
آیفون ارزان هم از راه می رسد
در حالی که پیش از این تصور می شد، اپل در شهریور ماه سه 
مدل آیفون تازه عرضه می کند، حاال گفته می شود قرار است 

 مدل چهارمی از این گوشی هوشمند جایگزین آیفون 
اس ای شود.

به گزارش دیجیتال ترندز، منابع نزدیک به اپل تا به حال 
مدعی بودند قرار است مدل ۶.۵ اینچی آیفون ایکس 

پالس، مدل ۵.۸ اینچی آیفون ایکس و مدل ۶.۱ اینچی 
آیفون که از دو مدل دیگر ارزان قیمت تر است در شهریور 

ماه در دسترس عالقمندان قرار بگیرند. ...

بازار طال و سکه  97/6/3 ساعت 15:05
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,451,0003,451,000قدیم

سکه طرح 
3,842,0003,872,000جدید

1,751,0001,751,000نیم سکه

901,000896,000ربع سکه

496,000501,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,275,0001,282,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18294,330295,950 عیار

یک گرم طالی 
19310,660312,370 عیار

یک گرم طالی 
24392,450394,600 عیار ادامه در صفحه 

وی افزود: احداث پل 
غدیر با هشــت دهانه 
۳۰ متری و انجام یک 
کیلومتر راهســازی، 
احــداث پــل زیرگذر 
کمربنــدی خمینــی 
شــهر بــا ۴ کیلومتر 
راهســازی، احــداث 
پل زیرگذر دهســرخ با یــک کیلومتر 
راهسازی، احداث پل ساسان در محور 
خوانســار بــا ۴ کیلومتر راهســازی و 
احداث پل اژیه در محــور زیار – اژیه با 
یک کیلومتر راهســازی نیــز از جمله 
پروژه هایی اســت که با اعتبــار ۱۹۶ 
میلیارد ریال در ایــن ایام به افتتاح و به 

بهره برداری می رسد.
وی به انجام عملیات آسفالت راه ها در 
سطح استان اشاره کرد و گفت: آسفالت 

شش راه قهجاورســتان- کارخانه قند، 
آســفالت ســه راهی الریچه- پوده در 
دهاقان، آســفالت محــور جعفرآباد- 
فرخی در خوروبیابانک،آسفالت محور 
فاویــان- دســتجرده در گلپایــگان و 
آســفالت محور رحمت آبــاد در تیران 
و کرون جمعا به طــول ۲۹ کیلومتر با 
اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال انجام و 

افتتاح خواهد شد.
وی از افتتاح ۲۹۶ واحد مسکن مهر در 
سطح اســتان در هفته دولت خبر داد و 
افزود: ۱۵۰ واحد مســکن مهر در شهر 
نایین، ۷۲ واحد در شــهرضا، ۲۴ واحد 
در آران وبیدگل و ۵۰ واحد در سمیرم  
به افتتاح خواهند رسید که در راستای 
تامین خدمات روبنایی این واحدها نیز 
۳۱ پروژه خدمات روبنایی شــامل ۲۶ 
پروژه تجاری-خدماتی در نایین، ۲ باب 
مدرسه در دولت آباد و شهرضا و سه باب 
مسجد در نطنز، گلپایگان و شهرضا به 

افتتاح است.

مدیــرکل راه وشهرســازی اســتان 
 هم چنین با اشاره به اقدامات انجام شده 
در حوزه بازآفرینی شهری، اظهار کرد: 
احداث پایگاه سالمت پروین اعتصامی 
و احداث ســالن اجتماعــات آموزش 
بهداشــت عمومی در خمینی شــهر، 
روکش آســفالت معابر محالت زینبیه 
و دارك در اصفهان، روکش آســفالت 
جوی آباد وازیچــه و قرطمان خمینی 
شهر، کف ســازی و بدنه سازی محور 
بنی طبــا – نقشــینه در آران وبیدگل، 
عملیات عمرانی بافت فرهنگی تاریخی 
آقا بزرگ کاشان، عملیات عمرانی بافت 
فرهنگی تاریخی محتشــم در کاشان و 
بهره برداری مجدد خانه دکتر عظیمی 
آرانی در آران وبیــدگل به متراژ ۴۴۰۰ 
متر مربع از جمله اقدامات این اداره کل 
در راستای بهسازی ونوسازی بافت های 
ناکارآمد شهری در اســتان بوده که با 
اعتباری بیش از ۵۵ میلیارد ریال انجام 

و آماده تحویل است.

غالمی مطرح كرد:

افتتاح 173 کیلومتر راه در استان اصفهان

 150 واحد مسکن 
مهر در شهر نایین، 72 

واحد در شهرضا، 24 
واحد در آران وبیدگل 
و 50 واحد در سمیرم  

به افتتاح خواهند 
رسید.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان از افتتاح 173 
کیلومتر راه، 296 واحد مسکن مهر و انجام هشت پروژه 
عمران وبهسازی در بافت های ناکارآمد شهری در استان 

اصفهان خبر داد.
به گزارش اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان، 
حجت اله غالمی به مناســبت فرارسیدن هفته دولت 
با تشریح اقدامات انجام شــده در این زمینه، گفت: 
احداث باند دوم دامنه- خوانسار-گلپایگان- خمین، 
احداث بزرگراه کاشــان- مشــهد اردهال- برزك، 
احداث بانــد دوم نایین- انارك،  احــداث کمربندی 
خمینی شــهر- نجف آباد، احــداث کمربندی آران 
وبیدگل و اتصال به جاده قم- گرمســار، بهســازی 
راه اصلی سفید دشت- زرین شــهر، بهسازی محور 
قلعه شــور- ســه راهی رحیم آباد، احداث راه زیار- 
اژیه- ورزنه- حســن آباد و هرند- کوهپایه و احداث 
باند دوم زواره- اردســتان در مجمــوع به طول 133 
 کیلومتر از جمله پروژه های بزرگراهی استان محسوب 
می شود که با اعتباری بالغ بر هزارو 362 میلیارد ریال 

در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

تفاوت های دو سامانه بازار ارز؛

»نیما« یا »سنا«؛ 
مبنا کدام است؟!

 »نیما« و »سنا« دو ســامانه بانک مرکزی که 
در هفته های اخیر نامشان بار دیگر بر سر زبان 
افتاده، هر دو کارکــرد ارزی دارند با این تفاوت 
که نیما »بازار ارز خارجی« را در بر می گیرد اما 
سنا »خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز« 

سراسر کشور را پوشش می دهد.
تا پیــش از اجــرای سیاســت هــای جدید 
ارزی از شــامگاه بیســتم فروردین، ســامانه 
 نظارت ارز کــه به اختصــار »ســنا« نامیده 
می شود، بیانگر نرخ میانگین خرید و فروش ارز 
در صرافی های مجاز سراســر کشور بود و نرخ 
انواع ارز به هر شیوه ای که به بازار تزریق می شد، 

در آن انعکاس می یافت. ...

به بهانه روز كارمند؛

تشویق برای مدیر، 
تنبیه برای کارمند!

۴شــهریور ماه به عنــوان روز 
کارمنــد در تقویــم جمهوری 
اسالمی به ثبت رســیده است. 
همه ساله در این روز  کارمندان 
نمونه به عنوان نمایندگان خیل 
عظیم کارکنــان نظام در اقصی 
نقاط کشــور، انتخــاب و مورد 
تشویق و تقدیر قرار می گیرند. 
اما دوســت عزیــزی می گفت: 
»وقتی روز کارگر می شود به ما 
می گویند شما کارمند هستید 
و هیچ تســهیالتی در اختیار ما 
قرار نمی دهند اما در بقیه روزها 
مثل روز کارمند و موقع امضای 
قرار دادها،  ما کارگر هســتیم و 
از مزایــای کمتری نســبت به 

کارمندان بهره می بریم«. 
آنچه مسلم است و در چند سال 
گذشته نیز مشهود شده است،  
این اســت که وضعیــت مادی 
کارمندان وکارگــران ومنزلت 
اجتماعی آنــان )هــم دولتی 
و هــم خصوصی( بــا تحوالت 
 اقتصادی و اجتماعی نوســان

 دارد.  ...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
     یکی از  فعال صنعت قطعه سازی معتقد است، در وضعیتی که هر روز شاهد تصویب یک قانون جدید در خصوص نرخ ارز و تامین ارز تولید هستیم، هیچ تولیدکننده ای نمی تواند افق روشنی در 

برابر خود ببیند و همه سعی می کنند با تعطیلی واحد خود، از خطرات سیاست های بعدی دولت، خود را مصون نگاه دارند.

4

پای درد دل قطعه سازان اصفهانی؛

نیمی از  تولید اصفهان در مرز تعطیلی است

بهره برداری از 242 طرح عمرانی کاشان در هفته دولت
فرماندار کاشان گفت: همزمان با هفته دولت ۲۴۲ طرح عمراني با اعتباری بیش از ۲۷۶۰ میلیارد ریال در شهرستان کاشان کلنگ 

زني شده یا به بهره برداری خواهد رسید.
حمیدرضا مومنیان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با وجود محدودیت در منابع، اما تعداد طرح هاي هفته دولت در سال جاری 
نسبت به سال گذشته با ۲۸ درصد رشد به رقم ۲۴۲ طرح افزایش یافته که ۲۶۳ فرصت شغلي جدید ایجاد خواهد کرد.  وی افزود: 
براي طرح های هفته دولت در شهرستان کاشان طی سال جاری، مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار استانی، ۲۰۰ میلیارد ریال  اعتبار 

ملی و ۲۰۱۰ میلیارد ریال از محل تسهیالت بانکي و بخش خصوصي تامین شده است.



اقتصاد شهر
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قرارداد اکثر قطعه 
سازان با خودروسازان 
بزرگ کشور به صورت 

شش ماهه است و در 
این مدت نیز قطعه 

سازان به دلیل عدم رشد 
قیمت فروش خود به 

خودروسازان و افزایش 
هزینه های تولید به 
زحمت توانسته اند 

تعهدات خود را انجام 
دهند. بسیاری از 

قراردادها به گونه ای 
تنظیم شده که در 

صورت خروج قطعه ساز 
از آن، جرائم سنگینی 

بر وی اعمال خواهد شد 
و به همین دلیل، قطعه 

ساز به هر نحوی که 
توانسته کار را تا پایان 
زمان قرار داد تحویل 

داده اما با نرخ های فعلی 
تولید صرفه ای ندارد و 
این قراردادها تمدید 

نخواهند شد.

تشویق برای مدیر، 
تنبیه برای کارمند!

ادامه از صفحه یک:
...  شاید روز کارمند فرصت مناسبی 
باشد برای صحبت در مورد مشکالت 
جامعه کارمندی. اگر قرار باشد در 
بدنه دولت کارمندان با دلســوزی 
و حســن نیت وقت خود را صرف 
خدمت به مردم و نظام کنند دولت 
باید توجه ویژه ای نســبت به آنان 
مبذول دارد و با طراحی برنامه های 
صحیح بیشترین استفاده را از این 
نیروی صــادق و زحمتکش جهت 
پیشبرد اهداف خود ببرد. واال جریان 
کارمندی همین می شــود که در 
حال حاضر در جامعه ما روی داده 

است. 
آن دســته از کارمندانی که شریف 
زندگی می کنند برای امرار معاش 
مجبور شــده انــد بعد از شــغل 
کارمندی به شغل دوم و حتی سوم 
هم فکر کنند تا امورات روز مره خود 
و خانوادشان طی شود ، آن هم با این 

تورم روز افزا!
اما آن دســته از کارمندانی هم که 
خود را به جریان آب ســپرده اند و 
در باتالق خودساخته شان دست و 
پا می زنند باعث شده اند لکه ننگی 
بر جامعه کارمندی ایجاد شــود و 
همین تعداد کــم در بدنه جامعه 
باعث شده اســت دید عموم مردم 
نسبت به کارمندان عوض شود و بد 
بینی در بین آنها نسبت به کارمندان 
موج بزند. در اسالم، منزلت اجتماعی 
به عنوان موهبت و امانت الهی در 
اختیار کارمندان و کارگزاران قرار 
می گیرد تا برای رفع محرومیت ها 
و گرفتاری ها از امور جامعه به کار 

گرفته شود.
 از این رو، امام علی علیه الســالم 
 به یکی از کارگــزاران خود چنین 
می گویــد: »کاری که بــه عهده 
توست، طعمه نیست، امانتی است 

که بر گردنت نهاده اند.«
هرچند کلید  مشــکالت جامعه 
کارمندی در دستان دولت مردان 
اســت اما بزرگترین مشکل نظام 
اداری در کشــور ما کــه متاثر از 
وضعیت کلی جامعه است، حاکمیت 
نداشتن یک فرهنگ صحیح میان 
مدیران، کارکنــان و ارباب رجوع 

است. 
پرداخت حقوق هــای نجومی به 
مدیران و حقوق های اندک وناچیز 
بــه کارمنــدان . در صورتی که در 
ادارات دولتی همه چیز متعلق به 
مردم اســت و مدیران نباید چنین 
حقوق های نجومــی در قبال کار 
نکردن خود در ادارات دریافت کنند!
 هر چند تعــدادی از کارمندان با 
اعمال خود ، وجه جامعه کارمندی را 
زایل کرده اند اما نباید دور از انصاف 
 بود و خدمات شایسته قشر عظیم و
  زحمت کشــی که با حقوق های
ناچیــز در شــرایط موجــود 
 مخلصانه کار می کننــد  را نادیده 

گرفت.
 روز کارمند، تجلیل ازانســان های 
شایســته ای اســت که هدفشان 
خدمت بــه مرم و کســب رضای 
پروردگار است. آنان که همه همت 
و تالششــان، گشــایش گره های 
زندگی انســان ها، رفع مشکالت 
و ایجاد آرامش در جامعه اســت. 
کار و فعالیــت کارمنــدان، بــه 
عنــوان عضــو فعــال جامعــه و 
 خدمتگزار ملت، شایســته تقدیر 

و بیان است. 
پس حداقل این روز را برایشــان به 
یاد ماندنی کنیم و از همه کارمندان 
کشــورمان تقدیر کنیم. شاید اگر 
یک روز حقوق مدیران را در کشور 
به این کار اختصاص دهیم بتوانیم 
 تجلیلی شایســته از ایــن عزیزان 

داشته باشیم!

