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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,251,0003,621,000قدیم

سکه طرح 
4,697,0004,657,000جدید

2,251,0001,851,000نیم سکه

1,151,000991,000ربع سکه

606,000601,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,574,0001,345,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18363,360310,490 عیار

یک گرم طالی 
19383,510327,720 عیار

یک گرم طالی 
24484,480413,990 عیار ادامه در صفحه 

چند راهکار برای صرفه جویی شغلی؛

با این ایده ها مخارج 
استارتاپ تان را کاهش 

دهید
هر صاحب کسب و کاری استراتژی های خاصی 
برای پس انداز پــول دارد. از آنجایی که کاهش 
تولید ایده خوبی برای این کار نیســت، حذف 
مخارج و هزینه های اضافی بهترین ایده است. اما 
چه چیزهایی را می توان در محل کار کم کرد تا 

پول بیشتری پس انداز شود؟
برای بــه راه انداختن کارتان الزم نیســت که یک 
مکان بزرگ اجاره کنید یا بخرید. بلکه فضایی که 
مدت ها غیر قابل اســتفاده باقی مانــده می تواند 
برای شــروع کارتــان کافی باشــد. اگــر بتوانید 
 چنین فضایی را پیدا کنید مخارج تــان را به طور

 شگفت آوری کاهش خواهید داد. ...

بورس، حلقه مفقوده 
اقتصاد ایران

چند ماهی اســت همه انتقادها 
به ســمت بانک ها ست. مردم و 
مسئولین بانک مرکزی را عامل 
 اصلی تــورم موجــود در بازار 
می دانند. وقتی بانک مرکزی در 
چند سال گذشته چنان نرخ سود 
بانکی را افزایش داد که هیچ کس 
دیگر تمایل به ســرمایه گذاری 
در تولید نداشــت  ، همه پول ها 
در بانک ها سرمایه گذاری شد 
و مدام به آن سود تعلق گرفت تا 
تبدیل شد به غول سرمایه های 
سرگردان و نتیجه ای جز تورم 
موجود و ویرانی در بازار های دالر 

و طال و ماشین و ... نداشت.
اما حال که گذشته را نمی توان 
دوباره برگرداند امــا نباید آن  را 
 دوباره تکرار کــرد. آیا عالج این 
پول های سرگردان باال بردن نرخ 
سود بانکی اســت؟ مگر یک بار 
این راه امتحان نشده ؟ پس چرا 

دوباره باید تکرار شود؟
اینکه مردم نمی دانند با پول های 
خود چه کنند و می ترسند که 
ارزش پول آنها روز به روز کمتر 
 شــود، که اتفاقا هم همین طور 

می شود تقصیر مردم نیست. ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
     زمانی فرش گلپایگان جزو بهترین ها بود، اما به دلیل اینکه سیستم مارکتینگ، برندینگ و بازار یابی انجام نشد و این صنعت در گلپایگان رها شد ، متاسفانه بافندگان در حال آسیب هستند.

فرش گلپایگان با ارسال به فروشگاه های اراک و تهران به قیمت باالیی فروخته می شود، در حالی که می توان آنها را اینترنتی به فروش رساند و پول آن را به طور مستقیم به قالیباف داد.

بافندگان قالی گلپایگانی، بیمه نیستند؛

رج به رج، رنج زنان قالیباف

خشکســالی آب و هوایــی، 
کشــاورزی، هیدرولــوژی یا 
آب شناســی و خشکســالی 
اقتصــادی - اجتماعی جزو 
انواع خشکســالی اســت که 
کشور ما هم اکنون در مرحله 
خشکسالی آب و هوایی قرار 
دارد که در آن با کاهش نزوالت جوی و کمبود 

