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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
         با افزایش قیمت دالر در بازار اختالل به وجود آمد و بسیاری از کاالها به طور ناگهانی نوسان قیمت داشتند اما حال که قیمت دالر کاهش یافته اگر سری به فروشگاه ها بزنید 

هیچ گونه کاهش قیمتی مشاهده نخواهید کرد.

قیمت 500 تومان

پای حرف مردم اصفهان درباره گرانی ها؛  

 »دالر«  بهانه ای برای ناآرامی بازار

بازار طال و سکه  97/8/29 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,050,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,240,0005,041,000جدید

2,150,0002,521,000نیم سکه

1,220,0001,441,000ربع سکه

665,000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18387800488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

خبرهای خوب نفتی در راه است؛  

 تحریم های نفتی 
چگونه شکست؟

در شرایطی که  تحریم نفتی ایران به موضوع اصلی در 
رسانه های فعال در حوزه انرژی دنیا تبدیل شده است، 

 تحوالت مرتبط با ان هر روز بیشتر مطرح 
می شود.  پیش از این اخبار در مورد توقف  خرید نفت کشور ژاپن از 

ایران حکایت داشت ولی  روز گذشته رویترز خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه پاالیشگاه 
نفتی فیوجی کشور ژاپن در نظر دارد از ماه ژانویه سال جاری خرید نفت از ایران را  ...
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 بازارها با شروع
 تحریم ها چه واکنشی 

نشان می دهند؟

اقتصاد ایران با شــروع سال 97 
شاهد تحوالتی بوده است که به 
جرات می تــوان گفت در پرونده 
سوابق اقتصادی ایران بی سابقه 

بوده است.
نوسانات بازار ارز از زمستان سال 
گذشــته به صورت آهســته اما 
محسوس باعث ایجاد نااطمینانی 
در بین کارگزاران اقتصادی شــد 
و با خبر شروع دور اول تحریم ها 
شدت و سرعت بیشــتر به خود 
گرفت و آشفتگی در سایر بازارها 
را نیز رقم زد. ســه متغیر جذاب 
سرمایه گذاری برای کسب سود 
بیشتر یعنی طال، ارز و مسکن باعث 
شد تا مردم با کاهش سود سپرده 
های بانکی نقدینگــی خود را به 
ســمت این بازارها روانه سازند و 
 با حجم باالی تقاضــا بر افزایش
 قیمت هــا دامن بزننــد. ناگفته 
نماند که سیاست های نادرست 
و شتابزده دولت و بانک مرکزی به 
ویژه در بازار ارز کم اثرتر از خروج 

آمریکا از برجام بوده است.
وجود انتظارات تورمی و اثر روانی 

تحریم ها بر این بازارها...

ایرنا
یــادداشــت

ISFAHAN
N E W S

 مدیر کل اداره کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی استان:

نرخ بیکاری تحصیل کرده ها 
در اصفهان 21 درصد است

مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان گفت: در این استان نرخ بیکاری تحصیل 
کرده ها ۲۱ درصد، نــرخ بیکاری بانوان تحصیل 
کرده ۳۴ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۳۴ 

سال، ۳۰.۱ درصد است.
صبح دیروز ) ســه شــنبه ۲9 آبان ماه( محسن 
نیرومند در مراسم دوازدهمین جشنواره تجلیل از 
کارآفرینان برتر استان اصفهان با بیان اینکه تقاضا 
برای کار در اســتان اصفهان ۳.۵ درصد افزایش 
یافته اظهار کرد: افزایش نرخ مشارکت یا تقاضای 

افراد برای کار به دلیل افزایش اشتغال نیست.
وی اعالم کرد: در تابستان امسال در...

وی با اشاره به سرمایه عظیم 
نیروی انسانی کشور، ضرورت 
کارآفرینی را چنین بیان کرد: 
کارآفرینــی می تواند اهداف 
توسعه کشور را پوشش دهد و 
از این طریق می توانیم اقتصاد 
مبتنی بر منابع کشــور را به 

اقتصاد مبتنی بر دانش ارتقا دهیم.
 میرهادی افزود: با استفاده از نوآوری می توان 
در همه حوزه های اقتصــادی، ارزش افزوده 
ایجاد کرده و می توان از توســعه صادرات به 

صورت خام فروشی جلوگیری کرد.
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان اضافه کرد: 
این مهم هدف کالنی است که برای تحقق آن 
همه دستگاه های اجرایی کشور باید تالش و 

همکاری داشته باشند.

   اصفهان یکی از مستعدترین مناطق 
کشور برای کارآفرینی است

وی با بیان اینکه اســتان اصفهــان یکی از 
مستعدترین مناطق کشور برای کارآفرینی 
 اســت، اظهار کــرد: در این اســتان همه 
زیرساخت های الزم برای تولید در بخش های 
کشاورزی، خدمات و صنعت، فراهم است اما 
اگر بتوانیم فرهنگ کارآفرینی را ترویج دهیم 
به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش حرکت کرده 
و ارزش افزوده محصوالتمان را چند صد برابر 

می کنیم.
میرهــادی افزود: تولیدات مختلف اســتان 
اصفهان اکنون در ســطوح مختلف استانی، 
کشــوری و حتی جهانی نیز در حال انجام 
است و به تناســب توسعه صادرات محصول 
از این استان، بی شک عالوه بر ایجاد اشتغال 
و ارزش آفرینی، رشد تولید ناخالص استان و 
کشور و به تبع آن افزایش درآمد برای اقشار 

مختلف جامعه اتفاق خواهد افتاد.
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اهمیت 
کارآفرینی در شرایط اقتصادی کنونی کشور، 
گفت: کارآفرینی می توانــد راه خوبی برای 
توسعه اقتصاد کشور باشد و افراد کارآفرینی 
که فرصت را شناسایی و نوآوری می کنند در 

فرایند تولید کاال تا عرضه آن می توانند موثر 
بوده و ارزش آفرینی کنند.

 وی افزود: به رغم همه مخاطراتی که کاهش 
ارزش پول رایج کشور داشته، به همان نسبت 
می تواند منجر به توسعه اقتصادی و ظرفیتی 
باشد برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور که 
در یکی دو ماه گذشته نیز کم و بیش شاهد 

این اتفاق بوده ایم.
میرهادی اضافه کرد: با کمک افراد کارآفرین، 
همه تنگناهای موجود می تواند به فرصتی 
برای توسعه صنعت و یا حتی کشاورزی استان 

تبدیل شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از کاالهای کشاورزی 
استان اصفهان در بخش های اقتصادی، تولید 
محصوالت گلخانه، تولید گوشت سفید و قرمز 
جایگاه خوبی در کشور دارد، گفت: در کنار 
تولید این محصوالت، شرایط اقتصادی کنونی 
می تواند فرصت خوبی برای افزایش توسعه 
صادرات غیرنفتی باشد و خیلی از کاالها که 
تا قبل از این شــاید توجیــه اقتصادی برای 
صادرات آن وجود نداشت، اکنون می تواند به 

ظرفیتی برای صادرات تبدیل شود.
وی به بیان فعالیت های انجام شده در راستای 
اشاعه فرهنگ کارآفرینی در استان اصفهان 
پرداخت و اظهــار کرد: اســتان اصفهان از 
نظر انجام برنامه هــای فرهنگی و ترویجی، 
رویدادها و تعداد افراد کارآفرینی که در حال 
 فعالیت هستند، در کل کشور بهترین وضعیت

را دارد.

   راه اندازی دفاتر مشاوره کارآفرینی 
در شهرســتان های مختلف استان 

اصفهان
مدیر کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل کار، 
تعاون و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان با 
اشاره به تکمیل دفاتر مشــاوره کارآفرینی 
در شهرستان های مختلف استان اصفهان، 
افزود: اکنون بعد از گذشت پنج سال از شروع 
فعالیت این دفاتر، ۲۰ دفتر در استان اصفهان 
وجود دارد که در کنار تهیه طرح کسب وکار، 
مشــاوره و طرح ریزی برای کارآفرینان نیز 

انجام می دهد.
وی اضافه کرد: در این دفاتر ســعی شده در 
قالب ایجاد زیرساخت فرهنگی، کارآفرینی 

اشاعه داده شود.
میرهادی با بیان اینکه در اســتان اصفهان 
هر ساله جشنواره کارآفرینی برتر برگزاری 
می شود، گفت: در ســال 9۶ از بین ۴۰۰ نفر 
افرادی که اقدام به ثبت نام کرده بودند در سه 
مرحله توسط کارشناسان اداره کار، داوران 
اســتانی و در آخر داوران ملی ارزیابی شده و 
در نهایت کارآفرینان برتر اســتان شناسایی 
و یک نفــر نیز بــه عنــوان کارآفرین ملی 
 انتخاب شــد که در وزارت علوم از او تقدیر

 به عمل آمد.
وی افزود: در اســتان اصفهان تقدیر از این 
کارآفرینان، در هفتــه جهانی کارآفرینی در 
کنار سایر رویدادهایی که در حال انجام است، 

در روز ۲9 آبان ماه صورت می گیرد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان:
کارآفرینی اثرات تصاعدی تری نسبت به تامین مالی واحدهای اقتصادی دارد

استان اصفهان از 
نظر انجام برنامه های 
فرهنگی و ترویجی، 

رویدادها و تعداد 
افراد کارآفرینی 

که در حال فعالیت 
هستند، در کل کشور 

 بهترین وضعیت
را دارد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: برای بهبود فضای کسب  و کار تامین مالی در کوتاه مدت ممکن است 
بتواند موثر باشد اما بی شک کارآفرینی و ایجاد ارزش در این حوزه اثرات تصاعدی تری نسبت به تامین مالی برای واحدهای اقتصادی دارد. 

سید کمال الدین میرهادی با بیان اینکه کارآفرینی به معنای ایجاد یک بنگاه اقتصادی نیست، اظهار کرد: کارآفرینی فرآیندی است که از طریق آن 
فرد کار آفرین ضمن شناسایی فرصت ها از طریق نوآوری و پذیرش مخاطره ارزش جدیدی در حوزه های اقتصادی اجتماعی ایجاد می کند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 

تازه ها

ایسنا
گـــزارش

تازه های دنیای موبایل؛

گلکسی S10  با نمایشگر 
Infinity-O و حسگر 

اثر انگشت در راه است
کمپانی های بزرگ سازنده تلفن های 
همراه در رقابت تنگاتنگ با یکدیگر 
قرار دارند و روزانــه در دنیای موبایل 
شاهد رونمایی از جدیدترین دستگاه ها 

هستیم.

 هفته چهل و ششم از سال ۲۰۱8 میالدی 
نیز سپری شد. مهم ترین خبر هفته گذشته 
مربوط به سامســونگ و گلکســی اس ۱۰ 
است؛ گلکسی S۱۰ سامسونگ با نمایشگر 
Infinity-O و حســگر اثر انگشــت زیر 
صفحه نمایش معرفی می شود. سامسونگ 
همچنین تراشــه 8 نانومتری اکسینوس 
98۲۰ را عرضــه کرد. گوشــی های نوکیا 
8.۱، نوکیا 7.۱ پــالس و نوکیا ۲.۱ پالس 
در راه هستند و جدیدترین تراشه T۲ اپل 
اجازه تعمیر مک بوک توسط شخص ثالث را 
نخواهد داد. اگر به اخبار موبایل عالقه مندید 
در ادامــه با همراه باشــید تا بــا تازه ترین 
 اخبار موبایل در هفته ای که گذشت باخبر

 شوید.

   گلکســی S10 بــا نمایشــگر 
Infinity-O و حسگر اثر انگشت 

ایــوان بــالس، افشــاکننده  معــروف در 
جدیدترین توییت خــود از وجود حفره در 

باالی نمایشگر و حسگر اثر انگشت در زیر 
نمایشگر گلکســی S۱۰ خبر داد. یکی از 
نخســتین و جذاب ترین پرچم دارهایی که 
در سال ۲۰۱9 معرفی می شود، سامسونگ 
گلکسی S۱۰ است که احتماال هفته  دوم 
اســفندماه و در جریان رویداد MWC در 

بارسلونا رونمایی خواهد شد.
برخی از مشــخصاتی که تاکنون در مورد 
گلکسی S۱۰ منتشر شــده است عبارتند 
از، وجود دوربین ســلفی در حفره  گوشــه  
نمایشگر Infinity-O دستگاه، به کارگیری 
حســگر اثر انگشت اولتراســونیک در زیر 
نمایشگر، دوربین اصلی سه گانه شامل سه 
لنز استاندارد، واید و تله فوتو و اندروید پای 
با رابط کاربری One U. سایر مشخصات 
منتشر شده توســط ایوان بالس، از وجود 
دوربین ســه گانه در پشــت اس ۱۰ خبر 

می دهد. 

   گوشــی انعطاف پذیر گلکسی اف 
سامسونگ

منابع مطلع خبر از آن می دهند که پیش از 
معرفی رسمی دستگاه در ماه مارس )اسفند 
یا اوایــل فروردین(، دموی دیگــری نیز از 
آن در کنگره جهانــی موبایل ۲۰۱9 )اوایل 
اســفند( به نمایش درخواهد آمد. گزارش 
تازه خبرگــزاری Yonhap کره جنوبی 
درباره قیمت این گوشــی، به رقمی حدود 
دو میلیون وون )معادل ۱77۰ دالر( اشاره 
دارد. البته نه تاریخ دقیق معرفی، نه قیمت 
نهایی و نه حتی اسم گلکسی اف، هنوز مورد 
تایید سامسونگ نیست .وجود یک نمایشگر 

۴.۵8 اینچی خارجی با وضوح ۱9۶۰ در 
8۴۰ پیکسل و یک نمایشگر تاشوی 7.۳ 
اینچی داخلی با وضوح ۲۱۵۲ در ۱۵۳۶ 

پیکسل در آن تایید شده است.

  معرفی تراشه 8 نانومتری اکسینوس 
9820 سامسونگ

این تراشــه جدید بــا لیتوگرافی هشــت 
نانومتری LPP FinFET ساخته خواهد 
شد که بهبودی نســبت به لیتوگرافی ۱۰ 
نانومتری اکســینوس 98۱۰ خواهد بود. با 
سریع ترین سرعت LTE یعنی دو گیگابیت 
بر ثانیه همراه است و پردازنده سه خوشه ای 
و واحد پردازش عصبی بهبود یافته دارد. در 
تراشه جدید سامسونگ از دو هسته پردازشی 
اختصاصــی Mongoose در کنــار دو 
هســته Cortex-A7۵ و چهار هســته 
Cortex-A۵۵ استفاده کرده است. با این 
که ســرعت کالک هنوز مشخص نشده، اما 
به گفته سامسونگ عملکرد چندهسته ای 
و تک هســته ای به ترتیب ۱۵ و ۲۰ درصد 
بهبود یافته درحالی که مصرف انرژی نیز ۴۰ 

درصد کمتر شده است.