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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شهریور امسال بارش نداریم
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان در خصوص شرایط بارش باران در استان اصفهان تا 

پایان شهریور ماه گفت: تا پایان تابستان بارشی برای شهر و استان اصفهان پیش بینی نمی شود.
نازنین زهرا سیدان با اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی استان اصفهان طی هفته جاری اظهار کرد: 

در این هفته وضعیت پایدار نسبی را در استان اصفهان داریم.
وی افزود: طی چند روز آینده در اکثر نقاط استان اصفهان آسمانی صاف تا کمی ابری و در بعد از ظهرها 

نیز وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.
کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان در خصوص وضعیت دمایی استان طی هفته جاری ادامه داد: 

فردا میانگین دمای هوای استان کاهش می یابد اما در روز دوشنبه دوباره روند صعودی افزایش دما را خواهیم داشت.
وی کاشان با دمای هوای ۳۹ درجه سانتی گراد باالی صفر را گرم ترین نقطه استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده اعالم کرد و گفت: در این 

بازه زمانی میمه و داران با دمای هوای ۱۴ درجه سانتی گراد خنک ترین نقاط استان اصفهان پیش بینی می شود.
سیدان در خصوص شرایط بارش باران در استان اصفهان تا پایان شــهریور ماه گفت: تا پایان تابستان بارشی برای شهر و استان اصفهان 

پیش بینی نمی شود.

قطعا تحریم های جدید، سخت تر از قبل نیست
 عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: قطعا تحریم های جدید، سخت تر از 

تحریم های قبلی نیست.
 مرتضی صفاری نطنزی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نطنز اظهار داشت: قطعا 

تحریم های جدید علیه جمهوری اسالمی ایران، سخت تر از تحریم های وضع شده قبلی نیست.
وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقالب اسالمی، همواره تحریم های بسیاری علیه ایران وضع شده که یکی 

از سخت ترین این تحریم ها در جریان مباحث هسته ای علیه ما اعمال شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی افزود: جامعه جهانی بنا بر منافع خود از همه تحریم های 

وضع شده دولت امریکا علیه ایران تبعیت نمی کند و این نکته بسیار مهمی است که به خوبی به مردم منعکس نشده است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر شاهد ایجاد و بسط یک فضای روانی جعلی هستیم که مردم باید مراقب باشند تحت تاثیر این فضا قرار 

نگیرند. صفاری نطنزی اضافه کرد: بخشی از التهاب موجود در جامعه و بازار ناشی از فضای روانی ناسالم موجود است که اگر این فضا تعدیل 
شود ثبات در کشور فراگیر خواهد شد.  وی با اشاره به تغییرات نرخ ارز گفت: خوشبختانه درآمد ارزی کشور از هزینه ارزی آن بیشتر است 

و در حوزه تجارت خارجی، وارداتمان به مراتب کمتر از صادرات شده است.

در شهر

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

بازار مسکن همچنان در رکود است
رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان با بیان اینکه در ۳ 
ماهه اخیر شاهد افزایش تقاضا برای خرید خانه بوده ایم، گفت: 
بازار مسکن همچنان در رکود است و رونق این بازار وقتی اتفاق 

می افتد که زیرساخت ها شکل گرفته باشد.

رسول جهانگیری، با بیان اینکه بازار مســکن 6،7 سالی دچار رکود بود، 
اظهار داشت: نوسانات بازار ارز و سکه روی خرید و فروش خانه تاثرگذار بود 

و به این شرایط نمی توان عنوان »رونق بازار مسکن« را داد.
وی ادامه داد: رونق بازار مسکن زمانی اتفاق می افتد که در زیرساخت های 
مســکن مثل مراجعه مردم برای دریافت مجوز ســاخت از شــهرداری ها 
تحــول صورت گیرد کــه متأســفانه این اتفاق هنــوز نیفتاده اســت. به 
علت نوســانات بازار ارز مردم برای اینکه ارزش سرمایه شــان از بین نرود 
 ســرمایه خود را به بازار مســکن آوردند و تقاضا برای خرید و فروش بیشتر 

شده است.
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان افزود: اجاره بهای خانه به علت اینکه 

بازار مســکن دچار رکود بود نوسانات زیادی نداشــت و براساس تورم هر سال 
افزایش پیدا می کرد. متاسفانه امســال با افزایش نوسانات ارز و خرید و فروش 
یک افزایش نســبی بین ۱0 و ۱5 و بعضی موارد تــا ۲0 و ۳0 درصد به صورت 
موردی افزایش قیمت داشــتیم، موضوع روی قیمت مسکن و رهن و اجاره اثر 
گذاشت و جدا از تورم ۱0 درصدی که هرســاله اعالم می شد ما افزایش رهن و 
اجاره داشتیم، متاسفانه عالوه بر آن بین ۱0 تا ۲0 درصد افزایش داشتیم که این 

امر هم درباره اجاره و هم خرید خانه اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه در بحث خرید خانه بین ۱5 تا ۲0درصد وبه صورت موردی تا 
۳0 درصد هم افزایش قیمت داشتیم، گفت: ما به دنبال این بودیم که این مباحث 
به زیرساخت های ساخت کشیده شده، به بحث ساخت و سازهای مسکن برود 
و این تقاضا برای خرید به بحث ساخت و ساز مسکن انتقال پیدا کند که هنوز 

اتفاق خاصی نیفتاده است.
جهانگیری بیان کرد: اگر در بحث مراجعه مردم به شــهرداری ها برای گرفتن 
پروانه ساخت و ساز مســکن تحول صورت گیرد، می توان گفت اثر مثبتی در 

ساخت و ساز شهری رخ داده و بازار مسکن رونق گرفته است.

رییس انجمن صنایع همگن ریخته گری استان اصفهان:

 نیازهای صنعت ریخته گری
 معطل در گمرک

رییس انجمن صنایع همگن ریخته گری اســتان اصفهان 
گفت: 50 واحد صنعت ریخته گری در حــال راه اندازی و 
برخی واحدها که برای توسعه نیازمند واردات ماشین آالت 
هستند، امروز نیازهای آنها در گمرک معطل مانده در حالیکه 

باید به سرعت گشایش ارزی صورت گیرد.

ســید حســن موســوی با بیان اینکه در حال حاضر اصفهان به دلیل 
توانمندی و تنوع تولید قطب صنعت فوالد کشــور و هم چنین قطب 
صنعت ریخته گری قطعات در منطقه و کشورهای همجوار است، اظهار 
کرد: از سوی دیگر در ساخت تمام تجهیزات و قطعات ریخته گری سایر 
صنایع کشور توانمند اســت که با توجه به حمایت های مجموعه های 
ساخت داخل توسط شرکت فوالد مبارکه، ذوب آهن، صنایع سیمان 
و نیروگاه ها، هــم اکنون تمام قطعات ریخته گری توســط واحدهای 

زیرمجموعه این انجمن در حال تحویل است.
وی در خصوص شــرایط پیش روی صنعت ریخته گری در دوران 
تحریم ها، گفت: در حال حاضر ۲۲0 واحد ریخته گری از سازمان 
صنعت، معدن و تجارت مجــوز و پروانه رســمی فعالیت دریافت 
کرده اند، هم چنین به غیر از این واحدها، 50 واحد دیگر در مراحل 
ساختمانی و نصب تجهیزات و راه اندازی قرار دارند، اما این واحدها 
اکنون در آســتانه تحریم های ایران، در واردات ماشــین آالت و 
تجهیزات خود دچار مشکل هستند و نیازمند سهمیه ارزی هستند.
رییس انجمن صنایع همگن ریخته گری اســتان اصفهان درباره 
تامین مواد اولیه ریخته گــری در دوران تحریم ها، اظهار کرد: هم 
اکنون بیشتر ریخته گران سعی دارند تا مواد اولیه خود شامل نسوز 
و فراآلیاژها را از جایگزین آن و از تولیدات داخل تامین کنند، اما در 
مواردی که تولید داخل وجود ندارد و نیازمند واردات هســتیم در 

تامین ارز مورد نیاز خود دچار مشکل می شویم.
وی از دولت خواست تا مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان صنعت 
 ریخته گیری شــامل برخی انــواع نســوزها، فراآلیاژها همچون 
فرا وانادیوم و یا تنکســتن، فراتیتانیوم و .... را در گروه های اولویت 
ســهمیه ارزی قرار دهد چرا که این محصوالت در کشــور تولید 
نمی شــود برای واردات نیازمند ســهمیه ارزی اســت، متاسفانه 
تولیدکنندگان امروز در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل هستند، 

چرا که در گروه سوم دریافت سهمیه ارزی قرار دارند.
موسوی با اشــاره به اینکه تولیدکنندگان این صنعت انتظار دارند 
اگر در گروه اول تامین ارز دولتی نیستند، حداقل در گروه دوم قرار 
گیرند، افزود: متاسفانه تغییرات احتمالی گروه بندی های تخصیص 
ارز و ورود به گروه سوم، خط تولید صنایع کشور را در سال حمایت 
از تولید داخلی دچار مشکل کرده است در حالی که این بخش ناچار 

به واردات هستند.
 وی تاکید کرد: با توجــه به اینکه 50 واحد صنعت ریختــه گری در حال 
راه اندازی و برخی واحدها که برای توســعه نیازمند واردات ماشین آالت 
هستند، امروز نیازهای آنها در گمرک معطل مانده در حالی که باید به سرعت 
گشایش ارزی صورت گیرد بنابراین دولت برای افزایش اشتغال و ظرفیت 

تولید باید ارز دولتی تخصیص دهد.
رییس انجمن صنایع همگن ریخته گری استان اصفهان در خصوص همکاری 
دولت برای بهتر شــدن اوضاع این صنعت، اظهار کرد: صنایع ریخته گری 
خواستار این هستند که قطعات تولید داخل و مشابه آن، وارد کشور نشود و 
به آن ارز دولتی و تعرفه ای تخصیص نیابد، هم چنین از صدور قراضه، نسوز 
و سایر مواد اولیه مورد نیاز صنعت ریخته گری کشور جلوگیری شود و تنها 

صادرات در صورت مازاد تولید انجام شود.  
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بــه دلیل جاذبه افزایش نرخ ارز، برخی 
مجموعه ها فروش داخل ندارند و محصوالت خود همچون قراضه و فراآلیاژها 
را به صورت قانونی و غیرقانونی از کشور خارج می کنند، تصریح کرد: با وجود 
داشتن پتانســیل کامل اغلب فعاالن صنعت ریخته گری به دلیل شرایط 

موجود، با ظرفیت ۳0 تا 55 درصد خود فعالیت می کنند.

گــــزارش

اتفاقی که نمی توان همه 
دالیل آن را به گردن دالر 
انداخت و صد البته تالش 
و کوشش خودروسازان 
در عرضــه قطره چکانی 
خودرو به بازار نیز در این 

امر شایسته تاکید است.

   کاهش عرضه خودرو و فشار بر 
بازار

در ســال جاری از همان ابتــدا فروش 
خودرو از ســوی خودروســازان به طرز 
قابل لمسی مدیریت شد و عرضه در بازار 
به حداقل خود رســید. دستور شخص 
رییس جمهور نیز در این امر کارگر نشد 
و طرح های دستوری فروش اینترنتی به 
دلیل آنچه نقص سایت بر آن نام نهادند 
برای متقاضیان عادی دستاوردی نداشت. 
عالوه بر این در طرح های فروش مذکور، 
خبری از مدل های پرطرفدار نبود و برخی 
مدل های کم طرفدار برای فروش به مردم 
پیشنهاد شــد. به هر روی، در این روزها 
حاشیه بازار و شــکاف قیمتی بازار آزاد و 
قیمت کارخانه به اوج خود رسیده و این 
عدد برای خودرویی همچــون پراید به 
بیش از ۱0 میلیون تومان رسیده است و 
برای سمند نیز بیش از ۱5 میلیون تومان 
است. خودروسازان نیز با همین استدالل 
در پی آزادســازی قیمت و سود بردن از 

حاشیه بازار به وجود آمده هستند.

   تشدید مشکل قطعه سازان
اما بهانه گرانی خودرو از دید خودروسازان، 
افزایش قیمت قطعات و سایر مواد اولیه 
اســت؛ قطعاتی که بنا بر ادعای آن ها تا 
همین چند ماه پیش به طــور کامل از 
داخل تامین می شــد اما حال با افزایش 
دالر و وقوع تحریم، در بازار نایاب شده اند.

خودروســازان معتقدند بــه دلیل عدم 
آزادســازی قیمت خــودرو، نمی توانند 
مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند و 
این سلسله اتفاقات باعث شده تا فشاری 
که به بخش قطعه ســازی وارد شــده، 
بسیاری از قطعه ســازان اعالم کنند که 

حاضر به ادامه تولید در شــش ماهه دوم 
سال نباشــند. در همین رابطه حسین 
مبارکی یکــی از فعاالن قطعه ســازی 
اصفهان با تایید مشکالت به وجود آمده در 
این صنعت اظهار کرد: صنعت قطعه سازی 
در طی چند ماه اخیر خصوصا در اصفهان 
با مشکالت شدیدی مواجه شده که حیات 

این صنعت را به شدت تهدید می کند.

   تحریم تنها بر برخی محصوالت اثر 
گذاشته است

این تولیدکننده قطعات خودرو خاطرنشان 
کــرد: در برخی قطعات دیگــر نیز عدم 
ترخیــص تجهیزاتی نظیر فیبــر و فنر، 
بلبرینگ و... باعث شده تولید ناقص بماند 
و عرضه ها کم شود.  مبارکی بیان داشت: 
تجهیزات الزم برای تولید قطعه نیز در این 
مدت افزایش قیمتی فراتر از دالر داشته اند 
و در حال حاضر تجهیزات تراشــکاری، 
ماشــین کاری و ... در بازار با قیمت هایی 

بسیار باال فروش می روند.

