرو نسبت 
به پاتــرول و رونیز ظاهری قدیمی تــر دارد اما 
قابلیت های بیشتری دارد. یکی از راه های ساده 
شورولت بلیزر تعویض رینگ و الستیک است و 
با اینکار دیفرانسیل نیز باید قوی تر شود. برای 
قوی تر شدن باید دیفرانسیل خودرو که ۶ پیچ 
دانا۴۴ است را با ۸ پیچ دانا ۶۰ تعویض کنید. با 
این کار قدرت به گردن درآمدن الستیک ها تا 
۶ سایز بزرگ تر از سایز استاندارد فراهم خواهد 
شد. قیمت موتورهای ۴۵۴ و LS هر دو یکسان و 
حدود ۵۰ میلیون تومان است و برای تهیه رینگ 
و الستیک مناسب و بزرگ تر باید بین ۱۵ تا ۲۰ 

میلیون تومان هزینه کرد.

   تویوتا لندکروزر ۲اف
تویوتا لندکــروزر ۲اف مدل ۱۹۸۳ قیمتی بین 
۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان دارد و از خودروهای مورد 
عاقه آفرودبازان محسوب می شود. یکی از نکات 
مثبت این خودرو دارا بودن سیستم انتقال قدرت 
و پیشرانه محصوالت تویوتا است و نیاز جدی برای 

تعویض دیفرانسیل و گیربکس ندارد
 باید به یاد داشــته باشــید اگر از ســایز باالتر 
رینگ و الســتیک اســتفاده کردید حتما باید 
سیســتم تعلیق خودرو را تعویض کنید برای تا 
در هندلینگ دچار مشــکل نشــوید و فشار به 
خودرو در مســیرهای آفــرودی وارد نیاید. دو 
برند توکیو و هیتاچی از بهترین سیستم تعلیق 
در بازار هســتند که اگر قصد دارید موتور ۲اف 
 را تعویض کنید بایــد ۷۰ میلیون تومان هزینه

 کنید.

خودروبانک
گـــزارش

تحریم نبودن دارو، 
دروغ آمریکایی است

دور جدید تحریم هــای ظالمانه 
آمریکا علیه مردم ایران آغاز شده 
و مباحث مهمــی مانند نیازهای 
حــوزه ســامت از جملــه دارو 
 را نیز تحت تاثیر قــرار می دهد، 
مساله ای غیر انسانی و ضد حقوق 
اولیه بشر که آمریکایی ها به دروغ 

انکار می کنند. 
تحریم های جدیــد آمریکا علیه 
مردم ایران به شکلی هدفگذاری 
شده که حوزه ســامت و دارو را 
نیز  تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی 
بســیاری از مواد اولیه دارویی از 
طریق واردات تامین شده و حتی 
بخشی از داروهای مصرفی نیز از 
 کشورهای اروپایی وارد می شود، 
ممانعت از مراودات مالی می تواند 
آسیب جدی به صنعت دارو و در 
نتیجه تامین داروی مصرفی  وارد 
کند در حالی که مسئوالن آمریکا 
از جمله برایان هوک، رییس گروه 
اقــدام ایــران در وزارت خارجه 
آمریکا به راحتی و آشــکارا دروغ 
می گویند و از تحریم نبودن دارو 

سخن می گویند.
هر چند وزارت بهداشت و سازمان 

غذا و دارو طی ماه های اخیر...



 تحریم نبودن دارو، 
دروغ آمریکایی است

ادامه از صفحه یک:
...    تمام تالش خود را برای مبارزه با 
این تحریم ها و تامین  نیازهای صنعت 
داروی کشــور انجام داده است، اما 
نمی توان با این ظلم آشکار به بیماران 
به واسطه تحریم ها به سادگی برخورد 

کرد. 
طی روزهای اخیر، هنرمندان نیز با 
راه اندازی کمپینی در فضای مجازی 
به تحریم هــای آمریــکا در حوزه 
سالمت و دارو واکنش نشان  دادند. 
در این کمپین که با انتشار ویدیویی از 
مادر یک کودک مبتال به سرطان آغاز 
شده، اثرات مستقیم تحریم در حوزه 

سالمت و دارو  شفاف تر شده است.
رهبر مژدهی آذر، عضو هیات مدیره 
انجمن داروســازان ایــران گفت: 
مســئوالن آمریکایی در اینکه دارو 
مشــمول تحریم نیســت صداقت 
ندارند اما چون ایران در بســیاری از 
کشــورها اعتبار دارد در بسیاری از 
موارد جایگاه و اعتبار ایران باعث شده 
که در بسیاری از موارد داد و ستد نیز 
برقرار باشد و مشکالت دارویی برای 

مردم ایجاد نمی شود.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان 
ایران اضافه کرد: اقــالم دارویی در 
همه دوره ها کمبودهایی داشــته 
اســت، اکنون نیز که در شــرایط 
تحریم هستیم این کمبودها وجود 
دارد ولی با مدیریت انجام شــده در 
مصرف کنندگان دارو نگرانی ایجاد 
نکرده اســت.صنعت داروســازی 
کشور فعال اســت اما تحریم های 
ظالمانه آمریکا، مشــکالتی را برای 
درخواست کنندگان مواد اولیه دارو 
ایجاد می کند که البته مســئوالن، 
ساز و کارهایی نیز برای مقابله با آن 
اندیشــیده اند. وی گفت: با توجه به 
اینکه مسئوالن به ویژه سازمان غذا و 
دارو پیش بینی هایی را در این زمینه 
کرده اند، می توانیم به راحتی از پیچ و 
خم های مشکالت دارویی که تحریم 

آمریکا ایجاد کرده، عبور کنیم.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان 
 ایران افزود: دولت پیش بینی های
  الزم را بــرای تامیــن دارو در
 سخت ترین شــرایط تحریم کرده 
و داروســازان و متولیــان صنعت 
داروسازی نیز نیز نهایت سعی خود 
را برای اینکه به مردم فشار وارد نشود، 
دارند و داروهایــی که با محدودیت 
 مواجــه شــده را در داروخانــه ها
  با مدیریــت بین بیمــاران توزیع
  مــی کننــد تــا بیمــاران از آثار
 تحریم های ناجوانمردانه و ضد بشر 

آمریکا آسیب نبینند.
احمد شیبانی، رییس هیئت مدیره 
سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران نیز پیش از این گفته بود: 
آمریکایی ها دروغ می گویند که دارو 
تحریم نیست. به گفته او آمریکایی ها 
به واســطه تحریم  اجازه نمی دهند 

مواد اولیه دارویی وارد ایران شود. 
کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان 
غذا و دارو نیز گفت: هر چند غذا و دارو 
روی کاغذ تحریم نیست اما در اعمال 
تحریم ها، صنعت دارو مســتثنی 
نخواهد بــود و تحریم نبــودن دارو 

دروغی آشکار است. 
وی افــزود: واقعیــت این اســت 
 کــه تحریم هــا تاثیــرات منفی و 
ســختی هایی برای مردم در حوزه 
دارو ایجاد خواهد کرد اما با مدیریت 
دولت، اجازه نمی دهیــم، بیماران 

دچار مشکل شوند.
 وی ادامــه داد: تحریــم هــای 
آمریــکا خــالف حقــوق بشــر 
 اســت و با توجــه بــه بازتاب های 
 بین المللی این عمل ضد حقوق بشر، 
 قــدرت هــای اســتکباری تالش
 می کنند با فضاسازی های رسانه ای 
 و ادعاهای دروغین از این مرحله عبور 

کنند.

اقتصاد استان
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انبار کاالی قاچاق میلیاردی در اصفهان توقیف شد
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از کشف انباری که یک محموله کاالی قاچاق به ارزش سه میلیارد ریال 

در آن دپو شده بود، خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سعید سلیمیان اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز پلیس آگاهی اصفهان از دپوی یک محموله انواع کاالی قاچاق در انباری مطلع شدند که بررسی موضوع 

را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی از محل بازرسی شد که 44 کارتن چهار عددی روغن زیتون ، 280 

قوطی داروی بدن سازی، چهار کارتن قوطی خالی مربوط به داروهای بدن سازی، 330 بسته قرص بدن سازی، 
چهار گونی پودر وانیل و 51 کیسه فلفل سیاه خارجی کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مالک انبار مدارک گمرکی مربوطه را ارائه نداد بیان داشت : ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان سه 
میلیارد ریال اعالم شده است.

سرهنگ سلیمیان از دستگیری یک نفر در این رابطه و تحویل او به مراجع قضایی خبر داد و خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با مفسدان اقتصادی 
و قاچاقچیان کاال برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه جوالن و سرکشی به آنان نخواهد داد.

دو عامل مهم در افزایش 
این نرخ تاثیر داشتند 
که شامل افزایش نرخ 
مشارکت اقتصادی و 

اعمال آمار و ارقام جدید 
جمعیتی در محاسبه 

 شاخص مذکور توسط 
مرکز آمار است. 

آماری نگران کننده در صنعتی ترین استان کشور؛  

نرخ بیکاری در اصفهان افزایش یافت

نرخ بیکاری در استان اصفهان در تابستان سال جاری 15 درصد 
بود که بنابر گزارش مرکز آمار ایران نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 1.4 درصد افزایش یافته است.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از ســوی مرکز آمار ایران 
درباره نرخ بیکاری در کشور و استان ها، نرخ بیکاری اصفهان 
15 درصد اعالم شد که این شــاخص در تابستان سال گذشته 

13.6 درصد بود. 
این در حالی است که نرخ بیکاری استان در بهار امسال 13.3 
درصد بود و نسبت به فصل مشابه ســال گذشته 2.8 درصد 

کاهش یافت. 

ایرنا
گـــزارش
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      کارشناسان، دالیلی مانند باال بودن نرخ مهاجرت و خشکسالی یک دهه گذشته را از جمله دالیل باالتر بودن نرخ بیکاری استان اصفهان در مقایسه با متوسط کشوری 
می دانند. 

خـــبــــر

داشبوردهای مدیریتی آمارنامه  شهرداری اصفهان راه اندازی می شود

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: تهیه نسخه موبایل از 
منتخب آمارنامه شهرداری، راه اندازی داشبوردهای مدیریتی آمارنامه 
شهر اصفهان و جمع آوری مکانیزه آمار و اطالعات شهری از برنامه های 

آینده مدیریت شهری اصفهان است.

سعید فردانی اظهار کرد: داشبوردهای مدیریتی آمارنامه  شهرداری اصفهان با همکاری 
مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان در دست تدوین است.

وی با بیان اینکه آمارنامه سال ۹۶ شهر اصفهان به عنوان دهمین سال تهیه آمارنامه شهر 
 ISIC با همکاری بیش از ۶0 ارگان شهری تهیه شده و دارای 20 فصل بر اساس استاندارد
است، تصریح کرد: اطالعات این آمارها از طریق مکاتبه با ۶0 ارگان شهر اصفهان به دست 
آمده است و در نظر داریم برای سال آینده اطالعات به صورت مکانیزه و از طریق سیستم 

جمع آوری شود.
مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با بیان اینکه کتاب آمارنامه یکی از منابعی است 
که دست اندرکاران مدیریت شهری می توانند از آن استفاده های خوبی داشته باشند، افزود: 
آمارنامه شهری سال ۹۶ بر روی پرتال شهرداری اصفهان قرار گرفته است و کتاب آن نیز به 

زودی توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: سعی داریم در ســال آینده امکان جستجوی موضوعی و کلیدواژه ها را برای 

آمارنامه شهرداری اصفهان فراهم کنیم.

فردانی با بیان اینکه برای تهیه این کتاب از ابتدای فرآیند جمع آوری مطالب تا چاپ، حدود 
1500 الی 1۷00 نفر-ساعت کار کارشناسی انجام شده است، گفت: این آمارنامه تنها کتابی 

است که اطالعات شهری در هر زمینه  را جمع آوری می کند.
وی افزود: براساس آمارنامه سال ۹۶ جمعیت شــهر اصفهان پیرتر شده است و آمار رشد 

جمعیت کاهش یافته است و ۶20 هزار خانواده در شهر اصفهان اقامت دارند.
 مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اظهارکرد: در خصوص اقلیم شهر اصفهان، 
آمارنامه شهر نشان می دهد  میزان بارش ها در سال گذشته ۹0 میلی متر و در سال ۹5، ۷1 
میلی متر بوده است ولی در مقایسه با میانگین 30 ساله که 140 میلی متر بوده، میزان بارش ها 

40 درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه بر اســاس آمارنامه سال ۹۶، کیفیت آب های ســطحی ) WQI( مانند 
زاینده رود کاهش یافته است، تصریح کرد: در خصوص مصرف انرژی، مصرف بنزین در سال 
۹۶ نسبت به سال ۹5 به میزان پنج درصد، مصرف آب پنج درصد، مصرف برق چهار درصد و 

مصرف گاز ۹ درصد افزایش داشته است.
فردانی با بیان اینکه بر اساس آمارنامه سال ۹۶ در بخش فضای سبز، سرانه فضای سبز اصفهان 

2۷.۷ مترمربع است، افزود: کل فضای سبز شهر اصفهان 54 میلیون و 500 مترمربع است.

ایمنا
خـــبــــر

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان خبر داد:

تشکیل کمیته تخصصی رصد مشکالت 
واحدهای تولیدی اصفهان

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان از تشکیل 
کمیته تخصصی و ویژه به منظور رصد مشکالت واحدهای 

تولیدی استان برای مقابله با تحریم ها خبر داد.