   Compact Aquos R2؛ گوشی 
شارپ با دو بریدگی نمایشگر

شــرکت ژاپنی شــارپ از گوشی  هوشمند 
جدیدی رونمایی کرده که صفحه نمایش آن 
دو بریدگی مجزا دارد. یکی از این بریدگی ها 
برای دوربین سلفی هشــت مگاپیکسلی و 
دیگری برای حسگر اثرانگشت این دستگاه 
است. طراحی این گوشی امکان بهره مندی 
حداکثری از بدنه  نسبتا کوچک آن را فراهم 
می کند. آکواس آر۲ کامپکــت را می توان 
دستگاهی با ویژگی های قابل قبول در سری 
میان رده ها به حســاب آورد. این گوشی از 
صفحه  نمایش IGZO با رزولوشن ۲۲8۰ 
در ۱۰8۰ و بــا فرکانــس ۱۲۰ هرتز بهره  
می برد. قلب تپنــده  این گوشــی پردازنه  
اسنپدراگون 8۴۵ همراه با چهار گیگابایت 
رم است. شــارپ همچنین برای محصول 
جدید خود یک دوربین ۲۲.۶ مگاپیکسلی 
با دیافراگــم f/۱.9 و ۶۴ گیگابایت حافظه 
داخلی بــا امکان افزایــش از طریق حافظه 
میکرو SD در نظر گرفته است. شاید باتری 
۲۵۰۰ میلی آمپر ساعتی آن، چندان قوی به 
نظر نرسد، ولی باید توجه داشت که نمایشگر 

این گوشی هم نسبتا کوچک است.



 بازارها با شروع 
تحریم ها چه واکنشی 

نشان می دهند؟
ادامه از صفحه یک:

...    هجوم مــردم برای فعالیت های 
داللی و سودهای بادآورده از شکاف 
قیمتی را بیشتر و بیشتر کرد. هر چند 
 مشــکالتی نظیر تامین مواد اولیه 
بنگاه ها، افزایش تورم، دسترســی 
 به منابــع بانکی و تغییــر احتمالی
 سیاست های دولت وجود دارند اما 
این روند تا جایی که نرخ دالر در بازه 
قیمتی 14 تا 15 هزار تومان متوقف 
گردید ادامه یافت و تقریبا بازار یک 

آرامش نسبی به خود گرفت.
نزدیک شدن به دور دوم تحریم ها، 
انتظارات به ســمت افزایش نرخ در 
بازارهای مختلف به دلیل ریســک 
باالی سیاسی و اقتصادی سوق داد. 
تحریم ها عمدتا بر پایه تحریم های 
نفتی بنا گذاشته شــد و اگر ترامپ 
بتواند ادعای خــود را بر پایه فرمان 
اجرایی خود اعمال نماید، عرضه ارز 
نسبت به دوران قبلی تحریم بسیار 
محدود خواهد شــد فشار بر نرخ ارز 

فراتر از انتظارات کنونی خواهد بود.
بررســی بازارها نشــان داد که در 
13 آبان بازار با شــوک ارزی شدید 
مواجه نشــد حتی تا حدود جزیی 
هم کاهش نشــان داد این اتفاق در 
شرایطی رخ داد که بازارها بیشترین 
تاثیرپذیری را در دور اول تحریم ها در 
 تابستان داشته اند در نتیجه دور دوم، 
تحریم ها تاثیر ناگهانــی بر بازارها 
نداشت. در واقع قیمت های کنونی 
در بازارهــای مختلــف منعکــس 
 کننده شوک های ناشی از دور اول 
تحریم هاست. اما آن چه مهم است 
اثرات بلندمدت تحریم های دوم بر 
اقتصاد ایران است. به نظر می رسد 
در وهله اول رکود تورمی با توجه به 
پیش بینی صندوق بین المللی پول 
به دلیل افزایش شکاف بین نرخ رشد 
و نرخ تورم افزایش خواهد یافت که 
ممکن است دولت را مجبور به افزایش 
نرخ سود بانکی کند.همین موضوع 
اعطای تســهیالت بانکی را کاهش 
و نظام بانکــی را درگیر معوقات وام 
گیرندگان خواهد نمود. افزایش نرخ 
تورم باعث خواهد شد که بازار وارد فاز 
دوم افزایش قیمت شود اما نه به اندازه 
شوک قیمتی شش ماه اول سال بلکه 

بسیار کمتر از آن. 
دالر پیشتاز شروع افزایش قیمت ها 
خواهد بود - هر چند بانک مرکزی 
اقداماتی را در جهت ثبات در بازار ارز 
انجام داده است - و به تبع آن بازار طال 
هم با توجه به پیش بینی های افزایش 
قیمت جهانی، افزایش خواهد یافت 
تا جایی که ممکن است از رشد نرخ 
دالر نیز پیشی بگیرد. از طرف دیگر 
مهلت پذیرفتن مفاد الیحه مبارزه با 
پولشویی و تروریسم تا چند ماه دیگر 
به اتمام می رســد و اگر ایران نتواند 
تا آن زمان اصالحات الزم را انجام و 
الیحه ســی.اف.تی )CFT( را نهایی 
کند، باقی ماندن در لیست سیاه این 
سازمان شــرایط اقتصادی کشور را 

بحرانی خواهد کرد.
با توجه به مطالب فوق کشش قیمت 
دالر به سمت افزایش، کمتر از یک 
خواهد بود و شاهد نوسان شدید در 
این بازار نخواهیم بود. بازار مسکن پا 
به پای ارز و طال رشد 80 درصدی را 
تجربه کرده است اما نمی توان انتظار 
داشت که بازده مسکن به بازده طال و 

دالر برسد. 
بنابرایــن پیش بینی می شــود در 
دوره کوتاه مــدت و میان مدت بعد 
از دور دوم تحریــم ها تغییر قیمت 
شــدید در این بازار لحاظ نگردد. اما 
مشــکالت تولید و فروش بنگاه ها 
همچنــان باقــی خواهنــد ماند و 
با شرایط ســخت اقتصادی منفی 
 شــدن نرخ رشــد تولید دور انتظار

 نخواهد بود.

اقتصاد استان
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بند آبخیز تنگ سحری در جنوب سمیرم آبگیری شد
 بند آبخیزداری تنگ سحری واقع در روستای کیفته گیوه سین بخش پادنای بزرگ شهرستان سمیرم 

آبگیری شد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم افزود: این بند سنگ و سیمان پس از بارش های خوب 

چند روز گذشته آبگیری و سرریز شده است.
عزت اله مرادی با بیان این که این بند آبخیز با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال در سال جاری ساخته شد، 

اظهارداشت: مزارع، باغ ها، چشمه ها و سفره های زیرزمینی در زیردست منطقه تنگ سحری با وجود این 
آبگیری و ذخیره آب پشت بند تغذیه می شوند.

وی ادامه داد : طرح های آبخیزداری در دو منطقه زیر دست دشت جنوب سمیرم واقع در مزارع بزرگ کوره و اندر سراب 
با 20 میلیارد ریال اعتبار در دست اجرا و عملیات ساخت است. رییس منابع طبیعی و آبخیزداری سمیرم اظهار امیدواری کرد اعتبار هزار و 
200 میلیارد ریالی مصوب سفر استانداری به این شهرستان برای آبخیزداری تخصیص یابد تا در مناطق مختلف طرح های آبخیزداری مشابه 
اجرا شود. مرادی یادآور شد: با وجود ادامه خشکسالی، تغییر اقلیم و توپوگرافی)نقشه برداری از موقعیت طبیعی( زمین در سمیرم، بهترین 

کار اجرای طرح های آبخیزداری در نقاط مستعدی است که به تزریق آب به سفره های زیرزمینی منجر می شود.

هر روز لیست جدید 
قیمت ها را می توان به 

راحتی دید و در این 
شرایط نکته مهم این 
است که دخل و خرج 

مردم با هم برابری 
نمی کند و همچنان 

اختالف طبقاتی بین 
مردم بیشتر از همیشه 

به نظر می رسد.

پای حرف مردم اصفهان درباره گرانی ها؛  

 »دالر«  بهانه ای برای ناآرامی بازار

در روزهای گذشته کاهش نســبی نرخ دالر و ارز خبر از 
آرام شدن بازار نیز می داد درصورتی که قیمت بسیاری از 

اجناس همچنان در حال افزایش بود.
در هفته اخیر قیمت دالر همچنان بر افزایش قیمت اجناس 
حاکم بود تا شب دوشنبه که کاهش قیمت ارز و دالر سوژه 

داغ رسانه ها شد.

تسنیم
گـــزارش
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        با افزایش قیمت دالر در بازار اختالل به وجود آمد و بسیاری از کاالها به طور ناگهانی نوسان قیمت داشتند اما حال که قیمت دالر کاهش یافته اگر سری به فروشگاه ها بزنید 
هیچ گونه کاهش قیمتی مشاهده نخواهید کرد.

خـــبــــر

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان:

19 درصد سموم مصرفی استان اصفهان خطرناک است

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 
19 درصد سموم مصرفی استان خطرناک است، گفت: با تولید بیولوژیک 
محصوالت کشاورزی و عدم استفاده از سموم میزان تولید محصوالت 

کشاورزی بین 20 تا 30 درصد افزایش می یابد.

حسنعلی رحیمی پیش از ظهر دیروز )سه شنبه( در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه ساالنه 
درصد زیادی از محصوالت کشــاورزی در اثر آفات و بیماری ها از بین می رود و ناگزیر به 
استفاده از آفت کش ها هستیم، اظهار کرد: آفت کش ها اثرات گوناگونی بر انسان و محیط 

دارند که عدم رعایت اصول مصرف، باعث بروز خسارت می شود.
وی با اشاره به وجود برخی مزارع و باغات استان اصفهان، گفت: در حال حاضر باغات هشت 
شهرستان استان آلوده به آفت مگس میوه مدیترانه شده اند که شهرستان های اصفهان، کاشان 

و خمینی شهر بیشترین میزان درگیری به این آفت را داشته اند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 1.5 میلیارد تومان 
برای مبارزه با این آفت هزینه کرده ایم، افزود: این آفت در برخی کشورها قرنطینه است و در 
صورتی با آفت مگس میوه مدیترانه ای در کشور مبارزه نشود در صادرات محصوالت کشاورزی 

مشکل می شویم.
وی افزود: در حال حاضر آفت مگس میوه مدیترانه ای در سطح 72 هزار و 753 هکتار شناسایی 
شده که 2639 هکتار سطح آلودگی به این آفت اســت که در سطح 1024 هکتار از اراضی 

استان مبارزه کردیم.
رحیمی گفت: در حال حاضر حدود 10 آفت مهم را در سطح 13 هزار و 680 هکتار از اراضی 
استان ردیابی و چهار بیماری مهم را در سطح 12 هزار و 18 هکتار شناسایی کرده ایم، اما در 
صورت ورود چهار بیماری به استان در تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی اصفهان دچار 

مشکل و آسیب می شویم.
وی در ادامه به ردیابی آفت آتشک درختان میوه دانه دار  در سطح 12 هزار و 500 هکتار از باغات 
استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شهرستان های کاشان، نطنز، شاهین شهر، گلپایگان، 
خوانسار، باغ سرخ شهرضا آلوده به این آفت شده اند که در سطح 943 هکتار عملیات کنترلی 
انجام شده است. مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان یادآور شد: برای 

کنترل این آفت نیز تاکنون حدود یک میلیارد تومان هزینه کرده ایم.
وی با بیان اینکه راه انتقال آفت های درختان از طریق نهال های آلوده است، تاکید کرد: سال 
گذشته چهار نهالستان غیرمجاز را سوزاندیم و همواره به کشاورزان هشدار می دهیم که از 
نهاستان های دارای مجوز و دارای گواهی بهداشت نهال تهیه کنند. رحیمی در ادامه با اشاره 
به تولید محصوالت بیولوژیک کشاورزی در اســتان اصفهان، اظهار کرد: تولید محصوالت 

کشاورزی بیولوژیک از 550 هکتار در سال گذشته، امسال به 700 هکتار خواهد رسید.

ایسنا
خـــبــــر

 در راستای مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه
 صورت گرفت؛

کلنگ احداث هفت مدرسه در منطقه 
سنگان به زمین زده شد

مدیرعامل شرکت فوالد سنگان از سرمایه گذاری فوالد مبارکه در 
احداث هفت مدرسه شش کالسه در منطقه محروم شهرستان خواف 

استان خراسان رضوی خبر داد.
 

 در این آیین که با حضور نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای 
اسالمی، امام جمعه، دادستان، سرپرســت فرمانداری، ناظران و مشاوران 
مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس خراسان رضوی و جمعی از اعضای 
شوراهای اسالمی و مسئوالن محلی روستاهای عباس آباد، قلعه نو، بیاس آباد، 
حسین آباد، بهدادین و شهرهای قاسم آباد و نشتیفان برگزار شد، مهندس 
سید محسن میرمحمدی مدیرعامل فوالد ســنگان تصریح کرد: توجه به 
مسئولیت های اجتماعی و توسعه منطقه سنگان از برنامه های فوالد مبارکه 
است و سرمایه گذاری بالغ بر 25000 میلیارد ریال از سوی فوالد مبارکه در 
حوزه صنایع معدنی این منطقه مصداق عینی عمل به منویات مقام معظم 

رهبری و منشا خیروبرکت برای مردم منطقه است.
وی تسریع در اجرای پروژه های توسعه ای و استفاده حداکثری از ظرفیت های 
ایجادشده در شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان و همچنین ایفای نقش 
مســئولیت های اجتماعی در منطقه خواف را از برنامه های مدیریت فوالد 

مبارکه برشمرد.
میرمحمدی با اشاره به نزدیک شدن زمان بهره برداری از پروژه های توسعه 
منطقه سنگان بر اهمیت اهتمام هرچه بیشتر مدیران استانی و شهرستانی 
به همکاری و رفع تنگناهای زیرساختی صنایع تاکید و ابراز امیدواری کرد: 
به زودی شاهد بهره برداری از یکی از بزرگ ترین پروژه های کنستانتره سازی 
در سطح کشــور به ظرفیت پنج میلیون تن با سرمایه گذاری فوالد مبارکه 

خواهیم بود.
مدیرعامل فوالد سنگان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به این که در 
شهرستان خواف که در 270 کیلومتری جنوب شرق مشهد قرار دارد، بیش 
از 30 هزار دانش آموز دچار کمبود امکانات تحصیلی هســتند، گفت: بنابر 
برنامه ها و پیش بینی های صورت گرفته مقرر است با سرمایه گذاری فوالد 
مبارکه، مدارس مذکور طی حدود 12 ماه ساخته شود تا دانش آموزان عزیز 

بتوانند در محیطی شایسته تر به تحصیل علم و دانش بپردازند.
 

   حضور و ســرمایه گذاری فوالد مبارکه و ایجاد اشتغال در منطقه 
محروم سنگان در راستای منویات مقام معظم رهبری است

بنابر این گزارش، امام جمعه شهرستان خواف، حجت االسالم والمسلمین 
شمسیان در جمع مســئوالن استانی و شهرســتان در مراسم کلنگ زنی 
مدارس گفــت: از برکات ارزشــمند نظــام مقدس جمهوری اســالمی، 
حضور و ســرمایه گذاری فوالد مبارکه در منطقه محروم ســنگان و ایجاد 
 اشــتغال در راســتای اقتصاد مقاومتــی و منویات مقــام معظم رهبری 

است.
در این مراســم، دکتر محمود نگهبان، نماینده مردم شهرســتان خواف و 
رشتخوار در مجلس شورای اســالمی از اهتمام، جدیت و تدابیر ارزشمند 
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان در توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی 
و اشــتغال زایی در ایــن منطقه تشــکر و قدردانی کــرد و گفت: مجتمع 
صنایع معدنی ســنگان مبارکه عالوه بر کارکردهای فرهنگی-اجتماعی، 
موجب توســعه پایدار و رونق اقتصادی در شهرســتان خــواف و منطقه 
 سنگان شده اســت که از مدیران و کارکنان این مجموعه تشکر و قدردانی

 می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با رویکرد مثبت مدیریت ارشد فوالد مبارکه و اهتمام 
مدیریت فوالد ســنگان و با به بهره برداری رســیدن طرح ها و پروژه های 
توســعه ای فوالد مبارکه، در آینده نزدیک شاهد رشد و توسعه فزاینده این 

منطقه خواهیم بود.
در همین خصوص حجت االسالم والمســلمین مروی دادستان خواف نیز 
تصریح کرد: سرمایه گذاری فوالد مبارکه در منطقه سنگان، از عوامل اصلی 
توسعه پایدار و اشــتغال زایی در این منطقه اســت؛ به ویژه این که اجرای 
طرح های توسعه اقتصادی و فرهنگی فوالد مبارکه در منطقه سنگان مصداق 

واقعی اقتصاد مقاومتی است.