   احتمال تعطیلی برخی کارگاه ها
وی در خصوص هشــدار انجمن قطعه 
ســازان مبنی بر عدم تولیــد از ابتدای 
شهریورماه تاکید کرد: قرارداد اکثر قطعه 
سازان با خودروســازان بزرگ کشور به 
صورت شش ماهه اســت و در این مدت 
نیز قطعه سازان به دلیل عدم رشد قیمت 
فروش خود به خودروســازان و افزایش 
هزینه های تولید به زحمت توانســته اند 
تعهدات خود را انجام دهنــد. این فعال 
قطعه ساز ادامه داد: بسیاری از قراردادها به 
گونه ای تنظیم شده که در صورت خروج 
قطعه ســاز از آن، جرائم سنگینی بر وی 
اعمال خواهد شد و به همین دلیل، قطعه 
ساز به هر نحوی که توانسته کار را تا پایان 
زمان قرار داد تحویل داده اما با نرخ های 
فعلی تولید صرفه ای ندارد و این قراردادها 

تمدید نخواهند شد.

به گفتــه وی، حــدودا ۹0 قطعه ســاز 
اصفهانی با خودروسازان کشور در حال 
مشارکت هستند و این در حالی است که 
مجموعا حدود ۲00 قطعه ساز در استان 
فعالیت می کنند؛ این یعنی با تشدید این 
مشــکالت، نیمی از صنعت قطعه سازی 
اصفهان در معرض خطــر تعطیلی قرار 

می گیرد.

   مشکالت را به تحریم ربط ندهیم
مبارکی یادآور شد: مشکل قطعه سازان 
تنها تحریم نیست و تحریم بخش بسیار 
کوچکی از مشــکالت را شامل می شود؛ 
مشکل اصلی رفتار برخی فعاالن اقتصادی 
است که زاییده رفتار دولت بوده و بر همه 

متغیرها اثر می گذارد.
مبارکی تاکید کرد: تحریم تنها بهانه است 
و خود تحریمی فعاالن بازار باعث شــده 
تا مشکالت دو چندان شود؛ با این حال 
وقتی ثبات روانی در بازار حاکم نباشد، این 
گونه مشکالت نیز غیر قابل اجتناب است.

   مشــکل مضاعف اصفهانی ها با 
ادارات دولتی

این فعال قطعه ساز در خصوص مشکالت 
قطعه سازان اصفهانی خاطرنشان کرد: 
عالوه بر همه مشکالتی که در خصوص 
افزایش قیمت مواد اولیه، مشکالت فروش، 
تامین مالی و سرمایه در گردش ذکر شد، 
اصفهانی ها در این مدت با چالش قطعی 
برق و فشــار ادارات دولتی بر اخذ بیمه و 
مالیات مواجه بوده انــد. مبارکی متذکر 
شد: قطعی برق کارگاه های شاهپور جدید 
مشکل کوچکی نبود و متداول شدن آن 
در تیر و مرداد باعث شــد تا کارگاه های 
کوچک و متوســط هر کدام میلیون ها 
تومان ضرر کند. وی ادامه داد: زمانی که 
یک دســتگاه تراش یا دستگاه CNC در 
حال تولید یک قطعه است، قطع شدن 
برق مســاوی با شکستن تیغه، سوختن 

کیت های الکترونیکی و از بین رفته قطعه 
مذکور است و همین اتفاق وقتی به صورت 
روزانه تکرار شــود، ضرری ســنگین به 
تولیدکننده وارد می کند و مهم تر از همه 
فرآیند تحویل محصول به مشــتری را 

مختل می کند.
این فعال صنعت قطعه ســازی شرایط 
نامناسب محیط کســب وکار را چالش 
اصلی تولید دانســته و معتقد است، در 
وضعیتی که هر روز شــاهد تصویب یک 
قانون جدید در خصوص نرخ ارز و تامین 
ارز تولید هســتیم، هیچ تولیدکننده ای 
نمی تواند افق روشنی در برابر خود ببیند و 
همه سعی می کنند با تعطیلی واحد خود، 
از خطرات سیاست های بعدی دولت، خود 

را مصون نگاه دارند.

   دولت از صنعت خودرو خارج شود
مبارکــی در خصوص راهــکار رفع این 
مشکالت گفت: راهکارهای کوتاه مدتی 
دردی از این صنعت دوا نمی کند و دولت 
اگر به فکر حفظ اشتغال چند هزار نفری 
این صنعت مهم در استان اصفهان و کشور 
اســت باید ســاز و کاری مشخص برای 
صنعت خودرو و مالکیت خــود در این 

صنعت مشخص کند. 
وی در ادامه افزود: نظام دولتی فعلی در 
صنعت خودروســازی عاملی است که 
زنجیره تولید خودرو را با چالش های جدی 
مواجه کرده و این ساختار نیمه دولتی، 
نیمه خصوصی در زنجیــره تولید باعث 
شده تا همه فشارها به بخش خصوصی 
وارد شود و عدم کفایت دولت در مدیریت 
صنعت با فشار به بخش خصوصی جبران 
شــود. این فعال صنعت قطعه ســازی 
تاکید کرد: این بار تهدید قطعه ســازی 
کامال جدی اســت و اگر چــاره ای برای 
رفع مشــکالت آن اندیشیده نشود برای 
همیشه قســمت مهمی از اشتغال آن از 

دست خواهد رفت.

پای درد دل قطعه سازان اصفهانی؛

نیمی از  تولید اصفهان در مرز تعطیلی است

در تابستان سال 94 بود که کمپین نخریدن خودروی ایرانی با 
بهانه قرار دادن گرانی این خودروها در فضاهای مجازی، به صدر 
اخبار رسید و کسی در آن زمان تصور نمی کرد، خودروهایی که با 
سالم و صلوات و اجرای طرح وام های 25 میلیون تومانی به فروش 
می رسیدند، پس از سه سال قیمتی دو برابری به خود بگیرند و 
این بار همان مردم مدافع کمپین نخریدن خودروی ایرانی برای 

خرید آن رقابت کنند. 
در طی سه ماه اخیر و در پی جهش دالر اتفاقات عجیبی رخ داد 
و قیمت ها سطوح غیر قابل باوری به خود دیدند اما شاید غیر 
قابل باور ترین موضوع در این مدت، رشد عجیب و غریب قیمت 

خودروهای ایرانی و البته قطعات آن باشد. 

     یکی از  فعال صنعت قطعه سازی معتقد است، در وضعیتی که هر روز شاهد تصویب یک قانون جدید در خصوص نرخ ارز و تامین ارز تولید هستیم، هیچ تولیدکننده ای 
نمی تواند افق روشنی در برابر خود ببیند و همه سعی می کنند با تعطیلی واحد خود، از خطرات سیاست های بعدی دولت، خود را مصون نگاه دارند.

فارس
تیتــر یــک

ISFAHAN
N E W S



۵مرکزنیکوکاریتاپایانشهریوردراصفهانبهبهرهبرداریمیرسد
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان گفت: ۵ مرکز نیکوکاری تا پایان شهریور امسال 
توسط فعاالن بومی عرصه خیر و احسان در شهرهای نطنز، ورزنه، شاهین شهر، هرند و فوالدشهر تا پایان 

شهریورماه سال جاری به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی کمیته امداد استان اصفهان، مهدی رنجکش با بیان اینکه حمایت از گسترش مراکز 

نیکوکاری یکی از برنامه های این نهاد در سال های پیش رو اســت، اظهار داشت: ۵ مرکز نیکوکاری جدید با 
درخواست فعاالن عرصه خیر و احسان در شهرهای نطنز، ورزنه، شاهین شهر، هرند و فوالدشهر تا پایان شهریورماه 

سال 97 افتتاح می شود. وی با اشاره به فعالیت 61 مرکز نیکوکاری در سراسر استان اصفهان، خاطرنشان کرد: این 
مراکز تمرکز کمک رسانی به نیازمندان را از سطح شهر و استان خارج می کنند و شناسایی نیازمندان و توانگران و همچنین 

توزیع کمک های جمع آوری شده را به سطح محالت می آورند. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد اصفهان با بیان اینکه 
اعضای هیئت های عامل مراکز نیکوکاری معتمدان، ائمه جمعه و جماعت و خیران بومی شهرها و محالت استان هستند، گفت: گسترش این 
مراکز عالوه بر تسهیل در شناسایی نیازمندان و توزیع کمک های مردمی در میان آن ها سبب ایجاد سازوکارهای گره گشایی در موارد نیازمندی 

موردی ساکنان در محدوده مراکز نیکوکاری خواهد شد.

نصراصفهانی:بازارهایکوثرمنبعدرآمدیبرایشهروشهرونداناست
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: هدف از راه اندازی بازارهای کوثر ایجاد یک منبع درآمد 
برای شهرداری نبود، بلکه این بازارها منبع درآمدی برای شهر و شهروندان بوده و امروز نیز باید همان 

مسیر را ادامه دهیم.
علیرضا نصر اصفهانی در آیین افتتاح چهاردهمین بازار روز کوثر اصفهان اظهار کرد: استقبال مردم از 

بازارهای روز کوثر بیانگر حرکت به سمت فعالیت های خوب و تاثیرگذار است، در واقع هر اقدامی که مورد 
استقبال مردم قرار گیرد به معنای این است که آن کار اشــکاالت کمتری داشته و مورد درخواست مردم 

بوده است.
وی با بیان اینکه در مسیر پیش رو باید  به فکر کسبه و مغازه داران شهر نیز باشیم، گفت: بی تردید راه اندازی بازارهای کوثر 

بر اقتصاد شهر تاثیر گذار است، بنابراین باید به گونه ای باید عمل کنیم که اقتصاد شهر روان باشد و با مشکلی مواجه نشود.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه بازارهای کوثر با اهدافی خاص در شهر راه اندازی شده است، افزود: از جمله این اهداف 
عرضه محصوالت با قیمت پایین تر به مردم، رعایت بهداشت و سالمت و تکریم شهروندان است که باید این شاخص ها در این بازارها مورد 

توجه قرار گیرد.

یعنــی حتی نــرخ ها در 
صرافــی هــای بانک ها 
 کــه عامــل توزیــع ارز 
مداخله ای بانک مرکزی 
بودند نیز در سنا منعکس 
می شد و بنابراین میانگین 
نرخ هــا در این ســامانه 

همواره کمتر از بازار آزاد بود.
با اعمال دور جدید سیاست های ارزی در 
فروردین ماه و برچیده شدن بازار ارز آزاد و 
فعالیت صرافی ها، »سنا« کارکرد خود را از 
دست داد و سامانه جدید دیگری روی کار 
آمد که »نیما« نام گرفت؛ در این سامانه بنا 
بود همه صادرکنندگان کاال و خدمات ارز 
خود را عرضه کرده و واردکنندگان نیز ارز 

خود را از همین سامانه تامین کنند.
بعدها با اصالح این رویــه، صرافی ها نیز 

اجازه یافتند در سامانه نیما عامل خرید و 
فروش ارز به تجار شوند؛ هرچند به گفته 
رضا ترکاشوند دبیرکل کانون صرافان، از 
مجموع بیش از 600 صرافی مجاز سراسر 
کشــور فقط حدود 30 صرافی به نیما راه 

یافتند و فعال بودند.
 از چهاردهــم مردادمــاه کــه دولــت 
سیاســت های ارزی خود را اصالح کرد و 
بازار ارز آزاد را به رسمیت شناخت بار دیگر 
سنا بر سر زبان ها افتاد؛ طبق تصمیم دولت 
قرار بود 23 نوع خدمات ارزی از جمله ارز 
مسافری، دانشــجویی و درمان از طریق 
 بازار آزاد و صرافی ها تامین شود؛ بنابراین

 نرخ ها باید در جایی ثبت می شد و از این 
رو سنا فعال شد.

براســاس توضیحاتی که دبیرکل کانون 
صرافان به ایرنا داده است، »نیما یک بازار 
ارز کامال خارجی است یعنی به شکل حواله 

معامله می شود«.
به گفته وی، »حواله هایی که در نیما عرضه 
می شود، در حقیقت همان پولی است که 
صادرکنندگان و حتی دولت در خارج از 
کشور دارند و آن را به صراف می فروشند 
تا در اختیار واردکنندگان برای تهیه کاالها 
قرار گیرد؛ این بازار هیچ ارتباطی با مردم 
عادی ســطح جامعه نــدارد و فقط ویژه 

بازرگانان و تجار است.«
بنا به اظهارات ترکاشوند »بازار داخلی ارز 
با سنا کنترل می شود و خرید و فروش ها 

با سندی که در سامانه سنا ثبت می شود، 
رسمیت می یابد«.

    چرا نرخ های سنا و نیما همخوانی 
ندارد

در دو هفته ای که از اجرای سیاست های 
جدید ارزی می گــذرد، برخی هنوز این 
تفکیک را بین نیما و سنا قائل نمی شوند 
و نرخ این دو را با هم مقایسه می کنند در 

حالی که هیچ ربطی به یکدیگر ندارد.
البته صرافی ها حداکثر مــی توانند 10 
درصد از ارز خریداری شــده از نیما را به 
داخل کشور وارد کنند که این باید بیشتر 

خرج حواله های وارداتی شود.
ترکاشــوند درباره اینکه چرا نرخ ارزها در 
نیما پایین تر از سناست، گفت: در سامانه 
نیما، عرضه ارز حجیم تر و زمان عملکردی 
آن طوالنی تر اســت؛ یعنــی امکان دارد 
امروز خریدی از یک پتروشــیمی انجام 
شــود اما پول آن 10 روز دیگر به حساب 

صراف بیاید.
ترکاشوند اظهار داشت: البته روال بر این 
است که حواله گرانتر از پول نقد باشد اما 
چون اکنون بازار شرایط خاص دارد و تقاضا 
برای نقدینگی است، اســکناس از حواله 

گرانتر است.
در سامانه ســنا میانگین وزنی نرخ خرید 
 و فروش اســعار مورد معامله در شــبکه 
صرافی های مجاز در بازه زمانی 8 صبح تا 

18 به صورت ساعتی و روزانه و بر اساس 
آمار و اطالعات معامالت قطعی انجام شده 

توسط صرافی های مجاز اعالم می شود.
شــاخص ارزی در ســنا میانگین وزنی 
معامالت ارزی در بازار ارز کشور و متشکل 
 از معامــالت ارز بصــورت اســکناس و 

حواله های ارزی در کل کشور است.
پس از راه اندازی ســامانه نظام یکپارچه 
 معامــالت ارزی )نیما( همــه معامالت 
حواله های ارزی انجام شده در این سامانه 
توســط صرافی های مجاز و همچنین به 
تازگی بانک های عامل در سامانه نظارت 
ارز)سنا( درج می شود؛ بنابراین با توجه به 

ترکیب معامالت اسکناس و حواله و سهم 
آن در بازار ارز کشور، میانگین وزنی نرخ 
خرید و فروش برای کل کشور محاسبه و 

سنا اطالع رسانی می شود.