اســرافیل احمدیه اظهارداشــت: این کمیته با حضور کارشناسان 
ســازمان و تعدادی از مســئوالن دســتگاه های زیربط تشکیل 
شــد تا با رصد فعالیت واحدهــای تولیدی و صنعتــی برای برون 
 رفت از مشــکالت احتمالی در پی اعمال تحریم ها چاره اندیشی 

کند. 
وی با بیــان اینکه تامین مــواد اولیه واحدهای تولیــدی، واردات 
و صــادرات کاالهای مورد نیــاز و انتقال ارز از مهمترین مســائل 
مورد توجه ایــن کمیته اســت، خاطرنشــان کــرد : کمیته یاد 
شــده فرآیند فعالیــت هر یــک از واحدهای تولیــدی و صنعتی 
اســتان را بررســی می کنــد و چنانچه هــر یــک از واحدهای 
 تولیدی دچار مشــکل باشــند بــرای آنها چاره اندیشــی خواهد 

کرد. 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهــان اضافه کرد: 
 ترامــپ رییس جمهــور آمریکا با زیر پا گذاشــتن یــک معاهده 
بیــن المللی، تحریــم ها علیه ایــران را از ســرگرفت و مــا باید 
 شرایطی را فراهم کنیم تا سیاســت های ظالمانه آمریکا را خنثی 

کنیم. 
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه هایی را 
برای مقابله با تحریم های آمریکا تدارک دیده اســت، گفت : ما در 
اســتان اصفهان به تبعیت از وزارتخانه برنامه هایی را برای مقابله 
با این تهدیدها برنامه ریــزی کرده ایم تا تحریــم ها کوچکترین 
 تاثیری را بر واحدهای تولیدی، صادرات و واردات اســتان داشته 

باشند. 
احمدیه تصریح کرد: پس از توافق هسته ای، تجهیزات بسیاری از 
واحدهای تولیدی استان نوسازی شد و صنعتگران استان توانستند 

از این فرصت استفاده کنند. 

  عراق، افغانستان و چند کشــور اروپایی مقصد صادرات 
اصفهان است

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به اینکه 
بیشــترین صادرات استان به کشــورهای عراق، افغانستان و چند 
کشــور اروپایی انجام می شــود، تصریح کرد: تحریم های آمریکا، 
صادرات اصفهان به این کشورها را دچار مشکل جدی نخواهد کرد 
 و ما در اندیشه برنامه ریزی برای استمرار صادرات به این کشورها

 هستیم. 

  پلی اکریل نیاز به حمایت دارد 
احمدیه درباره وضعیت کارخانه پلی اکریل که برخی از واحدهای 
آن پس از برجام و لغو تحریم ها در دولــت یازدهم و دوازدهم راه 
اندازی شد، تصریح کرد: مواد اولیه این کارخانه تحریمی است اما 
تدابیری اندیشیده شده اســت تا این واحد صنعتی در آینده دچار 

مشکل نشود. 
وی از پلی اکریل به عنوان بزرگتریــن واحد تولید الیاف اکریلیک، 
نخ و الیاف پُلی اِســتر در خاورمیانه نــام برد و افــزود: این واحد 
تولیدی مشکلی برای تامین مواد پلی استر ندارد چون پتروشیمی 
 و شــرکت » دی ام تی« تولید کننده این مواد هســتند اما ماده 
» اکریلو نیتریــل« )AN( که به منظور تولید اکریلیک اســتفاده 
می شود، وارداتی اســت و باتوجه به اعمال تحریم ها، کوچکترین 
 بی توجهی می توانــد این واحد تولیدی را بار دیگر دچار مشــکل

 کند.
در اســتان اصفهان بیش از هشــت هزار واحد تولیدی و صنعتی 

فعالیت دارد. 

گـــزارش

بر اســاس این شاخص، 
اصفهان در تابستان امسال 
میان سایر استان ها پس 
از کرمانشــاه )1۶.4(، 
 ،)15.۶( خوزســتان 
کهگیلویــه و بویراحمد 
)15.5( و سیســتان و 
بلوچستان )15.3( در جایگاه پنجم قرار 

گرفته است. 
 رتبه نرخ بیــکاری اصفهــان در میان

 استان ها در بهار امسال نهم بود. 
میانگین نرخ بیکاری در کشور در تابستان 
امسال 12.2 درصد اعالم شده در حالی 
که در تابستان گذشته 11.5 درصد بود. 

با مقایسه نرخ بیکاری تابستان ۹۷ با مدت 
مشابه سال گذشته مشخص می شود که 
نرخ بیکاری در 21 استان کشور افزایش، 
در ۹ استان کشور کاهش یافته و در یک 

استان ثابت باقی مانده است. 
 کمترین نرخ بیــکاری نیــز مربوط به
 استان های همدان )۶.5 درصد(، سمنان 
)۷.1 درصد( ، زنجان )۷.1 درصد(، اردبیل 
)۷.5 درصد ( و فارس )8.۷ درصد( است. 
بررسی آمار جدید نشان می دهد که نرخ 
بیکاری در 14 استان کشور از میانگین 
نرخ بیکاری در کل کشور باالتر و در 1۷ 
استان کشور از میانگین نرخ بیکاری در 

کل کشور پایین تر است. 
معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی اصفهان درباره آمار جدید 
گفت : با وجودی که نرخ بیکاری در این 
استان در یک ســال گذشته روند نزولی 
پیدا کرده بود اما تابستان امسال افزایش 

یافت. 
محمدرضا لعلی افــزود : دو عامل مهم 
در افزایــش این نرخ تاثیر داشــتند که 
شــامل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی 
و اعمــال آمار و ارقــام جدید جمعیتی 
 در محاســبه شــاخص مذکور توسط 

مرکز آمار است. 
نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم جمعیت 
فعال)شاغل و بیکار( به جمعیت در سنین 
کار به دست می آید بنابراین افزایش نرخ 
مشارکت اقتصادی بازتاب حضور بیشتر 
افراد در سنین کار به سوی بازار کار است. 
لعلی با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی 
استان از 41.5 در تابســتان گذشته به 
44.۹ درصد در سال جاری افزایش یافته 
است، تصریح کرد : این افزایش به معنای 
بیشتر شدن عرضه نیروی متقاضی کار 

است. 
به گفته وی شرایط اقتصادی جدیدی که 
در کشور حاکم شده است نیز می تواند در 

این افزایش تاثیر داشته باشد. 
بر پایه گزارش جدید مرکــز آمار ایران، 
در تابســتان 13۹۷ بــه میــزان 40.۹ 
درصد جمعیت 10 ساله و بیشتر، از نظر 
اقتصادی فعال بوده انــد یعنی در گروه 

شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. 
 بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 
حاکی از آن اســت که این نرخ نسبت به 
فصل مشابه در سال قبل )تابستان 13۹۶( 

0.2 درصد افزایش داشته است. 
جمعیت شاغالن 10 ساله و بیشتر در این 
فصل 23 میلیون و ۹5۶ هزار نفر بوده که 
نسبت به فصل مشابه سال قبل 158 هزار 

نفر افزایش داشته است. 
بررســی اشــتغال در بخش های عمده 
اقتصادی نشان می دهد که در تابستان 
13۹۷، بخش خدمات بــا 4۹.5 درصد 
بیشــترین ســهم اشــتغال را به خود 

اختصاص داده اســت. در مراتب بعدی 
بخش های صنعــت بــا 31.۶ درصد و 

کشاورزی با 18.۹ درصد قرار دارند. 
همچنین بررسی نرخ بیکاری افراد 10 
ساله و بیش تر نشــان می دهد که 12.2 
درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، 
بیــکار بوده اند. روند تغییــرات این نرخ 
حاکی از آن است که این شاخص نسبت 
به تابســتان 13۹۶ به میزان 0.۷ درصد 
افزایش داشته و جمعیت بیکار کشور با 
23۷ هزار نفر افزایش به 3 میلیون و 32۶ 

هزار نفر رسیده است. 
کارشناسان، دالیلی مانند باال بودن نرخ 
مهاجرت و خشکسالی یک دهه گذشته 
را از جمله دالیل باالتر بودن نرخ بیکاری 
استان اصفهان در مقایســه با متوسط 

کشوری می دانند. 
اســتان اصفهان بیش از پنــج میلیون 
جمعیت دارد و با بیــش از ۹ هزار واحد 
تولیدی، یکی از صنعتی ترین استان های 

کشور محسوب می شود. 

توسعه کشت با نیاز آبی کم در بخش کشاورزی ضروری است
رییس جهاد کشاورزی فریدن با اشاره به ادامه خشکسالی ها افزود : توسعه کشت های با نیاز آبی کم یکی 

از راه های موثر مقابله با اثرات خشکسالی در اقتصاد کشاورزی است.
رامین رستمی افزود : توسعه محصوالت با نیاز آبی کم در شرایطی که کشور با خشکسالی و کم آبی شدید 

مواجه است امری ضروری است. 
وی با بیان این که در همین راستا امسال سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان 1۷ هکتار افزایش داشته 

است، اظهارداشت : رشد ۷0 درصدی کشت زعفران در فریدن به دلیل صرفه اقتصادی باال و کم بودن نیاز آبی 
این محصول بوده است. وی متوسط برداشت زعفران در این شهرستان را دو کیلوگرم در هکتار بیان و اضافه کرد 

: پیش بینی می شود امسال بیش از 50 کیلوگرم زعفران به ارزش شش میلیارد ریال از مزارع شهرستان برداشت شود. 
رستمی با اشاره به کیفیت و عیار باالی زعفران فریدن، ادامه داد : برداشت این محصول به تازگی آغاز شده است که پس از فرآوری 

و بسته بندی در شهرستان و مرکز استان به فروش می رسد. رییس جهاد کشاورزی فریدن با بیان این که نیاز آبی زعفران به گونه ای است 
که در سال دو بار آبیاری می شود، تصریح کرد : زعفران پس از کشت و اولین محصول دهی حداقل تا 10 سال نیاز به کشت مجدد ندارد و هر 

سال می  توان آن را برداشت کرد، بنابراین کشت زعفران انتخاب مطلوبی برای زمین های کم آب است.
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حسن ساسانی  در خصوص منابع آب های زیرزمینی و فرونشست 
زمین در استان، اظهار کرد: متاسفانه دشت ها و منابع زیرزمینی 
آب اســتان اصفهان در وضعیت بحرانی و فوق بحرانی قرار دارند 
و متناسب با این موضوع برداشت های کشاورزی در این دشت ها 

ممنوع شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید منابع آب موجود را حفظ کنیم، تصریح 
کرد: با مسدود کردن چاه های غیرمجاز، نصب کنتورهای حجمی 
هوشمند، نظارت دقیق بر منابع و مصارف حوضه زاینده رود می توان 

از بدتر شدن وضعیت منابع آب های زیرزمینی جلوگیری کنیم.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان 
اینکه به دلیل برداشت های بی رویه از منابع آب های زیرزمینی شاهد 
فرونشست زمین در دشت های مهیار، دامنه و مناطقی از سمیرم 
هستیم، تاکید کرد: اگر فرایند برداشت بی رویه از منابع آب های 
زیرزمینی کنترل و جلوگیری نشود، طبیعتا فرونشست ها می تواند 
در دیگر دشت های استان اتفاق بیفتد. وی با بیان اینکه تنها ورودی 
آب به حوضه آبخوان دشت اصفهان رودخانه زاینده رود است، گفت: 

وقتی آبی در رودخانه جاری نشود، به  طور قطع آبخوان ها تغذیه 
نمی شود و تا زمانی که برداشت ها از منابع آبی ادامه داشته باشد، 

نگرانی برای فرونشست زمین همچنان به جا خواهد بود. 
ساسانی با اشاره به اینکه عالوه بر بحث های کمی آب های زیرزمینی، 
موضوع کیفیت این آب ها دارای اهمیت است، تاکید کرد: هر چه 
از میزان آب های زیرزمینی کاهش یابد بر کیفیت این آب ها تاثیر 
منفی خواهد گذاشت، با این حال هر آنچه شرکت آب و فاضالب 

برداشت می کند مسائل بهداشتی آب را پیوسته کنترل می کند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان هشدار داد:
وضعیت فوق بحرانی منابع آب های زیرزمینی اصفهان

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تنها ورودی آب به حوضه آبخوان دشت اصفهان رودخانه زاینده رود است، گفت: اگر فرایند 
برداشت بی رویه از منابع آب های زیرزمینی کنترل و جلوگیری نشود، طبیعتا فرونشست  زمین در دشت های مختلف استان اصفهان اتفاق خواهد افتاد.



گردشگری
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پس از اعالم تحریم ها علیه ایران؛

سرمایه گذاران خارجی 
گردشگری از ایران نرفتند

ســرمایه  معاون 
گذاری و طرح های 
ســازمان میراث 
فرهنگی گفت: پس از اعالم تحریم ها 
هیچ سرمایه گذار خارجی گردشگری 
اعالم برگشت سرمایه نکرده است چون 

منفعتشان را در ادامه مسیر می بینند.

 حســین اربابی معاون ســرمایه گــذاری و 
طرح های ســازمان میــراث فرهنگی درباره 
ســرمایه گذاری خارجی در ایران در شرایط 
تحریم آمریکا علیه ایران گفت: به این موضوع 
تکیه نکرده ایــم که حتما منتظر ســرمایه 
 گذار خارجی باشــیم اما تالش می کنیم که
 بســته های ســرمایه مشــترکی را داشته 
باشــیم تا ســرمایه گذار نیز راغب به انجام 
کار شــود. به هر حال ســرمایه گذار بخشی 
از پولش را در ایران هزینه کرده اســت پس 
برای منافع خــودش هم که شــده بهتر می 
بیند کــه ســرمایه گــذاری خــود را ادامه 
دهد.  بســیاری از مباحث در حوزه ســرمایه 
 گذاری هــای خارجی این هســت که نه آنها 
می توانند دل بکنند و از ایــران بروند و نه ما 

گذاشته ایم آنها به راحتی بروند.
اربابی تصریح کــرد: واقعیت این اســت که 

منطقی به 
نظر می رسد سرمایه گذاران اکنون با شدت 
و سرعت بیشــتری کار خود را انجام دهند. 
چون کسی نمی داند ســال آینده قیمت ها 
 چطور می شــود شاید اگر ســرمایه گذاران 
پروژه های خود را یک سال پیش تمام کرده 
 بودند با قیمت کمتری پروژه شــان به پایان 
می رسید و اگر امسال کار را تمام کنند باز هم 

بهتر از سال بعد خواهد بود.