گــزارش

هنگامی که قیمت دالر 
در چند هفتــه اخیر در 
حال نوسان بود به دنبال 
آن قیمت اجناس نیز روز 
به روز افزایش می یافت، 
اما حال که قیمت ارز و 
دالر روند نسبی کاهش  
را در پــی گرفتــه، برخــالف تصور 

همچنان قیمت اجناس باال می رود.
نابسامانی بازار دالر در چند ماه اخیر 
سبب شد تا بسیاری از کاالها با افزایش 
قیمت روبــه رو شــوند در این میان 
نکته ای مهم به نظر می رســد؛ گران 
شدن اجناســی که بهانه شان بر سر 
قیمت دالر است. از همین رو ما هم نیز 
با مردم شهر اصفهان همراه شدیم تا از 
دغدغه هایشــان در مورد قیمت دالر 

آگاه شویم.

   دالر یک بهانه در دست دولت
یک فروشــنده لوازم خانگی در پاسخ 
به این سوال که چرا به دنبال افزایش 
قیمت دالر ، کاالها و اجناس همچنان 
در حال افزایش قیمت هستند، گفت: 
در حقیقت دالر بهانه ای برای افزایش 
قیمت هاست، در سه ماه اخیر حدود 
300 برابر قیمت کاالهــای وارداتی 
افزایش یافتــه و هیــچ نظارتی برای 
ســاماندهی بر این کاالهــا صورت 

نمی گیرد.
وی در ادامه افــزود: با افزایش قیمت 

دالر در بازار اختالل بــه وجود آمد و 
بسیاری از کاالها به طور ناگهانی نوسان 
قیمت داشتند اما حال که قیمت دالر 
کاهش یافته اگر سری به فروشگاه ها 
بزنید هیچ گونه کاهش قیمتی مشاهده 

نخواهید کرد.

   دخل و خرج مردم با هم برابری 
نمی کند

شهروند دیگری در رابطه با این موضوع 
اظهار داشت: در مدتی که قیمت دالر 
به شدت افزایش پیدا کرد به دنبال آن 
بسیاری از کاالها مخصوصا مواد غذایی 
افزایش قیمت داشتند اما در چند روز 
پیش خبر دادند که بســیاری از مواد 
غذایی دوباره به قیمت های اولیه خود 
بازگشتند درصورتی که در مواد غذایی 
مانند رب گوجــه هیچ گونه کاهش 

قیمتی مشاهده نمی شود.
وی در ادامه افزود: هر روز لیست جدید 

قیمت ها را می توان بــه راحتی دید و 
در این شــرایط نکته مهم این است 
که دخل و خرج مردم بــا هم برابری 
نمی کند و همچنان اختالف طبقاتی 
بین مردم بیشــتر از همیشه به نظر 

می رسد.

   افزایش چهــار برابری قیمت 
برخی اجناس

یک فعــال اقتصادی گفــت: در کل 
می توان در یک جمله گفت دالر یک 
بهانه در بازار است، هنگامی که اجناس 
گران شــد گفتند به خاطر افزایش 
قیمت دالر اســت و بعد از مدتی این 
ســوال پیش آمد که چــرا با کاهش 
قیمت دالر قیمت کاالهــا و اجناس 
هم کاهش نیافت و در پاســخ به این 
سوال بسیاری گفتند قیمت ها ربطی 

به دالر ندارد.
وی در ادامه بیان کرد: بسیاری از کاالها 

در این سه ماه اخیر چهار برابر افزایش 
قیمت داشته است در حقیقت دلیل 
عمده این معضل قطعــات وارداتی 
موردنیاز هست و چون بیشتر قطعات 
از چین وارد می رود نوســان قیمت 
دالر و ارز تاثیر به سزایی در باال رفتن 

قیمت ها دارند.
این شهروند اصفهانی خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر بسیاری از کارکنان ما 
بیکار شده اند. درحالی که مسئوالن از 
کاهش قیمت ها خبر می دهند ما شاهد 

باال رفتن و بی ثباتی قیمت ها هستیم.
 درحالی که تصور می شد کاهش نسبی 
نرخ ارز و دالر سبب آرام شدن اوضاع 
بازار شود، باال رفتن قیمت اجناس و 
کاالها بسیاری از مردم و اقشار گوناگون 
جامعه را نگران کرده است امیدواریم با 
تدبیر دولت و ســامان دهی وضعیت، 
بازار کاالی مورد نیــاز مردم آرامش 

پیدا کند.

مراجعات شهروندان به شهرداری کاهش می یابد
معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان گفت: بر اساس استراتژی شــهرداری اصفهان با عملکرد 
سیستم یکپارچه شهرسازی و درآمد با نام »سرای 9« مراجعات شهروندان به مناطق و یا حوزه های معاونت 

شهرسازی به حداقل می رسد.
سید احمد حسینی نیا اظهار کرد: استراتژی شهرداری اصفهان در خصوص شهروندسپاری در سیستم 

یکپارچه شهرسازی و درآمد با نام »سرای9« تعریف شده است؛ شهروندان می توانند در آینده بر اساس ُکد 
کاربری که از این سیستم دریافت می کنند، خدمات اداری شهرسازی که در مناطق ارائه می شود را به صورت 

آنالین دریافت کنند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه سیستم سرای 9 کمتر از یک سال آینده رونمایی خواهد شد، افزود: 

در این سیستم به هر مالک یک کد کاربری داده می شود تا بر اساس شناسه ای که تعریف خواهد شد، بتواند خدمات اداری که از حوزه 
معاونت شهرسازی و معماری نیاز دارد را دریافت کند.

وی شفافیت مالی را از دیگر مزایای راه اندازی سیستم سرای 9 عنوان کرد و گفت: با راه اندازی سیستم »سرای 9« مراجعات شهروندان به مناطق 
و یا حوزه های معاونت شهرسازی به حداقل می رسد.

ایرنا
یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

    

وی اعالم کرد: در تابستان امسال در مقایسه با سال گذشته، نرخ 
بیکاری استان 2.4 درصد رشد یافته است.

نیرومند افزود: دلیل اینکه در چند ماهــه اخیر 3.5 درصد به نرخ 
مشــارکت و جویندگان کار اضافه شــده، این است که در شرایط 
اقتصادی کنونی شــاغالن با حقوق و مزایای خود توان اداره مالی 
زندگیشان را ندارند در حال حاضر بســیاری از بانوانی که تاکنون 
عالقه ای به شــاغل بودن نداشــتند، مجبور به جستجو برای کار 

شده اند.
مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان اضافه 

کرد: در استان اصفهان نرخ بیکاری تحصیل کرده ها 21 درصد، نرخ 
بیکاری بانوان تحصیل کرده 34 درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 

34 سال، 30.1 درصد است.
وی خاطرنشــان کرد: بارها از زبان مسئوالن واژه جنگ اقتصادی 
شنیده شده و به دلیل تهیه نشــدن مواد اولیه یا قطعات در سایه 
تحریم ها، تعطیلی بســیاری واحدها را شاهد هستیم، باید توجه 
کرد که ریزش نیروهای کارگری آســیب زیادی به اقتصاد کشور 

وارد می کند.
نیرومند افزود: با ترویج کارآفرینی در اســتان اصفهان می توانیم 

 بــرای 90 هزار فــارغ التحصیل بیکار در اســتان، شــغل ایجاد 
کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از آثار مثبت تحریم ها توجه به توانمندی های 
داخلی هرکشور است، گفت: نقطه عطف توجه با این توانمندی های 

کشور، کارآفرینی است.
مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان خاطر نشان 
کرد: توزیع عادالنه قدرت و ثروت، بهبود شرایط، حل بحران بیکاری 
در تحصیل کرده ها، و گردآوری ثروت های سرگردان کشور از نتایج 

کارآفرینی است .

نرخ بیکاری تحصیل کرده ها در اصفهان ۲۱ درصد است
مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در این استان نرخ بیکاری تحصیل کرده ها 21 درصد، نرخ بیکاری بانوان تحصیل 

کرده 3۴ درصد و نرخ بیکاری جوانان 1۵ تا 3۴ سال، 30.1 درصد است.
صبح دیروز ) سه شنبه 29 آبان ماه( محسن نیرومند در مراسم دوازدهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر استان اصفهان با بیان اینکه تقاضا 

برای کار در استان اصفهان 3.۵ درصد افزایش یافته اظهار کرد: افزایش نرخ مشارکت یا تقاضای افراد برای کار به دلیل افزایش اشتغال نیست.



گردشگری

ایسنا
گـــزارش

معاون گردشگری:
تحریم های آمریکا 

»سفر ایران« را ارزان 
کرد

معاون گردشگری 
تهیه از   کشــور 

»برنامه اســتراتژیک اطالع رسانی 
گردشــگری در خارج از کشور« با 
همکاری وزارت امــور خارجه خبر 
داد و گفت: بحران ناشی از بازگشت 
تحریم های آمریکا در گردشــگری 
پشت سر گذاشته شــده و تردیدها 
برای سفر به ایران تداوم پیدا نکرده 

است.

ولی تیموری که به تازگی آماری از رشــد 
سفر گردشگران اروپایی به ایران همزمان 
با خــروج یک جانبــه آمریــکا از برجام و 
بازگشــت تحریم ها را اعالم کرده اســت، 
درباره سیاست ها و برنامه های ایران با توجه 
به آن که مدام حــرف از دور زدن تحریم ها 
با استفاده از گردشــگری است، گفت: ما 
دنبال اقدامات زودگذر و ضربتی نیستیم، 
گردشگری فرایند زمان بری دارد که باید 
زیرســاخت های فکری و برنامه ریزی آن 

آماده شود.
او با اشــاره به افزایش ســفر گردشگران 
اروپایی به ایران در شرایطی که تا ۴۵ روز 
پیش ۱۹ درصد کاهش داشــت و اکنون 
این آمار بــا دو درصد رشــد مثبت به ۱۷ 
درصد کاهش رسیده است، اظهار کرد: این 
وضعیت نشــان می دهد ورود گردشگران 
خارجی به ایران درحــال بازیابی و خروج 
از رکود اســت و مقصد ایران نیز آن دوران 
بحرانی تحریم را از سر گذرانده و تردیدها 
برای ســفر به ایران عمال ادامه پیدا نکرده 

است.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی  و گردشگری ادامه داد: الزم 
نیست در این شرایط درباره بسته حمایتی 
صحبت کنیم، چرا که تحریم باعث شــد 
بسته سفر ایران رقابتی و ارزان شود، آن هم 
در شرایطی که قیمت سفر دیگر مقاصد روز 
به روز  درحال افزایش اســت، ما فقط باید 

بتوانیم این اتفاق را تبلیغ کنیم.
او در پاسخ به این پرســش که با توجه به 
غیبت ایران در رســانه های جهانی، ارزان 
بودن این ســفر دقیقا کجا واز چه طریق 
درحال تبلیغ است؟ اظهار کرد: الزم نیست 
ما این موضوع را مســتقیم بگوییم. وقتی 
بسته سفر در نمایشــگاه های گردشگری 

عرضه شــود، دیگران 
متوجه خواهند شد سفر 
به ایران نــه تنها گران تر 
نشــده، بلکه ارزان تر هم 
شده که این خود به خود 

تبلیغ است.
تیموری سپس به اقدامات 
سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
در شــرایط حــال حاضر 
اشاره کرد و گفت: با توجه 
به این که هــر گونه فعالیت 
ایران در خارج از کشور باید 
بــا هماهنگــی وزارت امور 
خارجــه باشــد و از آنجا که 
دیپلماسی اقتصادی تا حدی 
برای ایــن وزارتخانه اولویت 
دارد، با دکتر انصاریـ  معاون 
دیپلماســی اقتصادی وزارت 
امور خارجهـ  به توافق رسیدیم 
تا »برنامه راهبردی و استراتژیِک 
اطالع رســانی گردشــگری را در خارج از 

کشور« با همکاری یکدیگر آماده کنیم.
وی با اشاره به مشــکالت اطالع رسانی و 
تصویرســازی ذهنی از ایــران در خارج از 
کشور، بیان کرد: ما دنبال ُمَسکن نیستیم. 
اگر بخواهیم در این مسیر کاری کنیم باید 
برنامه زیربنایی و ماندگاری داشته باشیم 
برای همین برنامه همکاری اســتراتژیک 
با وزارت خارجه در بعد اطالع رســانی در 
خارج آماده خواهد شــد تا در جریان آن 
تصویرسازی درســت تر و موثری از ایران 

داشته باشیم.
به گفته او، تدوین برنامه جامع گردشگری 
که با همکاری سازمان جهانی جهانگردی 
نیز آماده خواهد شد، به خاطر همکاری و 
مشورت مشاوران این سازمان بین المللی 
دربــاره نحــوه تبلیغات، اطالع رســانی و 
چگونگی انتقال اطالعات، ناخودآگاه تبلیغ 

مثبت دیگری برای کشور خواهد بود.
تیموری گفت: با توجه به شــرایط زمانی 
محدود باید تصمیم گیری های سریع تری 
داشته باشیم، ســعیمان بر این است که با 
ایجاد کارگروه های تخصصی ســرعت کار 
را باال ببریم، در این مســیر نیز از مشورت 
دانشگاهیان و بخش خصوصصی استفاده 

می کنیم.

75 درصد مشترکین آب اردستان الگوی مصرف را رعایت می کنند
مدیر اداره آب و فاضالب اردستان گفت: ۷۵ در صد مشترکین الگوی مصرف آب آشامیدنی را رعایت می کنند 

که برابر با 20 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز است.
 سید عباس شریعتمدار روز سه شنبه در آیین زنگ آب در مدرسه دخترانه مصطفوی اردستان بیان کرد: میانگین 
رعایت الگوی مصرف در استان اصفهان نزدیک به ۹2 درصد می باشد اما در شهرستان به دلیل اقلیم کویری و 

گرم، هنوز بیشتر از استاندارد است.
وی با تاکید بر لزوم فعالیت های آموزشی، تبلیغاتی و تشویقی جهت کاهش مصرف آب در بین خانواده ها افزود: 

نزدیک به 20 درصد با اقدام های صورت گرفته در مصرف آب شهرهای اردستان و زواره صرفه جویی شد.
مدیر آب و فاضالب اردستان عنوان کرد: همچنین در قالب تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش برنامه های گوناگون آموزشی در 

مدرسه ها اجرا و دانش آموزان به عنوان سفیران پیام رسان صرفه جویی در خانواده ها، آموزش های فراگرفته را به والدین منتقل می کنند.
وی اضافه کرد: ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب با همکاری دانش آموزان امکان پذیر خواهد بود و با فراگیری روش های صحیح مصرف، از 
هدر رفتن این گوهر گرانبها جلوگیری خواهد شد. شریعتمدار در ادامه یادآور شد: تابستان امسال با استفاده از چاه های کمکی و چاه آب شهرداری، 

منابع مورد نیاز تامین شد تا مردم با کمبود آب و قطعی رو به رو نشوند.