    آخرین آمارها از خرید و فروش 
ارز در سنا

براســاس آماری که بانک مرکزی امروز 
اعالم کــرد، با آغاز سیاســت های جدید 
ارزی از 1۵ مرداد ماه و شروع دوباره فعالیت 
صرافی ها، معامــالت حواله و نقدی روند 

صعودی به خود گرفته است.
آمار سامانه سنا که در آن اطالعات همه 

معامالت قطعی صرافی ها ثبت می شود، 
نشــان مــی  دهــد از 1۵ مرداد تــا اول 
شهریورماه میزان خرید ارز ۵08 میلیون 
یورو و فروش 437 میلیون یورو و ســهم 
معامالت نقدی از ایــن تراکنش ها 3.11 

درصد بوده است.
از سوی دیگر در ســامانه نیما که بازاری 
برای فروش ارز حاصل از صادرات و تامین 
ارز وارداتی اســت، در همین دوره زمانی، 
۵66 میلیون یورو عرضه و 377 میلیون 
یورو تقاضا ثبت شده اســت که با نهایی 
شدن عملیات انتقال ارز، این آمار به صورت 

خودکار در سامانه سنا ثبت می شود.

تفاوت های دو سامانه بازار ارز؛

»نیما«یا»سنا«؛مبناکداماست؟!

گردشگری

حواله هایی که در 
نیما عرضه 

می شود، در 
حقیقت همان 
پولی است که 

صادرکنندگان و حتی 
دولت در خارج از کشور 

دارند و آن را به صراف 
می فروشند تا در اختیار 

واردکنندگان برای 
تهیه کاالها قرار گیرد؛ 
این بازار هیچ ارتباطی 

با مردم عادی سطح 
جامعه ندارد و فقط ویژه 

بازرگانان و تجار است.

 »نیما« و »سنا« دو سامانه بانک مرکزی که در هفته های اخیر 
نامشان بار دیگر بر سر زبان افتاده، هر دو کارکرد ارزی دارند با 
این تفاوت که نیما »بازار ارز خارجی« را در بر می گیرد اما سنا 
»خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز« سراســر کشور را 

پوشش می دهد.
تا پیش از اجرای سیاست های جدید ارزی از شامگاه بیستم 
 فروردین، ســامانه نظارت ارز که به اختصار »سنا« نامیده 
می شــود، بیانگر نرخ میانگیــن خرید و فــروش ارز در 
صرافی های مجاز سراســر کشــور بود و نرخ انــواع ارز 
 به هر شــیوه ای که به بازار تزریق می شــد، در آن انعکاس 

می یافت.

ایرنا
گـــزارش
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اقتصاد ایران
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توقف پروازهای خطوط 
هوایی فرانسه به ایران

پس از آنکه خطوط هوایی انگلستان 
اعالم کــرد که پروازهــای خود به 
تهران را در ماه ســپتامبر متوقف 
خواهد کرد، خطوط هوایی فرانسه 
نیز اعالمیه ای مشــابه صادر کرده 
است.  ساعاتی پس از آنکه خطوط 
هوایی انگلستان )بریتیش ایرویز( 
اعالم کــرد که پروازهــای خود به 
تهران را در ماه ســپتامبر متوقف 
خواهد کرد، اکنون خطوط هوایی 
فرانسه نیز اعالم مشابهی داشته و 
گفته که از 18 سپتامبر پروازهای 

خود به ایران را متوقف خواهد کرد.
بر اساس گزارش بی بی سی، خطوط 
هوایی کی ال ام هلند نیز پروازها به 

ایران را متوقف خواهد کرد.
این تصمیمات پــس از آن اتخاذ 
می شــود کــه آمریــکا در تاریخ 
18 اردیبهشــت ســال جاری از 
توافق هســته ای با ایران خارج شد 
و بازاعمال تحریم های یک جانبه 
علیه ایران را اعالم کرد. دور اول این 

تحریم ها بازاعمال شده اند.
خروج پی در پی شرکت های اروپایی 
از ایران در شرایطی صورت می گیرد 
که دولت های اروپایی مدعی تداوم 
پایبندی به توافق هسته ای با ایران 
هســتند و اصرار دارند کــه ایران 
همچنــان ذیــل محدودیت های 

هسته ای این توافق باقی بماند.

فارس
خـــبـــر

ISFAHAN
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گرجستان پاتوق مهاجرت 
ایرانی ها شده یا تفریحشان؟

گرانی بلیت هواپیما و حذف ارز مســافرتی، 
هواداران گرجستان و چارترکننده ها را برای 
مقطعی آنچنان شوکه کرد که با ریزش ناگهانی 
جمعیت مســافران، برخی از آژانس ها به حذف پروازهای چارتری 
این مسیر در ماه های باقی مانده از فصل تابستان دست زدند، اما با 
چوب حراج همان چارترکننده ها در این رزوها، بار دیگر گرجستان 
به عنوان یکی از مسیرهای ارزان خارجی به فهرست مقاصد سفر 

ایرانی ها بازگشته است.

 ایران و گرجستان از سال 2016 رژیم لغو روادید را بازاجرا کردند که به گفته 
سفیر گرجستان در ایران از آن زمان تا کنون سفر ایرانی ها به این کشور 600 
درصد رشد داشته است و به گفته سفیر ایران در گرجستان نیز پیش بینی شده 
سفر ایرانی ها به این کشور که سال گذشته نزدیک به 3۵0 هزار نفر بود، امسال 

به یک میلیون نفر برسد.
جزییات آمار گرجی هایی که پس از 2016 به ایران سفر کردند نیز تا کنون 
منتشر نشده است، اما سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سال گذشته در آماری که از میزان سفر گردشگران خارجی به ایران در فصل 
بهار منتشر کرد، گرجی ها را در رتبه دهم قرار داد که البته تا پایان سال جایگاه 

آن تنزل یافت.
آمارهای سازمان های جهانی گردشگری از سال 2017 نشان می دهد، صنعت 
گردشگری در گرجستان که اقتصاد چندان قوی هم ندارد، با 19 درصد رشد 
روی ریل توسعه قرار گرفته است. بیشترین مسافران این کشور به ترتیب از 
ارمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکیه و ایران است. سال پیش نزدیک 
به 323 هزار ایرانی به گرجستان سفر کردند. طبق این آمار جمعیت ایرانی هایی 

که سال 2016 به گرجستان رفتند 148 هزار نفر بود.
تورهای ارزان و قابل رقابت با ترکیه، نزدیکی و در دسترس بودن، سواحل آزاد و 
مهم تر از همه مرزهای آزاد بدون نیاز به ویزا برای اتباع ایرانی، از جمله دالیلی 
است که از سال 2016 گرجستان را به سرعت به مقصد محبوب ایرانی ها بدل 

کرد و تا آن جا پیش رفت که با کاهــش ارزش ریال و 
ناآرامی های اقتصادی در کشــور، به مقصد محبوب 
تبلیغات مربوط به ســرمایه گذاران و مهاجران ایرانی 
نیز تبدیل شد، همان سرنوشتی که پیش از آن ترکیه 

تجربه کرد.
این وضعیت، با ایــن پیش بینی که ســفر ایرانی ها به 
گرجستان تا آخر ســال به یک میلیون نفر برسد، سفیر 
ایران را در تفلیــس غافلگیر کرده  و بر آن داشــته تا به 
خریداران ملک در این کشور هشدار دهد و متذکر شود که 
»خرید ملک در گرجستان لزوما تضمینی برای اخذ اقامت 

طوالنی مدت این کشور نیست. «
جواد قوام شــهیدی با نگاهی به وضعیت سفر ایرانی ها به 
این کشور گفته اســت: »درحالی که سه سال پیش تعداد 
ایرانی های مسافر گرجستان در سال نزدیک به 1۵ هزار نفر 
بود، این جمعیت به دنبال رژیم لغو روادید در سال گذشته 
به حدود 3۵0 هزار نفر مسافر رسید و پیش بینی حدود یک 
میلیون هم برای سال آینده می شود. این افزایش بی سابقه 
موج مهاجرت و مسافرت و درخواست تحصیل و سرمایه گذاری در گرجستان 

به طور چشمگیری همچنان ادامه دارد. «
به گفته او، »حجم مراجعان به سفارتخانه ایران در گرجستان از روزی  سه چهار 
نفر به 200 نفر رسیده است که پیگیری امور اداری آن ها را دشوار کرده است. «

حرمت اله رفیعیـ  رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایرانـ  در واکنش به 
دغدغه و غافلگیری سفیر ایران از موج سفر اتباع ایرانی ها به گرجستانـ  مطرح 
کرد: باید از سفرای محترم ایران در کشورهای دیگر پرسید چه اهمیتی برای 
گردشگری ایران قائل اند؟ چه کار برای آن می کنند؟ در این شرایط حساس 
سیاسی که تبلیغات منفی علیه ایران سراسر جهان را فرا گرفته، در مقابل چه 

اقدام تبلیغاتی و روشن گری انجام می دهند؟
وی ادامه داد: صرف نظر از مزیت هایی که کشوری مثل گرجستان برای سفر 
ایرانی ها دارد، فعالیت ها و تالش های سفیر این کشور در ایران واقعا قابل تامل 
است. از یک سال پیش سفارتخانه این کشــور تبلیغات زیادی را برای جذب 
ایرانی ها به گرجستان انجام داده، تعامل زیادی را با آژانس های ایرانی برقرار 
کرده و تخفیف ها و تسهیالت ویژه ای را به آن ها داده است و نتیجه این شده که 
نرخ تورهای گرجستان برای ایرانی ها مقرون به صرفه شده و تمایل برای دیدن 
کشوری که شاید از نظر جایگاه اقتصادی و رفاهی با ترکیه قابل مقایسه هم 

نباشد، افزایش داده است، ولی ما در مقابل چه کرده ایم؟
گرجستان از جمله کشورهایی است که اتباع ایرانی بدون ویزا می توانند 4۵ روز 
در آن اقامت داشته باشند. تسهیالت سرمایه گذاری در آن برای اتباع خارجی 
نیز به این شکل است که با خرید ملک به ارزش دست کم 3۵ هزار دالر آمریکا 

می توان اقامت کوتاه مدت یک ساله را دریافت کرد.
این کشــور هنوز عضو اتحادیه اروپا نشــده اما در تالش است تا سال 2020 
عضویت آن را بدست آورد، با این حال گرجی ها امکان تردد بدون ویزا در برخی 
کشورهای اروپایی و حوزه شینگن را دارند. همه این ها، امتیازها و انگیزه هایی 
است که از سال گذشته فاز مسافرت ایرانی ها به گرجستان را تغییر داده و حتی 
ســرمایه گذاران و مهاجران ایرانی را از ترکیه، پس از ســقوط لیر و با تشدید 
بحران های سیاست داخلی دولت اردوغان، به سمت گرجستان کوچانده است.

رابطه ایران و گرجستان پس از لغو روادید نیز به سرنوشت کشورهای دیگری 
همچون ترکیه و روسیه دچار شده؛ اتوبان یک طرفه ای که صرفه اقتصادی آن 

بیشتر به کشور مقابل رسیده است؛ تا ایران.
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ایسنا
گـــزارش
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آیفون ارزان هم از راه می رسد
در حالی که پیش از این تصور می شد، اپل در شهریور ماه سه مدل آیفون تازه عرضه می کند، حاال گفته 

می شود قرار است مدل چهارمی از این گوشی هوشمند جایگزین آیفون اس ای شود.
به گزارش دیجیتال ترندز، منابــع نزدیک به اپل تا به حال مدعی بودند قرار اســت مدل ۶.۵ اینچی 
 آیفون ایکس پالس، مدل ۵.۸ اینچی آیفــون ایکس و مدل ۶.۱ اینچی آیفون کــه از دو مدل دیگر

 ارزان قیمت تر است در شهریور ماه در دسترس عالقمندان قرار بگیرند.
در حالی که در مورد اسامی آیفون های تازه اطالعات دقیق و قطعی وجود ندارد، خبر عرضه یک آیفون ارزان 

قیمت به جای آیفون اس ای باعث خوشحالی افرادی شده که پول کافی برای خریداری سه مدل دیگر آیفون 
که قیمت باالتری خواهند داشت، ندارند. با توجه به اینکه پیش فروش آیفون های جدید اپل در تاریخ ۱۴ سپتامبر 

آغاز می شود، می توان انتظار داشت اپل در تاریخ ۱۱ یا ۱۲ سپتامبر به طور رسمی در مورد تعداد آیفون های جدید عرضه شده 
خود و همین طور درباره ویژگی های هریک از آنها اطالع رسانی کند. اپل سال گذشته در تاریخ ۲۱ سپتامبر از آیفون های جدید خود 
رونمایی کرده بود. پیش بینی می شود در میان آیفون های جدید آیفون جایگزین آیفون اس ای و همین طور مدل ۶.۱ اینچی بیشتر با 
استقبال مواجه شوند. علت این مساله استفاده از نمایشگر ال سی دی به جای ال ای دی در این مدل است که قیمت آن را پایین می آورد.