آب های زیرزمینی و سطحی مواجهیم. 
مجید بیجندی افزود: افزایش میانگین دمای 
هوا نســبت به میزان نرمال و افزایش میزان 
تبخیر سطحی، کاهش پوشش برف نسبت به 
مقادیر نرمال و کاهش شدید رطوبت خاک در 
بیشتر شهرستان های استان و کاهش شدید 
حجم ذخایر آب نســبت به سال گذشته، از 
دیگر دالیل خشکسالی شدید محسوب می 
شود. وی گفت: بر اســاس آخرین خروجی 
مدل های پیش بینی وضع هــوا و تحلیل 
الگوهای هواشناسی و استقرار الگوهای پایدار 
در شهریور امسال، گذر امواج غربی بر روی 
استان ضعیف است و بارش خاصی در سطح 

استان انتظار نمی رود.  

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان 
اینکه از نیمه دوم پاییز97 شرایط برای فعالیت 
سامانه بارشی بر روی استان مهیا می شود، 
گفت: با گذر امواج غربی از نیمه مهر، شرایط 
مناسب تر و بارش ها در نیمه غربی مطابق 

مقادیر بلند مدت می شود.
وی گفت: بدلیل اســتقرار الگوهای پایدار 
تابستانه تا پایان مرداد، افزایش دما بین 1 تا 2 
درجه سانتی گراد نسبت به رقم بلندمدت در 
استان رخ داد، افزود: با نفوذ توده هوای خنک 
به استان در شهریور این شرایط تعدیل شد اما 
همچنان افزایش دما نسبت به بلندمدت بین 
0.5 تا یک درجه سانتیگراد قابل انتظار است.

بیجندی با اشــاره به میانگیــن بارش های 
استان در ســال آبی جاری گفت: میانگین 
بارش )از ابتدای مهر تــا پایان مرداد 97( در 

استان 114 میلی متر بود که نسبت به مدت 
مشــابه در بلندمدت 28 درصد و نسبت به 
مقدار مشابه سال آبی گذشــته 14 درصد 
کاهش داشت. وی همچنین افزود: میانگین 
حســابی بارش ســال آبی جاری)از ابتدای 
مهر تا پایــان مرداد 97( در ایســتگاه های 
سینوپتیک اســتان نیز 135.9 میلی متر 
است که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت 
25 درصد کاهش داشت. استان اصفهان در 
مرکز فالت ایران است و بدلیل گستردگی 
زیاد شامل بخش های متعدد کوهستانی و 
جلگه ای و اقلیم چهارگانــه آب و هوایی در 
طول سال است.  اســتان اصفهان در شمار 
مناطق خشــک و کم بارش منطقه میانی 
کشور است و در سال های اخیر نیز با پدیده 

خشکسالی روبرو بوده است. 

خشکسالی شدید در سال آبی آینده نیز گریبان گیر اصفهان است

 استان اصفهان 
در مرکز فالت 

ایران است و بدلیل 
گستردگی زیاد شامل 

بخش های متعدد 
کوهستانی و جلگه ای 
و اقلیم چهارگانه آب 
و هوایی در طول سال 
است.  استان اصفهان 

در شمار مناطق 
خشک و کم بارش 

منطقه میانی کشور 
است و در

 سال های اخیر نیز با 
پدیده خشکسالی 

روبرو بوده است.

 مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: با توجه به 
کمبود بارش ها از ابتدای سال آبی 96-97 و کاهش 
منابع آب، خشکسالی شدید در سال آبی آینده نیز 

همچنان گریبان گیر استان است.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

کوتاه از کشاورزی

میزان تولید پسته در اصفهان به یک چهارم سال گذشته رسیده است
 مدیر امور باغبانی جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: میزان تولید پسته در 

اصفهان به یک چهارم سال گذشته رسیده است.
احمدرضا رییس زاده اظهار داشت: از 24 شهرستان استان اصفهان، تولید 

پسته در 1۶ شهرستان صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه بخش عمده تولیدات پسته را در دو شهرستان اردستان و 
آران و بیدگل داریم، افزود: 50 درصد تولیدات پسته در این دو شهرستان 