   خارجی ها صد در صد سرمایه گذاری نکرده اند
وی در ادامه بیان کرد: بســیاری از سرمایه 
گذاری هایی که توسط بخش خصوصی انجام 
شده، شــریک  خارجی دارند.  حاال یا عیان 
هستند و ما می شناســیم و یا نه.  بسیاری از 
این ســرمایه گذاران در ایران کار کرده اند و 
هنوز مشارکت آنها برنگشته است و شریک 
محسوب می شوند مانند سرمایه گذاری در 
هتل های فرودگاهی و یا آنهایی که در بخش 
تجهیزات کار کرده اند. بسیاری از این سرمایه 
گذاران هنوز مشــارکت می کنند. ولی یادم 
نمی آید که خارجی ها به صورت صد در صد 
در بخش گردشــگری ایران سرمایه گذاری 

کرده باشند. 
اربابی درباره انصراف اســپانیایی ها از پروژه 
گردشگری متل قو نیز گفت:  هنوز نمی دانیم 
که تکلیفمان در این حوزه چیست. باید ده روز 
دیگر مشخص شود این بالتکلیفی مثل این 
است که ما هنوز هم نمی دانیم توتال ازایران 

رفته یا نه.
معاون ســرمایه گــذاری ســازمان میراث 

فرهنگی با بیان اینکه در ۴۰ روز گذشته 
بیش هــزار میلیــارد تومان بــه هتل ها 
تســهیالت از منابع مختلف مانند منابع 
داخلی بانک ها و یا صندوق توســعه ملی 
داده ایم اعالم کرد:  هم اکنون بیش از ۱۹۰۰ 
پروژه و ۴۰ هزار میلیارد تومان در گردشگری 
ســرمایه گذار در حال انجام است. این طور 
نبوده که این پروژه ها از قبل بوده باشد برخی 
 به بهره برداری می رســد و برخی دوباره کار 
می کنند و این ســرمایه ها در حال گردش 
است. االن در کاروانسرای مادرشاه اصفهان 
سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیاردی در حال انجام 
است. اربابی گفت: در تهران پنج هتل بزرگ 
با پیشرفت فیزیکی قابل قبولی در حال انجام 
اســت.  این پروژه ها بیش از دو هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری گردشگری را در تهران 
نشــان می دهد. هیچ کدام از ایــن پروژه ها 
 تعطیل نیســت بلکه در فصــول مختلف به 

بهره برداری می رسند.

   ادغام معاونت ها در ســازمان میراث 
فرهنگی منتفی شد

وی درباره ادغام معاونت های گردشــگری و 
سرمایه گذاری که چندی پیش مطرح شده 
بود نیز گفت:  واقعیت این اســت که سرمایه 
گذاری جایگاه مهمی را در صنعت گردشگری 
پیدا کرده است چون نیازمندی های زیادی در 
این حوزه داریم به همین دلیل اولویت سازمان 
میراث فرهنگی این بود که معاونت سرمایه 
گذاری را حفظ کند تا به اهداف خود برســد 

به همین دلیل ادغام معاونت ها منتفی شد.
وی افزود: همان موقع که این موضوع مطرح 
شد، ۱۶  استان که جزو استان های سرمایه 
پذیر بودند معاونت ها را تفکیک شده داشتند 
برخی از اســتان ها نیز از قبل در قالب یک 
معاون کار می کردند بنابراین اتفاق جدیدی 
رخ نداده اســت. معاون سرمایه گذاری درباره 
مناطق نمونه گردشــگری نیز که در یک طرح 
پایش قرار بود برخی از آنها حذف شــود گفت: 
۱۱۶۸ منطقه نمونه گردشــگری پایش شده 
و شناسنامه دار هســتند. ممکن است برخی 
از آنها در مطالعات انجام شــده ضعفی داشته 
باشند و یا اینکه به مرور زمان با اتفاقات مختلف،  
دچار تغییراتی شــده باشــند برنامه ما درباره 
آنها مشخص اســت اگر رییس سازمان میراث 
فرهنگی تایید کند به ســمت اجرایی شــدن 
آنها می رویم. چون برخی از آنها ممکن اســت 

حذف شوند.

تیران و کرون موقوفه عام المنفعه ندارد
 سرپرســت اوقاف و امور خیریه تیران و کرون گفت : این شهرســتان موقوفه عام المنفعه برای کمک به 

نیازمندان و رفع نیازهای اقتصادی ندارد.
اکبر صادقی افزود: ۱۶۰ موقوفه با چهار و هزار و ۵۰۰ رقبه با نیت کمک به مساجد، روضه خوانی، طرح های 

عمرانی عتبات عالیات و فعالیت های مذهبی در تیران و کرون به ثبت رسیده است.
وی بیان کرد : به دلیل نبود موقوفه هایی با نیت عام المنفعه، فعالیت های فرهنگی و قرآنی و حمایت از بیماران 

خاص در این شهرستان، این نهاد قادر به حمایت از فعالیت های حمایتی و فرهنگی نیست.
وی با اشاره به مراجعه افراد نیازمند به این نهاد در شهرستان، خاطرنشان کرد : درآمد موقوفات عام المنفعه یکی از 

محل های مهم درآمدی برای کمک به مردم نیازمند به شمار می رود ولی این منطقه از وجود این منبع اعتباری بی بهره است.
سرپرست اوقاف و امور خیریه تیران و کرون با تاکید بر ضرورت انجام وقف با موضوع عمومی و حمایت از مردم نیازمند در این منطقه 

گفت : خیرین با وقف ملک و دارایی خود برای کمک به مردم نیازمند قدم بردارند که چنین اقدامی درآمد پایدار برای رفع نیاز خواهد بود.
وی ادامه داد: ایجاد شغل و درآمد پایدار برای نیازمندان با انجام وقف امکان پذیر و شرایط را برای بهبود معیشت خانواده های آسیب پذیر 

فراهم می سازد.

بازسازی 50 کیلومتر شبکه آب روستایی خور و بیابانک نیازمند اعتبار است
مدیر امور آب و فاضالب روستایی خور و بیابانک گفت : حدود ۵۰ کیلومتر شبکه توزیع آب روستایی این 

شهرستان نیاز به بازسازی دارد که برای رفع آن بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
علی اصغر دهقانی افزود : مبزان هدر رفت آب با اصالح 3۰ کیلومتر شبکه آبرسانی در روستاهای منطقه 

2۵ درصد کاهش یافته است.
وی اظهارداشت : با هدف بهینه سازی شبکه آب روستایی ۶۰۰ فقره انشعاب در روستاهای مصر، اردیب، 

هفتومان و عروسان گلستان واگذار و ۵۰۰ کنتور روستاها تعویض شده است. 
وی با بیان این که اکنون ۱7 روستای شهرستان به صورت سیار و با تانکر آبرسانی می شود، خاطرنشان شد : توزیع 

آب در روستاهای بخش مرکزی خور و بیابانک برای هر خانوار 7۰ تا ۱۰۰ لیتر است.  مدیر امور آب و فاضالب روستایی خور 
و بیابانک ادامه داد : آبرسانی برای روستاهای کم جمعیت که دارای منبع ذخیره هستند یک بار و برای روستاهای پر جمعیت سه بار در هفته 
انجام می شود.  به گفته وی سال گذشته از مچموع 2۰ میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به روستاها حدود ۵۰ درصد آن تخصیص یافته است. 
وی تصریح کرد : با این اعتبارات پنج طرح آبرسانی شامل اصالح شبکه روستاهای عروسان گلستان و هفتومان، مخزن ۸۰ متر مکعبی روستای 
حسین آباد و هفتومان و فاضالب روستای چاه ملک و حصار کشی مخزن روستای بیاضه اجرا شد که بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

اقتصاد ایران
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عضو کمیسیون عمران 
مجلس:

مالیات باید بر ارزش 
 افزوده مسکن باشد 

نه تورم

عضو کمیســیون عمران مجلس 
گفت: اگر قرار اســت که مالیات بر 
عایدی سرمایه مسکن اخذ شود، 
باید تورم محاسبه شــده، از میزان 
ارزش افزوده کسر و سپس مالیات 

را محاسبه و اخذ کرد.
 سیدحســین افضلی با اشــاره به 
اهمیت اعمال سیاست های مالیاتی 
بر حوزه مســکن، اظهــار کرد: در 
شــرایط کنونی اعمال مالیات بر 
ارزش افــزوده در تمــام بخش ها 
به ویژه مسکن، یکی از استراتژی های 
کشورها محسوب می شود که این 
مساله موجب ســاماندهی بخش 
مسکن و نیز درآمدزایی برای دولت 
شــده اســت. نماینده مردم اقلید 
در مجلس شــورای اسالمی ادامه 
داد: اعمال سیاســت های مالیاتی 
برحوزه مسکن اقدامی مثبت و قابل 
قبول است، اما این سیاست زمانی 
بازدهی خواهد داشــت که مالیات 
بر ارزش افزوده تنها منحصر به بازار 
مسکن نباشد و در تمام بخش های 
اقتصادی اعمال شــود. وی گفت: 
یکی از مواردی که در بحث اعمال 
مالیات بر عایدی ســرمایه مسکن 
قابل توجه است، این بوده که میان 
ارزش افزوده با تورم تفاوت بسیاری 
وجود دارد، زیرا شــما اگر خانه ای 
را به قیمت ۱۰۰ تومان خریدید و 
سپس آن را هزار تومان فروختید، 
این به معنای سود ۹۰۰ تومانی شما 
نیست، زیرا بخشی از این افزایش 
به خاطر تورم است. افضلی با بیان 
اینکه نباید تورم را با ســود اشتباه 
گرفت، تصریح کــرد: از این رو اگر 
قرار اســت که مالیات بــر عایدی 
سرمایه مسکن اخذ شود، باید تورم 
محاسبه و از میزان ارزش افزوده کم 
شود، ســپس می توان مالیات را از 
آن اخذ کرد. این نماینده مردم در 
مجلس دهم ادامه داد: یکی از دالیل 
رشد قیمت مســکن در چند سال 
اخیر به ویژه در سال ۹7 این است 
 که وقتی در جامعــه تورم به وجود 
می آید، مردم به دنبال آن هستند 
که از ســرمایه نقدی خود در برابر 
کاهش ارزش پول ملی دفاع کنند، از 
این رو به سرعت این نقدینگی وارد 
بازارها مختلف می شود، اما بهترین 
بازار در این عرصه بازار مسکن است، 
در نهایت این روند و رویکرد، افزایش 
عرضــه و تقاضا موجــب افزایش 
چشمگیر قیمت مسکن می شود. 
وی افزود: به نظر من دو اقدام باید 
در عرصه مســکن صــورت گیرد، 
نخست آنکه به موازات این بازار، در 
بخش های دیگر نیز قانون مالیات 
بر عایدی مسکن اجرایی شود که 
این مســاله موجب کاهش دالل 
بازی، سوداگری و به تبع آن کاهش 

تالطمات بازار مسکن می شود.
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اجرای ایــن قانون، در 
برخــی وزارتخانــه ها 
منجر به خانــه تکانی 
گسترده ای خواهد شد، 
از جمله در وزارت نفت 
که از ۱۰ معاونت وزیر 
نفت، هشــت معاونت 
مشمول این قانون می شــوند و باید 
محل کار خود براساس مهلت قانونی 
تعیین شده ترک کنند. براساس این 
قانــون، رکن الدین جــوادی معاون 
وزیر نفــت در امور نظــارت بر منابع 
هیدروکربوری، امیرحســین زمانی 
نیا معاون امــور بین الملل و بازرگانی 
وزیر نفت، شــجاع الدیــن بازرگانی 
معاون امور حقوقــی و مجلس وزیر 
نفت، حبیب اله بیطــرف معاون امور 
مهندســی پژوهش و فنــاوری وزیر 

نفت، علی کاردر مدیرعامل شــرکت 
ملی نفت ایــران، حمیدرضا عراقی 
مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران، 
رضا نــوروززاده مدیرعامل شــرکت 
ملی صنایــع پتروشــیمی و محمد 
مهدی رحمتی معــاون وزیر در امور 
برنامه ریــزی، افــرادی هســتندکه 
 صندلــی خــود را جهــت حضــور 

چهره های جوانتر ترک کنند.
طی روزهای اخیر گمانــه زنی های 
زیادی درباره جانشین های احتمالی 
هر یک از این معاونت ها مطرح شده 
است. به گفته کارشناسان صنعت نفت 
کشور، در شــرایطی است که صنعت 
نفت فرصتی برای آزمون و خطا ندارد، 
باید ســکان راهبری این معاونت ها 
به کسانی سپرده شــود که عالوه بر 
تخصص، تجربه و تسلط بر حوزه تابعه، 
از ســالمت مالی نیز برخوردار بوده و 

افرادی پاک دست باشند.
در ادامه به گزینه هــای مطرح برای 
مدیرعاملی شرکت ملی نفت، شرکت 
ملی گاز و شــرکت ملی پتروشیمی 

اشاره خواهیم کرد.  