ISFAHAN
N E W S

چنیــن  درنتیجــه   
کسب وکارهایی باید روی 
استخدام اســتعدادها و 
پرورش آن ها تمرکز کنند. 
افرادی که به مرور زمان و 
همگام با کسب وکار رشد 
پیدا کننــد و در آینده به 
نقش های کلیدی شرکت تبدیل شوند. 
بنابرایــن بهترین کار این اســت هرچه 
سریع تر اقدام کنید و تیم خود را با توجه 
با معیارهای درست بسازید. مطمئنا در 
طول مســیر برخی قوانین اصلی نادیده 
گرفته می شــوند و از آنجایی که فرهنگ 
استارتاپ ها مانند سیمانی است که ریشه  
آن سریع ســفت می شــود و به سختی 
می توان آن را تغییر یا بهبود داد؛ درنتیجه 
احتمال بروز اشــتباه باید تا جای ممکن 
کاهش پیدا کند. در ادامه  این مقاله ، به 
بررسی مواردی می پردازیم که باید هنگام 
تشکیل یک تیم استارتاپی در نظر گرفته 

شوند.

۱-کشفاستعدادهاوپرورشآنها
تیم های استارتاپی فعالیت خود را با تعداد 
اعضای کمی آغاز می کنند درنتیجه رفتار و 
عملکرد هر فرد تأثیر فوق العاده زیادی روی 
موفقیت کسب وکار می گذارد. همان طور 
که یک ســیب خــراب می تواند ســایر 
سیب های سالم را فاسد کند، عضوی که 
به خوبی کار نکند روی کل تیم تاثیر منفی 
خواهد گذاشت. افرادی که رفتار درستی 
ندارد و با سایر اعضای تیم به درستی ارتباط 
برقرار نمی کنندریال کسانی هستند که در 
آینده مشکالت بزرگ تری برای شرکت به 
وجود خواهند آورد. افرادی که نمی توانند 
با فرهنگ ســازمانی ارتباط برقرار کنند، 
مانند میوه های خرابی هســتند که باید 

کنار گذاشته شــوند. این افراد با گذشت 
زمان هیچ تغییری نمی کنند و امیدی به 
پیشرفت آن ها نیست. واقعیت این است که 
هر استارتاپی در شروع فعالیت خود دائما 
باید در حال استخدام و اخراج کارمندان 
باشــد تا بتواند بهترین افراد را برای تیم 

انتخاب کند.

۲-انتخاباعضایقابلاعتماد
زمانی که شخصی کسب وکاری را شروع 
می کند، هر روز در حال جلسه گذاشتن 
و مالقات با افــراد جدید برای پیدا کردن 
فرصت همکاری است. درنتیجه نمی تواند 
به طور دائم در شرکت حضور داشته باشد 
و عملکرد کارمندان را چک کند. از آنجایی 
که اولین برخورد تاثیر قوی روی مشتری ها 
می گذارد، مدیر شرکت باید به کارمندان 
خود اعتماد داشته باشد و زمانی که حضور 
ندارد کار را به آن ها بسپارد. تعداد کمی 
از کسب وکارها می توانند دوره  آموزشی 
برای کارمندان برگزار کنند و تمام نکات 
ریز را به آن ها آمــوزش دهند. درنتیجه 
سایر کســب وکارها باید با اعتماد کردن 
به کارمندان و ســپردن وظایف به آن ها، 

کارهای شرکت را پیش ببرند.
تنها کاری که می توان انجام داد این است 
که به آن ها بگویید دوســت دارید نتیجه  
کار به چه صورت باشــد و از چه طریقی 
باید انجام شود. سپس منابع و ابزار الزم 
را در اختیارشان قرار بدهید و همه چیز 
را به آن ها بســپارید. توجه داشته باشید 
که در طول این مدت باید دائما با آن ها در 
ارتباط باشــید و راهنمایی های الزم را به 
آن ها گوشزد کنید. این کار را به اندازه ای 
انجام دهید که دیگر جزئیاتی باقی نماند و 
احساس کنید دیگر تحمل شنیدن صدای 

خودتان را ندارید.

۳-توجهبهبهرهوریونتیجهکار
در یک تیم استارتاپی هیچ کس به اندازه  
بنیان گذار شرکت دارای روحیه  کارآفرینی 
و دغدغه هــای آن نیســت و این باعث 
نمی شــود که بقیه  افراد کارمندان بدی 
باشند. بسیاری از مردم ترجیح می دهند 
شغل ثابت با درآمد ثابتی داشته باشند و 
بعد از پایان ساعت کاری به سایر جنبه های 
زندگی بپردازند. این افراد داشــتن یک 
زندگی آرام را به دغدغه های کارآفرینی 
ترجیح می دهند و این اصال ویژگی بدی 
نیست. تا زمانی که فرد هر روز برای انجام 

وظایف خود در محیط کار حاضر شــود 
و مسئولیت پذیر باشــد، هیچ لطمه ای 
به کار تیمی وارد نخواهد کــرد. یکی از 
مهم ترین وظایف یک کارآفرین این است 
که افرادی با شخصیت های متفاوت را دور 
هم جمع کند و به آن ها فرصت شکوفایی 
بدهد. ساختن تیمی که تمام اعضای آن 
مانند کارآفرینان فکــر و عمل کنند، به 

هیچ عنوان منطقی نیست و شاید هرگز 
نتوان چنین تیمی تشکیل داد. شرکتی به 
موفقیت خواهد رسید که بتواند برای همه  
شخصیت ها فرصت کار ایجاد کند. اغلب 
استعدادها در عجیب ترین و فوق العاده ترین 
تیم ها پیدا می شوند و این بدان معنا نیست 
که تمام اعضای آن باید در صحبت و عمل 
دارای خصوصیات مشترک باشند. برخی 

کارمندان ترجیح می دهند ساعات کاری 
بیشتری در شــرکت بمانند؛ درحالی که 
برخی ترجیح می دهند صبح ها زودتر در 
محل کار حاضر باشند. بهره وری و نتیجه  
کار تنها مواردی هســتند کــه باید روی 
ارزیابی کارمندان تاثیر بگذارند و به عنوان 

یک معیار مهم در نظر گرفته شوند.

4-تعهدووفاداریبایدباهمباشند
افراد با اســتعداد و باهوش زیادی وجود 
دارند که نمی توانند بــه باالترین مرحله 
از اعتماد و مسئولیت پذیری برسند. این 
افراد به سختی کار می کنند و برای رسیدن 
به بهترین موقعیت ها تالش می کنند اما 
نمی توان به وفاداری آن ها اعتماد داشت. 
دلیل این موضوع آن اســت که این افراد 
به ســختی کار می کننــد و مهارت های 
خود را افزایــش می دهند؛ امــا این کار 
را نه برای شما یا کســب وکار بلکه برای 
خودشــان انجام می دهند. شــاید فکر 
کنید این موضوع امروزه که همه به فکر 
خودشان هستند طبیعی باشد؛ اما همه 
چیز به وفاداری بستگی دارد. این روزها 
اســتارتاپ ها باید برای حفظ بقای خود 

سخت تالش کنند و شاید فرصتی پیدا 
نشود که به پشت ســر نگاهی بیندازند و 
ببینند چه کسی هوایشان را دارد. درنتیجه 
وجود کارمندان وفادار ارزش بسیار زیادی 
برای کسب وکار خواهد داشت. اگر قلب در 
جای درست قرار نگرفته باشد، داشتن مغز 

بزرگ کمکی نخواهد کرد.
مشــتری ها و مصرف کنندگان یک برند 
همیشه به دنبال محصوالت بهتر و ارزان تر 
هستند و تعجبی ندارد که بعد از مدتی از 
یک کسب وکار حمایت نکنند. اما افرادی 
که برای ساختن کسب وکار به آن ها تکیه 
می کنید تا در پیشرفت آن به شما کمک 
کنند باید به وظایفشان وفادار باشند. این 
افراد باید سختی های کار را تحمل کنند 
و مســئولیت های خــود را به طور کامل 
انجام دهند. کسانی که همیشه حاضر و 
برای کار آماده باشــند.  تعهد الزم است 
اما برای رسیدن به موفقیت کافی نیست. 
کارمندانی که تفاوت هــای بزرگ ایجاد 
می کنند، افراد متعهدی هستند که نسبت 
به کار خود وفادارنــد. بهترین کارمندان 
کسانی هستند که تعهد و وفاداری به یک 

اندازه در آن ها وجود داشته باشند.

از ایده تا اجرا؛

قوانینی که هنگام ساختن تیم استارتاپی باید رعایت شوند

مشتریهاو
مصرفکنندگانیک
برندهمیشهبهدنبال

محصوالتبهترو
ارزانترهستندو

تعجبینداردکهبعداز
مدتیازیککسبوکار

حمایتنکنند.اما
افرادیکهبرای

ساختنکسبوکاربه
آنهاتکیهمیکنید
تادرپیشرفتآنبه
شماکمککنندباید
بهوظایفشانوفادار
باشند.اینافرادباید

سختیهایکارراتحمل
کنندومسئولیتهای
خودرابهطورکامل

انجامدهند.کسانیکه
همیشهحاضروبرای

کارآمادهباشند.

زمانیکهکســبوکاریبهتازگیراهاندازیمیشود؛
اعضایتیمنقشکلیدیدرشکلگیریآنایفامیکنند؛
بنابراینبایدبامعیارهایدقیقومناسبانتخابشوند.
دریککســبوکارجدید،اعضایتیمنقشپررنگی
درموفقیتوشکستبازیمیکنند.کسبوکاریکه
نتواندتیمقدرتمندیتشکیلبدهدوحقاعضایآنرا
بهدرستیپرداختکند،آیندهنامعلومیخواهدداشت.
همانطورکهمیدانید،اعضایتیمهرقدرحرفهایتر
باشندحقوقبیشتریدریافتمیکنندوتعدادمحدودی
ازکســبوکارهادرابتدایکارخودمیتوانندازعهده

چنینمخارجیبرآیند.

منبع:زومیت
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعی
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان محمد

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: آینده
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

 
تــــازههـــا

C۳بابرلیانسکراسX۲۲دومحبوبچینی؛مقایسهامویام

،،

ازآنجاییکهاولینبرخوردتاثیرقویروی
مشتریهامیگذارد،مدیرشرکتبایدبه
کارمندانخوداعتمادداشتهباشدوزمانی
کهحضورنداردکاررابهآنهابسپارد.تعداد

کمیازکسبوکارهامیتواننددورهآموزشی
برایکارمندانبرگزارکنندوتمامنکات

ریزرابهآنهاآموزشدهند.درنتیجهسایر
کسبوکارهابایدبااعتمادکردنبهکارمندان
وسپردنوظایفبهآنها،کارهایشرکترا

پیشببرند.

برلیانسکراسC۳یکخودروچینیاست
کهدرحالحاضرتوسطپارسخودرودرایرانتولیدوعرضهمیشود.برلیانس
کراسC۳درواقعیکنمونهتغییریافتهازهاچبکH۳۲0استکهتنهاکمی
بلندتراستودرسایرمشخصاتتفاوتیمیانایندوخودرووجودندارد.اما

برلیانسکراسباقیمتباالتریبهفروشمیرسد.

برلیانس کراس C3 مدت زیادی نیست که در دسترس مشتریان ایرانی قرار گرفته و به 
نظر می رسد به شکل انحصاری برای بازار ایران توسعه داده شده باشد چراکه در کشورهای 
دیگر به تولید نمی رسد. البته برلیانس قرار بود یک مدل به نام H3۲0 کراس را برای بازار 

چین عرضه کند که این اتفاق در کشور چین رخ نداده است.
برلیانس کراس C3 طراحی ظاهری نسبتا خوبی دارد و بر اساس H3۲0 طراحی شده 
است با این تفاوت که تغییراتی در طراحی بدنه آن رخ داده است. از جمله اینکه جلو پنجره 
به جای خطوط عمودی از یک شبکه النه زنبوری تشکیل شده. بر روی سقف باربند دیده 
می شود و نوار مشکی و کرومی رنگ در بخش های مختلفی استفاده شده است. رینگ ها هم 

طرح جدیدی دارند و سایز الستیک ها بزرگتر است. طراحی برلیانس 
کراس را باید خوب ارزیابی کرد البته خوب نه به این معنا که با یک 
خودرو زیبا روبه رو هستیم بلکه فقط در مقایسه با خودروهای چینی 

و ایرانی هم رده خود عملکرد بهتری دارد.
طراحی کابین برلیانس کراس C3 هم تفاوت هایی با H3۲0 دارد و 
در مجموع متوسط ارزیابی می شود و در مقابل ام وی ام X۲۲ حرفی 
برای گفتن ندارد. در مرکز داشبورد یک نمایشگر دیده می شود که در 
باالی آن ورودی های هوا و در زیر آن کلیدهای کنترلی جای گرفته اند. 
طراحی داشبورد ساده اســت و از متریال بی کیفیت ساخته شده و 

پالستیک خشک به وفور در کابین مورد استفاده قرار گرفته است.
فضای موجود برای سرنشینان عقب چندان زیاد نیست و باتوجه به اینکه 
طول برلیانس کراس C3 در مقایسه با H3۲0 تفاوتی ندارد، از این حیث 
هم تفاوتی میان این دو خودرو وجود ندارد. این نکته را هم در نظر داشته باشید که کیفیت 
متریال آنقدر پایین هست که آزاردهنده باشد. برلیانس کراس C3 تجهیزات رفاهی چون 
نمایشگر و سیستم صوتی مجهز به ۴ بلندگو و ۲ توییتر، تنظیم صندلی راننده در ۸ جهت، 
تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو، ورود و استارت بدون کلید، سنسور دنده عقب و سانروف 

را در اختیار شما قرار می دهد.
برلیانس کراس C3 با دو موتور ۱.۵ و ۱.۶۵ لیتری قابل خریداری است که ما در اینجا در 
مورد مدل ۱.۶۵ لیتری ۴ سیلندر صحبت می کنیم. این موتور در سایر محصوالت برلیانس 
هم مورد استفاده قرار گرفته و می تواند ۱۱۴ اسب بخار قدرت و ۱۵۴ نیوتن متر گشتاور 
تولید کند. برای انتقال این قدرت یک جعبه دنده ۴ سرعته اتوماتیک در نظر گرفته شده که 
عملکرد ضعیفی دارد و هماهنگی زیادی میان جعبه دنده و موتور مشاهده نمی شود. بدون 
شک این موتور در مقایسه با موتور ۱.۵ لیتری عملکرد بهتری دارد اما چندان هم نمی توان 
به آن دل بست. برلیانس کراس C3 در مدل ۱.۶۵ لیتری اتوماتیک در حال حاضر با قیمتی 

در حدود ۸۵ میلیون تومان در بازار به فروش می رسد.