است.
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: کاشت پسته در مابقی 

شهرستان های استان سیر نزولی دارد.
وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی مثل شوری آب، کیفیت پایین و خشکسالی 
باعث شــده که شهرســتانی هایی مثل لنجان، مبارکه و نجف آباد هم به 
سمت کاشت پسته بروند، ادامه داد: برخی از شهرستان ها هم مثل بوئین 
 میاندشت اقدام به کاشت پسته به صورت تفننی کردند و نمی توان در آمار 

شهرستان های که هر ساله کاشت پسته، دارند حساب کرد.
رییس زاده با اعالم اینکه کاهش کاشت پسته دالیل متعددی دارد، ادامه 

داد: گرم شدن هوا در زمستان سال گذشته و عدم تامین نیاز سرمایی که 
مانع تبدیل شدن جوانه گل پسته به گل شــد، گرمای فروردین، اختالل 
 در گرده افشانی، بارندگی و سرد شــدن هوا در اردیبهشت ماه، اختالل در 
گرده افشانی، رگبارهای شدید بهاری، سیل، آب گرفتگی و ریزش تگرگ از 

عوامل کاهش پسته است.
وی بیان داشت: پســته در حالی به بار می نشــیند که در زمستان سرما 
حاکم باشــد و درختان بتوانــد به گل در بهــار مبدل شــوند و نبود این 
 شــرایط، ســبب شــده که اکنون با کاهش شدید پســته اکبری مواجه 

شویم.
رییس زاده با بیان اینکه امسال هشت هزار هکتار سطح زیر کشت پسته داریم 
که پنج هزار و 700 هکتار بارور و دو هزار و 300 هکتار شامل نهال است، ادامه 
داد: امسال 75 درصد افت محصول داشتیم و میزان تولید پسته به یک چهارم 

سال گذشته رسیده است.
وی اضافه کرد: با این وضعیت تولید پســته به طور قطع در شب عید دچار 

مشکل می شویم.

ضرورت عزم ملی
 برای زمین زدن غول مصرف بنزین

 مقابله با رشد شــتابان مصرف بنزین در افزایش مصرف 
داخلی و میزان قاچاق، تردد خودروهای بی کیفیت و 

بهای پایین آن ریشه دارد و حل آن در گرو عزم 
ملی و مشــارکت همه دستگاه های مسئول 
اســت.  غول مصرف بنزین مدتی است که از 

خواب بیدار شده و میزان سوزاندن این کاالی ...
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 متاسفانه به دلیل 
تحریم ها آن طور که 
باید از صنعت فرش 

حمایت  نمی شود و از 
سوی دیگر تولید فرش 

نیز کاهش یافته است.
اگر ارتباط با کشورهای 

خارجی برقرار باشد، 
دنیا طالب فرش ایرانی 

هستند. درگذشته 
آمریکا خواهان فرش 

ایران بود، اما اکنون در 
تحریم هستیم و سایر 
کشورهای اروپایی نیز 

به دلیل شرایط سیاسی 
دیگر خریدار فرش 

ایرانی نیستند.

بورس، حلقه مفقوده 
اقتصاد ایران

ادامه از صفحه یک:
...   اگر مردم می دانستند در کدام کار 
تولیدی سرمایه گذاری کنند، که 
حداقل پولشان کاهش نیابد مسلما 
اقدام می کردند و دست چند جوان 
را هم می گرفتند تا شــاید اندکی 
از بار مشکل اشتغال در جامعه نیز 

حل شود. 
اما مردم نمی دانند و مسئولین هم 
هیچ اقدامی نمی کنند تا این حلقه 
مفقود پیدا شــود. این می شود که 
در سویی تعدادی مردم نمی دانند 
سرمایه های خود را چه کنند و در 
سویی دیگر چندین جوان به دلیل 
نداشتن ســرمایه نمی توانند هیچ 