معاینه فنی خودروها با دستگاه های مکانیزه انجام می شود
دبیر ستاد معاینه فنی شهرداری اصفهان گفت: از یک میلیون خودرو در سطح شهر اصفهان ۶00 هزار 
خودرو، مشمول معاینه فنی است و ۴00 هزار خودرو معافیت فنی یک ساله و چهار ساله را طبق قانون دارد.

جمشید جمشیدیان اظهار کرد: از ۶00 هزار دستگاه خودروی مشمول معاینه فنی، سالیانه تنها ۱۵0 هزار 
خودرو گواهی معاینه فنی دریافت می کنند؛ 200 هزار خودرو از شهرهای اطراف گواهی معاینه فنی را 
دریافت کرده اند و در حال تردد در سطح شهر هستند و 2۵0 هزار خودرو در حال حاضر معاینه فنی ندارند.

وی افزود: تا مهرماه امسال نزدیک به ۸0 هزار دستگاه خودرو برای دریافت معاینه فنی به مراکز شهرداری مراجعه 
و گواهی معاینه فنی خود را دریافت کرده اند. دبیر ستاد معاینه فنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در فرایند معاینه 

فنی خودرو، وضعیت ظاهری خودور، وضعیت ایمنی و فنی آن برررسی می شود، گفت: این معاینه به وسیله دستگاه های 
کامال مکانیزه و بدون دخالت عامل انسانی انجام می شود؛ این دستگاه اطالعات را بر روی سرور مرکزی وزارت کشور ارسال می کند و در صورتی 
که اطالعات فنی با استانداردهای تعیین شده اداره استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست تطابق داشته باشد اجازه صدور کارت معاینه 
فنی داده می شود. جمشیدیان افزود: با توجه به اینکه همه مراکز معاینه فنی به دوربین های پالک خوان مجهز هستند، صاحب هر خودرویی 

باید مستقیما به مرکز مراجعه و پس از پالک خوانی و ثبت در سیستم اقدام به معاینه فنی کند؛ هزینه انجام معاینه فنی 22 هزار تومان است.

اقتصاد ایران
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تصمیم دولت برای 
توزیع تخم مرغ 

۱۶ هزارتومانی در 
میادین

دبیرکل کانون سراســری مرغ 
تخم گذار با بیان اینکه تولید تخم 
مرغ نسبت به ماه قبل ۵0تن در 
روز افزایش داشته است،گفت:قرار 
اســت وزارت جهاد با همکاری 
اتحادیه میهن اقدام به توزیع این 

کاالدرمیادین کند.
سید فرزاد طالکش با بیان اینکه 
توزیع تخم مرغ هــای وارداتی 
حدود دو الی سه هفته ای است 
که در چند فروشگاه زنجیره ای 
آغاز شده اســت، گفت: هر شانه 
از این تخم مرغ ها به قیمت ۱۳ 
هزار و ۸00 تومان عرضه می شود 
ضمن اینکه تخم مرغ های مذکور 
از ترکیه وارد شــده اند و میزان 

واردات آنها نیز محدود است.  
وی تصریح کرد: همچنین قرار 
اســت وزارت جهاد کشاورزی 
 با همکاری اتحادیه سراســری 
مرغ داران میهن اقدام به توزیع 
تخم مرغ داخلی با قیمت هر شانه 
شــانزده هزارتومان در میادین 

میوه و تره بار کند.
دبیرکل کانون سراســری مرغ 
تخم گذار ایران درباره اینکه زمان 
توزیع تخم مرغ های داخلی از چه 
زمانی آغاز می شود، افزود: قبل از 
آغاز باید هماهنگی هایی در این 
زمینه انجام شود و دولت اقداماتی 
حمایتی را انجام دهد به عنوان 
مثال در اختیار اتحادیه، نهاده قرار 
بدهد تا اتحادیه هم بتواند آن را 
میان تولیدکنندگان توزیع کند.  
طالکــش با اشــاره بــه اینکه 
هم اکنــون میانگیــن قیمت 
هرکیلوگــرم تخم مــرغ درب 
مرغداری حــدود ۸000 تومان 
اســت، اضافه کرد: ما در زمینه 
تولید تخم مرغ و شیوع بیماری 
های طیور مشکلی نداریم ضمن 
اینکه تولید تخم مرغ نسبت به 
ماه گذشته روزانه حداقل ۵0 تن 

افزایش یافته است.  
وی افزایش قیمت تخم مرغ طی 
هفته های اخیر را مورد اشــاره 
 قــرار داد و گفت: افزایش قیمت

 نهاده ها و مشکالتی که در زمینه 
حمل و نقل ایجاد شده دلیل این 

امر بوده است.
طالکش با بیان اینکه رانندگان 
نسبت به گذشــته،   برای حمل 
کاال بیش از دو برابر کرایه حمل 
درخواست می کنند، افزود: آنان 
حاضر به حمــل کاال با کرایه ای 
که در بارنامه آمده نیستند و باید 
مبلغ بیشتری به آنان بپردازیم.  

وی ادامــه داد: این مســاله هم 
باعــث افزایــش قیمــت تمام 
شــده تولید مــرغ و تخم مرغ 
 می شــود و بر شــرایط بــازار 

تاثیرگذار است.  

ایرنا
خـــبـــر
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رویتــرز نوشــت کــه 
دلیل این مساله معاف 
شــدن ژاپن از تحریم 
خریــد نفت اســت و 
این پاالیشگاه در حال 
 تالش بــرای دریافت 
تاییدیه های نهایی در 
این زمینه است . البته در خبر در مورد 
حساسیت باالی این موضوع هم در 
کشور ژاپن و هم در سطح جهانی هم 
صحبت شد و تاکید شد که به دلیل 
همین حساســیت  نمی توان چندان 
در مورد جزییات این طرح اطالعاتی 

ارایه داد.
طبق این خبر، پاالیشــگاه فیوجی 
کشور ژاپن به دنبال خرید  کاندنسیت 
که یک نفت فوق سبک  فراوری شده 
اســت و برای تولید نفتــا در صنعت 

پتروشیمی استفاده می شود، است.
انتظار می رود کاندنسیت مورد نظر 
این پاالیشــگاه ژاپنی از حوزه پارس 

جنوبی تامین شود.
در ادامه خبر در مورد عدم اطمینان 
در مــورد حجــم خرید نفــت این 
پاالیشــگاه از ایران صحبت شد ولی 
گمانه زنی ها حاکی از این اســت که 
ژاپن در نظر دارد حدود یک میلیون 
بشــکه نفت در هر روز از ایران وارد 
کند.این رقم واردات ژاپن از ایران،رقم 
قابل توجهی اســت و می تواند این 
کشــور را بــه یکــی از بزرگترین و 
اصلی تریــن خریــداران نفــت و 

فراورده های نفتی  ایران تبدیل کند.
 آغاز خریــد نفت از ســوی ژاپن به 
معنای شکســت واقعی تحریم های 
آمریکا علیه ایران است . نام ژاپن در 
فهرست معاف شدگان از تحریم نفتی 

آمریکا علیه ایران قرار دارد. 
اما مساله دیگری که در همین روزها 
در رسانه ها مورد بحث است، تصمیم 
عربســتان به کاهش تولیــد نفت به 
منظور مقابله با افت قیمت این منبع 
در بــازار جهانی اســت. روزنامه ها 
آرتص  نوشته است دلیل این تصمیم 
عربستان که با مخالفت شدید امریکا 
مواجه شده است ،معاف شدن هشت 
کشــور از تحریم خرید نفت ایران و 
ناراحتی عربســتان از ایــن تصمیم 

دولت ترامپ اســت. ایــن روزنامه  
نوشت: عربستان به امریکا قول داده 
بود  بعد از حذف نفت ایــران تولید 
خود را افزایش دهد تا جبران کسری 
در بازار را بکند ولی واقعیت این است 
که با این معافیت های تازه  نفت ایران 
از بازار حذف نشده است و عربستان 
هم  در نظر دارد نه تنها تولید خود را 
افزایش ندهد بلکــه آن را کمتر کند 

تا مانع از کاهش قیمت نفت در بازار 
جهانی شود.

ایــن مســاله می توانــد روی روابط 
عربســتان و امریکا هــم تاثیر منفی 
بگذارد و عربستان را بیشتر به سمت 
سیاستهای سازمان اوپک سوق دهد 
تا همسویی با سیاســت های دولت 

آمریکا.
کاهش تولید نفت توســط کشــور 

عربســتان خبر خوبی برای اقتصاد 
ایران اســت زیرا با این سیاســت در 
مقابــل افت قیمــت نفــت در بازار 
مقابلــه مــی شــود و بدون شــک 
درآمد ایــران را از محل فروش نفت 
 بیشــتر می کند و فشــار اقتصادی

 تحریم های نفتــی را کمتر می کند. 
شاید به همین دلیل است که  آمریکا 
با سیاست کاهش تولید نفت عربستان 

با جدیت مخالفت کرده اســت و در 
برخی از رســانه های آمریکایی از ان 
به عنوان عهدشــکنی عربستان در 
مقابل آمریکا نام برده شده است. باید 
دید  این جنگ قدرت در  عرصه انرژی 
و سیاســت جهانی تا کجا ادامه پیدا 
می کند و چه تبعاتی به همراه دارد. 
سواالتی که تنها گذر زمان می تواند 

به انها پاسخ دهد.

خبرهای خوب نفتی در راه است؛  

تحریم های نفتی چگونه شکست؟

خبرآنالین
گـــزارش
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اقتصاد کالن

بسته حمایتی هنوز شفاف نیست؛
۲00 هزار تومان به حساب چه کسانی واریز شد؟

اجرای بسته حمایتی دولت از اقشار کم درآمد آغاز شده اما همچنان برخی ابهامات آن پابرجاست؛ اخیرا 
و با واریز حقوق، رقم حدود ۲00 هزار تومانی به حساب برخی اقشار واریز شده و بخشی دیگر از مشموالن، 

این مبلغ را دریافت نکرده اند.

 با توجه به شرایط خاص اقتصادی موجود، دولت طرح حمایت از اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داد و در آبان ماه 
مصوب شد بسته ای نقدی و کاالیی در اختیار بخشی از جامعه که ظاهرا بیش از نیمی از جمعیت را پوشش می دهند، 

قرار گیرد.
درباره جزییات بسته حمایتی، اطالع رسانی دقیقی تاکنون انجام نشده ولی کلیت آنچه در اظهارات مسئوالن وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیده شده، نشان می دهد که مرحله اول این طرح شامل مددجویان و مشموالن کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی است؛ به طوری که به ازای هر خانوار و با توجه به بعد آن از ۱00 تا ۳00 هزار 
تومان، کارت یارانه سرپرست خانوار شارژ خواهد شد و می توانند با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد طرح، اقدام 

به خرید اقالم متنوع مواد غذایی مورد نیاز خود کنند.
 گروه دوم کارکنان هستند و طبق مصوبه دولت، سازمان برنامه و بودجه مجاز شد برای کارکنان رسمی و پیمانی 
کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی، لشکری و حمایت و 
بازنشستگی کارکنان فوالد و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی ماهانه آنها به کمتر از سه میلیون تومان می رسد، 
کمک جبرانی از طریق حساب های بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آن ها واریز کند.       در حالی نحوه پرداخت نقدی 
و حقوقی از مهم ترین ابهامات این بسته به شمار می رود که تاکنون به طور شفاف از سوی سازمان برنامه و بودجه به 
عنوان محل اصلی تامین منابع مالی طرح بسته حمایتی و البته محل پرداخت ماهانه حقوق کارکنان در بخش های 

دیگر اطالعاتی در مورد نحوه پرداخت های نقدی منتشر نشده و مشخص نیست که به چه نحوی انجام می شود.
فقط اخیرا شریعتمداری - وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی - مبلغ پرداختی به کارمندان دولت را 200 هزار تومان اعالم 

کرده و گفته افرادی که کمتر از سه میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، مشمول این بسته می شوند.
 به تازگی واریز حقوق در بخش های مختلف انجام شده است و البته هستند گروه هایی که هنوز حقوق آبان ماه را دریافت 
نکرده اند و در این بین برای برخی رقم 200 هزار تومان به همراه حقوق واریز شده است؛  به گونه ای که بازنشستگان 
و مستمری بگیران از جمله حقوق بگیرانی هستند که برای گروه هایی از آنها این مبلغ پرداخت شده و در بین همین 
دو بخش هم هستند برخی مشاغل که دریافتی نداشته اند. همچنین در مورد کارمندان هم که جزوی از گروه های 
مشخص شده در مصوبه دولت برای دریافت جبرانی هستند، ظاهرا پرداختی انجام نشده و پرس وجو از برخی کارکنانی 

که مشمول می شوند نشانی از دریافت مبلغ جبرانی همراه حقوق ندارد.

در شــرایطی که  تحریم نفتی ایران به موضوع اصلی 
در رســانه های فعال در حوزه انرژی دنیا تبدیل شده 
 اســت، تحوالت مرتبط با ان هر روز بیشــتر مطرح 

می شود. 
پیش از این اخبار در مورد توقف  خرید نفت کشور ژاپن 
از ایران حکایت داشت ولی  روز گذشته رویترز خبری 
را منتشــر کرد مبنی بر اینکه پاالیشگاه نفتی فیوجی 
کشور ژاپن در نظر دارد از ماه ژانویه سال جاری خرید 

نفت از ایران را از سر بگیرد. 

باید دید  این جنگ 
قدرت در  عرصه انرژی 

و سیاست جهانی تا کجا 
ادامه پیدا می کند و چه 

تبعاتی به همراه دارد. 
سواالتی که تنها گذر 
زمان می تواند به انها 

پاسخ دهد.
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شریعتمداری:کارآفرینانازدولتحمایتمیخواهند
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به بهبود رتبه کارافرینی ایران در شاخص های جهانی به جوانان 

پیشنهاد کرد که در حوزه های مدیریتی وارد شوند و سنگر انتخابات آینده مجلس را به دست گیرند.
محمد شریعتمداری در همایش جهانی هفته کارآفرینی اظهار کرد: استقالل ایران بزرگ در گروی حضور 
جوانان و فکر و اندیشه نو آنها است و باید در تمام حوزه ها و عرصه هایی که این کشور در حوزه دموکراسی 

باز کرده و تسیر را فراهم کرده حضور یابند حتی انتخابات آینده مجلس را رها نکنند و هدف اولشان را گرفتن 
این سنگر بگذارند.