  شرکت نفت و سه گزینه روی میز
برای مدیرعاملی شــرکت ملی نفت 
ایران، گزینه هایــی همچون محمد 
مشکین فام، مدیرعامل کنونی شرکت 
نفت و گاز پارس کــه به گفته فعاالن 

این حوزه ارتباط مناسبی با غالمرضا 
منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت 
نفت دارد و گفته می شود دو تابعیتی 
بوده و نسبت خویشاوندی دوری هم 
با وزیر نفت دارد، مطرح است. از دیگر 
گزینه ها برای شرکت نفت می توان 
به ســید صالح هندی، مدیر کنونی 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اشاره 
کرد. بخشــی که چندی پیش وقوع 
اختالسی معادل 2۰۰ میلیارد تومان 
در آن خبرساز شد. گزینه سوم برای 
تصدی گری شرکت نفت محسن پاک 
نژاد اســت، وی در فاصله سال های 
۱3۹3 تا ۱3۹۵ بعنــوان مدیرعامل 
و نایب رییس هیئت مدیره شــرکت 
بازرگانی نفت ایران  یا همان شرکت 

نیکو فعالیت می کرد.
برخی از افراد از محسن خوشرو، مدیر 
امور بین الملل شــرکت نفت نیز به 
عنوان یکی از گزینه ها یاد می کنند 
که البته گفته می شــود این گزینه 
چندان جدی نیست چرا که به عقیده 
فعاالن این حوزه وی فردی محتاط و 

محافظه کار است.  

   یک صندلی و چهار گزینه
 گزینه ها برای مدیرعاملی شــرکت 
ملی گاز ایران نیز شامل حسن منتظر 
تربتی، محسن دالویز، سعید توکلی 
و محمود امین نژاد هســتند. شنیده 

شــده که منتظر تربتی و محســن 
دالویز گزینه هــای جدی تری برای 
مدیرعاملی این شرکت محسوب می 
شــوند. از بین این دو نفر، دالویز که 
به گفتــه یک مقــام آگاه، از حمایت 
غالمرضا تاجگــردون، نماینده مردم 
گچســاران در مجلس نیز برخوردار 
است، به سرعت وارد صنعت نفت شد و 
از سمت مشاور منابع انسانی و جوانان 
وزیر به شــرکت حفاری شمال رفت 
و اکنون نیز به صندلــی مدیرعاملی 

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
تکیه زده است.  

   ورود زنان به صحنــه مدیریت 
پتروشیمی

در شرکت ملی پتروشیمی اما پیش 
بینی ها حاکی از به قدرت رســیدن 
یک خانم به عنــوان مدیرعامل این 
شرکت است. فرناز علوی، مدیر آرام 
و بی حاشــیه برنامه ریزی و توسعه 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزینه 

ای اســت که به نظر می رســد طی 
سه ســال باقی مانده فعالیت دولت 
در ســمت مدیرعاملی شرکت ملی 
پتروشیمی ایفای نقش خواهد کرد. 
البته پیش از حضــور رضا نوروززاده، 
مدیر صنعتی این شرکت که نزدیک به 
یک سال در سکوت رسانه ای فعالیت 
کرد، آیدین ختالن، از شاگردان وزیر 
نفت برای این سمت خیز برداشته بود 
که به دلیل محدودیــت های قانونی 

ناکام ماند.

شمارش معکوس برای خانه تکانی بزرگ در وزارت نفت؛  

سکان به چه کسانی سپرده می شود؟

مهر
گـــزارش
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بازار

چرا مرغ گران شد؟
مواد اولیه با ارز 4200 تومان به دست تولید کننده نمی رسد

قیمت یازده هزار و پانصد تا دوازده هزار تومانی برای هر کیلو مرغ قیمتی مناسب و مقرون به صرفه برای برقرار ماندن 
جریان تولید است.

 حمید فاضلی، رییس اتحادیه و عضو هیات مدیره اتحادیه سراسری شرکت های مرغداری کشور با اعالم این مطلب 
افزود : نوسانات نرخ ارز هزینه تولید مرغ را باال برده است و همین امر سبب شده است مرغداران قادر به فروش مرغ با 

قیمت های قبلی نباشند .
 وی در پاسخ به این سوال که چرا به رغم. واردات نهاده های دامی و دان مرغ با قیمت ۴2۰۰ تومان، قیمت مرغ باالتر 

رفته است؟ گفت: هر چند هزینه واردات مواد اولیه ۴2۰۰ تومان است اما هزینه برخی عوامل افزایش یافته است.
وی گفت: در سال گذشته قیمت واردات نهاده های دامی و ذرت و سویا و ... 3۸۰۰ تومان بود پس می بینید همین 
جا قیمت واردات کیلویی ۴۰۰ تومان افزایش یافته است.  این فعال صنعت مرغ گفت: در عین حال مواد اولیه با همان 
قیمت ۴2۰۰ تومان به دست ما نمی رسد و واردکنندگان عمده به دلیل وجود مشکالتی مانند تاخیر در تخصیص ارز و 
خواب سرمایه و  کاالهای وارداتی را به قیمت ۴2۰۰ تومان تحویل نمی دهند . وی با اشاره به اینکه در صورتی که قیمت 
۴2۰۰ تومان مبنا باشد بهای هر کیلو ذرت باید هزار و تا هزار و پنجاه تومان باید باشد اما قیمت کنونی ۱2۰۰ تومان 
است.  فاضلی با تاکید بر اینکه بر مبنای قیمت ۴2۰۰ تومان برای واردات هر کیلو سویا نیز باید بهایی حدود دو هزار 
تومان داشته باشد گفت: در حال حاضر هر کیلو سویا بین دو هزار و سیصد تا دو هزار و پانصد تومان فروخته می شود.

رییس اتحادیه سراسری شرکت های مرغداری کشور گفت: در عین حال هزینه حمل و نقل و جابجایی نیز افزایش 
یافته و متاسفانه رانندگان برای هر کیلو باری که حمل می کنند بین ۵۰ تا ۱۰۰ تومان اضافه دریافت دارند و به اصطالح 

هزینه پشت بارنامه می گیرند و همین امر قیمت ها را باال برده است.
 وی افزود: اختالالتی که در شبکه حمل و نقل ایجاد شد، سبب شد مرغداران مجبور به تامین مایحتاج خود از انبارها 
با قیمت های باالتر شوند .فاضلی با اشاره به اینکه قیمت ۱۱ هزار و پانصد تومان تا دو هزار تومان قیمتی منطقی است 
و جریان تولید را برقرار نگه می دارد، گفت: تولید در ایران تکافوی مصرف را می دهد و در صورت برنامه ریزی مناسب 

ما می توانیم بازارها صادراتی را نیز از آن خود کنیم. 
  پس از بروز نوسان های ارزی در ابتدای امسال، دولت حمایت از تولید داخل و کاالهای اساسی را در دستور کار قرار داد 
و اقدام به تخصیص ارز یارانه ای ۴2۰۰ تومانی برای نهاده های تولید از جمله کنجاله سویا، ذرت کرد اما با این وجود، 
دست اندرکاران صنعت طیور می گویند افزایش هزینه های تمام شده تولید، قیمت گوشت مرغ را تحت تاثیر قرار داده 
است.مردادماه امسال ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ را برای مصرف کنندگان هشت هزار و 
۱7۵ تومان تعیین کرد، اما این محصول در ماه های گذشته نه فقط با نرخ مصوب عرضه نشد بلکه بهای آن در خرده 

فروشی ها به هر کیلوگرم ۱۱ هزار تومان نیز رسید.

هفت روزتا اجرای قانون منبع به کارگیری بازنشستگان 
باقی مانده وهشت معاون وزیر نفت صندلی شان را ترک 
خواهند کرد؛ به گفته کارشناسان تجربه، سالمت مالی و 
ریسک پذیری بایدمهم ترین معیار انتخاب جانشین باشد.
قانون منع به کارگیری بازنشســتگان در دستگاه های 
اجرایی 2۵ شهریورماه سال جاری نهایی شد و بر اساس 
آن، تا 2۶ آبان ماه بازنشســتگان در پست های کلیدی، 
مانند استانداران، معاونین وزرا، شهرداران و غیره باید 
پست خود را برای حضور چهره های جوانتر خالی کنند.  

طی روزهای اخیر 
گمانه زنی های زیادی 
درباره جانشین های 

احتمالی هر یک از این 
معاونت ها مطرح 

شده است. به گفته 
کارشناسان صنعت 

نفت کشور، در شرایطی 
است که صنعت نفت 

فرصتی برای آزمون و 
خطا ندارد.
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تردمیل هوشمند طراحی شد
محققان کشور موفق به طراحی و تولید تردمیل های هوشمندی شدند که با استفاده از آن می توان یک 

تور پیاده روی با افرادی که در نقاط مختلف یک شهر هستند راه انداخت.
علی موید، مدیر یک شرکت دانش بنیان و مجری طرح »تردمیل هوشمند« اظهار کرد: ما در این شرکت 
بعد از هوشمند سازی لوازم خانگی به حوزه تجهیزات پزشکی وارد شدیم تا بتوانیم محصوالت ایرانی 

هوشمند را با قابلیت های جدید تولید کنیم.
وی با بیان اینکه در همین راستا موفق شدیم تردمیل های هوشــمندی را طراحی کنیم، ادامه داد: این 

تردمیل طوری طراحی شده که فرد می تواند در گوشه ای از منزل با دوستان خود و در هر مکانی که تمایل 
دارد پیاده روی کنند.

به گفته موید، استفاده از عینک های سه بعدی این تردمیل، فرد را در محیطی قرار می دهد که بتواند همزمان با چند نفر از دوستان، 
در یک مکان مجازی پیاده روی کنند.

این محقق با بیان اینکه تردمیل هوشمند در قالب یک استارت آپ به نتیجه رسیده است، بیان کرد: در کنار طراحی این تردمیل هوشمند، 
اپلیکیشنی را طراحی کردیم که هر فرد بتواند با تلفن همراه خود با این تردمیل ارتباط بگیرد.
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یکی از بزرگ ترین سواالتی 
که باید بپرسید این است 
که: »اگر همه افرادم مثل 
من بودند، شرکتم چگونه 

می شد؟«
در کســب وکار مرســوم 
است که کارمندان همان 
رفتاری را با مشتریان دارند 
که مدیرانشان با آن ها دارند. هرگاه خدمات 
مشــتریان فوق العاده ای دریافت کردید، 
بدانید که مدیر فوق العاده ای پشت صحنه 
وجود دارد که به خوبی از افرادش مراقبت 
می کند. هرگاه خدمات مشتریان ضعیفی 
دریافت کردید، می فهمید که مدیر ضعیف 
یا منفی نگری مســئول این افراد است. 
از آنجا که نمی تواننــد رفتار منفی مدیر 
را تالفی کنند، آن را سر مشتریان خالی 
می کنند. همیشه این موضوع را می بینید.

کلید کار این اســت که شخصیتی گرم، 
دوســتانه و حامی برای افرادتان باشید. 
شما با مثبت، شــاد و مطمئن بودن جو 
سازمانی مثبتی ایجاد می کنید. در محیط 
کار، رییس )و هــر کاری که رییس انجام 
می دهد( اثری بی اندازه بر افکار، احساسات، 
نگرش  و رفتار کارمندان دارد. یک جمله  
مثبت یا انگیزاننده از سوی رییس می تواند 
موجب شــادی و بهره وری بیشتر فرد در 
طول روز شود. از سوی دیگر، یک نظر منفی 
یا اخم رییس موجب نگرانی، عدم اطمینان، 
و در نهایت بهره وری کمتر فرد در طول روز 
خواهد شــد. گفتار و رفتار شما به عنوان 

مدیر اثر زیادی بر سایر افراد دارد.

همهبهشمانگاهمیکنند
همه افراد همیشه به رییس نگاه می کنند. 
آن ها از گوشــه چشمشان نگاه می کنند. 
هر چیزی که به کسی بگویید، به سرعت 
به گوش همه می رســد. همه همه چیز 
را می دانند. هیچ رازی در کســب وکار یا 
ســازمان وجود ندارد. اگر نظری مثبت 
یا منفی درباره کســی دهیــد، حتی اگر 
تصادفی باشد، زودتر از آنچه تصور کنید 
به گوشش می رســد، و معموال تحریف 
می شود. در جلسات، شما برجسته هستید. 
همه به شما نگاه می کنند. همه از آن چه 
می گوییــد و انجام می دهیــد و حتی از 
سخنان و کارهایی که فراموش می کنید 

هم آگاه هستند.
یکی از بهترین روش های مدیریت با الگو 
این است که همیشه مثبت باشید. همیشه 
از کارمندانتان نزد سایر کارمندان به نیکی 
یاد کنید. هر وقت پشت سر افراد از آن ها 
تعریف می کنید، خیلی سریع به گوششان 
می رسد و اثر مطلوب ارتقای عزت نفس و 

بهبود تصویرشان از خود را به همراه دارد.