شغلی را آغاز کنند. 
شــاید هزاران حلقه وجود دارد که 
بتوان به جای این  حلقه مفقودی 
گذاشــت که یکی از این حلقه ها 

بورس است. 
با سرمایه گذاری مناسب و آگاهانه 
در بورس، ارزش دارایــی افراد در 
مقابل تورم حفظ می گــردد، زیرا 
فرد به نسبت سهام خود در دارایی 
شرکت سهیم است و با رشد ارزش 
دارایی های شرکت به مرور زمان، 
ارزش سهام فرد نیز افزایش می یابد.
بــورس بــازاری قانونی اســت، 
بنابراین کلیه افرادی که در بورس 
سرمایه گذاری می کنند، از حمایت 
قانونی برخوردار هســتند. اما چرا 
با وجود ایــن مزیت ها مــردم از 
 سرمایه گذاری در بورس استقبال

 نمی کنند؟
با وجــود مزایــای زیــادی که در 
ســرمایه گذاری در بورس وجود 
دارد اما معایبی هــم دارد که این 
معایب نگذاشته که تا کنون بورس 
 در ایران بتواند جایگاه خود را پیدا 

کند. 
بورس در همه جای دنیا یک بازار 
دوســت داشــتنی برای سرمایه 
 گذاری به حساب می آید و یکی از 
ویژگی های کشورهای غربی داشتن 
بازار ســرمایه پویا و فعال در تامین 
سرمایه شرکت های تولیدی است. 
ولی در ایران بورس آنچنان که انتظار 
می رود در تامین سرمایه قوی ظاهر 
نشده است و بیشتر در مبادالت بین 

افراد نقش خود را ایفا می کند. 
یکی از مهــم تریــن دالیل آن 
حمایت نشدن همه جانبه بورس 
از ســوی دولت است. بسیاری از 
شرکت های خصوصی و یا حتی 
دولتی کــه اتفاقا ســود ده هم 
هســتند برای اینکه در کار خود 
شــفافیت الزم را ندارند ، تمایل 
مشارکت در بورس و عرضه اوراق 
را نیز ندارند، چرا که با وجود عرضه 
اوراق بهــادار در بورس لحظه به 
لحظه قابل بررسی هستند و عموم 
می توانند از وضعیت شرکت آنها 
مطلع بشوند. متاسفانه دولت هم 
هیچ اقدامی در این راســتا انجام 

نداده است.
یکی دیگر از دالیل عدم استقبال 
بورس در ایران نا آشنا بودن مردم 

نسبت به بورس است.
 اگر یــک دوم تبلیغاتــی که در 
 تلوزیون بــرای بانک هــا انجام 
می شود برای بورس شده بود تا 
کنون همه به راحتی می توانستند 
در بازار بورس خرید و فروش کنند 
و این پول های سرگردان در بازار 
بورس می توانست منجر به تولید 
و اشتغال زایی شود اما متاسفانه 
مردم آگاهی الزم از نحوه خرید 
و فروش بازار بــورس را ندارند و 
این نا آشنایی باعث شده استقبال 
از این حلقه مفقوده کم شــود. 
حلقه مفقوده ای که تنها با مدد 
مسئولین بر ســر جای خود قرار 

خواهد گرفت.

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

اصالح  طراحي پنكه هاي هوايي واحدهاي مجتمع بنزين سازي در پااليش نفت اصفهان
تالش بیش از دو سال همکاران   نگهداري و تعمیرات ماشین آالت دوار شرکت پاالیش نفت اصفهان  به ثمر 
نشست و موفق شدند اشکاالت طراحي اولیه پنکه هاي هوایي واحدهاي مجتمع بنزین سازي این شرکت 
 )  NHT-CCR-ISO (را مرتفع کنند. در واحدهاي بنزین سازي شرکت پاالیش نفت اصفهان شامل
براي خنک کردن مواد نفتي یکصد وچهار دستگاه پنکه هوایي نصب شده  که  به دلیل اشکاالت  در طراحي 