وی افزود امروز کارآفرینان از دولت حمایت و تسهیل گری می خواهند و باید فضا برای رشد و توسعه و حضور بیشتر 
کارآفرینان را فراهم کنیم.وزیر کار تاکید کرد: شاخص جهانی کارآفرینی ایران در سال ۲۰۱۸ در رتبه ۱۳ قرار گرفته و ایران   

پنجمین کشور برتر جهان در رتبه کارآفرینی بوده است. 
شریعتمداری افزود: ما تصمیماتی می گیریم که دولت و مجلس آن را به مصوبات و قانون تبدیل کنند ولی معتقدم که هیچ تصمیمی در حوزه 
وزارت کار نباید بگیریم مگر این که نظر مخالفان را هم بشنویم. در وزارت صمت، وقتی در حوزه استارت آپ ها، آی تی و آی سی تی و خدمات 

فعالیت هایی داشتیم نهادهای استارت آپی مقاومت می کردند.
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همه چیز را خودشان رقم 
می زنند. واقعــا چه طور 
ممکنه؟ آیا هر کسی می 
تواند چنین کنــد؟ آیا هر 
کسی می تواند کارآفرین 

اینترنتی موفقی باشد؟
در این مقاله قصد دارم در 
مورد اینکه کارآفرینان موفق اینترنتی در 
دنیا چگونه عمل می کنند و چه عادت های 
خوبی دارند صحبت کنم و اینکه چگونه 
هر کسی می تواند به یک کار آفرین موفق 

اینترنتی تبدیل شود صحبت کنم.

  به چه کسی کارآفرین اینترنتی 
می گویند؟

به طور خالصه کارآفرین به افرادی گفته 
می شود که به تنهایی کسب و کار جدیدی 
را راه اندازی و خلق می کننــد و آن را به 
موفقیت های روز افزون می رســانند. در 
واقع هر کارآفرین رهبری کسب و کار خود 
را بر عهده دارد و عامل اصلی به موفقیت 
رساندن آن هم استفاده از ایده هایی است 
که خودش در کارش خلق می کند و از آنها 
استفاده می کند. اکثر کارآفرینان برتر دنیا 
به تنهایی و با امکانات و سرمایه کم کارشان 

را شروع کرده اند و به موفقیت رسیده اند.
خیلی از دوستان هستند که با بهانه های 
مختلف مثل نداشتن سرمایه، تخصص، 
وقت کافــی و ... هیچ وقت نمــی توانند 
کسب و کاری را راه اندازی کنند و آن را به 
موفقیت برسانند ولی کارآفرینان موفق دنیا 
هیچ گاه بهانه ای را برای عملی کردن ایده 

و رسیدن به هدف نهایی شان نمی آورند.
کارآفرین اینترنتی هم کســی است که 
به تنهایــی کســب و کار اینترنتی ای را 
راه اندازی می کنــد و در آن به موفقیت 
می رســد. کارآفرینان اینترنتی با خلق 
استراتژی در کسب و کار سعی دارند تا با 
کمترین هزینه به بیشترین سود و بازدهی 

دست پیدا کنند.

کارآفرینانی در دنیا وجود دارند که شروع 
کارشــان از اتاق موجود در منزلشــان با 
امکانات خیلی کم بوده است ولی االن هر 
کدام از آن ها سهام داران ارزشمند ترین 

شرکت های دنیا هستند.
پس فکر نکنید که کارآفرینی یعنی فردی 
که به تنهایی کارش را شروع می کند و تا 
آخر هم باید تنها باشــد، به هیچ وجه این 
درست نیست. منظور این است که ایده و 
هدف نهایی توسط یک شخص استارت 
زده می شود و در آینده با به کار گیری افراد 

بیشتری گسترش پیدا می کند.
اگر می خواهید صد در صد در کسب و کار 
اینترنتی تان موفق شوید و به عنوان یک 
کار آفرین برتر اینترنتی شــناخته شوید 
آماده شوید چون کار ســختی در پیش 
دارید. موفقیت کار آسانی نیست! شانسی و 

اتفاقی هم نیست.

   1. اقدام سریع
اولین ویژگی که در کارآفرینان موفق دیده 
می شود اقدام سریع است. هر چیزی که در 
ذهن شان است را سریع عملی می کنند. 
مثال اگر هر ایده ای برای بهبود در کسب 
و کارشان دارند را سریع به کار می گیرند. 
یا مثال اگر احساس کنند تخصصی را باید 
یاد بگیرند تا در کسب و کارشان پیشرفت 
کنند سریع اقدام می کنند و در آن خبره 

می شوند.
اگر ایده ای در سر دارید، اگر می خواهید 
کســب و کاری را راه اندازی کنید سریع 
اقدام کنید. اقدام سریع باعث غلبه بر خیلی 
چیزها از جمله غلبه بر ترس و شکست در 

مقابل رقبا می شود.
خیلی از دوستان هستند که برای عملی 
کردن ایده هایشان این دست و آن دست 
می کنند و آخر هم با بهانه های مختلف 
هیچوقت سراغ عملی کردن آن نمی روند.

برای خود من هم بارها پیش آمده که در 
عملی کردن ایده ای سریع اقدام نکرده ام و 
مدتی بعد یکی از رقبایم آن را عملی کرده 
است. در این صورت عملی کردن چنین 
ایده ای در ایران کپی برداری محســوب 
می شود. البته اگر این مورد را هم فاکتور 
بگیریم ممکن اســت رقیبی که چنین 
ایده ای را عملی کرده اســت طوری این 
کار را انجام داده باشد که نتوان با آن ایده 
رقابت کرد. پس همیشه بهتر است سریع 

اقدام کنیم.

   2.تالش بیشتر
یکی از ویژگی هایی که تمام کارآفرینان 
برتر دنیا دارند تالش بیشــتر و خستگی 

ناپذیری است. تالش بیشــتر یعنی کار 
کــردن بیشــتر. کار آفرینان برتــر دنیا 
به جای اینکه وقت شــان را با تلویزیون 
نگاه کردن بگذراننــد ترجیح می دهند 
بیشــتر کار کنند و بیشــتر تالش کنند 
 تا بــه هــدف اصلی شــان نزدیــک تر

 شوند.
اگر می خواهید در کسب و کارتان موفق 
شوید باید بیشتر کار کنید. حداقل بیشتر 
از وقتی که االن داریــد برای کارتان وقت 
می گذارید. باید کارتان را به خیلی چیزها 
ترجیح دهید. فراموش نکنید که کارتان 

همیشه در اولویت است.
به جای اینکه وقت تان را با دوستانی که 
هیچ سودی برای شــما ندارند تلف کنید 
بهتر اســت کار کنید. قطعا کار کردن و 
تالش بیشتر برای شما سودمند تر خواهد 

بود.

   3.آهسته و پیوسته
پیوستگی در رسیدن به هدف نهایی یکی 
از مهمترین ویژگی های تمام افراد موفق 
در دنیا است. همیشه به اینکه کاری را که 
شروع می کنید باید پیوسته ادامه اش دهید 
تاکید داشته ام. هر کاری که پیوسته ادامه 

پیدا کند به نتیجه می رسد.
اگر می خواهید الغر شوید یا اینکه پول دار 
شوید فرقی نمی کند! مهم این است که 
کاری را که انجام می دهید تا به هدف نهایی 
تان برسید را پیوسته و صد البته آهسته 

انجام دهید.
به عنوان مثال شخصی می خواهد بدنی 
زیبا داشته باشد و به خاطر همین هم به 
باشگاه بدنســازی می رود. اگر این فرد از 
همان روز اول وزنه های ســنگین را بزند 
مطمئنا طاقت نمی آورد و زده می شود و 
بعد از چند ماه به کلی ورزش را رها می کند. 

اصال دلیل اصلی اینکه خیلی از افراد کاری 
که انجام می دهند را )هرکاری را( بعد از 
مدتی رها می کنند همین است. آهستگی 
 را فرامــوش مــی کنند و هرچــه زودتر 
می خواهند به شرایط ایده آل شان برسند.

آهسته و پیوســته بودن در کار باعث می 
شود صد در صد به هدف نهایی تان برسید. 
ممکن است زمان بر باشد ولی شک نکنید 
باالخره به هدف اصلی و نهایی خود خواهید 

رسید.
در سئو هم همیشه تاکید بر این دارم که 
باید آهسته و پیوسته پیش بروید. به خاطر 
همین، همه متخصص های سئو می گویند 

سئو زمان بر است. 
شک نکنید )تاکید می کنم( اگر هر کاری 
را آهسته و پیوسته انجام دهید در آن به 
هدف نهایی تان خواهید رسید. آهستگی 
و پیوســتگی در تمام جنبه های زندگی 

جواب می دهد.

  4. مکتوب کردن اهداف
یکی از کارهایی که تمــام افراد موفق در 
دنیا بــه خوبی انجام مــی دهند مکتوب 
کردن اهدافشان است. کارهایی که باید 
انجام دهند تا به هدف اصلی شان برسند 
را به صورت ســاالنه، ماهانــه، هفتگی و 
حتی روزانه می نویسند تا همیشه جلوی 

چشمشان باشد.
یکی از مزیت های این کار این اســت که 
با اتمام هر کاری که در لیست تان وجود 
دارد انگیزه بیشتری برای انجام کار بعدی 
به دست می آورید و همین باعث می شود 
کم کم به هدف اصلی تان دست پیدا کنید.
شــما هم اگر هر هدفی دارید حتما روی 

کاغذ بنویسید تا همیشه جلوی چشمتان 
 باشــد. اهــداف کوچک و بــزرگ فرقی 
نمی کند، همه آن ها را بنویسید و به همه 

آن ها عمل کنید.
به عنوان مثال اگر هدف تان این اســت 
که تا سه ماه آینده رتبه الکسا سایت تان 
به ۲۰۰۰ ایران برسد حتما بنویسید. اگر 
هدف کوتاه مدت شما این است که تا سه 
ماه آینده درآمدتان ســه برابر شود حتما 
بنویســید. اگر هدف بلند مدت شما این 
است که تا سه ســال آینده ۵۰۰ میلیون 

تومان کسب درآمد کنید حتما بنویسید.
نکته مهم این است که اهداف تان را دقیق 
بنویســید و با توجه به بزرگی آن ها وقت 
بیشتری برای رســیدن به آن ها بدهید. 
چون اگر به هدفی که در مدت زمان تعیین 
شده مکتوب کرده اید نرسید باعث کاهش 
اعتماد به نفس شما می شود و همینطور 
رســیدن به اهداف بعدی برای شما غیر 

ممکن می شود.

  5. نه گفتن را یاد بگیرید
نــه نگفتــن در بســیاری از شــرایط 
برای بســیاری از افراد ســخت اســت. 
نه نگفتن را بایــد یاد بگیریــد. اگر می 
خواهیــد به هــدف نهایی تان برســید 
 باید به خیلــی چیزها و خیلــی از افراد

 نه بگویید.
تمام کارآفرینان موفق و همچنین افرادی 
که به موفقیت رســیده اند به لذت های 
زود گذر نه گفته اند. قبال اشــاره کردم به 
جای وقت تلف کردن بــا افرادی که هیچ 
ســودی برای شــما ندارند بهتر است به 

کارتان برسید.

پنج گام اولیه یک کسب و کار آنالین؛   

چگونهبهیککارآفرینموفقاینترنتیتبدیلشویم؟

تالش بیشتر یعنی 
کار کردن بیشتر. کار 
آفرینان برتر دنیا به 

جای اینکه وقت شان را 
با تلویزیون نگاه کردن 

بگذرانند ترجیح می 
دهند بیشتر کار کنند 

و بیشتر تالش کنند 
تا به هدف اصلی شان 

 نزدیک تر
 شوند.

کارآفرین های موفق اینترنتــی عادت هایی دارند که عامل 
 اصلی به موفقیت رســیدن در کار و زندگی شــان همین 
عادت ها بوده اســت. در واقع کارآفرینان موفق اینترنتی 
در دنیا جزو افراد خودســاخته ای هستند که همه چیز را به 
 میل و اراده شخصی خود تغییر داده اند. به عنوان مثال اگر
 می خواهند درآمدشان چند برابر شود پس تصمیم می گیرند 
که درآمدشان را چند برابر کنند. اگر می خواهند رقبای خود را 
شکست دهند پس تصمیم می گیرند رقبای خود را شکست 
دهند. اگر می خواهند مشتریان وفادارشان را چند برابر کنند، 
تصمیم می گیرند این کار را انجام دهند و تمام تصمیم هایشان 

به موفقیت ختم می شود.

 
استارت آپ

یا به پول فکر کنید یا به خالقیت

بیش از 90 درصد استارت آپ ها درنهایت شکست می خورند. این مساله 
ممکن است به دلیل فقدان بازار محصول مناسب، عدم توانایی تیم برای 

سرعت بخشیدن به مدل کسب وکار یا کمبود بودجه باشد.

کار کردن در استارت آپ ها همیشــه هم جذاب نیست. فوربز در گزارشی پنج 

دلیل مطرح کرده است که کار کردن برای یک استارت 
آپ تازه کار ایده بسیار بدی است.

طبق این گزارش قبل از اینکه به تیم رؤیایی تان و یک 
استارت آپ تازه کار بپیوندید و کار را شروع کنید، به این 

پنج دلیل را توجه کنید:

    شما باید سخت کار کنید
ساعت کاری شــما از 9 صبح تا ۵ بعدازظهر خواهد بود 
برخی مواقع باید آخــر هفته هم کار کنیــد. همچنین 
کارکنانی که با استارت آپ های تازه کار همکاری می کنند، 

معموال اضافی کاری نخواهند داشت.
اســتارت آپ carrot به شــما پیشــنهاد می دهد که 
انعطاف پذیر باشید، چراکه هیچ سلســله مراتب شرکتی، 
هیچ ســاعت کاری ثابت و هیچ مزایایی کاری و مسافرت، 
غذای رایگان و عضویت در باشگاهی در کار نیست. کارکنان 
استارت آپ ها اغلب به دلیل این مسائل سرخورده می شوند.

موقعیت اجرایی در استارت آپ ها وجود ندارد   
اغلب اســتارت آپ ها عناوین فانتزی برای کارکنان در نظــر می گیرند، مثال 

CXO، رییس یا معاون رییس است.

     شما در یک محیط بی نظم کار می کنید

یکی از دالیل اســتخدام افراد در مراحل اولیه اســتارت آپ ها، توانایی گرفتن 
نقش های جدید و یادگیری برای اجرای طیف گسترده ای از فعالیت ها در محیط 

کسب وکار است.
بااین حال، فضای هرج ومرج اغلب کارکنان را مجبور می کند که کارهایشان را در 
حداقل زمان ممکن انجام دهند. درنتیجه کارکنان زمانی برای کارهای آموزشی 

و دریافت گواهی نامه ها ندارند.

     بازگشت سرمایه عالی نیست
مهم ترین مزیت کار در مراحل اولیه اســتارت آپ ها این اســت که شما سهم 
کوچکی از شرکت را خواهید داشــت. ایده اصلی این است که کارمندان ممکن 
است با نرخ پایین تر از نرخ بازار کار کنند، اما اگر شرکت موفق شود، کارمندان هم 
یک شبه ثروتمند خواهند شد. بنابراین تا زمانی که ارزیابی شرکت افزایش پیدا 

می کنند، کارکنان هم خوشحال هستند.

    استارت آپی که شما برایش کار می کنید، ممکن است شکست بخورد
بیش از 9۰ درصد اســتارت آپ ها درنهایت شکســت می خورند. این مســاله 
ممکن است به دلیل فقدان بازار محصول مناسب، عدم توانایی تیم برای سرعت 

بخشیدن به مدل کسب وکار یا کمبود بودجه باشد.
با تمام چالش هایی که عنوان شــد، اما کار با اســتارت آپ های تازه کار بازده 
غیرسنتی سرمایه گذاری دارد. مثال شــما با افراد خالق همکاری می شود و این 
می تواند فرصتی برای توسعه و استراتژی های شما باشد و چشم انداز بزرگ تری 

پیش روی زندگی تان باشد.