X۲۲ ام وی ام
ام وی ام X۲۲ یک کراس اوور کوچک شهری چینی است که توسط مدیران خودرو در 
ایران تولید و عرضه می شود. کمپانی چری سعی کرده تا یک محصول اسپرت را طراحی 
کند. به همین دلیل در بدنه ام وی ام X۲۲ خطوط شکسته فراوانی می بینیم و در کنار این 
خطوط، استفاده از قطعات پالستیکی و بخش های دیگر مشکی رنگ باعث ایجاد تنوع در 
بدنه شده اند. در مقایسه با برلیانس کراس C3 باید بگوییم که انتخاب میان طراحی بدنه 
 این دو خودرو به سلیقه شما بازمی گردد.اما اوضاع در داخل کابین متفاوت است چراکه

 ام وی ام X۲۲ به وضوح به رقیب خود ، برتری دارد. طراحی داخلی آن را باید مدرن دانست 
که با استفاده از المان های مختلف و تریم دو رنگ ظاهر خوبی پیدا کرده است. در مرکز 
داشبورد یک نمایشگر دیده می شود. به عالوه در صفحه آمپر یک نمایشگر دیجیتالی دیده 
می شود که اطالعات مربوط به خودرو را نمایش می دهد. فضایی که در اختیار سرنشینان 
عقب قرار می گیرد چندان زیاد و راحت نیست اما در مقایسه با برلیانس کراس C3 عملکرد 
بهتری دارد که این موضوع با توجه به ابعاد بزرگ تر خودرو قابل توجیه است. در مجموع 
ام وی ام X۲۲ در طراحی کابین عملکرد بهتری در مقایسه با برلیانس کراس دارد. اما از 
نظر تجهیزات رفاهی هر دو خودرو در یک سطح قرار می گیرند و در X۲۲ امکاناتی مشابه 

محصول برلیانس دیده می شود.
ام وی ام X۲۲ از یک موتور ۱.۵ لیتری ۴ ســیلندر بهر می برد که قادر است ۱0۵ اسب 
بخار قدرت و ۱3۲ نیوتن متر گشتاور تولید کند. این قدرت به وسیله جعبه دنده ۴ سرعته 
اتوماتیک به چرخ های جلو انتقال پیدا می کند. عملکرد فنی X۲۲ به هیچ وجه خوب نیست 
و ایرادات بسیاری به آن وارد است. در مجموع باید گفت نمی توان روی آن حساب کرد. 
توصیه ما این است که به هیچ وجه فکر آفرود سواری با این خودرو به سرتان نزند چراکه 
ممکن است در ساده ترین مسیرها شما را به دردسر بیندازد. البته این موضوع تنها به قدرت 

موتور بستگی ندارد و موارد دیگری هم در این اتفاق دخیل اند.
این نکته را هم در نظر بگیرید که خودروهای چینی از جمله ام وی ام X۲۲ در مدل دست 

دوم افت قیمت زیادی دارند و از نظر خدمات پس از فروش هم وضعیت مناسبی ندارد. 
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The oldest settlement has been identified 
in the northern hill and belongs to the 
first half of the fifth millennium BCE. The 
inhabitants, primitive peasants, lived in 
simple huts, made of reeds and covered 
with mud. Among the finds are stone axes 
and objects made of bone.During the 
second period, the villagers of the northern 
hill lived in houses, made of irregularly-
shaped mud bricks. They were capable of 
making some primitive ceramics, which 
was made to resemble baskets. The dead 
were buried, painted red and laid down in 
a contracted position, under the floors of 
their houses, a custom that is also known 
from Iraq. The smiths had, by now, fully 
mastered their art; the quality of the metal 
objects of this age is higher than in the 
preceding period.At the beginning of 
the fourth millennium, the northern hill 
was abandoned, and the southern hill 
(satellite photo) was occupied, probably 
by descendants of the people who lived on 
the northern hill. In this third period, the 
houses were made of rectangular bricks. 
The dead were still buried underneath 
the floors. The most impressive 

cultural advance was the introduction 
of the potter’s wheel: the new ceramics, 
decorated with animal and human figures, 
were dazzlingly beautiful, compared to 
the fourth-millennium pottery of Susa. 
The smiths were now capable of handling 
silver, and people were trading with the 
inhabitants of Khuzestan: archaeologists 
have found shells. A great fire put an end to 
this town; it is possible that it was captured 
by enemies.
The fourth period was more or less 
contemporary with the Early Dynastic 
Period in southern Iraq and lasted from 
about 3000 to 2500 BCE. Although the 
ceramics of this age were plainer than the 
pottery of the fourth millennium, there is no 
doubt that there had been great progress. 
Cylinder seals prove that interregional 
trade flourished, there is evidence that the 
people had learned to read and write in a 
proto-Elamite cuneiform script, and the 
inhabitants were now capable of making 
bronze. The prosperity of this age can 
also be deduced from the construction 
of a ziggurat, which is the largest and the 
tallest structure in the southern hill, and 
the oldest monument of this type in Iran. 
It had three platforms and was ascended 
from the south.The site appears to have 
been abandoned for the remainder of the 
Bronze Age, and when people started to 
settle again in c. 1200 BCE, the beginning of 
the fifth period, they may not have realized 
that they were actually living on an ancient 
ziggurat. After all, in thirteen centuries, the 
old bricks had eroded, and the hill consisted 
of a mixture of adobe, dirt, and a few visible 

architectural fragments - not enough to 
understand what it actually had been.It 
seems that the new settlers leveled the top 
of the mound, to make space for a large, 
palace-like residence. The southern hill 
was surrounded by a wall. By now, people 
were able to melt iron and made an easily 
recognizable grayish type of pottery. The 
dead were buried in cemetery A, about 
200 meters south of the southern hill.The 
final, sixth period, started about 900 BCE 
when the fifth town was destroyed. The 
conquerors built a new city on top of the old 
one, but otherwise, there is no continuity. 
For example, the newcomers buried their 
dead on cemetery B, about 250 meters west 
of the southern hill. It is possible that the 
invaders belonged to the great immigration 
of Iranian-speaking peoples. They were 
certainly the people who made the pots 
with the long-beaked sprouts for which 
Tepe Sialk is famous.The first excavation 
took place in 1933, and was directed by 
Roman Ghirshman; there were two further 
campaigns in 1934 and 1937. Seventy years 
later, a team of Iranian archaeologists led by 
Sadegh Malek Shahmirzadi launched the 
Sialk Reconsideration Project, investigated 
the two hills again (1999-2004).
Getting there
Tepe Sialk is located to the southwest 
of modern Kashan, along with the road 
that leads to the Fin Gardens (Amir Kabir 
Street). When you see a roundabout 
decorated with a giant beak pot, go in the 
direction of the beak, and you will reach 
the southern hill. The northern hill is not 
accessible.

Sialk Hill: Most Important Prehistoric 
Excavation In Iran

Toranj Food Complex : 
Oriental Restaurant In 
Heart Of Isfahan

This restaurant/Traditional tea house/ coffee 
shop is located in Julfa district in Isfahan .It is a 
historical nice building with a very nice ambiance 
especially the garden is beautiful.You can have a 
different type of food, tea and coffee.Typical eastern 
architecture, great design, lovely open yard, big 
selection of tea, nice coffee, delicious food.We 
ordered kashk bademjan, which was of the best we 
tasted in Iran. Don’t miss the ceremony of tea. When 
you order tea, they bring you a big tray with all the 
sweets you can imagine.A special place to spend 
your time with friends. Quietly tucked away is an 
luxurious restaurant with glittering chandeliers. 
Traditional food such as kebab, wrapped cabbage 
with lentils and rice. The meat ball dish is huge; 
referring to the size of the meat ball. The local 
fried fish is so average. Daily soup is not available. 
Service is acceptable. Very little choices for drinks. 
It is a historical nice building with avery nice 
ambience especially the garden is beautiful.You 
can have a different type of tea and coffee .Very 
cosy and romantic place with old Persian style . 
 Nice SHARBAT KHANE in the yard . Food quality 
and variety need to be improved . Nice for foreign 
tourists . It is an old house where you can drink 
iranian sharbat or tea or herbal tea , or you can go to 
the cafe and drink cafe , or you can wear traditional 
clothes and take some photos ,or you can go to 
restaurant and eat traditional food and there are 
some foods for vegetarian too, the services are so 
good and the personnel are so nice , you can talk with 
Abas there , he knows english and he is so kind, If you 
are so tired of busy place , I recommend there to you.

Malek Hotel : Good Choice 
For A Budget Trip To Iran

Malek Hotel is a nice and good three-star hotel located 
in Isfahan and this is a good choice for a budget trip to 
Iran.Hotel Malek is located in the center of Isfahan, 
close to important historical sites. Situated in the 
heart of the historical city of Isfahan, the three-star 
Malek hotel with a mixture of tradition and modernity 
in noticeable facilities tries to provide a comfortable 
accommodation for those who wish to stay in a place 
near the historical monuments.Isfahan’s malek 
hotel is located in the city center (Ancient part of the 
city) and also adjacent to the historical angoorestan 
mosque & Naghsh-e-Jahan (Imam) square which 
makes it a very distinguished place for visitors.
Surrounding Attractions:
As the hotel is in a well positioned place in a historical 
part of Isfahan, it is a great place for sightseers where 
they can easily go to the Angorestan Malek Historic 
House, Naghsh-e Jahan square, Chehel Sotun and 
Hasht Behesht palaces as well as Zayandehrud river. 
Sio Seh Pol, Bridge Chehel Sotune , Hasht Behesht 
Palace , Niyasar Cave, Kooh Sangy Fire Temple , Menar 
Jonban Minaret , Khajoo Bridge , Fin Historical Edifice 
and Garden , Sialk Hills
Distance to the airport: 25 min, distance to the train 
station: 30 min.
Amenities:
The three-story hotel has been beautifully decorated 
with a traditional design in the lobby and modern one 
in the rooms leading to nice contrasts. Here, guests 
can enjoy a variety of tasty foods in a restaurant, 
café, and traditional teahouse, all in a relaxing 
environment. Also, conference and reception halls 
are among the other amenities offered in the hotel.   
Facilities
24 hours room services, taxi service, satellite TV, 
Video, lobby , laundry, tea house, conference hall, air 
conditioning, direct phone.
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The archaeological complex 
known as Tepe Sialk consists of 
two hills, about half a kilometer 
apart, and two cemeteries, known 
as A and B. The excavators have 
distinguished six main phases of 
occupation.

Khaje Petros 
house an 
imitation 
of Ali Qapu 
palace

One of the most 
beautiful houses in 
the Jolfa square in 
Isfahan is Khaje Petros 
house. This house, 
that is located near 
the Hakim Nezami 
intersection, was 
built by Khaje Petros 
Valijanian. He was a 
wealthy and famous 
merchant in Jolfa 
who enjoyed a special 
respect from the 
Armenians.
According to the 
available inscription 
in the house, this 
building was built in 
1668 C.E, 1046 A.H, 
during Shah Safi’s 
reign. The building 
has two floors. 
Ground floor includes 
a central room and 
two small rooms. On 
the southern wall of 
the central room, 
decorations in the 
form of plasterwork 
are also obvious. 
These decorations 
include designs such 
as bowls, carafes, 
and other types of 
utensils. This style of 
decorations can be 
seen in Ali Qapu palace 
and other historical 
buildings.
 At the center of this 
room there is a water 
pond made of marble. 
The rooms located 
at both side of the 
hall are symmetrical. 
There is also a wall 
heater embedded 
in the decorations. 
Symmetrizing is 
clearly visible in this 
floor; So that all parts 
of the house include 
stairs, corridors are 
mirroring a harmony.
 The wall paintings 
in the Khaje Petros 
house, include leaves 
and adorned flowers 
with pieces of gold. 
These paintings are 
very similar to the 
paintings inside the Ali 
Qapu palace and also 
the Chalipa paintings 
thought the palace.
 Khaje Petros house 
is very similar to the 
old luxurious houses 
belonged to the rich 
people during the 
Safavid era. Its interior 
is more beautiful 
than its exterior. 
Khaje Petros house 
is registered as the 
national monument of 
Iran on August 2, 1997, 
with the registration 
number of 1906.
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where to eat

where to stayAlthough the 
ceramics of 
this age were 
plainer than 
the pottery 
of the fourth 
millennium, 
there is no 
doubt that 
there had 
been great 
progress. 
Cylinder seals 
prove that 
interregional 
trade 
flourished, 
there is 
evidence that 
the people 
had learned 
to read 
and write 
in a proto-
Elamite 
cuneiform 
script, and the 
inhabitants 
were now 
capable 
of making 
bronze. 

   Chehel Sotoun (Forty Columns) Palace
Construction of Chehel Sotoun palace started at Shah Abbas I reign 
and in the reign of Shah Abbas II, the building was completed. As 
we go through the main entrance, a beautiful large pool full of water 
catches your eyes, flaunting. The reflections of the mansion pillars 
on the pool’s water have made the number of pillars 40, which are 
in fact 20. (Chehel Sotoun means 40 pillars). Chehel Sotoun Palace 
architecture with an area of 2120 square meters is a combination of 
Chinese, Persian and Greco-Roman architectural art.
The Hall of Mirrors, Eighteen-Pillar Hall, two large rooms on north 
and south of The Hall of Mirrors, Royal Porches at sides with painted 
decorations and decorations with mirrors and a large pond in front 
of the Kingdom Hall, in the present central building, should be 
mentioned. Today, this mansion is an Art Museum Garden where 
some artworks of different periods in Iran, in its central hall, are 
being visited by foreign tourists and domestic visitors.