اولیه ناشي ازعدم انطباق شافت و فالویل )حدود 4 سانتیمتر فالویل  بیرون تر از شافت مربوطه نصب شده 
بود (شرایط ناایمني به وجودآمده بودکه باتوجه به وزن باالي فالیویل ها احتمال رهاشدن  آن ازروي  شافت و 

در نهایت پرتاب فالویل وجود داشت  و در نهایت  مي توانست منجربه وقوع حوادث ناگواري گردد.  بنابر پیشنهاد 
یکي از  مهندسین نگهداري و تعمیرات ماشین آالت دوار واحد پاالیش منطقه ج،  با تغییراتي  که بر روي شاسي فن ها انجام 

گردید  نه تنها ایرادات ذکر شده مرتفع شد، بلکه  مشکالت مربوط به هوزینگ بیرینگ این فن هاکه ازلحاظ طراحي مشکل داشتند، نیز اصالح و 
درطول این مدت تمام این فن ها که درارتفاع باالنصب شده است وتعمیرات اساسي آنهادراورهال واحدامکان پذیرنبود، تعمیرات اساسي گردید. 
 باقر صالحي که پیشنهاد اولیه این پروژه را ارایه کرده  گفت:  با توجه به شرایط عملیاتي و در  سرویس بودن واحد، اهمیت کار بیش از پیش نمود

 مي کرد؛  اما خوشبختانه به همت کارکنان ماشینري مستقر در واحد بنزین سازي  موفق شدیم مشکالت مزبور را  مرتفع کنیم .

افتتاح 67 طرح تعاونی در اصفهان با اعتبار 277 میلیارد تومانی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان این که 40تعاونی برتر استان انتخاب شدند، 
گفت: همزمان با هفته تعاون 67طرح تعاونی در سطح استان اصفهان با اعتبار 277 میلیارد تومانی افتتاح 
می شود. محسن نیرومند در سیزدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی های برتر استان اصفهان گفت: هفته 
تعاون برای ترویج تعاون است و کشورهای خارجی در زمینه تعاون بیشتر از ایرانی ها که اسالم را قبول 

دارند استفاده کرده اند. وی با بیان این که باید 25 درصد سهم اقتصاد را تعاون تشکیل دهد اما این سهم به 5 
درصد هم نرسیده، پیرامون نحوه انتخاب تعاونی های برتر اظهار کرد: تعاونی ها پس از  ثبت نام در سامانه و ارایه 

مستندات به وسیله هیات داوران بر اساس شاخصه هایی امتیازبندی شده و تعاونی های برتر انتخاب می شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به این که در استان اصفهان 3 هزار و 500 تعاونی وجود دارد، 

افزود: 18 گرایش در حوزه تعاون وجود دارد که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران، 40 تعاونی 
برتر استان اصفهان در سیزدهمین جشنواره تعاونی ها شایسته تقدیر شدند. وی با اشاره به این که در کل کشور 425 طرح در هفته تعاون 
افتتاح می شود، تصریح کرد: 67 طرح از این تعداد به استان اصفهان اختصاص دارد که با اعتباری حدود 277 میلیارد تومان است، 13 درصد 

این اعتبارات مربوط به تسهیالت بوده و 241 میلیارد تومان دیگر از محل اعتبارات اعضای تعاونی هاست.