همیار وب
یـــادداشت
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،،

اگر ایده ای در سر دارید،
 اگر می خواهید کسب و کاری

 را راه اندازی کنید سریع اقدام کنید. 
اقدام سریع باعث غلبه بر خیلی

 چیزها از جمله غلبه بر ترس و
 شکست در مقابل رقبا 

می شود.

زومیت
یـــادداشت

جزییات مشکالت 
استارت آپ ها از زبان 

مدیران آنها

کارآفرینان حوزه فناوری اطالعات 
در نشست تخصصی هفته جهانی 
کارآفرینی به بیان مشــکالت خود 

پرداختند.
در همایش هفته جهانی کارآفرینی 
که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی برگزار شده است، مدیران 
برخی استارت آپ ها مشکالت حوره 

کاری خود را شرح دادند.
محمدرضــا محســنی )مدیــر 
اســتارت آپ دان رو( با اشــاره به 
امیدواری هایی که از ســوی برخی 
از مسئوالن در شرایط بد اقتصادی 
به مــردم تزریق می شــود، گفت: 
مســئوالن ما از زیــاد از واژه امید 
اســتفاده می کنند تا اندازه ای که 
این واژه لوث شــده است. ترجیح 
می دهم اگــر توانمندی خاصی در 
تیم مان داریم با موقعیت ملموسی 
برای رشد کسب و کار را گره بزنیم 
و در موردش صحبت کنیم اما تاکید 
من این است که در مورد چیزهای 
قابل اندازه گیری صحبت کنیم نه 
واژه ای مثل امید که مصداق واقعی 

در شرایط فعلی ندارند.
وی با بیان اینکه البته من می گویم 
اگر ایران ویران است باید همین جا 
بمانیم و آن را بســازیم، گفت: من 
فکر نمی کنم رفتــن از ایران چاره 
باشد چراکه به عقیده من هیچ جایی 
برای پول درآوردن بهتــر از ایران 
نیست اما خب اینجا مشکالت خود 
را داریم و در فضایی کار می کنیم که 
به فعالیت های کارآفرینانه اعتنایی 

نمی شود.
وی افزود: نباید شرایطی را در کشور 
خود فراهم کنیم که مانند کشــور 
عراق شویم. عراق در برهه ای شاهد 
خروج گســترده متخصصانش از 
کشور بود همین حاال اگر جستجو 
کنید می بینــد که کشــورهایی 
مانند گرجستان متخصصان ما را 
با حقوق های بــاال )یورویی( جذب 

می کنند.
محسنی با اشاره به تعدیل نیرو در 
شرکت دان رو گفت: مجبور شدیم 
که به خاطر شرایط بدی که داشتیم 
صدها نفر را تعدیل کنیم و این مساله 
برای شرکتی که می خواهد پیشرو 
باشد و نیروهای فراوانی را بر سر کار 

آورد، امر بسیار نامبارکی است.
در ادامــه حمیدرضــا احمــدی 
)موسس شــرکت ایزنت( با اشاره 
به برخوردهایی که با وی ازســوی 
نهادهای مختلف صــورت گرفته، 
گفت: من از جانب دادسرای جرائم 
رایانه ای بازداشت و به بازداشت گاه 
منتقل شدم اما چه بازداشتگاهی بود 
بازداشتگاهی که شبیه یک حمام 

بود و فقط یک در داشت.
وی گفت: اجازه بدهید کارآفرینان 
کار خودشان را بکنند. من همه جا 
می گویم که من ژن خوب ندارم اما 
ژن معیوب دارم چراکه دائم در این 
دغدغه هستم که نیروهای شرکت 

را صد نفر اضافه کنم.
دانشــور )موســس اســتارت آپ 
تخفیفان( با اشــاره به برخوردهای 
صورت گرفته با شرکت خود گفت: 
یک نهاد حســاب های شــرکت را 
بســت. وقتی به او گفتیم چرا این 
کار را کــردی، گفــت چطــور در 
آمریکا قضات می توانند دستورات 
رییس جمهور را باطل کنند، من هم 

همین کار را می کنم.
دانشور گفت: در صورتی که قانون 
مشخص باشــد می توانیم تکلیف 

خود را بدانیم .

ایلنا
گــزارش
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Business Insider and Bloomberg have 
both named Iran to be among the “Top 
50” and “Top 20” destinations to visit in 
2017. Official figures show the number 
of foreign tourists visiting Iran in 2015 
topped 5.2 million — up from nearly 
3.5 million in 2012 — and the booming 
industry has brought the country billions 
of dollars in revenue and created badly 
needed jobs.
Reihaneh Ahsanizadeh, an English-
speaking tour guide in Tehran, said 
there has been a surge in the number 
of foreign tourists during the past year. 
“Cities such as Tehran, Esfahan, Kashan, 
Yazd, Kerman and Shiraz are the top 
destinations for foreign visitors,” she 
told. Of these cities, Esfahan has been one 
of the most consistently popular choices 
for both local and foreign travelers due 
to its rich and impressive architectural 
sites, ranging from royal palaces to 
magnificent bridges. Located in Iran’s 
interior, Esfahan was once one of the 
largest and most important cities in 
West and Central Asia. Its position at 
the crossroads of the main overland 
trade routes contributed to its becoming 
the Iranian capital during the Safavid 
era (1502-1736). The rule of Shah 
Abbas (1588-1629) was a particularly 
prosperous time for Esfahan, and many 
monuments and buildings for which the 
city is renowned today were constructed 
during this time.
Esfahan’s Jame Mosque is considered 
the oldest and largest of its kind in Iran 
and a must-see for any visitor. The 
origins of the mosque are said to go 
back to the eighth century, and although 

it burned down in the 11th century, it 
was rebuilt. Since then, the mosque 
has been remodeled, enhanced and 
expanded many times, turning it into a 
living museum of Islamic and Iranian 
architecture. The mosque is commonly 
considered to be the first Islamic 
building to adapt the four-courtyard 
(Iwan) layout of Sassanid palaces to 
Islamic religious architecture. It is 
also considered the prototype of later 
mosque designs throughout Central 
Asia. Jame Mosque is one of 21 Iranian 
cultural and natural sites to have been 
registered on UNESCO’s World Heritage 
List; it was inscribed as such in 2012. 
Historic and fascinating bazaars near the 
mosque’s doors link it to the magnificent 
Naghshe Jahan Square, which became a 
World Heritage site in 1979. The square, 
which used to be a polo field, is one of 
the largest city squares in the world. It 
features a number of Islamic buildings 
including the Masjed-e Shah and the 
Sheikh Lotfollah Mosque, both of which 
are decorated with the famous blue-tiled 
mosaic designs, considered by many to 
be masterpieces of Safavid architecture. 
The square also includes the fascinating 
Ali Qapu Palace, a six-story building with 
an elevated terrace, and the beautiful 
gateway to the old Gheisariyeh bazaar. 
Martina Bisaz, a Swiss photographer 
who visited Iran last year, told, “Esfahan 
was a wonderful experience with so 
much history. Ali Qapu Palace and Sheikh 
Lotfollah Mosque impressed me the 
most.”The Masjed e-Shah is pictured at 
night in Isfahan, Iran, Feb. 5, 2017. These 
are just a few examples of the historical 
landmarks Esfahan has to offer. Kakh-e 
Chehel Sotun (the “40 Pillars Palace”) 
was also constructed during the Safavid 
era to serve as a pavilion for entertaining 
and a reception hall. Though less famous, 
the Hasht Behesht Palace (“Eight 
Heavens”) has no less splendid ceilings, 
this time decorated with mirrors and the 
finest Iranian paintings. But Esfahan is 
not just about mosques and palaces. The 
city is also famous for the many bridges 
running over the Zayanderud (Zayande 
River). The Sio-Se-Pol is the longest and 

most famous of the 11 bridges in the 
city; it has a length of nearly 300 meters 
(roughly 0.2 miles). “I was very lucky 
to see the famous bridges with water 
running in the riverbed. The kindness 
and hospitality of the Iranian people 
in Esfahan were incredibly great, like 
nowhere else in this world,” Bisaz said.
The inside of Kakh-e Chehel Sotun is 
pictured in Isfahan, Iran, October 28, 
2016. Despite being one of the most 
important centers of the Islamic world, 
Esfahan is also known for its religious 
tolerance. The city is home to a great 
population of Armenians and Jews. The 
Vank Cathedral, built during the reign of 
Shah Abbas II in 1663, is the most famous 
of the three churches in the city. Although 
it has a modest exterior, the church has a 
lavishly decorated interior with a central 
dome painted with a delicate blue and 
gold.Ehsan, a 38-year-old local tour 
guide who frequently travels to Esfahan, 
said he has never seen many foreign 
tourists in Esfahan or other major cities 
before. “Nowadays, there are places 
where the number of foreign visitors is 
much higher than locals [tourists]. It’s 
good for our economy,” he told.
Fereydoun Allahyari, the director 
general of the Esfahan Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Department, 
told Al-Monitor that the number of 
foreign tourists visiting Esfahan has 
increased by 400% over the past four 
years, giving Esfahan the first rank in 
terms of annual increase of tourists 
from abroad. “Last year 250,000 foreign 
travelers visited Esfahan, and we expect 
the figure to reach 350,000 by the end 
of this year,” Allahyari added.Noting 
that the average age of foreign tourists 
visiting Esfahan has dropped — from 
a previous average of 50 to between 
20 and 30 — Allahyari stressed that 
“our plan is to attract 1 million foreign 
tourists annually by 2021.”As the city’s 
versatility has earned it the nickname 
“Nesfe Jahan” (“Half of the World”), it 
appears that Esfahan is on track to tower 
as one of Iran’s top travel destinations for 
years to come. 

How ‘Half Of The World’ Is 
Attracting Tourists To Iran

Piroozy Hotel: Great Hotel 
With A Great Location
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Abarkooh 
Mosque in Yazd, 
Iran

One of the attractions of 
Iran and the country’s 
central city of Yazd is 
Abarkooh Friday Mosque, 
also known as Jame 
Mosque of Yazd.
Abarkooh Friday Mosque 
is built in 14th century 
under the rule of Ilkhanid 
dynasty although certain 
sections of this mosque 
could suggest an earlier 
time of construction like 
the Seljuk period.
 It has been largely 
restored and covered 
with mud and straw on 
the exterior. Mongol 
Empire and Timurid 
Empire are also 
suggested.
The Friday mosque is a 
problematic building 
whose full history 
will probably never be 
recovered.
Its core is an open-plan 
dome chamber whose 
Ilkhanid stalactite dome 
and bracing bridges 
between bays recall 
parts of the Nain Jameʿ. 
The shallow groined 
squinches of this chamber 
would suggest pre-Saljuk 
work were it not for the 
fanciful segmental profile 
of Ilkhanid type outlined 
above them. The stumpy 
octagonal columns 
and depressed arches 
(one leading to a low-
crowned groined vault) 
also wear—perhaps 
deceptively—an ancient 
air.
The second-story 
ribbed domical vaults in 
this part of the mosque 
suggest Saljuk parallels 
at the Isfahan Jameʿ, 
though their true form 
may be obscured by their 
plaster exterior. Clearly, 
uncertainties abound, 
but the dome chamber 
is undoubtedly too small 
to have functions as a 
mosque by itself. It was 
probably the principal 
feature of a small covered 
Shabestan of Saljuk or 
earlier date.
Numerous mehrabs, 
some of them reused 
marble windows, are 
scattered throughout 
the mosque and testify 
to several rectifications 
of the qebla, which is up 
to 30° out of true. Their 
masterpiece, one of the 
finest Ilkhanid stucco 
mehrabs known, is 
dated by its central nasq 
inscription to 738/1338. 
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where to stay

Piroozy Hotel is a 4-star property at Chahar 
Bagh Paeen Street in Isfahan. Previously 
known as Daryush, it is one of the best 4-star 
hotels available at a reasonable price. If you 
are looking forward to discovering the city, 
Piroozy Hotel is an ideal choice for you. All the 
major attractions like Chehel Sotun Garden, 
Si-o-Se Bridge, Masjed-e-Imam Mosque, Ali 
Qapu Palace, City Center, Shaking Minarets, 
Alighapoo, Hasht Behesht Garden, and Naqhs-
e-Jahan are in the vicinity. Piroozy Hotel is just 
20.7 km away from the international Shahid 
Beheshti Airport.
The beautiful reception at the Piroozy Hotel 
will be a delight for a weary traveler. There a 
total of 96 rooms in the Piroozy Hotel. Most 
of them are double rooms available for 1-2 
persons. The rest of the rooms are single rooms, 
triple rooms, and royal suites. All the rooms 
are neat and clean, spacious,  and have an air 
conditioner for a comfortable and cozy stay.
Non-smokers don’t need to worry because 
all the rooms are non-smoking guest rooms. 
Moreover, you can avail the 24-hour room 
service facility for all your needs. Other than 
these, there are refrigerators, television, and 
bathtub available in the room facilities. The 
check-in time is 2 pm and check-out time is 12 
pm.
Pirrozy Hotel offers free Wi-Fi internet access 
and  free parking space. There is a 24/7 
coffee shop, a restaurant serving sumptuous 
European and local cuisine. Laundry services 
are available for extra charges. Fitness 
enthusiasts can utilize the fitness center for 
keeping them fit and active. Moreover, Piroozy 
Hotel offers free complimentary breakfast for 
the occupants.You can pay the booking amount 
and charges with credit cards, online payment 
services, etc. As per the reviews, Piroozy Hotel 
is a decent option due to its supportive and 
kind staff, reasonable price for the available 
facilities, and ideal location with all the major 
places at a walking distance.

Ab Malakh waterfall

nature

Ab Malakh is a beautiful waterfall located in 160 
kilometers west of Isfahan, and 60 kilometers distance 
of Semirom.There is a dangerous but nice cliff behind the 
waterfall that has made Ab Malakh to be one of the most 
dangerous waterfalls of Iran. The waterfall originates 
from the Dena mountains; the reason for naming “Ab 
Malakh” is very amazing; there are certain compounds 
inside the water of this waterfall that kill the attacking 
locusts.Therefore, since many years ago, people living 
in the surrounding areas have used the water of this 
waterfall to repel the attack of the locusts and get rid of 
field crop pests especially in their wheat fields. Today, 
this natural pesticide is used to irrigate the agricultural 
lands. There is even a common old legend among people; 
when you carry the water of this waterfall to other areas 
to repel the locusts, you should put the pot of water on 
a high place not on the ground, since if it is put on the 
ground, black birds will invade to that area and kill the 
locusts.Ab Malakh waterfall is also known as Takht-e 
Soleyman.There is a rock in the middle of the waterfall 
connecting two sides. Some locals believe that this bridge 
like stone is like the resting place of Hazrat-e Soleyman, 
and the view that can be seen from top of the river is like 
the spectacular view of Hazrat-e Soleyman’s throne.

Since the election of President Hassan 
Rouhani in 2013, Iran’s tourism industry 
has witnessed its biggest growth since 
the Islamic Revolution in 1979. The 
growth saw an even more significant boost 
following the implementation of the Joint 
Comprehensive Plan of Action in January 
2016. Indeed, in recent years, Iran has 
been among the most frequently suggested 
travel destinations worldwide. 
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 Iranian private sector production 
units are now allowed to swap 
their debts to state-run banks or 
state-based services companies 
with what they are owed by 
government medical centers, a 
top private sector representative 
announced.According to a 
statement published on the 
official news website of the 
Tehran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture, 
Yadollah Sadeqi, the head of 
Tehran Industries, Mining and 
Trade Organization, has informed 

the chamber of this development.
Sadeqi informed TCCIM that 
deputy governor of the Central 
Bank of Iran, Akbar Komijani, 
has recently communicated the 
executive directive of this move 
to the banking system.The debt 
swap initiative has been made 
possible through an article in the 
fiscal 2018-19 Budget Law, which 
was added as part of a larger debt 
swap agreement between the 
government and the private 
sector through the banking 
system and the central bank.