زمانامتحان
مهم ترین زمانــی که می توانیــد در آن 
سرمشق باشید، وقتی است که مشکلی 
پیش می آید، وقتی که تحت فشارید، وقتی 
که مشکل، نقص یا شکســت بزرگی در 
سازمان بروز می کند. این شرایط را »زمان 
امتحان« می نامنــد، یعنی زمان و مکانی 
که کیفیت واقعی شخصیت خود را نشان 
می دهید. این همان وقتی است که هویت 
واقعی خود را به همه نشان می دهید. در 
سال ۲۰۱۰، تشخیص دادند که سرطان 
حنجره دارم. برای کسی که یک کسب وکار 
بیست نفره را با سخنرانی های حرفه ای، 
سمینارها و سی.دی های صوتی و تصویری 
من به راه انداخته بود، کشف این موضوع 
که من به سرطان حنجره مبتال شده ام یک 

شوک واقعی بود.
در همین زمان، دریافتم که همه کارمندانم 
مخصوصا به خاطر نگرانی درباره امنیت 

شغلی شــان تحت تاثیر بیماری من قرار 
خواهند گرفت. مردم همیشه به درآمدشان 

فکر می کنند.
خوشــبختانه، تحــت نظــر پزشــکان 
فوق العاده ای بودم و سرطانم قابل  درمان 
بود. پزشکانم آن  را در مرحله اول متوقف 
کرده بودند و اگرچه بــرای مقابله با آن به 
شیمی درمانی، جراحی و رادیوتراپی نیاز 
داشتم، اما در خطر از دست دادن زندگیم 

نبودم. به محض اینکه دشواری موقعیتم 
را درک کــردم، عادتی ایجاد کردم که هر 
هفته به دفترم بــروم و با همه حرف بزنم. 
من همیشه مثبت، خوش بین و شاد باقی 
ماندم. اتفاق پیش آمــده، فرایند درمان، 
پیشامدهای احتمالی، زمان احتمالی از 
دست دادن صدا و مدت آن و همه جزئیات 

دیگر را برای آن ها توضیح دادم.
در نتیجه، اگرچه افرادم نگران بودند، سعی 

کردند مثبت باقی بمانند و کســب وکار 
شرکت را طوری پیش ببرند گویی همه 

چیز کامال عادی است.

فرصتیبراینشاندادنشخصیت
هر وقت مشکل یا بحرانی در کسب وکارتان 
دارید، به یاد داشته باشید که همه به شما 
چشــم دوخته اند. این فرصتی است که 
می توانید قابلیت ها و شــخصیت خود به 
عنوان رهبر را نشــان دهید. وظیفه شما 
این نیست که واکنشی منفی یا همراه با 
ترس به شرایط منفی داشته باشید، بلکه 
باید آرام و موثر واکنش نشان دهید و همه 
را برای یافتن راه حل و انجام کار درســت 

متمرکز کنید.
اگر به عنوان رهبر انتظار دارید که ســایر 
افراد موثر، کارا و وقت شناس باشند، باید 
خودتان هم موثر، کارا و وقت شناس باشید. 
زمان خــود را به خوبــی مدیریت کنید. 
اولویت های شــفافی تعیین کنید، روی 
مهم ترین وظایفتان کار کنید و در کارتان 
تالش و پشتکار نشان دهید تا همه ببینند. 
نمی توانید از دیگران انتظار داشته باشید 
که در سطحی باالتر از عملکرد روزانه شما 

کار کنند.
همچنین، به عنوان مدیر شــجاع و قاطع 
باشید. مشتاق پذیرفتن نقش  های اصولی 
باشــید، از کارمندانتــان حمایت کنید، 
تصمیمات محکمی اتخاذ کنید و توانایی 
توضیح دلیل کارهایتان را داشته باشید. 
فقط تجسم کنید که کارمندان هر روز و 
در هر شرایطی به شما چشم دوخته اند و 
با مشاهده رفتار شــما رفتارشان را شکل 
می دهند. سرمشق خوبی برای کارمندان 
باشید تا اگر همه مثل شما رفتار کردند، 
شــرکتتان به مکانی فوق العاده برای کار 

تبدیل شود.

تمرینهایعملی
۱. رفتاری که می توانیــد تغییر دهید را 
انتخاب کنید تا قابلیت و شخصیت شما 
به عنوان مدیر را نشــان دهد؛ رفتاری که 
انجام آن برای هر کسی مفید باشد )مثل 

وقت شناسی(.
۲. از امــروز ســعی کنیــد کــه هرگاه 
مشــکلی پیش آمد، آرام، مثبت و شــاد 
 باقی بمانید، زیرا همه به شــما چشــم

 دوخته اند.

همه به شما نگاه می کنند؛   

 آیا برای کارمندان تان الگو هستید؟

مهمترینزمانی
کهمیتوانیددرآن

سرمشقباشید،وقتی
استکهمشکلی

پیشمیآید،وقتیکه
تحتفشارید،وقتی
کهمشکل،نقصیا
شکستبزرگیدر

سازمانبروزمیکند.
اینشرایطرا»زمان
امتحان«مینامند.

یکیازمهمترینوظایفمدیر،مدیریتباالگووسرمشقبودن
برایکارمنداناست.اینکاربهآنهاکمکمیکندتاخود
ایدهآلشانراباشبیهشدنبهفردیکهاوراتحسینوتکریم

میکنند،شکلدهند.
هدایتباالگو،یکیازالزامــاتقطعیمدیریتوپیشنیاز
رهبریاست.شخصیتوعملکردکارمندانهرگزنمیتواند
بهتروبرترازرفتارها،استانداردهاوکمالمدیر،ازجملهشما
باشد.شمامسئولافزایشروحیهدرسازماننیستید.روحیه
ازباالبهپایینمیرسد.روحیهبرپایهویژگیوشخصیترهبر
یامدیرشکلمیگیرد.ســخنانواعمالمدیرانمسیرکل
بخشرامثبتیامنفی،بهرهوریاغیربهرهورمشخصمیکند.
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کسبوکارهایزرداینترنتی؛درآمدباالاماناپایدار

کســبوکارهــایزرداینترنتــیراقبــابــا
سایتهایزردمیشناختیم.ســایتهاییکهبههر
طریقیقصدکســبدرآمدازاینترنتراداشــتند.
سایتهاییکههرکاریمیکردندتاترافیکبیشترینصیبشانشود.اگر
یادتانباشدایمیلهاییکهچندسالپیشدراینباکسخوددریافتمیکردید
بیشترمربوطبهعناوینتحریککنندبود.ایندقیقاکارسایتهایزردیبود

کههمیشهبههرطریقیدنبالترافیکبیشتربودند.

 بیشــتر ســایت های زرد اینترنتی دارای تبلیغات انبوه و چشــمک زد و از همه بدتر 
پاپ آپ های روی اعصاب بودند. مجبور بودند! چون تنها راهی که ازش پول در می آورند 

گذاشتن تبلیغات در سایت شان بود!
سایت های زرد معموال دارای محتوای بی ارزش و بیشتر مواقع تقلبی بودند. برای اینکه 
ترافیک بیشتری داشته باشند از عناوینی استفاده می کردند که هیچ ربطی به محتوای 

صفحه مورد نظر نداشت.
اما االن بعد از چند سال حضور این جور سایت ها خیلی کم رنگ تر شده است. به خاطر 
اینکه همیشه شرایط آن طور نمی ماند که قبال بود. مخاطبان اینترنتی االن خیلی باهوش 
تر از قبل شده اند و دیگر به سمت سایت هایی با محتوای زرد و فریب دهنده و بی ارزش 

نمی روند. دیگر ارسال ایمیل هایی با عناوین فیک تاثیری ندارد. دیگر کسی این جور 
ایمیل ها را باز نمی کند.

اما موضوع این مقاله اصال درباره سایت های زرد نیست بلکه در مورد کسب و کارهای 
زرد هست. کسب و کارهایی که در مدت زمان کوتاهی درآمد های فوق العاده ای را به 
جیب می زنند اما همیشگی نیستند. کسب و کارهایی که طی یک بازه زمانی کوتاه و 

نامشخص درآمدهای باالیی به دست می آورند و بعد از مدتی از بین می روند.
در این مقاله دقیقا می خواهم در مورد این کسب و کارها صحبت کنم. پس اگر شما هم 
مشتاق هستید تا نسبت به کسب و کارهای زرد بیشتر بدانید تا انتهای این مقاله همراه 

من باشید.

بهچهکسبوکارهاییزردمیگویند؟
به طور کلی واژه »زرد« بیشتر به چیزهایی اطالق می شود که به قول خودمانی بی ارزش، 
بی محتوا و سرکاری هستند. شاید واژه زرد را خیلی جاها شنیده باشید. مثال مجله های 
زرد که معموال به مجله ایی زرد گفته می شود که اخبار دروغین منتشر می کند. معموال 
محتوای مجالت زرد بی ارزش و سرکاری هستند. فقط به خاطر اینکه خوانندگان بیشتری 

داشته باشند مجبور اند چنین محتواهایی تولید کنند.
در کسب و کارهای اینترنتی هم همینطور است. کسب و کارهایی که از راه هایی به درآمد 
می رسند که یا نقض قانون می کنند یا خدماتی که ارائه می دهند بی ارزش است ولی بازار 
هدف گسترده ای دارند. مسلما هر کسب و کاری که به درآمدهای باال می رسد طرفدار و در 

واقع خواهان زیادی برای محصوالت یا خدماتی که ارائه می کند دارد.

اگر بخواهم مثالی از کسب و کارهای زردی که االن نابود شده اند بزنم سایت های وی پی ان 
فروش بهترین گزینه است. اگر یادتان باشد وی پی ان یک زمان در کشور ما شدیدا طرفدار 
داشت و یکی از نیازهای اصلی کاربران اینترنتی محسوب می شد. اما االن با وجود فیلتر 
شکن های موجود دیگر کسی سمت وی پی ان نمی رود. و همین باعث شده تا وی پی ان 

فروش ها هم جمع کنند و برن سراغ کسب و کار دیگری!
درست است که درآمد وی پی ان فروش ها خیلی باال بود ولی همانطور که متوجه شدید 
درآمد این جور کسب و کارها هیچ وقت پایدار نیستند. با توجه به وضع جامعه )حداقل در 

کشور ما( هر لحظه ممکن است نابود شوند.
کسب و کارهای این چنینی زیاد اند. به عنوان مثال کسب و کارهایی که مربوط به تلگرام 

می شد هم زیاد بود. از کانال های بی محتوا با ممبر های فیک گرفته تا سایت هایی که 
ممبر می فروختند!

نگاهیبهکسبوکارهایزردکنونی
هم اکنون هم کسب و کارهای زرد اینترنتی زیاد هستند. مثل سایت هایی که ترافیک 
مصنوعی یا فیک می فروشند یا سایت هایی که بک لینک های انبوه می فروشند. تمام این 
کسب و کار ها خدمات بی ارزشی را می دهند اما چون طرفدار و در واقع خواهان زیادی دارند 
درآمدشان بسیار باالست. متاسفانه عدم آگاهی مردم از خیلی چیزها باعث شده است این 

کسب و کارهای زرد روز به روز بیشتر شوند.
به عنوان مثال خیلی ها نمی دانند خرید بک لینک به صورت انبوه کار اشتباهی است یا از 
لطمه های احتمالی که بازدیدهای مصنوعی به سایت وارد می کند اطالعی ندارند. تنها 

هدفشان پیشی گرفتن از رقبایشان است. اما غاقل از اینکه راه را اشتباه می روند.

خریدفالووراینستاگراموسایتهایپیشبینی
یکی از کسب و کارهای زردی که هم اکنون مخاطبان زیادی دارند سایت هایی هستند که 

فالوور اینستاگرام می فروشند. 
یکی دیگر از کسب و کارهای زرد اینترنتی که هم اکنون شاهد آن هستیم و روز به روز بیشتر 
می شوند سایت های پیش بینی فوتبال یا همان قمار خانه های اینترنتی است. متاسفانه این 
جور سایت ها هم جنبه کاله برداری دارند و پول مردم را به راحتی هر چه تمام تر از جیبشان 
می زنند. بازار سایت های شرط بندی فوتبال با شروع جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه داغ تر شد.

چرانبایدکسبوکاراینترنتیزردراهاندازیکنید؟
اگر می خواهید برای بلند مدت روی کســب و کارتان در اینترنت سرمایه گذاری کنید، 
اگر واقعا می خواهید کســب و کار اینترنتی را به عنوان شــغل اصلی تان انتخاب کنید 
هیچ وقت نباید به فکر راه اندازی کســب و کار زرد باشید. هرچند که پول زیادی در این 
 کســب و کارها وجود دارد ولی باز این دلیل نمی شود چنین کســب و کاری راه اندازی 

کنید.
اگر واقعا آینده براتون مهم است و می خواهید برندسازی کنید و فرد سرشناسی در حوزه 
کاری خودتان شوید با کســب و کار زرد هرگز نمی توانید. اگر توجه کرده باشید هویت 

صاحبان اصلی کسب و کارهای زرد همیشه پنهان است.

مدیرسبز
یـــادداشت
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،،
هروقتمشکلیابحرانی
درکسبوکارتاندارید،
بهیادداشتهباشیدکه

همهبهشماچشمدوختهاند.
اینفرصتیاستکهمیتوانید

قابلیتهاوشخصتخودبهعنوان
رهبررانشاندهید.