Must-see sites in Isfahan



As Iran’s customers give in to 
mounting US pressure, shipments 
from the OPEC member may drop 
to under 1 million barrels a day 
by mid2019-, down from a daily 
2.5 million this year, according 
to industry consultant FGE, a 
preeminent global oil and gas/
LNG consultancy which provides 
leading independent research, 
analysis, consultation and 
advisory services.
Still, the Middle East nation’s 
cargoes to China in the past few 
weeks show how changing vessel 
ownership and contract terms 

may help it sustain flows to buyers.
The nation’s oil sales have been 
falling since US President Donald 
Trump in May pulled out of the 
2015 nuclear deal between Tehran 
and world powers.
Its top buyers in Asia including 
South Korea and Japan may halt 
all imports, while India may cut 
purchases by half. That leaves 
refiners in the south of China, 
which has rejected the US request 
to halt purchases, as the main 
customers, FGE says.
“Iran could easily transport the 
entirety of its exports using its 
own fleet” assuming exports are 
at a million barrels and China 
is its main destination after the 
sanctions come into effect Nov. 4, 
according to an FGE note dated 
Aug. 23, Bloomberg reported.
In July and the first two weeks of 
August, all China-bound exports 
of the Persian Gulf state’s oil were 
loaded on Iran-owned tankers as 

Chinese shipowners pulled out, 
FGE said. Contract terms for the 
purchases were also switched 
to a delivered basis in a bid to 
minimize risks for oil lifters.
The vital role played by Iran’s fleet 
of very large crude carriers, or 
VLCCs, Aframax and Suezmax 
tankers, in delivering crude to 
customers is increasing as 
insurers and international 
shipping companies react to the 
impending renewal of sanctions.
So far this year, about half of Iran’s 
2.5 million barrels a day of crude 
and condensate exports have 
been made by domestic vessels. 
Taking into account an average 
voyage time of one month and the 
make-up of export destinations, 
the country is utilizing about 30 
percent of its fleet capacity for its 
own cargoes, FGE estimates.
Iran’s main shipping company 
National Iranian Tanker Company, 
also known as NITC, operates a 

fleet with more than 120 million 
barrels of oil-carrying capacity. 
Islamic Republic of Iran Shipping 
Lines (IRISL) has a total crude 
capacity of seven million barrels.
Following the sharp decline in 
exports, Iran will have to hoard 
about 140,000 barrels a day of 
South Pars condensate in floating 
storage in order to keep its energy 
sector in balance, says FGE. As 
much as 98 million barrels of 
Iranian shipping fleet capacity 
could be used for condensate 
storage, according to FGE.
South Pars is an ultra-light oil -- 
a by-product of gas production 
-- that’s highly sought after by 
simple processors in South 
Korea, Japan and China for the 
production of petrochemicals. 
Some of these buyers have 
had to rush to procure 
other raw materials such 
as naphtha to deal with this  
shortfall.
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Iranian President Hassan Rouhani promised that 
his government is making every effort to alleviate the 
people’s economic woes, stressing the need for unity and 
perseverance.
President Rouhani made the remarks on Saturday at the 
Mausoleum of Imam Khomeini as he and members of his 
cabinet renewed allegiance to the lofty ideals of the late 
founder of the Islamic Republic to mark Government Week.
Today we are going through a difficult time in the face of 
enemies’ plots, said the president, voicing confidence that 
the country would overcome the problems through “unity”.
“We are aware of the people’s suffering and have concentrated 
all of our efforts on taking positive steps to alleviate them,” said 
Rouhani, adding “we have no doubt in the ultimate victory of 
our nation.”
The president then went on to note Iran’s successful attempts 
at neutralizing Israel’s lobbying at US Senate and House 
of Representatives, as well as US anti-Iran plots at the UN 
Security Council or the International Atomic Energy Agency.
Rouhani attributed Iran’s success at foiling accusations before 
the world’s public opinion to unity and perseverance among 
the Iranian people.

Top US banks won’t commit to ending 
Iranian financial access: report
Two top American financial institutions would not commit 
to cutting Iranian access to international financial markets 
as part of Trump's anti-Iran campaign, the Washington Free 
Beacon reported on Friday.
J.P. Morgan and Citibank - top American financial institutions 
that sit on the board of the SWIFT financial network, which 
facilitates international banking transactions - declined the 
Washington Free Beacon inquiries into whether they intend 
to disconnect Iran from the network and comply with the 
Trump administration's sanctions, the American journalism 
website reported .Both banks could play a pivotal role in 
ensuring SWIFT and its members obey the new sanctions, 
the report added.Congressional efforts to ensure US banks 
and others disconnect Iran from SWIFT also have been met 
with muted reaction, according to the report.A delegation 
of 16 Republican lawmakers on Thursday called on SWIFT 
to immediately disconnect Iranian access or face the brunt 
of new US sanctions imposed on Iran after Donald Trump's 
unilateral and unlawful withdrawal from the landmark 
nuclear deal dubbed JCPOA.Meanwhile, the European 
Union, in a move to save the 2015 nuclear deal after US 
pullout by ensuring Iran’s economic interests, adopted a first 
package of €18 million for projects in support of sustainable 
economic and social development in Iran, including €8 million 
assistance to the private sector.Iranian Foreign Minister 
Spokesman Bahram Ghasemi said Friday that the EU's €18 
million package is different from the package of measures 
promised by the bloc to counter US sanctions on Tehran.

Chairman of the Board of Directors 
of Novin Sanat Raja Company 
Farhad Farahmand Mohammadi 
said that US sanctions will have 
no effect on Iranian wagon 
manufacturing industry.Unlike car 
manufacturing industry, wagon 
manufacturing industry works 
with low-volume production, so 
that US sanctions cannot much 
affect this industry in the country, 
he maintained.The main electronic 
control system for self-sustaining 
wagons, which their production 
in the country is not economical, 
will not subject to the US sanctions, 
he reiterated.Major parts and 
accessories of wagon is provided 

from European Union (EU), he 
said, adding, “given the EU support 
from Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), supplying these 
parts has not faced any problem 
up to the present time.”Once 
parts and equipment of wagon 
manufacturing industry are 
sanctioned, supplying needed 
parts is possible from other 
countries by some more cost, he 
observed.In contrast, electronic 
parts and components of ordinary 
wagons can be repaired, he said, 
adding, “even if main parts and 
equipment of wagon cannot be 
provided from Europe, Chinese 
parts can be used instead.”

US sanctions to have no effect on Iran’s 
wagon mfg. industry

Lorestan rural tourism 
boasts local economy
Villagers constitute 40 
percent of the population 
of Lorestan Province in 
western Iran. There are 
2,864 villages across the 
province, of which 44 are 
model villages.
Sangtarashan Village 
has preserved its 
traditional texture. It has 
a prehistoric site with a 
3,000-year-old temple.
Bisheh Village boasts 
tourism structure, easy 
access, local resorts, 
restaurant, police station 
and railroad.
Ata Hassanpour, an 
expert of Lorestan 
Cultural Heritage, 
Handicrafts and 
Tourism Department, 
said the topographic 
characteristic of the 
village and the houses 
has made it a model 
village.
Given the location of the 
village on a steep foothill, 
the rooftops of lower 
houses are the courtyard 
of upper houses, he 
added.
Also Deputy Head 
of Lorestan Cultural 
Heritage, Handicrafts 
and Tourism Department 
Dianoosh Cheraghi 
said Lorestan Province 
has high potentials for 
promoting ecotourism 
and anthropology.
There are 44 model 
villages, of which 12 
have been approved by 
Iran Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism 
Organization, he said.
The implementation of 
10 ecotourism resorts is 
underway in the province 
and they have shown 
physical progress of over 
60 percent, he added.
Currently, ecotourism 
resorts are active across 
provincial cities such 
as Khorammabad, 
Boroujerd and 
Aligoudarz, he said.
Head of Lorestan 
Housing Foundation 
Masoud Rezaei said one 
of the responsibilities 
of the foundation is to 
identify villages with 
tourism potentials 
in cooperation with 
ICHHTO and draw up and 
implement development 
plans for them.
Ecotourism, or rural 
tourism, is not confined 
to watching nature. It is, 
in fact, to familiarize the 
tourists with customs, 
cuisines and lifestyles of 
villagers.
Lorestan Province is a 
province in the Zagros 
Mountains.
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Iran’s own fleet of tankers 
may provide a lifeline for 
its crude and condensate 
exports that’ll be slashed 
as US sanctions against the 
Persian Gulf nation take 
hold.

Iran's Tanker Fleet Gives Oil-Export 
Lifeline as Sanctions Loom

Rouhani Says Govt. Taking Steps To 
Ease Economic Woes
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Chinese fishing vessels in 
Hormozgan working for Iran
The governor general of Hormozgan said all the Chinese ships and 
their crew fishing in the Iranian southern province’s waters are 
hired by the government and are working for Iran."Iranian vessels 
do not have the technology to fish at a depth of 200 meters in the 
Persian Gulf waters," Fereydoon Hemmati said.He added Iranian 
fishermen therefore have rented Chinese ships or purchased them on 
installment plans.Iranians are owners of the Chinese vessels, the governor 
general stressed, adding list of their names will be released soon.The remarks 
came after a member of the Supreme Council of Provinces in Iran said recently that overfishing 
by Chinese ships in waters off the southern Iranian coasts in the Persian Gulf has put seafood 
resources at risk there."Excessive fishing by huge and industrial Chinese ships (in the Persian Gulf) 
is endangering species of aquatic animals," Kianoush Jahanbakhsh said on August 10.

Georgia to Remain Committed to 
Deals with Iran If EU Does So
The Georgian ambassador to Iran said after the US sanctions, the 
Caucasus country will live up to its cooperation agreements with 
the Islamic Republic if the European Union (EU) also remains 
committed to its deals with Tehran.Speaking to the Tasnim News 
Agency, Ioseb Chakhvashvili said the fate of economic relations 
between Iran and Georgia will be made clear in coming months, adding 
that if Europe remains in its deals with the Islamic Republic, Georgia will, 
too. For now, Georgia is cooperating with Iran and the EU will also work with Iran and there is no 
talks on suspension of contracts between Tehran and Tbilisi, he said. The ambassador further hailed 
Iran-Georgia relations as good and said the two countries will continue their cooperation in the US 
sanctions era as much as possible.

27th Iran Handmade Carpet 
Exhibition kicks off in Tehran
The 27th edition of Iran Handmade Carpet 
Exhibition, as the world’s most important and 
biggest event in the art and industry of handmade 

carpets, has kicked off in Tehran .Known as the 
world’s biggest handmade carpet exhibition in 
terms of quality, quantity and production, the 
international Iran Handmade Carpet Exhibition 
will run through 31 Aug. 2018 at Tehran Permanent 

Fair Ground, with participation of over 670 
producers, export companies and manufacturing 
units across the country.Minister of Industry, Mine 
and Trade Mohammad Shariatmadari is expected 
to attend the opening ceremony of the event.

US sanctions to have no effect on Iran’s 
wagon mfg. industry



C o n t i n u e d 

from page8 : 
with compassion 
and goodwill, 
the government 
should pay special 
attention to them 
and by designing the 
correct programs, 
take the most out 
of this sincere and 
hardworking force 
to advance its goals. 
Otherwise, the 
workflow will be the 
same thing that has 
already happened 
in our society. Those 
Noble Workers in 
order to earn a living, 
they have been forced 
to consider second 
and even third jobs 
after a career. But 
those employees who 
gave themselves to 
the flow of water has 
caused a stain on the 
working community 
and the small 
number in the body 
of the community 
has made the 
public's perception 
of employees change 
and be suspicious 
of employees. In 
Islam, social status is 
given to employees 
and agents as divine 
grace to be used to 
remove deprivations 
and disadvantages of 
community affairs. 
Hence, Imam Ali 
(pbuh) says to one 
of his brokers: " 
your responsibility 
is not a bait, it is a 
trust that has been 
placed on your neck." 
However, the key 
to the problems of 
working community 
is in the hands of the 
government but the 
biggest problem of 
the administrative 
system in our country, 
which is influenced by 
the general situation 
of society, is the lack 
of an accurate culture 
between managers, 
employees, and 
lenders. paying 
astronomical salaries 
to managers and low 
salaries to employees. 
However, a number 
of employees, by 
their actions, have 
undermined the 
quality of the working 
community but the 
decent services of a 
massive and hard-
working group 
that work with 
insignificant salaries 
in existing conditions 
should not be  
ignored.

Trump cuts more than 200$ million in 
U.S. aid to Palestinians
The United States is cutting more than 200$ million in aid to 
the Palestinians, the State Department said on Friday, amid 
a deteriorating relationship with the Palestinian leadership.
A senior State Department official said without elaborating that 
the funds, originally planned for programs in the West Bank and 
Gaza, would address “high-priority projects elsewhere.”
“We have undertaken a review of U.S. assistance to the 
Palestinian Authority and in the West Bank and Gaza to ensure 
these funds are spent in accordance with U.S. national interests 
and provide value to the U.S. taxpayer,” the official said in a 
statement.“As a result of that review, at the direction of the 
president, we will redirect more than 200$ million in FY2017 
Economic Support Funds originally planned for programs 
in the West Bank and Gaza.”Asked where the money would 
be redirected and whether it would go to other Palestinian 
projects, another State Department official said: “We will work 
with Congress to redirect these funds to other policy priorities.”
All Detention Centers in Tehran 
Equipped with Surveillance Cameras: 
Police
 The commander of the Tehran Police Department tasked with 
prevention of crimes said all police stations and detention 
centers of the Iranian capital are equipped with surveillance 
and security cameras.Speaking to Tasnim, Colonel Keyvan 
Zahiri said that in line with efforts to observe citizenship rights, 
the Tehran Police Department has increased surveillance in 
police stations.
“Currently, all police stations in the capital are equipped 
with surveillance cameras and there is no police station that 
is deprived of such equipment,” he said.“The issue of our 
supervision of police stations and personnel aimed at observing 
citizenship rights is one of the most important issues to which 
we are sensitive because observing… the rights of the people in 
police stations is a duty for us,” the commander added.
Russia: West should stop pressing Syria 
on feeble excuses
Russia criticized the United States, the United Kingdom and 
France over feeble excused like using chemical weaponry, said 
the Russian Ministry of Foreign Affairs .Referring to the West's 
attempt to use the non-proliferation treaty for determining 
the responsible party, the statement wanted the so-called 
defenders of the Syrian interests to stop using the chemical issue 
to pressure Damascus and its allies.The statement also said the 
in the fifth anniversary of the tragedy of chemical use in Eastern 
Ghouta, the three Western members of the UN Security Council 
issued a statement and accused the legal government of Syria to 
have used the chemical weaponry.About one thousand people 
died in the attack. The West tried to use it to defame the Syrian 
President Bashar al-Assad, but the allies of Syria believe it was 
the terrorists that made the tragedy.
Putin says ‘great progress’ made 
towards crisis settlement in Syria
Russian President Vladimir Putin announced that a ‘great 
progress’ was made in the efforts to find a solution to the crisis 
in Syria.
“Efforts by our countries and the participation of other 
countries concerned (in particular, I am referring to Iran and our 
cooperation with the United Nations, the European countries 
and the United States) we have managed to make great progress 
towards a settlement of the Syrian crisis,” Sputnik quoted Putin 
as saying during his meeting on Friday with Turkish Foreign 
Minister Mevlut Cavusoglu.