More than 5.77 million 
tons of oil and non-oil 
commodities were 
transited through Iran 
during the first seven 
months of the current 
Iranian year (March 21-
Oct. 22) to register a 7% 
rise compared with the 
corresponding period 
of last year.According 
to Director General of 
Road Maintenance and 
Transportation Organi-
zation’s Transits and In-
ternational Transporta-
tion Bureau, Reza Nafisi, 
over 3.46 million tons 
of the total sum (about 
60%) were non-oil prod-
ucts and the remaining 
2.31 million tons were oil 
products.
“The main transited 
non-oil products dur-
ing the seven-month 
period were auto spare 
parts, cotton, agricul-
tural products and food-
stuff,” the news portal 
of RMTO quoted him as 
saying. More than 1.61 
million tons of commodi-
ties were transited from 
Shahid Rajaee Port in the 
city of Bandar Abbas in 
the southern Hormoz-
gan Province during the 
period under review, 
accounting for around 
29% of all goods in tran-
sit, Financial Tribune re-
ported.The port was the 
most active point of en-
try among the country’s 
32 border terminals dur-
ing the seven months.Lo-
cated 23 kilometers west 
of the port city of Bandar 
Abbas, the capital of 
Hormozgan Province, 
Shahid Rajaee Port is 
Iran’s biggest container 
port at the mouth of the 
Strait of Hormuz. Over 
half of Iran’s commer-
cial trading is carried out 
at Shahid Rajaee Port, 
which also accounts for 
over 85% of all container 
throughput in the coun-
try. Shahid Rajaee Port 
was followed by the bor-
der terminals of Parviz-
khan in Kermanshah and 
Bashmaq in Kurdestan, 
accounting for 24% 
and 10% of all transited 
goods respectively. 
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Iran: Private Production Units 
Reach Debt Swap Deal With Gov’t

The directive has four clauses, as reported on 
the regulator’s website:
1. All exporters of goods and services are 
obliged to return their export earnings to the 
country’s economic cycle,
2. The CBI is responsible for allocating 
currency (at cheap rates) for import of goods 
and services of only those exporters whose 
mechanisms for repatriating their earnings 
to the country’s economic cycle is specified in 
the directive that follows,
3. Regulations for returning export earnings 
of exporters whose total annual exports 
amount to up to €1 million, €1-3 million, €3-
10 million, and over €10 million are as follows:
a) Up to €1 million:
 exempt from selling currency through Nima–
the Integrated Forex Deals System launched 
by the government after it unified the USD rate 
 use their export currency for import of goods 
and services needed for their own production 
and business after submitting orders
 give the forex to importers after submitting 
their orders with approval from the Ministry 
of Industries, Mining, and Trade,
 offer it to banks, authorized exchange houses 
in the form of Hawalah or banknotes and 
submit it on SANA foreign exchange data 
system.
b) €1-3 million
 Are obliged to offer 50% of their export 
earnings on Nima.
 Provision: Earnings up to €1 million are 
exempt from sale on Nima.

 Return the remaining amount into the 
economic cycle
 use export currency for importing goods and 
services needed for their own production and 
business after submitting orders
 sell it directly to other importers after 
submitting orders and approval by the 
Ministry of Industries, Mining, and Trade
 offer it to banks and authorized exchange 
houses in the form of Hawalah or banknotes 
and submit it on SANA foreign exchange data 
system.
c) €1-3 million
Obliged to offer 70% of the export earnings 
on Nima
Provision: Earnings up to €1 million are 
exempt from sale on Nima.
 return the remaining amount to the economic 
cycle,
 use export currency for import of goods and 
services needed for their own production and 
business after submitting orders.
d) Over €10 million
 obliged to offer 90% of their export earnings 

on Nima.
Provision: Earnings up to €1 million are 
exempt from sale on Nima.
 return the remaining amount to the economic 
cycle
 use the export currency for import of goods 
and services as well as marketing costs needed 
for their own production after submitting 
orders
Provision: selling on Nima more than the 
specified percentage in the three clauses 
above is possible.
4.  The directive applies to all exports 
undertaken since April 11, 2018.
According to an earlier CBI directive, 
exporters should bring back their export 
earnings to the country’s economic cycle 
within three months. While no exceptions 
were made for the money repatriation in 
earlier directives, businesses are not expected 
to be satisfied with the latest order. Businesses 
often complain that mandatory rules for 
currency repatriation hurt exports and should 
be an exception and not a norm. 

Russia to Open €3bln 
Credit Line for North-South 
Corridor: Iranian Minister
Iran’s Minister of Roads and Urban Development 
Mohammad Eslami said Russia has decided to open 
a €3 billion credit line to finance the international 
North-South Transport Corridor (NSTC) which 
connects India to Russia via Iran.
Speaking to reporters before traveling to Russia, 
Eslami said he is going to discuss Tehran-Moscow 
cooperation in the railroad industry within the 
framework of the NSTC.
Unveiling plans for tight meetings with Russian, 
Indian, and Azeri officials during his trip, the 
Iranian minister said Russia has agreed to open a 
€3 billion credit line for development of the major 
railroad corridor project.
The NSTC concept was formalized by India, Iran and 
Russia in 2000.
The long corridor connects India to Russia through 
Iran’s southeastern port city of Chabahar.

Iran-Russia trade up over 
28%
 Trade volume between Iran and Russia, during 
the first half of 2018, hit 945,000,000 dollars, 
indicating a 28.3 percent increase compared to the 
same period last year, says Federal Customs Service 
of Russia.
Iran exported 315.9 million dollars of commodities 
to Russia in the same period, which shows a 38.71 
percent rise, according to recent reports published 
by Federal Customs Service of Russia. 
Foodstuff and agricultural raw materials 
constituted 77.37 percents of the Iranian goods 
destined to Russia while 11.6 percents of the 
Russia’s imports from Iran were metals and metal 
structures. 
Chemical products and machineries were also 
among the other major Iranian commodities 
exported to Russia. 

Tehran Subway System 
Getting Disabled-Friendly
 Tehran Urban and Suburban Railway Operation 
Company is trying to adjust the expanding subway 
system to make it more friendly to the disabled.
Entrance gates, elevators, and escalators are to be 
renovated  to meet the needs of disabled people, the 
company said on its website, metro.tehran.ir.
The plan entails offering wheelchair access and 
services to those with impaired vision or hearing.
Tehran subway comprises seven lines (Lines 1, 2, 3, 
4, 5, 6, and 7) with nearly 100 stations. Lines 6 and 
7 are yet to be completed, according to Financial 
Tribune.
An estimated four million people use the subway 
network every day, and according to Tehran 
Municipality, the number is expected to climb by 
25% after the launch of lines 6 and 7.

Iran’s central bank has communicated the 
details of the latest currency repatriation 
rules that oblige all exporters to repatriate 
their earnings.

Iran’s Currency Repatriation 
Rules Revised

news

 Iran to Develop Small-Scale Gold 
Mines
EghtesadOnline: Iran Minerals Production and Supply Company, 
a subsidiary of state-owned Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Organization, said it has signed 
a memorandum of understanding with Iran Mine House and a 
private company to develop six small-scale gold and copper mines.
With this deal, the government of President Hassan Rouhani 
is launching a program for the revitalization, activation and 
development of artisanal mines. 
The operations are located in almost every corner of the country, 
from the eastern South Khorasan Province to the central Isfahan 

Province, the northwestern West Azarbaijan province and the 
northern East Azarbaijan Province, Mining.com reported citing a 
report by the Islamic Republic of Iran Broadcasting.
Besides increasing mineral production and bringing some 
illegal mines to legality, authorities say the plan is also aimed 
at increasing employment, creating added value for local 
communities and building a more resilient economy, Financial 
Tribune reported.According to the Belfer Center for Science and 
International Affairs, Iran hosts about 7% of the world’s mineral 
resource, including 10% of proven oil and 16% of natural gas 
resources. When it comes to gold, the country’s total reserves are 
estimated to be 320 tons.
The country also has massive zinc, copper and iron deposits.

According to Kitco News citing 
data released by World 
Gold Council, the country’s 
demand for bars and coins 
jumped 200% on an annual 
basis, reaching 15.2 tons—
the highest level in more than 
four years.“Coin demand was 
healthy as the Iranian central 
bank increased the amount o f 
gold coins released to the market. Gold 
coins have performed well in recent quarters as, unlike gold 
jewelry, they do not attract 9% VAT,” WGC said.

Goods 
Transit 
Through Iran 
Rises 7% 

Iran Carmakers Expanding Operations in 
Syria, Azerbaijan
Iran Khodro and SAIPA are planning to expand their overseas 
operations. SAIPA is poised to increase production in Syria and IKCO 
has started manufacturing its Samand model in neighboring Azerbaijan.
IKCO has established a joint venture with Azeri automotive company 
AzerMash OJSC named Khazar Car Company. The company is based 
in Neftchala, 168 km south of Baku. Khazar manufactures the Dena 
sedan. According to IKCO Press, the JV started production of another 
Samand model during the weekend.IKCO’s rival SAIPA also has plans to 
expand its presence in Syria. A SAIPA production unit opened in the Arab 
country in 2007 and is based in the Industrial City of Hassia in Homs. The 
company says it wants to increase both production and models in the 
country, according to Financial Tribune.
IKCO Azeri JV

 The project between IKCO and AzerMash was conceived in 2016 and 
24 million manats ($14 million) have been invested in the project. 
According to reports, 75% of the investment is from the Azeri side.
Khazar factory opened in March during a state visit by President 
Hassan Rouhani to Azeri republic. He was accompanied by Azeri leader 
Ilham Aliyev during the inauguration who commended the JV as “a 
manifestation of Iran-Azerbaijan relations.”
With an initial annual production capacity of 10,000 units, Khazar has 
said it will increase output to 15,000 units.
The models manufactured at the factory are budget cars popular in Iran, 
among which is Dena, and an upgraded version of the model Dena+. 
Dena made at Khazar Car Factory cost 14,000-16,000 manats ($8,200-
$9,400) depending on options.Over the weekend, production of another 
budget sedan model Samand was launched at the Khazar car factory, 
IKCO Press reported. Currently, 10 units of the model are produced in the 
factory every day and the number is expected to reach 30 units.



Implementation procedure of SPV 
disappointing: Iran Ex-FM
Europe's inability to meet its commitments on Iran 
Deal is 'unjustifiable' and 'disappointing', said Iran's 
former Foreign Minister Kamaal Kharazi in Tehran.
Of course, taking the domestic problems of Europe 
into consideration, one can see that its weakness and 
inability to counter the US is quite understandable, 
said Kharazi in a meeting with a number of experts 
from The Bertelsmann Foundation of Germany on 
Monday.
Kharazi said that Europe's inability to meet the 
commitments doesn’t dissolve its responsibility 
toward the Joint Comprehensive plan of Action 
(JCPOA), also known as Iran Deal.He added that 
inasmuch as Europe is contiguous to West Asia, 
Europe's security is in direct relation with that of the 
region.Regarding the ties between Iran and Turkey, 
Kharrazi said that though there are some political 
differences between Iran and its northwestern 
neighbor, the two countries enjoy great capacity for 
cooperation. 
Iran unveils anti-mine armored 
military vehicle ‘Toufan’
A mine-resistant armored military vehicle ‘Toufan’, 
manufactured by Defense Industries Organization 
(DIO), was unveiled on Tuesday and delivered to the 
IRGC Ground Forces.
The vehicle was unveiled in a ceremony on Tuesday, 
attended by Iranian Defense Minister Amir Hatami.
He described ‘Toufan’ as a mine-resistant, ambush-
protected 4x4 military vehicle designed to have 
high mobility, and capable to pass through water 
canals with 1.5m depth, as well as vertical obstacles 
as high as 50cm.He added that ‘Toufan’ is capable of 
carrying ten passengers, and is equipped with run-
flat tires which allows the armored vehicle to leave 
the conflict zone and drive while flat for a distance 
of 50km.‘Toufan’ can also be equipped with semi-
heavy weapons, and comes with ballistic protection 
for the passengers and the crew. The vehicle can 
travel with a speed of 100 km/h, he added.According 
to Hatami, the foreign-manufactured vehicle costs 
up to 500,000$ in global markets, but the Iranian 
version has been manufactured and delivered to the 
IRGC Ground Forces with a much lower price.
FM Zarif, UN envoy discuss 
Afghanistan peace in Tehran
The UN Secretary-General’s special representative for 
Afghanistan, Tadamichi Yamamoto has held talks with 
Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif in 
Tehran.
During the meeting, Zarif expressed the Islamic 
Republic’s support for the United Nations’ efforts for the 
establishment of peace and stability in Afghanistan.
Zarif said Tehran is ready to work with the UN in all areas 
in Afghanistan and strongly supports the peace initiatives 
in the country.
For his part, Yamamoto appreciated Iran’s support for the 
establishment of peace and stability in Afghanistan.
He also called on Iran to continue playing its constructive 
role, especially at the forthcoming Afghanistan conference 
in Geneva, which is to be hosted jointly by the government 
of Afghanistan and the United Nations.

Senior Foreign Policy Official: EU's 
Inability to Provide Iran with N. Deal 
Merits Unacceptable

"Given the internal problems in Europe, 
its weakness and inability against the US 
pressures is understandable, but Europe's 
failure and inability to implement its 
undertakings under the nuclear deal is not 
justifiable and acceptable and does not 
obviate their responsibility for complying 
with the nuclear deal," Kharrazi said in a 
meeting with an academic German delegation 
in Tehran on Tuesday.
He described Europe's security as interwoven 
with Asia's security, and said, "We should 
remember that protection of the nuclear deal 
is effective in protecting the security of the 
region and Europe."
His remarks came after Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif called on 
Europeans to speed up their measures to 
provide Tehran with the economic benefits 
promised after the US withdrawal from 
the nuclear deal, warning that his country 
might not continue compliance with 
its undertakings if it saw no merits in the 
agreement.
"The EU and other members who have 
remained under the nuclear deal know that 
the status quo may not continue without 
meeting the Islamic Republic of Iran's needs 
and without the economic benefits that the 

nuclear deal has for the country," Zarif said 
on Tuesday.
He added that Tehran had several times 
announced that it had multiple options and 
"therefore we choose our options based 
on national interests and the mechanism 
specified in the country".
Zarif 's Deputy Seyed Abbas Araqchi had 
also earlier described protection of the 
2015 nuclear deal as the responsibility of all 
signatories, saying that the US withdrawal 
from the internationally-accepted agreement 
discredited Europe and the UN Security 
Council.
"The Europeans should know that the EU and 
the UNSC have been left with no credit after 
the US pullout of the nuclear deal, and how 
one can negotiate in the future with those who 
have put their creditability under question 
for the interests of an individual, meaning 
Trump," Araqchi said, addressing a forum in 
Tehran on Monday.