همیاروب
یـــادداشت

۶0هزارمیلیاردتومان
ازمحصوالتدانش
بنیانبهفروشرسید

معاون علم و فناوری رییس جمهور 
گفت:  با منویات مقام معظم رهبری 
پیرامون اقتصاد دانش بنیان هنوز 
فاصله زیادی داریــم؛ اما فعالیت 
بخشی از شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها تا به امروز قابل توجه 
بوده است.  سورنا ستاری معاون علم 
و فناوری ریاست جمهور، در مراسم 
امضای تفاهم نامه مابین معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و بیمه مرکزی، در پاســخ به سوال 
خبرنگار ایسکانیوز مبنی براینکه با 
توجه به تاکیدات رهبر انقالب در 
جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علم و فنــاوری تا به امروز 
تا چه حدی توانســته فرمایشات 
رهبری را در این بخش محقق کند، 
اظهار داشت: هم اکنون سه هزار و 
۶۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور 
مشغول به فعالیت هستند و عملکرد 
 آنها هر دو ســال یکبــار ارزیابی 
می شود. وی از لغو صالحیت بیش 
از ۷۰۰ شــرکت دانــش بنیان در 
کشور خبر داد و گفت: سال گذشته 
حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان فروش 
محصوالت شرکت های دانش بنیان 
بوده است که نقش قابل توجهی در 
تولید ناخالص ملی دارد. ســتاری 
تاکید کرد: با منویات مقام معظم 
رهبری هنوز فاصله زیادی داریم؛ 
اما فعالیت بخش از شــرکت های 
دانش بنیان و اســتارت آپ ها تا به 
امروز قابل توجه بوده است. ستاری 
با بیان اینکه ظرف چهار سال آینده 
باید رتبه ایران بــه ۵۵ بهبود یابد، 
 گفت: در مورد چالش موجود این 
شرکت ها بحث جدی محیط کسب 
و کار اســت همچنیــن نهادهای 
سیاسی، خدمات و قوانین از جمله 
مسائلی است که باید مرتفع شود. 
معاون علم و فناوری رییس جمهور 
گفت: هدف اصلی ما این است که از 
ظرفیت های موجود وزارتخانه ها 
در جهت پیشبرد اهداف توسعه ای 
و بهبود فضای کسب و کار استفاده 
کنیم. ســتاری افزود: بحث های 
متعددی در طی چهار سال گذشته 
در حوزه بیمه انجام شده بود که به 
نتیجه نرسیده بود؛ اما خوشبختانه 
بعد از گذشــت چند ســال امروز 
به نتیجــه رســید یم. وی تصریح 
کرد: بحــث اقتصــاد دانش بنیان 
بســترهای خاص را در بیمه الزم 
دارد و در این تفاهم نامه بسترهای 
 مناسب لحاظ شده است. همچنین
  شــرکت هــای دانش بنیــان و
استارت آپ ها احتیاج به خدمات 
جدید بیمــه ای دارند،هنوز بیمه 
 در بخش محصول و فــروش این 
شــرکت ها ورود پیدا نکرده است. 
استارت های بیشــتری وارد این 
صنعــت شــدند و بازهم نیــاز به 
فرهنــگ ســازی دارند چــرا که 
شرکت های دانش بنیان و استارت 
آپ ها بازیگران جدیدی هستند که 
خدمات نوآوری را ارائه می دهند و 
با این خدمات قیمت ها را کاهش 
می دهد و بازیگران سنتی را تحت 
الشــعاع قرار می دهند. ستاری با 
اشاره به اینکه در حوزه فین تک ها 
حدود ۱3۰ میلیارد تومان تراکنش 
انجام شــده اســت، گفت: امضای 
تفاهم نامه با بیمــه مرکزی می تواند 
به توسعه شــرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها کمک قابل توجهی 
کند؛ اما برای رســیدن به این هدف 
نیازمند هماهنگی جــدی بین این 

حوزه است.
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If you stand in the middle of the yard, you will 
find yourself surrounded by fourteen columns, 
each one adorned with a unique and intricate 
pattern of brickwork. You might also be interested 
in the alabaster stones which render sunlight 
through the basement. One of the most exquisite 
pieces of artwork inside the mosque is the wooden 
marquetry pulpit— “menbar” in Persian. The 
carpenter matched the wooden parts together 
like pieces of a puzzle. The pulpit is decorated with 
organic geometrical designs. According to the 
wooden inscription on the left side of the pulpit, it 
was created about 700 years ago. An underground 
water channel crosses beneath the mosque. There 
is a stairway that connects the mosque to the water 
channel and to chambers above the pool. In the 
past, people in prayer used the water for ablution. 
The basement used to be a praying chamber in hot 
summers and cold winters. The temperature in the 
basement is always moderate, never varying more 
than 10 to 15 degrees. The basement wasn’t actually 
built; it was dug into the ground, which means no 
materials used to construct it. 
Rigareh Watermill
The ancient Rigareh–a qanat-based water mill–is 
located in the Mohammadieh neighborhood. The 
age of this engineering masterpiece is unknown; 
however, some historians believe that it dates back 

to the pre-Islamic era. The water is supplied by the 
“Keykhosrow” qanat channel. The mill is placed 30 
meters underground. The access corridor to the 
mill is about 120 meters. A qanat channel crosses 
12 meters above the mill and fills the huge 8-meter 
water tank. When enough pressure is provided, the 
water is released and rotates the turbine. The waste 
water flows out the channel and joins the main 
qanat channel with a gradual slope 3km farther. 
Since the advent of electricity to grind the wheat and 
barley, this water mill has become a part of history. 
 Pirnia traditional 
 The Pirnia traditional house is a perfect example of 
the regional desert houses in terms of architecture 
and art. The house consists of an exterior, an 
interior, a deep garden, a silo room, and all of the 
facilities that a lord’s house needed to have. When 
you enter the house and pass the first corridor, you 
reach an octagonal room called “hashti”, which 
used to be a waiting room for clients and visitors. 
Beautiful paintings, amazing plasterwork of 
Qur’anic stories, a book of famous poems, and 
exquisite calligraphy decorate the living room. 
The house was constructed in the Safavid Period. 
First, a judge of Naein lived there. During the Qajar 
Period, the house belonged to a governor of Naein. 
A few decades ago, the house was purchased by 
the Ministry of Culture and Art. After renovation 
in 1994, the house was converted into the desert 
ethnology museum. 
Mosallah edifice
The Mosallah is another remarkable monument 
in Naein. Its vast garden used to be a popular 
recreational area, until a few years ago. The 
mausoleum inside the Mosallah was a pilgrimage 
site for visitors. The dome of Mosallah is opposite 
the dome of the shrine of Emamzadeh Sultan 
Seyyed Ali. These two are connected by a street. 
There is a water reservoir on one side of the garden, 
which can be accessed by people inside and outside 
the garden through a stairway on each side. Water 
in this reservoir was cooled by two wind towers. 
The water reservoir–ab-anbar–was in use until 
a few years ago. The architectural style of Naein’s 
Mosallah is characteristic of the Qajar dynasty. A 
number of literary, political and religious figures are 
buried on this site. Actually “mosallah” is an Arabic 
word for a place of prayer; but, no one knows if any 
praying was ever done at this location. The Mosallah 
is an octagonal mausoleum of dervishes and Qajar 
and Pahlavi political figures. It is encompassed 
by a Qajar-era military fort with a high wall thick 
enough for a horse to be ridden on. The pistachio 

trees around the turquoise-domed mausoleum 
and two tall wind towers make the complex very 
photogenic. 
The Castle of Narenj
it’s the remnant of a structure that was also known 
as Narin castle. The construction materials used 
in the castle, as well as its style of architecture,  
support the idea that it was built in the pre-Islamic 
era. According to surveys and evidence, this 
monument might belong to Partiyan period. 
The exact application of the castle is not known, 
however, it is thought to have been part of the 
military and official compounds of the city. Many 
researchers of the Safavid era have spoken of 
numerous castles known as Narikh Qalae, which 
were used for military purposes.Hence, it can be 
concluded that Naeen’s Narikh Qalae was also a 
military establishment. The famous historian and 
researcher, Estakhri mentioned there was a moat 
with 3000 feet perimeter dug around the castle.
The Bazaar
The Bazaar of Naein is another of Naeen’s 
remarkable, historical attractions. The bazaar 
extends 340 meters in a curved line from the Gate 
of Chehel Dokhtaran to the mosque of Khajeh Khezr. 
The bazaar is connected by main alleys, as well as 
by tributary passages to centers of neighborhoods. 
The bazaar has two crossroads or “chahar su”. Parts 
of the bazaar have been renovated. The many and 
varied shops in the bazaar were active until a few 
years ago. The bazaar has been almost deserted 
since the economic district was moved to streets. 
A number of Naein’s important monuments, such 
as the mosque of Sheikh Maghrebi, the mosque of 
Khajeh, and the Hosseinieh of Chehel Dokhtaran 
are still noteworthy facets of Naein’s extraordinary 
bazaar.
 Zurkhaneh
Zurkhaneh( literally “house of strength”) is a 
house of strength, the joy of effort, generosity, and 
chivalries spirit, love of country and combined with 
art and literature. Zurkhaneh is a sport of values. 
This sport with the thousands of years of history has 
played a great role in empowering the mental and 
physical health aspects of the people. Zurkhaneh 
Sports is a cultural heritage and good resource for 
Sports for All. Indeed, many countries are boosted 
from a social as well as humanitarian perspective. 
By proclaiming IZSF events, many countries have 
acknowledged the just tidy influential role of 
Zurkhaneh sports that can play in a country’s social, 
well-being and cultural development. there are 3 
zurkhanehs in Na’in but the Valiye Asr Zurkhaneh 

located in Valiye Asr street is the most suitable to 
visit.
Fatemi the traditional house
Fatemi House is the grandest traditional house in 
Naein. It is located in front of Narenj Castle, beside 
the old bazaar of Naein. The house was originally 
the possession of one of the most influential families 
in Naein. Fatemi House consist of a large number of 
sections, each one with a different function: winter 
living rooms, summer living rooms, stable, resting 
rooms, silos, corridors, dining rooms for guests, 
and other facilities. Most of the rooms are furnished 
with stained glass windows, inlaid wooden doors, 
and plasterwork. The house is now the property of 
a cultural heritage organization.
 cloak weaving
In Muhammadieh, a precinct of Na’in, there are 
some man-made caves. Locals call them sardab 
and aba bafi. Evidence shows that they were dug 
by the Zoroastrian inhabitants who used to live 
there because of the cave entrances open to the east 
where the sun rises. After they were abandoned by 
the Zoroastrians, Muslim inhabitants used them as 
loom workshops to weave cloaks and rugs.There 
is an ancient fort over the hill, 150 m away, with a 
small entrance at the back. There visitors can enjoy 
a beautiful perspective of the village and the desert 
around it.There is no fee for visiting the caves or 
the fort. The caves are open dawn to dusk, with a 
short break from noon to 13:30. Weaving cloaks by 
hand are one of the most valuable handicrafts and 
historical arts of Na’in. Some of the workshops are 
700 years old.
Naein’s winter textiles are very famous and are 
woven from two types of sheep and camel wools. 
Clothing styles have changed, but the cloaks are still 
quite famous in some Arab countries.
Mohammadieh
Muhammadieh is a village located about 2km 
east of Naein. The village name means “the ones 
who follow the Prophet of Islam.” There are some 
important cultural and economic factors that cause 
this village to stand out among the other villages in 
the region: the beautiful Jameh Mosque and the Sar 
Kuche Mosque, the glorious fortress, the ancient 
Rigareh watermill, and the cloak workshops.
The Mosque of Mohammadieh
This mosque was built in the late 10th and early 
11th Centuries A.D. The altar of the mosque and the 
ceilings on the two sides of the mosque’s nocturnal 
prayer hall or “Shabestan” bear much resemblance 
to the Jameh Mosque of Naein.
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 Chaleshtor 
Castle in 
Shahr-e Kord: 
A Tourist 
Attraction in 
Western Iran

Located five kilometers 
from the city of Shahr-e 
Kord, Chaleshtar 
Historical Complex was 
built toward the end of 
the Qajar era (1785-
1925) as the residence 
of a Bakhtiari chieftain 
named Khoda Rahm 
Khan.
The structures in 
this complex have a 
combination of Qajar 
era and European 
architecture and 
include a stone façade, 
a Khan-neshin or khan’s 
quarters, an Andarouni 
(interior) also known 
as Sotoudeh Castle, a 
bathhouse, storage 
rooms and stables.
The Khan-neshin, 
which is also known as 
the Khoda Rahm Khan 
Castle, has a balcony. Its 
decorations consist of 
mythical, floral, animal, 
bird and angel paintings 
and stone reliefs.  The 
Khan-neshin has been 
the location of the Labor 
and Life museum since 
2004 and displays items 
relevant to the nomadic 
way of life, farming and 
animal husbandry tools, 
clay oil lamps, paraffin 
lamps, and Chaleshtar 
locks.
Sotoudeh Castle or the 
Andarouni, which was 
the private quarters 
used by women and 
servants, has a façade 
with 8 stone pillars with 
grape and geometric 
stone reliefs. The second 
story of this palace has 5 
rooms.
This part of the complex 
has “London-style” 
paintings, which was the 
term used to define the 
combination of Western 
and Iranian paintings 
popular in the Qajar era. 
Painted scenes from the 
Layla and Majnun, and 
Joseph and Zuleika love 
stories, floral stucco 
reliefs and Quranic verse 
calligraphy have been 
used to adorn Sotoudeh 
Castel. Andarouni 
ceilings are covered in 
walnut wood panels. 
Doors and windows are 
made of walnut wood 
and have Girih patterns.
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Jame mosque of Na’in basement, 
Enlighten with the Alabaster stone
The initial construction of Jame 
Mosque dates back to the 8th Century 
A.D., but the whole of the complex 
has been constructed periodically. 
One of the oldest mosques in Iran. its 
magnificent plasterwork over the niche, 
the marvelous brickwork around the 
yard, and its silent basement–which 
may have been used as a fire temple 
before the mosque was built here—are 
only a few of the remarkable features 
of this mosque. This mosque has no 
Iwan and dome as do the other famous 
mosques in Esfahan and Yazd. A -28 
meter octagonal minaret was added to 
the mosque almost 700 years ago. 

 Rigareh Water mill  The Castle of Narenj 
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Turkey has warned 
Washington against its new 
sanctions on Iran, saying 
isolating the Islamic Republic 
is “dangerous”, Turkish 
Foreign Minister Mevlut 
Cavusoglu said on Tuesday.
“While we were asking (for) 
an exemption from the United 
States, we have also been very 
frank with them that cornering 
Iran is not wise. Isolating Iran 
is dangerous and punishing 
the Iranian people is not fair,” 
he said at a press conference 
during a trip to Japan.