U.s. Official Says Eu Aid For Iran 
Sends 'Wrong Message'

 “Foreign aid from European taxpayers 
perpetuates the regime’s ability to neglect 
the needs of its people and stifles meaningful 
policy changes,” Brian Hook, the U.S. special 
representative for Iran, said in a statement.
“The Iranian people face very real economic 
pressures caused by their government’s 
corruption, mismanagement, and deep 
investment in terrorism and foreign conflicts,” 

he added. “The United States and the 
European Union should be working together 
instead to find lasting solutions that truly 
support Iran’s people and end the regime’s 
threats to regional and global stability.”
The EU decision on Thursday to provide 18 
million euros (20.7$ million) in aid to Iran was 
aimed at offsetting the impact of U.S. sanctions 
as European countries try to salvage the 2015 
agreement that saw Tehran limit its nuclear 
ambitions.
President Donald Trump pulled the United 
States out of the nuclear deal in May and is 
reimposing sanctions on Tehran, even as other 
parties to the accord are trying to find ways to 
save the agreement.
The EU funding is part of a wider package of 50 
million euros earmarked in the EU budget for 
Iran, which has threatened to stop complying 
with the nuclear accord if it fails to see the 

economic benefit of relief from sanctions.
The United States is pressing other countries 
to comply with its sanctions.
“More money in the hands of the ayatollah 
means more money to conduct assassinations 
in those very European countries,” Hook said 
in his statement.
U.S. national security adviser John Bolton 
told Reuters during a visit to Israel earlier 
this week that the return of U.S. sanctions was 
having a strong effect on Iran’s economy and 
popular opinion.
The U.S. sanctions dusted off this month 
targeted Iran’s car industry, trade in gold 
and other precious metals, and purchases 
of U.S. dollars crucial to international 
financing and investment and trade relations. 
Farther-reaching sanctions are to follow in 
November on Iran’s banking sector and oil  
exports.

Encouragement 
For The 
Director, 
Punishment 
For The 

Employee!s

The top U.S. envoy on Iran criticized a 
European Union decision to give 20.7$ 
million in aid to Tehran on Friday, saying 
it sent “the wrong message at the wrong 
time,” and he urged Brussels to help 
Washington end the Iranian threat to 
global stability; Reuters reported.

The Iranian nation will definitely 
emerge victorious in the face 
of enemies through unity and 
steadfastness, President Hassan 
Rouhani said Saturday, saying it would 
be an “unforgivable mistake” to leave 
his administration alone.
“We have no doubt about this nation’s 
ultimate victory against the enemy,” 
Rouhani said in a ceremony attended 
by his cabinet members, held at the 
mausoleum of the late founder of the 
Islamic Republic, Imam Khomeini, 
south of Tehran.
“With unity and solidarity, we could 
thwart the Zionist lobbies’ attempts 

in the US Senate and the House of 
Representatives as well as American 
plots in the United Nations Security 
Council,” the president said at the 
ceremony, held at the beginning of 
the Government Week as a gesture of 
allegiance to Imam Khomeini’s ideals.
He further said that the administration 
is concerned about people’s problems 
and sufferings and is making every 
effort to alleviate them.
It is not the time to put the burden 
on others, the president said of the 
country’s internal problems, saying, 
“Leaving the administration alone… 
would be an unforgivable mistake.”

“It is our collective duty to stand 
against the plots, and we can well 
overcome these problems through 
unity,” he concluded.
In remarks earlier this month, Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei proposed 
solutions to the economic problems 
in Iran, saying the internal problems 
are not wholly caused by foreign 
sanctions, but a series of internal 
issues and mismanagement are also 
to blame.
Making a reference to the hike in gold 
coin prices and devaluation of the 
Iranian money in recent weeks, the 

Leader 
said some of the problems 

are caused by imprudence and 
mismanagement, irrespective of 
sanctions.
Reiterating the need for serious fight 
against corruption, the Leader also 
stressed that the Islamic Republic 
takes a tough line against corruption 
without any reservation.

Iran to Defeat Enemies with Unity, Steadfastness: President
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Never humiliate an Iranian!
 Over the past days we heard news about the European Union’s 18 
million euro aid to Iran (the JCPOA). The EU in an announcement said 
this was part of a greater package of 50 million euros.EU foreign policy 
chief Federica Mogherini explained “this new package will widen 
economic and sectoral relations in areas that are of direct benefit to our 
citizens.”There is, however, the question what purpose this so-called 
“support aid” serves. At a time when the EU, and the European troika 
(Germany, the UK, and France) in particular, have adopted a targeted 
delay in offering the final European-proposed package to Iran, what 
does their propaganda on this recent move indicate?The noteworthy 
point is that Mogherini has talked of the EU’s commitment to cooperate 
with Iran! Has the EU’s foreign policy chief forgotten about the bloc’s last 
year accompanying the Trump administration for changing the JCPOA? 
Everybody remembers that European officials right up to Trump’s 

withdrawal from the JCPOA were unanimous with the US in agreement 
with the US president’s unjust and illegal conditions for “changing the 
JCPOA”.After the US left the JCPOA also, European officials, instead of 
taking practical measures to preserve the nuclear deal, they used it as 
a tool to cover their clandestine deals with Washington. The targeted 
delay in the EU’s delivering a proposed package for the JCPOA can also 
be looked at through this lens.Now once again, in a humiliating move, 
European officials have refrained from performing their least duties 
in preserving the JCPOA by allocating a very small sum to our country 
as a show of their commitment to Iran. No doubt the Iranian nation has 
no need to such money from the Europeans.During the talks between 
Iran and the members of the 1+5, Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif famously told Mogherini “Never threaten an Iranian.”Maybe now 
it is the time to once more remind Europeans of their repeated lack of 
commitment and tell them: Never humiliate an Iranian!

US condemns EU’s development 
aid to Iran
US special representative for Iran Brian Hook said that EU’s 18€ 
million development aid package to Tehran would undermine US 
efforts to isolate Islamic Republic.
“The European Union’s August 23 announcement of a new 20.7$ 
million payment that will widen economic and sectoral relations 
between Iran and Europe sends the wrong message at the wrong 
time,” he claimed on Friday.The European Commission adopted a first 
package of 18€ million for projects in support of sustainable economic and 
social development in Iran on Thursday, which is the first of a wider package of 50€ million for Iran, 
aiming to support the country to address key economic and social challenges.Currently, Washington 
is desperately trying to make other countries abide by its unilateral sanctions against Iran which aim 
to cut Iran’s oil export to zero by November 4.

US threatens military action against 
Damascus
The US national security advisor in a meeting with his Russian 
counterpart in Geneva, once again threatened military action against 
Syria, according to Western media.'At a Thursday meeting in Geneva, 
National Security Adviser John Bolton told his Russian counterpart, 
Nikolai Patrushev, that America is prepared to respond with greater 
military force than it has used against [Bashar] Assad’s regime in the past,' 
wrote Bloomberg on Saturday, quoting informed sources.The news was given 
to Bloomberg by four sources, who asked not to be identified because the content 
of talks hasn’t been publicly disclosed.Washington alleges that the Syrian government 
uses chemical weapons against its own people, a claim strongly denied by Damascus.Syria and its regional allies, 
including Iran blame the chemical attacks on terrorists who have the backing of Western powers and who are 
supplied by them with the wherewithal they need to go on with their terrorist activities in the war-torn nation.



Chinese Fishing Vessels In 
Hormozgan Working For Iran

Iranians take gold medals in both men’s and 
women’s kabaddi competitions at the Asian Games 
in Indonesia.
The Iranian women’s kabaddi team defeat India in a 
strong and ruthless game to seize the first place from 
India with the score of 27-24 and make the defendant 
champion to lose its golden touch in kabaddi. The 
Iranian men’s team also gained a valuable victory 
of 26-16 over South Korea to win the Asian Games 

title for the first 
time and putting 
away India 
from its being 
a champion 
for years. 
P r e v i o u s l y, 
Indians were the 
most successful 
kabaddi teams 
on the world stage, 
winning all international gold medals in 
both men’s and women’s competitions.

26th of August was 
registered as an 
employee's day in the 
Islamic Republic's 
calendar. Every year, 
sample employees are 
selected and acclaimed 
as representatives of the 
vast staff of the system 
throughout the country. 
What is certain and has 
been evident in the past 
few years, is that the 
material status of their 
employees and their social 
interests (both public 
and private) fluctuates 
with economic and 
social changes. Perhaps 
the employee's day is a 
good opportunity to talk 
about the problems of the 
working community. If 
you are supposed to spend 
time serving the people in 
the government, 
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Morning call to prayer : 
05:09:25  
Noon call to prayer : 
13:05:09  
Evening call to prayer: 
19:53:59  

High: 37 ° c
Low: 17 ° c

5000 Rials

 Recently, the controversial results of polls con-

ducted on Trump's popularity have been 

published in the United States. Based on some 

polls in the US Electoral College structure, we can make a 

more accurate estimation of Donald Trump's condition.

Recently, the controversial results of polls conducted on 
Trump's popularity have been published in the United 
States. Some of these polls were conducted all over the 
United States, and since they were based on "public 
votes", their results can't be that much trusted. However, 
in some polls that were based on the US Electoral College 
structure, we can make a more accurate estimation of 
Donald Trump's condition.
Business Insider has cited the NBC and Marist survey in 
one of its recent articles. The polls results indicate that 
in some important states such as Minnesota, Wisconsin 
and Michigan, where Trump was able to win over Hillary 
Clinton and thus found his way into the White House, 
there is no longer any chance of his re-election.
The poll suggest that only %28 of registered voters in 
Michigan, a state Trump flipped in the 2016 presidential 
election, say he deserves a second term, while some %62 
of voters polled believe it's time to replace Trump.
"In Minnesota, a state Trump lost to Hillary Clinton by 
fewer than two percentage points in 2016, roughly %30 of 
voters surveyed say Trump deserves another go-around 
in the Oval Office, while %60 said he doesn't", writes the 
Business Insider.
The NBC/Marist polls also show that currently thirty-one 
percent of voters in Wisconsin are in favor of a second 
term for Trump, while %63 say they are not.  
In recent days, many Western media compare Trump to 
Nixon. The fact is that Nixon didn't think that under the 
influence of a scandal, he would have to resign from his 
position as the US president. However, it's not only one 
scandal that Trump is currently dealing with!
Of course, one should not forget that Trump attempts to 

use the unfair US Electoral College to put his rivals under 
pressure, and by preserving his position in crucial states 
such as Florida, win the 2020 presidential election. 
However, some American analysts believe that even in 
states such as Florida, Trump has lost his popularity to a 
great extent. This can be seen in the upcoming mid-term 
elections.
If the Republicans are defeated by their Democrat rivals 
in the crucial and determining states (where the votes 
do not traditionally belong to any of the two main US 
parties), then there will be a big alarm for Donald Trump 
and his administration.
Although there's relative consent among American 
citizens regarding Trump's job creation policies, most 
polls show that many Americans are dissatisfied with 
the tensions created by Trump in the field of foreign and 
social policy. They also oppose the tensions between 
Washington and its European allies in international 
economics. However, polls conducted in the United States 
are warning Republicans about their defeat in the mid-
term elections of the Congress.
The continuation of this trend, while making the 
Democrats hopeful about winning the 2020 elections, 
could lead to in-party tensions among the Republican 
leaders.
The Republicans are now actually in control of the 
White House, the House of Representatives and the 
Senate. Republicans will only have the White House if the 
Democrats win in the US Congress elections, which is not 
going to be acceptable for many traditional Republicans.

The Zionist regime's permission for non-Muslims to pray 
in the al-Aqsa mosque will lead to religious wars, warned 
Palestinian Authority Spokesman Yousef al-Mahmoud 
.'The al-Aqsa Mosque belongs solely to the Muslims and 
is one of the most sacred places in the world,' Al-Quds 
Al-Arabi newspaper quoted al-Mahmoud as saying.'The 
occupiers attempt to legalize non-Muslims praying in the 
mosque will ignite the fire of religious wars in the region 

and the world.'Al-Mahmoud urged all international 
organizations to try to stop the Zionist regime form 
doing so.The supreme court of the Zionist regime has 
demanded the government to describe the reason of 
the prohibition of the Zionists entering the Al-Aqsam 
Mosque. They said the prohibition opposes the freedom 
of religions. The Israeli Supreme Court has given the 
government 62 days to meet the demand.

What is the fate of Donald Trump?

Zionists presence in Holy Mosque will cause religious wars

Encouragement 
For The 
Director, 
Punishment For 
The Employee!

U.s. Official Says 
Eu Aid For Iran 
Sends 'Wrong 
Message'

Rouhani Says 
Govt. Taking 
Steps To Ease 
Economic Woes

Sialk Hill: Most 
Important Prehistoric 
Excavation In Iran
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 New issue of Sepahan Tourism  
Monthly (Kooleh) Released

The tomb of Amir Kabir’s daughter       

In the labyrinth of Gheisarieh          
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