He underlined that protection of the nuclear 
deal is the responsibility of all its members, 
and said, "Certainly, the current conditions 
cannot continue unless Europe will be ready 
to pay the costs and adopt serious measures to 
protect the nuclear deal."
Araqchi downplayed the impacts of the US 
sanctions on Iran, noting that despite some 
difficulties, they cannot bring the country to 
its knees and force it to surrender to enemies.
The US Treasury Department announced 
all sanctions on Iran lifted under the 2015 
nuclear deal would be back in force on 
November 5.According to Treasury Secretary 
Steven Mnuchin, the sweeping sanctions will 
see 700 people blacklisted, including people 
who were granted relief under the 2015 deal, 
as well as over 300 new names.
The Trump administration earlier agreed to 
allow eight countries to continue purchasing 
Iran’s crude oil after Washington’s sanctions 
on Tehran took place.

Head of Iran's Strategic Foreign 
Relations Council Seyed Kamal 
Kharrazi called on the European 
states not to surrender to the US 
pressures, and take rapid action in 
compliance with the 2015 nuclear 
deal to provide Tehran with the 
economic benefits promised under 
the agreement.

Today’s conditions in the country are 
better than the pre-sanctions era, and 
Iran will breeze through the fresh 
sanctions which went into effect from 
November 5, Iranian defense minister 
said here on Tuesday.
Iran, by relying on its indigenous 
capabilities, will prevail over the 
sanctions conditions, Brigadier 
General Amir Hatami said at a local 
ceremony in Iranian capital.
Enemy tries to prevent Iran using 

domestic resources; however, “We see 
that the great works are being done 
in the country day by day,” General 
Hatami said.
Referring to the US anti-Iran measures, 
he said that Washington has been 
isolated in the world.
He went on to say that they [the 
American officials] were to form 
a coalition against Iran but no one 
joined it as the world’s conscience has 
aroused today.

Despite the world’s criticism over 
Washington’s anti-Iran measures, 
US President Donald Trump 
reinstated unilateral sanctions on 
Tehran on November 5 and imposed 
as he claimed the “highest level” of 
economic bans on the Islamic Republic 
of Iran. 
Most observers believe that 
sanctioning Iran’s oil for a long-term 
period will hike up the oil price and 
weaken [US] dollar in the international 

arenas, 
which will 

ultimately lead to the US defeat and 
its withdrawal from its unilateral 
decisions. 

Iran to rapidly pass through sanctions: Defense minister
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 Work continues on SPV to 
bypass US sanctions against 
Iran: Mogherini
 EU foreign policy chief Federica Mogherini said on 
Monday that the date of creation of the EU Special Purpose 
Vehicle (SPV) for bypassing the US sanctions on Iran was 
still unknown but the work was being carried out in a 
positive manner.
"The involvement of the finance ministers of the E3 
[France, Germany, UK] is of key importance at this stage. 

They are working hard to finalize it. I cannot tell you a date, 
but I can tell you that work is continuing and is progressing 
in a positive manner," Mogherini said on the sidelines of the 
EU Foreign Affairs Council, according to Sputnik.
In May, US President Donald Trump announced that the 
United States would withdraw from the 2015 nuclear 
deal, known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), and re-impose its sanctions against Iran that 
had been lifted under the agreement. The first round of the 
US restrictions came into force in August, and the second 
batch, targetting the country's oil and banking sectors, 
came into effect on Nov. 5.
Other parties to the deal – China, France, Germany, Iran, 

Russia, the United Kingdom and the 
European Union – have, however, 
expressed their commitment to 
the accord and are working on 
instruments to bypass the US 
restrictions.
As the implementation of the 
financial mechanism seems to 
be going through a lengthy process, 
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif says Iran cannot continue with JCPOA without 
receiving its economic benefits, urging the EU to pace the 
development of the plan.

Because the enemies 
are angry with Iran's 
resistance against 
world arrogance, 
they are trying to 
create conflicts 
between ethnicities 
and Islamic sects, 
but people's unity 
has defeated them, 
Iran Minister of 
Intelligence told the 
Islamic Republic 
News Agency 
(IRNA).
Foes angry with Iran 
due to countering 
h e g e m o n y : 
Intelligence Min.
'Having synergy 
and convergence, 
the organizations 
effective in the 
security of the 
country, including 
Ministry of 
Intelligence, Islamic 
Revolution Guard 
Corps, the Police, 
volunteer forces, and 
other bodies have 
a role in creation 
and stabilizing 
this security,' said 
Mahmoud Alavi on 
Monday in Mahabad, 
northwestern Iran.
Saying that the 
world is confessing 
that Iran enjoys 
sustainable security, 
Alavi said, 'The 
security in Iran is 
due to people, the 
authorities and the 
Supreme Leader's 
sticking together.'
'Every year, 
hundreds of terrorist 
groups are found 
and annihilated; 
this year, 300 groups 
have been found.'
He said that the 
enemy tries to 
picture Iran as an 
unsafe country, 
adding, 'We expect 
nothing else 
from the enemies 
of the Islamic 
Establishment.'
Earlier on Monday in 
a speech addressed 
to the people of 
Mahabad, Alavi had 
said that the enemy's 
hostility is toward 
all the ethnicities in 
Iran, including Fars, 
Turks, Arabs, Kurds, 
Lurs, etc.; adding that 
Iran needs to be alert 
to their wicked plots.

Foes angry 
with Iran due 
to countering 
hegemony: 
Intelligence Min.
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 Iranian deputy Interior Minister for Security 
and Police Affairs, Hossein Zolfaghari and 
visiting undersecretary of Turkey’s Ministry 
of Interior, Muhterem Ince held a meeting 
in Tehran, stressing on stepping up bilateral 
cooperation in the field of fighting against 
terrorism.
During the meeting, Hossein Zolfaghari said, 
“Iran and Turkey have great achievements in 
fighting against terrorism. The two countries 
have acted well in face of security threats and 
got good regional progress that if the trend 
continues, there will be more stability and 
peace in the region”.

Stressing on expanding Iran-Turkey cross-
border cooperation and coordination, the 
Iranian official added, “The main cause of 
the victories of Iran and Turkey in the border 
zones is internal will and the absolute desire 
of the two countries in this regard. Tehran and 
Ankara are looking for ensuring security and 
comfort for both countries and stability in the 
region”.
The officials insisted that the two sides have 
to step up practical measures in combating 
trafficking and terrorism to destroy trafficking 
networks.
Muhterem Ince, for his part, noted that the 

friendly relations between Iran and Turkey 
are moving in a good way and we see positive 
developments that will benefit both countries.
“Friends of Iran and Turkey in the region 
welcome this level of Iranian-Turkish 
relations, but the enemies of the two countries 
are unhappy about it,” he said.
Emphasizing that bilateral relations in 
security field have great progress, Muhterem 
Ince added, “Iran and Turkey can do a lot of 
works in fields of economy and trade but 
security is a very important issue because the 
lack of security can make trouble for trade and 
economy”.

Iran, Turkey stress on stepping up security cooperation



Iran’s Currency Repatriation 
Rules Revised

CineIran Festival Best Actress award goes 
to Hedieh Tehrani
 Hedieh Tehrani won CineIran Festival Best Actress award 
for her performance in Iranian film “Orange Days” directed 
by Arash Lahouti.“Orange Days” directed by Arash Lahouti 
received Best Screenplay award and its main actress Hedieh 
Tehrani won Best Actress award at the 4th CineIran Festival 
2018 in Toronto.The 4th edition of CineIran Festival was held 
November 16th18-th, 2018 in Toronto. At the closing ceremony, 
the Best Screenplay award went to Arash Lahouti and Jamileh 
Darolshafaie and the Best Actress award went to Hedieh Tehrani for Iran’s 
“Orange Days”.

The Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC) 
Economic Leaders' 
Meeting ended Sunday in 
Papua New Guinea without 
a formal joint statement, 
a result that China's 
foreign ministry blames 
on 'a certain economy' for 
insisting on protectionism 
and unilateralism.'A 
certain economy imposed 
its own ideas on other 
members while rejecting 
amendment suggestions 
to the statement offered by 
China and other economies,' 
Chinese State Councilor 
and Foreign Minister 
Wang Yi.'This violates the 
principle of consensus-
building, which cannot be 
ignored or abandoned as a 
core value and basic rule of 
the APEC.'

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Low: 1 ° c

5000 Rials

Lack of APEC 
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of ‘unilateralism, 
protectionism’: 
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Iran to rapidly pass 
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Reza Qanbarzadeh, the head of the Institute for the 
Intellectual Development of Children and Young 
Adults in Khorasan Razavi, says the culture of 
storytelling and use of story as a means of training 
new generations has been among the ancient 
cultures of Iranian people. According to the officials, 
story and storytelling are the main means for 
developing children’s imagination and making them 
familiar with the world around them.
“Some people consider storytelling as an 
entertainment but its most significant impact is 
creating a ground for the tellers and listeners to 
enjoy a common experience. During storytelling, 
the listeners not only receive information and sweet 
and bitter stories but also life experiences, cultures 
and values.”
Qanbarzadeh also said it’s wrong to view the art of 
storytelling just as an entertainment because the 
traditional art has always been used as a means 
of training and brining up new generations. An 
instructor of storytelling and playwriting says story 
and storytelling is an art with a deep history in Iran.
“From Shahnameh (Book of Kings) to modern 
stories, all provide us with a chance to get familiar 
with characteristics that have passed through the 
maze of history. These characters become sweet and 
bitter and renew themselves. Throughout history, no 
art has managed to either replace or sideline the art 
of storytelling,” he noted.
“Storytelling prompts children to think more and 

thinking is the main feature that distinguishes 
humans from other animals. Thinking pushes 
children to raise more questions, makes them fear, 
raises their self-confidence and reminds them of 
the fact that their wishes – regardless of what they 
may be – are within reach. Stories narrated with a 
soft language can transfer the adults’ experiences to 
children and teenagers.”
Storytelling, which used to be one of the main 
training methods in the ancient time, has been 
marginalized in the contemporary era. Storytelling 
and reading can highly contribute to the culture 
of dialogue in the family leading to further social 
cohesion across a country.
In an interview with Azad News Agency (ANA), 
Iranian Vice-President for Women and Family Affairs 
Massoumeh Ebtekar said promoting the culture 
of storytelling within the families can enhance the 
mental, spiritual and psychological progress of 
children.“On the other hand, we can also promote 
communication skills among family members. 
Story and storytelling are the main elements 
strengthening family cohesion,” she added.
"People’s lives in Iran and the world" was the central 
theme of the 21st International Storytelling Festival 
organized by the Institute for the Intellectual 
Development of Children and Young Adults. During 
the festival, the participants shared their storytelling 
experiences in three categories of specialized, 
general and scientific.

"Last year, the head of France-Iran parliamentary 
friendship group showed his keen interest in Iran; 
so, he prepared the adequate context of Isfahan Week 
in Paris with the support of Iranian people living in 
France. The week was celebrated in such a way that 
many artists and university professors participated 
in the ceremony," Alireza Salarian said. 
Pointing to Isfahan mayor's trip to Krakow, Poland, 

he said, "Isfahan mayor participated in a meeting of 
great importance with 120 mayors of all around the 
world, and gave a lecture to introduce Isfahan. This 
kind of work-trips are very important and necessary, 
and they should not be considered as an extra cost, 
since they are a kind of investment."
Saying that media groups should help to introduce 
and develop Isfahan, he said, "All the organizations 
should catch up with the municipality, and the 
experiences of other countries should be taken into 
account."
"Isfahan Day should be considered as the symbol of 
the city, the astrology of Isfahan is sagittaire , which 
is depicted on the portal of Gheysariyeh Bazaar of 
this city," he noted.

Today, once again, the U.S. representative has abused 
the Middle East related agenda of the UN Security 
Council to baselessly accuse Iran through means of 
disinformation and fabrication.
The U.S. representative, based on the fabricated 
and misleading information received from the 
Mojahedin-e-Khalq Organization (MKO) – a known 

terrorist organization responsible for killing 17,000 
Iranians and many Iraqis, which has been delisted 
by America thereby allowing its soil to be their safe 
haven –unfoundedly accused Iran of committing 
terrorist acts.The U.S. representative also referred 
to what she called “an Iranian-backed attack on the 
U.S. consulate in Basra”; again, a baseless accusation.
Iranophobia is the longstanding addiction of the 
U.S. representative, and whitewashing the Israeli 
regime’s crimes against the Palestinians and the 
unconditional support of the U.S. for such crimes is 
her main mission. However, despite her repeated 
attempts in spreading such fabrications, she has 
already failed in deceiving the audience of such 
reports and in accomplishing such missions. - US President Donald Trump continues to defend Saudi 

Crown Prince Mohammad bin Salman (MbS) amid 
mounting evidence that he is responsible for the murder 
of Washington Post journalist Jamal Khashoggi, The New 
York Times reported Monday.
In an opinion piece, The New York Times wrote that 
Trump called Saudi Arabia a “truly spectacular ally” in 
direct contrast to his earlier criticism of the Kingdom for 
“the worst cover-up in history”.
Even after the CIA released a report which concluded 
that MbS ordered the assassination, Trump said he 
would wait for his administration to deliver its own 
report before making any comments and assigning 
blame.
"For Mr. Trump, it is enough that Prince Mohammad 
denied any involvement in the killing in phone calls with 
him," the report added.

The newspaper noted that Trump’s position on 
Khashoggi is becoming increasingly isolated, with the 
European Union demanding clear answers on what 
happened to the Saudi journalist, and even Israel, 
which has strategic ties with Saudi Arabia, not verbally 
defending the crown prince.
Khashoggi, a columnist for The Washington Post, went 
missing after entering the Saudi Consulate in Istanbul on 
October 2. After initially saying he had left the consulate 
alive, the Saudi administration admitted weeks later that 
he was killed there.Trump's position on the matter is also 
being met with resistance in the US legislature.
The American president stated that Saudi Arabia’s 
pledge to buy 110$ billion worth of weapons has created 
jobs for the American people. Yet The NYT, citing defense 
analysts, said only around 14.5$ billion in sales have 
been booked.

 A USA-based archaeological institute says it has found 
strong evidence which shows that the Noah’s Ark 
has probably landed in Takht-e Suleyman Mountain, 
northern Iran.
Researchers from the Bible Archaeology, Search & 
Exploration (BASE) Institute the petrified woods that 
have been discovered on top of the Takht-e Suleyman 
Mountain can be a strong evidence for the landing of 
Noah’s Ark in the region.
According to the BASE, wood fragments have been found 
at 15,000 feet elevation and analysis of these fragments 
shows signs of petrified wood.
Furthermore, they found microscopic sea life in a rock 

sample, which is normally found at the bottom of the 
ocean.
“Is it the remains of Noah's Ark? The BASE Institute does 
not make the claim that we have found Noah's Ark. We'll 
let you draw your own conclusions …. In our opinion, it's 
a candidate. The research continues,” reads part of the 
BASE report.
Mount Takht-e Suleyman is located in Alborz mountain 
range in Mazandaran province, Northern Iran. Its peak 
has 4,659 meters of height.
Mount Ararat in Turkey is another candidate for the 
place where the biblical ship ended up after a devastating 
flood.

Iran hosts International Storytelling FestivalIsfahan Day to be internationalized

Iranophobia longstanding addiction of U.S. representative

Report: Trump Defends MbS Despite Khashoggi Murder

Archaeologists raise possibility of Noah’s Ark landing in Iran

"We have suggested to the mayor of Isfahan 
to internationalize Isfahan Day," the head of 
Representative Office of Ministry of Foreign 
Affairs in Isfahan said.

Permanent Mission of the Islamic Republic of 
Iran to the UN, New York released a statement, 
reacting to the U.S. representative’s baseless 
claims against Iran.Here is the full text of the 
statement:
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