“Turkey is against sanctions, 
we don’t believe any results 
can be achieved through the 
sanctions,” he added.
“I think instead of sanctions, 
meaningful dialogue and 
engagement is much more 
useful.”Washington this 
week imposed a second set of 
sanctions on Iran that aim to 
isolate the country’s banking 
sector and slash its oil exports.
Eight countries including 
Turkey have received a US 
waiver to continue importing 
Iranian oil.

Germany 
warns 
energy 
sanctions 
on Iran can 
threaten 
European 
security
German’s Foreign 
Minister Heiko Maas 
says the recent US 
sanctions on Iran’s 
energy sector could 
escalate tensions in 
wider West Asia and 
threaten European 
security.
“We think that this 
step is wrong,” said 
German Foreign Min-
ister Heiko Maas in 
relation to US’ re-im-
position of sanctions 
against Iran, target-
ing the country’s 
energy and banking 
sectors.  
According to Energy 
Reporters, he told the 
media that “Germany 
would take measures 
to protect the nuclear 
agreement” of which 
US pulled out back in 
May in a unilateral 
and unlawful move 
that triggered criti-
cism and condemna-
tion from the inter-
national community.
Maas said the ener-
gy sanctions could 
boost tensions in 
wider West Asia and 
threaten European 
security, Energy Re-
porters added.
He added that EU 
is taking necessary 
measures so that the 
Iranian economy 
would not collapse 
and lead to destabi-
lization.
“We are now work-
ing to forge new in-
struments within 
the European Union, 
such as the special 
purpose vehicle, to 
make sure that busi-
ness can still be done 
with Iran,” Maas told 
a Berlin press confer-
ence.
Brussels is working 
on the SPV to help 
maintain the eco-
nomic benefits of 
the nuclear deal for 
Iran in the face of US’ 
withdrawal and re-
imposition of sanc-
tions.
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Turkey warns US its Iran sanctions 
are not fair

“Iran’s situation is better than 
pre-2016 because of high oil 
prices and the fact that the U.S. 
is isolated this time,” said a 
European diplomat who asked 
not to be further identified, 
according to Reuters.
Iran emerged in early 2016 from 
years of global sanctions under 
a deal with world powers that 
curbed its disputed nuclear 
program. But President 
Donald Trump withdrew the 
United States from the deal in 
May, calling it flawed to Iran’s 
advantage, and reimposed 
far-reaching U.S. sanctions in 
phases, with the most damaging 
oil and banking penalties taking 
effect on Nov. 5.
But the broadly united front 
of world powers that enforced 
sanctions on Iran previously, 
pushing Iran into nuclear 
restraint, has unraveled since 
Trump took office and clashed 
with allies over everything from 
trade to collective security.
The other signatories to the 
nuclear deal - Germany, 
France, Britain, the European 
Union, Russia and China - have 
condemned Trump’s walkout 
from the pact. The EU is 
preparing a special mechanism 
to enable payments for Iranian 
oil and other exports without 
U.S. dollars, possibly through a 
barter system.
“It will be a difficult period but 
Iran’s economy will withstand 
it for various reasons,” a second 
diplomat said, “including (the 
fact of) Russia being under (U.S. 
and EU)sanctions, Saudi Arabia 
having its own financial and 
political issues, and (trade war) 
between China and the United 
States.”
Big power disunity and EU 

moves to circumvent Trump’s 
sanctions regime have given 
Tehran a psychological boost 
- but not dissuaded foreign 
businesses ranging from oil 
majors to trading houses and 
shipping concerns from pulling 
out of Iran for fear of incurring 
new U.S. penalties.
Still, while the U.S. clampdown 
will probably trigger recession 
in Iran next year, economic 
meltdown should be avoided, 
with a reduced but still 
significant volume of oil exports 
continuing, a Fitch solutions 
analyst said.
“Tehran is still likely to see a 
substantial share of its foreign 
exchange earnings maintained,” 
Andrine Skjelland told Reuters. 
“This will enable Tehran to 
continue subsidizing imports 
of selected basic goods, keeping 
the costs of these down and 
thus limiting inflation to some 
extent.”
In hopes of mitigating the 
immediate economic hit, 
Iranian authorities have hinted 
that Tehran might have to sell its 
oil at a discount to entice buyers 
going forward.
“Oil revenues might decline but 
(they) will still be enough to 
run the country,” said an official 
involved in Iran’s international 
commerce. “If we sell our oil for 
$1 less than market price, it will 
have tens of buyers.”
In another counter-measure 

made possible by state control 
of the oil sector, Iranian 
authorities are using special 
exchange centers to sell dollars 
at cheaper rates to importers of 
basic foods, medicine and other 
essential goods.

But Iranian officials are defiant, 
citing Trump’s isolation in 
repudiating the nuclear deal, 
climbing oil prices and Trump’s 
agreement to grant sanctions 
waivers to eight countries 
especially dependent on Iranian 
crude.
“Crude prices are rising. Even if 
Iran’s oil sales drop to 800,000 
barrels per day (bpd), we will be 
able to run the economy. But we 
will send much more than that. 
Our economy will be far from 
collapse,” said a senior Iranian 
official.
“Our budget is based on oil of 
$57 per barrel and is now over 
$75 per barrel.”
Trump granted 180-day 
sanctions waivers to China, 
India, South Korea, Japan, Italy, 
Greece, Taiwan and Turkey, 
which together took in over 80 
percent of Iran oil exports last 
year, Refinitiv Eikon data shows. 
Still, Iran demonstrated 
considerable resilience and 
ingenuity in coping with earlier 
international sanctions, and 
there is little to suggest Tehran 
could not do this again.

Iran protests US’ sanctions 
on its shipping
 Iranian embassy in London has protested the 
US’ sanctions on Iranian shipping.
In a letter to the Secretary General of the 
International Maritime Organization (IMO), 
Iranian embassy in London condemned the US’ 
move to impose unilateral sanctions against 
Iran shipping, Iranian ambassador to London 
Hamid Baeidinejad said in a message posted on 
his telegram account on Thursday.
In the letter to the IMO Chief, the Iranian 
embassy described the US’ measure as in 
violation of international maritime treaties 
and a move that endangers safe navigation, the 
Iranian envoy added.
The Iranian embassy urged the IMO Assembly 
to conduct an extensive investigation into the 
case, he noted.
Baeidinejad referred to the US State Department 
Iran Action Group Coordinator Brian Hook’s 
claims in that connection and said that 
Iranian ships will continue shipping in spite of 
Washington’s illegal demand.
He noted that the US will be responsible for the 
consequences of any incident in the sea.
Hook in a press briefing on Wednesday warned 
other countries against the risk of transit of 
Iranian tankers through their waterways. 

Iran Air Has No Problem 
in Supplying Aircraft Fuel: 
CEO
CEO of Iran Air Farzaneh Sharafbafi said the 
national flag-carrier airline has no problem in 
supplying fuel to its aviation fleet despite recent 
US sanctions against the Islamic Republic.
Speaking to the Tasnim News Agency, Sharafbafi 
pointed to Washington’s recent embargos on 
Iran’s aviation sector and said, “The Americans 
have imposed sanctions on about 65 air 
planes of the Iran Air, some of which have been 
grounded for decades.”
The aviation official further said Iran Air does 
not have any problem in providing fuel for its 
aircraft in foreign flights.
The remarks came as the second batch of US 
sanctions against the Islamic Republic took 
effect on Monday.
On May 8, the US president pulled his country 
out of the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), the nuclear deal that was achieved 
in Vienna in 2015 after years of negotiations 
among Iran and the Group 5+1 (Russia, China, 
the US, Britain, France and Germany).
Following the US exit, Iran and the remaining 
parties launched talks to save the accord.
Trump on August 6 signed an executive order re-
imposing many sanctions on Iran, three months 
after pulling out of the Iran nuclear deal.

Iran is likely to ride out the storm 
from U.S. oil sanctions, suffering 
recession but no economic 
meltdown, thanks to rising crude 
prices and deepening divisions 
between the United States and 
other major powers, officials and 
analysts say.

Iran’s economy likely to ride 
out U.S. sanctions storm

news

Iran, South Korea to Do Trade 
Exchanges in Local Currencies
 Tehran and Seoul reached an agreement to conduct their trade 
exchanges in their national currencies rather than the US dollar.
The two countries will restart the won-based settlement of 
bilateral trade transactions using the accounts of the Central Bank 
of Iran at two South Korean banks: Woori Bank and the Industrial 
Bank of Korea, media reports said.
The move came after the US announced on Monday that it had 
restored all Iran sanctions that had been lifted in 2015 after a 
nuclear deal was signed between the country and the six world 
powers.
Following the US withdrawal from the Iran nuclear deal back in 

May and the reinstatement of economic sanctions on Iran, US 
President Trump vowed to cut Iran’s oil sales to zero. Tehran has 
said it will continue to sell oil despite the new sanctions.
On Monday, the US announced South Korea, along with seven 
other countries, will be granted waivers on Iranian crude oil 
purchases.
Following the announcement of waivers, SK Innovation, South 
Korea’s biggest oil refiner by sales, said it was planning loadings 
of condensate from Iran for early January.
SK Innovation said the waiver is for six months though it can be 
extended and that the company was looking to diversify supply 
sources.
South Korea is the largest buyer of Iranian South Pars condensate, 
an ultra light oil which is mainly used as a raw material to make 

petrochemicals like plastics.
South Korean refiners and petrochemical producers suspended 
shipments of Iranian crude and condensate in July for the first time 
in six years, ahead of the early November deadline set by the US to 
end trade with Iran.
On Sunday, the US Treasury Department announced all sanctions 
on Iran lifted under the 2015 nuclear deal will be back in force on 
November 5.
According to Treasury Secretary Steven Mnuchin, the sweeping 
sanctions will see 700 people blacklisted, including people who 
were granted relief under the 2015 deal, as well as over 300 new 
names.
Speaking to reporters on Friday, Mnuchin said the sanctions will 
also target payments made through the EU’s SPV channel.

“Tehran is still likely 
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Andrine Skjelland 

told Reuters. 
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and thus limiting 

inflation to some 

extent.”



Traces of acid found at Saudi consul 
general's home
Saudi authorities used acid and other chemicals to 
dispose of slain journalist Jamal Khashoggi's body, 
a source at the Turkish attorney general's office has 
told Al Jazeera.
The source said traces of hydrofluoric acid and 
other chemicals were found in a well at Consul 
General Mohammed al-Otaibi's home in Istanbul.
Al Jazeera's Andrew Simmons, reporting 
from Istanbul, said on Thursday that Turkish 
investigators were able to take samples from the 
well when they were first granted access last month.
'We know that on the night of October 16 to 17, 
when the Turkish investigators were working 
inside the residence and wanted to gain full access 
to the garden and the well shaft, they were not given 
permission […] but were able to briefly take some 
samples from it with rods from the top of it,' he said.
'Those samples have been processed and they 
include proof that there had been hydrofluoric and 
other chemicals.'
Simmons said the other samples taken from 
the sewerage and drainage system around the 
diplomatic district also showed the use of acid.
Saudi Arabia had consistently maintained that 
Khashoggi left the consulate building after 
obtaining the necessary paperwork that would 
allow him to marry his Turkish fiancee before 
admitting to the journalist's killing on October 20.
It has since provided conflicting accounts about the 
way in which Khashoggi was killed.
US, UK, France Are Behind Millions 
of People Starving in Yemen
The US, UK, and French governments are behind 
millions of people starving in Yemen because they 
are “supporting this war,” an Oxfam representative 
stated, urging London to stop beefing up Saudi 
Arabia’s military.
“We have 14 million people starving,” Richard 
Stanforth, Oxfam UK’s regional policy officer for the 
Middle East, told RT.
"British, French, American governments are all 
behind this, they are all supporting this war," he 
stated.
Stanforth blamed the British government in 
particular, saying that London should stop its 
arms sales to Saudi Arabia, which is accaused of 
targeting food supplies and even no-strike locations 
in Yemen.
“We’ve seen attacks on water infrastructure, on 
hospitals, warehouses of food. This pattern is 
continuing. Certainly, it’s the airstrikes that are 
killing most civilians,” he stressed.
Stanforth said Riyadh’s bombing is not sparing 
humanitarian sites either… including that of Oxfam. 
Saudi Arabia is “aware of many of these locations” 
and along with the UAE, it is still hitting them, he 
added.

Moscow: Washington’s Sanctions Show 
Its Weakness to Solve Real Issues

"For the United States, this 
[statements on sanctions] 
has become a usual approach. 
Unfortunately, it shows not power, 
but weakness, just inability to solve 
real issues facing the US and real 
issues with the US participation 
on the international arena. This 
is distracting attention from real 
impotence to take steps on those 
issues, which are really on the 
agenda. Naturally, it’s impossible to 
frighten Russia by any ultimatums," 
Zakharova said, TASS reported.
The diplomat also questioned the 
professionalism of US officials, who 
make these statements."Russia 
eliminated the military and chemical 
arsenals, which it used to have, 
a long time ago. This was checked 
and confirmed in due order by 
members of the Organization for the 
Prohibition of Chemical Weapons 
(OPCW). However, the US has not met 
its commitments on the destruction 
[of these arsenals] and keeps delaying 
the completion of this process," she 
added."So, the Americans should 
apply their law to themselves. We call 
on the US to do so and punish those in 

the US, who encourage terrorists in 
Syria to carry out provocations and 
use toxic agents," Zakharova stated.
US Department of State 
Spokesperson Heather Nauert 
said earlier Washington was set to 
act in accordance with the law on 
chemical and biological weapons 
that stipulates imposing another 
package of sanctions against Russia. 
According to the US diplomat, the 
Department of State informed the 
US Congress on Tuesday that it 
"could not certify that the Russian 
Federation met the conditions 
required by the Chemical and 
Biological Weapons Control and 
Warfare Elimination Act of 1991".
The United States’ sanctions 
on Russia over Moscow’s alleged 
involvement in the poisoning of 
former Russian intelligence officer 
Sergei Skripal and his daughter 
Yulia in the British city of Salisbury 
came into effect on August 27. The 

US Department of State argues 
that Russia is in breach of the 1991 
Chemical and Biological Weapons 
Control and Warfare Elimination Act.
Washington banned the supply of 
electronic devices and other dual-
use products to Russia, but with a 
number of exceptions. Also, in 90 
days’ time the US authorities will 
make a decision on a second 
package of sanctions against Russia 
depending on whether it complies 
with a number of conditions set to 
it.The second package of restrictions 
includes the lowering the status of 
bilateral diplomatic relations or their 
total freeze, a de-facto full ban on any 
Russian imports to US (including oil 
and oil products) and US exports to 
Russia (except food) and a ban for 
planes of any Russian government-
controlled air carrier to land in US, 
and also blocking loans for Moscow 
in the framework of international 
financial organizations.

Moscow won’t be frightened by 
the statements of US officials 
on possible new anti-Russian 
sanctions because they signal 
Washington’s weakness to solve 
pressing issues, Russian Foreign 
Ministry Spokeswoman Maria 
Zakharova told

Amnesty International has warned 
against what appears to be imminent 
executions of a dozen Shia men on death 
row in Saudi Arabia, blasting the Riyadh 
regime for resorting to death sentences 
as a “tool” to suppress the kingdom’s Shia 
minorities.
The UK-based rights body said in 
a report on Wednesday that there are 
signs the jailed Shia men – who had been 
sentenced to death in 2016 – could be 
facing imminent execution as they were 
transferred to Saudi Arabia’s so-called 
Presidency of State Security.

That institution was created last year with 
the aim of diminishing the powers of the 
Interior Ministry and putting the king in 
direct control of “state security” matters.
“The families of the men are terrified 
by this development and the lack of 
information provided to them on the 
status of the cases of their loved ones,” said 
Heba Morayef, Amnesty’s Middle East and 
North Africa director.
“Given the secrecy surrounding Saudi 
Arabia’s judicial proceedings, we fear that 
this development signals the imminent 
execution of the twelve men,” Morayed 

added.
She further said the men had been found 
guilty of what is claimed to be spying for 
Iran in “a grossly unfair trial.”
“Saudi Arabia is one of the world’s most 
prolific executioners and regularly 
uses the death penalty as a political 
tool to crush dissent from the country’s 
Shia minority, demonstrating its total 
contempt for the value of human life,” 
Morayed added.
Saudi Shia Muslims have long been 
subjected to discriminatory and abusive 
policies by the regime in Riyadh. Saudi 

rulers 
have also kept the 

kingdom’s eastern regions – where the 
Shia Muslims are mainly based – under 
crackdown in attempt to prevent the 
minority community from practicing 
their religion.Dozens of Shia activists 
have been languishing behind bars since 
2011 merely for participating in protests 
calling for full equality and basic rights for 
all Saudis.

Riyadh uses death penalty as tool to crush Shia dissidents: 
Amnesty

report
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 Pompeo's remarks against 
Gen. Soleimani ‘disgraceful’
The political head of the Ideological-Political Bureau at 
the office of the Commander-in-Chief of Iran’s Armed 
Forces said Thu. that the recent remarks by the US 
Secretary of State Mike Pompeo against Major General 
Ghasem Soleimani will bring nothing but shame to the US 
government in the eyes of the oppressed people.
General Soleimani is a very popular figure among people 
of Iran and region and the recent positions of US Secretary 
of State Pompeo is ‘disgraceful’ for the US government, 
Brigadier General Mehdi Sanaeirad told Mehr News 

correspondent on Thursday.
He then noted Pompeo's anti-Iran remarks in a joint press 
conference with the Secretary of Treasury Department 
Steven Mnuchin a couple of days ago, adding “Pompeo’s 
stance in this regard is the result of the US' utter failure 
and defeat during the forty years since the glorious victory 
of the Islamic Revolution.”
The victories of the Axis of Resistance in Iraq and Syria 
under the wise management of Major General Soleimani 
have thwarted all plans and conspiracies of the United 
States in the region, so that the US government’s plans in 
the region are doomed to failure, he added.
Elsewhere in his remarks, Sanaeirad pointed to the recent 

stance of the US authorities on 
Yemen and added, “we are 
witnessing the retreat of 
the United States from their 
positions in Yemen, and this 
is the result of a shift in the 
balance in the region and the 
US considers Iran as the main 
factor behind it.”
Islamic Awakening and creation of Axis 
of Resistance prompted people of the region to reject the 
US domination, he said, adding, “of course, the US wrong 
strategies have imposed many failures on them.”

 Senior Iranian 
official on Thursday 
u n d e r l i n e d 
importance of 
good ombudsman 
in bridging social 
gaps.Through good 
decisions made 
by ombudsman, 
people's rights are 
safeguarded, Head of 
the General Inspection 
Organization of 
Iran (GIO) Nasser 
Seraj said at an 
i n t e r n a t i o n a l 
conference of 
Eurasian Ombudsman 
Association in 
Moscow .A good 
Ombudsman can fill 
the gaps which are the 
cause of racial, gender, 
religious and sexual 
discrimination in 
various societies, the 
Iranian official noted.

The US is more isolated 
than ever before and 
its allies do not follow 
its policies, senior 
Iranian lawmaker said 
on Thursday.
The US will lose the 
economic war on Iran 
and its allies will not 
follow it in the anti-
Iranian sanctions, 
Mehrdad Lahouti, 
a member of the 
Parliament (Majlis)’s 
Energy Commission 
said.
He made the remarks in 
an exclusive interview 
with the Islamic 
Republic News Agency 
(IRNA).
Lahouti said the US 
sanctions against Iran 
are not supported by 
other members of the 
UN Security Council 
and the country is more 
isolated than ever.
The Iranian nation is 
united and will bypass 
the sanctions, the MP 
added.
The US President 
Donald Trump 
announced early May 
that Washington would 
pull out of Iran nuclear 
deal and reinstate 
sanctions which had 
been lifted under the 
accord.

Iran official 
stresses 
ombudsman role 
in bridging social 
gaps

US isolated 
than ever: MP
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An Iranian lawmaker played down 
concerns over how new US sanctions 
could harm Iran, saying the White 
House itself has come to the conclusion 
that economic embargoes are futile and 
unilateral policies would get nowhere.
In an interview with Tasnim, Chairman 
of the Iranian Parliament’s Economic 
Commission Mohammad Reza Pour 
Ebrahimi said the US sanctions that 
came into force a few days ago are 
not anything new, as the US unfair 

restrictions have been constantly in 
place since the victory of the Islamic 
Revolution four decades ago.
The sanctions would have a negative 
impact on Iran’s economy throughout 
the past decades if they were really 
effective, he said, adding that the US 
even failed to carry out its plan to drive 
Iran’s oil exports down to zero by 
November 4.
It has become clear for Americans that 
it is impossible to act unilaterally under 

the new conditions, he stated, pointing 
to the European Union, Russia, China 
and India’s opposition to Washington’s 
policies.
US President Donald Trump has moved 
to snap back what he calls “crippling 
sanctions” on Iran that target the oil, 
banking and industrial sectors, and 
has threatened more action to change 
Tehran’s behavior.
A fresh round of US sanctions against 
Iran came into force on November 4.

US Unable to Act Unilaterally: Iranian MP

However, the US 

has not met its 

commitments on 

the destruction [of 

these arsenals] and 

keeps delaying the 

completion of this 

process," 



Iran’s economy likely to ride 
out U.S. sanctions storm

IRGC Commander: Iran Able to Foil Enemy's 
Plots Anywhere
Lieutenant Commander of the Islamic Revolution Guards Corps 
Brigadier General Hossein Salami underlined the Iranian Armed 
Forces' capability to ruin enemy targets in any place and any time.
"Enemy is seeking to strike a blow to Iran, but it will suffer a heavy 
defeat," General Salami said.
He described the US as a declining power, and said, "The economic war is 
the enemy's only way to pressure Iran, but it will not achieve a success and it 
will only strengthen the Islamic Republic."
General Salami said that enemies have posed all types of threats and pressures against Iran, 
but to no avail.

In reaction to US 
Secretary of State 
Mike Pompeo's claim 
about Saudi Arabia's 
humanitarian aid 
to Yemen, Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif said in 
a tweet addressing 
Pompeo 'Have you no 
shame?'
Zarif said in his 
Thursday's tweet 
'You know what @
SecPompeo? It's the 
Yemenis themselves 
who're responsible 
for famine they're 
facing. They should've 
simply allowed your 
butcher clients—who 
spend billions on 
bombing school buses 
& 'millions to mitigate 
this risk'--to annihilate 
them w/o resisting. 
#HaveYouNoShame.'
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"The cultivated land area of saffron in this county 
is 40 hectares, the production amount per hectare 
is 8 kilograms, but some farmers succeeded in 
increasing the amount of saffron harvesting to 20 
kilograms per hectare," Heidarali Golmohamamadi 
said.
"In the past, 10 kilograms saffron was harvested per 

hectare, but this amount has reached to 20 kilograms 
per hectare by adding composted cow manure and 
quicksand," he added. "If saffron is cultivated among 
the trees, the saffron bulb won't lose it humidity, its 
stem will be more qualified and bigger than usual," 
he continued.
Pointing to this fact that saffron harvesting have 
created jobs in the county, he said, "If special 
temperature treatment do not happen within three 
hours after harvesting, 50 percent of its quality, color, 
and smell will be lost."
"250 kilograms saffron from 30 hectare cultivated 
land area were harvested last year. Many farmers 
have cultivated this product during the recent years, 
since saffron requires low amount of water," he 
emphasized.

 "Even a tree without a license and the 

experts' opinions has not been lopped 

since last October," the CEO of the parks, 

and green space of Isfahan municipality said.
"Poplar and other trees which have low safe 
useful life expectancy will be rotten out after 
about 30 to 35 years; therefore, they may fall 
when the wind blows as they are so fragile," 
Forough Mortezaeenejad said.
"Considering the fact that these trees have 
caused injuries and property damage during the 
recent years, the trees planted in all 15 municipal 
districts and Najvan area will be visited by the 
committee on the elimination of the risks. This 
committee consists of the experts in the fields of 
plant pathology and horticulture, as well as green 
space authorities," she added.
"Removing and displacing the trees existed along 
the developmental projects throughout the city 
are also possible after the exact investigations. 
We are concerning about the environmental 

issues and try to observe the citizens' rights," he 
continued.
Saying that tomography devices examine the 
degree of hollowness inside the trees, she said, 
"Currently, the experts will recognize tree's 
level of hollowness according to their outward 
symptoms, but by using this device, the hollow 
trees will be identified and cut down without any 
hesitation." 

Salak disease or leishmaniasis in medical 

terminology, is a parasitic disease caused 

by the bite of a female phlebotomine 

sandfly.
The symptoms include skin sores, breathing 
difficulty, runny nose, weight loss, fever and 
weakness that lasts for weeks. Its common 
attacks mainly involve the facial skin. Infected 
patients should be treated as soon as possible 
if their lesions are slow to heal, painful and 
disfiguring.
Unfortunately, Salak disease is spreading in 
the eastern areas of Isfahan and nobody knows 
how many victims have suffered from this 
illness. Some people claimed that 280 people 
are infected and others report the double of 
this number, but a large crowd of people in the 
Varzaneh medical center shows the spreading 
of this disease among the families  live in this 
county. Also, the authorities' solutions are not 

enough to heal the corrosive wounds specific 
to this disease, since according to what the 
member of Varzaneh Islamic Council said, 130 
Switzerland's vaccines have been sent to the 
health center but because of their low impact, 
10 vaccines should be used for each patient. The 
real problem here is that the medicines are not 
enough even for one tenth of the patients!

 Iranian Foreign Minister Mohammad Ja-

vad Zarif said in a tweet on Thursday that 

the United States must be held accounta-

ble for its crimes against humanity.

Zarif: US accountable for crimes against humanity
Zarif tweeted 'Just as with Yemen, @SecPompeo 
blames Iran for unlawful US sanctions preventing 
Iranians’ access to financial services for food and 
medicine. Naturally, we will provide them for our 
people in spite of US efforts. But US is accountable 
for crimes against humanity re Iran & Yemen.'
On May 8, US President Donald Trump pulled his 
country out of a nuclear deal struck by Iran and six 
world powers known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action under which Iran agreed to curb its 
nuclear program in exchange for lifting of sanctions. 
The US president also reinstated the sanctions 
already lifted under the JCPOA and vowed to impose 
the highest level of economic ban on Iran.
The second round of US sanctions against Iran 
targeting Iranian oil exports, shipping, aviation 
industry and banking affairs went into effect as of 
Monday.

The US unilateral move has been condemned by 
other signatories of the JCPOA namely the UK, 
France, Germany, Russia and China which have 
voiced their commitment to the deal and vowed to 
protect the trade between their companies and Iran. 
The EU is preparing a special mechanism to enable 
payments for Iranian oil and other exports without 
U.S. dollars, possibly through a barter system.
Through his 'economic terrorism' weapon and 
unilateral sanctions, Trump is after waging a 
psychological warfare against Iran but the events 
unfolding in recent months and the world's refusal 
to toe the US line showed that Washington will never 
attain its goals.

Harvesting 300 kilograms saffron 
in Golpayegan predicted

No trees cut down intentionally

Salak disease Kills beauties in east 
of Isfahan

Zarif: US accountable for crimes 
against humanity

"It is predicted to harvest 300 kilograms saffron 

from the 40 hectares cultivated land area in 

Golpayegan County," the head of the agriculture 

Jihad organization said.
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