از هنر قالیبافی و دستان توانمند 
قالیبافان هرچه بگوییم، بی شک 
کم گفته ایم، فقط کافیست یکبار 
از نزدیک انگشتان زن قالیبافی را 
دیده باشیم تا از زخم های بند بند 
انگشتش مشقت و سختی این هنر 

بی نظیر را درک کنیم.
در هر خطه ای که قالیبافــی رونقی حتی اندک 
داشته باشد، زنان و دختران به امید کمک به اقتصاد 
خانواده گره بر گره این فرش می گذارند تا عالوه بر 
اینکه هنر دســتان خود را در چهره قالی ها به رخ 
بکشند، گامی کوچک در امرار معاش خانواده داشته 
باشند، اما امروز شاید بدون اغراق می توان گفت که 
بر چهره قالیبافی شهرستان گلپایگان غباری از بی 

توجهی نشسته است!
عدم بیمه تعداد قابل توجهی از قالیبافان گلپایگانی، 
یکی از دغدغه هایی است که با هر شانه ای که بر دار 
می کوبند فکر آن رهایشان نمی کند، گرچه تعدادی 
از آنها هم بیمه هســتند، اما گویا به تازگی به آنها 
گفته شده هر یک از بیمه شدگان باید یک دارقالی 
در منزل داشته باشند تا بیمه آنها قطع نشود که 
عمال این کار برای یک زن قالیباف غیر ممکن است.
قاب زندگی همواره پر بود از تصویر مردان و زنانی 
که روزهای خود را گاه با شادی و یا غم سپری کرده 
اند، اما دستان پینه بسته مادری نان آور که از سپیده 
صبح تا سیاهی شب پشت دار قالی می نشیند و با 
هر گره ای که بر گره دیگر می تند گویا تلخی ها و 
شیرینی های زندگی خویش را به تار و پود قالی گره 

می زند، بی شک قابل ستایش است.
دختران و زنان قالیباف گلپایگان برای کسب روزی 
حالل از هنر خود مایه می گذارند، اما روزگاریست 
 که از ســر اجبار، چوب حراج بر دســت رنج خود 
زده اند و آرزوهایشان را تنها پشت دار قالی در سر 
می پرورانند، گرچه دیگــر از آرزوی زنان قالیباف 
 باید گذشــت، چرا که آنها اکنون تنها به این فکر 
می کنند که درآمدشان به اندازه ای باشد که بتوانند 
خرج بیماری های خود که در اثر سال ها پشت دار 
نشستن نصیبشان شده، را پرداخت کنند تا مبادا 

باری بر دوش خانواده شوند.

   حمایتی از بافندگان قالی نمی شود
مریم سهرابی یکی از افرادی که با راه اندازی کارگاه 
قالی بافی در گلپایگان چندین نفر را بر ســر کار 
آورده، وی گفت: از ســال 71 کارگاه را تاســیس 

کردیم، اما برایمان سودی ندارد، هیچ حمایتی از 
بافنده نمی شود، وقتی برای وام مراجعه می کنیم 
کسی اهمیت نمی دهد. اگر بتوانیم فرش را برای 
خودمان ببافیم و بعد آن را بفروشــیم سودی که 
نصیب بافنده می شود بیشتر است که این کار نیاز 

به سرمایه دارد.
وی ادامه داد: 12 نفر در این کارگاه مشغول به کار 
هستند که روزانه 13 ساعت کار می کنند، اما همه 
این افراد بیمه نیستند و به آن تعدادی هم که بیمه 
هستند به تازگی گفته شده که برای ادامه روند بیمه 
قالیبافی هر قالیباف باید در منزل خود، دار قالی 
داشته باشــد، در حالیکه این شرایط برای بافنده 
سخت اســت و امکان اینکه هر فرد به طور مجزا 
برای خود در منزل دار قالی نصب کند، وجود ندارد.

سهرابی افزود: هر فرش دســتبافی که می بافیم 
حدود 4 میلیون تومان دستمزد بافندگان آن است 
در حالیکه واسطه آن را در بازار 9، 18، 25 میلیون 
تومان و یا بیشتر فروشد. اگر سرمایه داشته باشیم 
که برای خودمان فرش ببافیم و بعد آن را بفروشیم، 
سودمان بیشتر است، اما در این راستا هیچ حمایتی 
نمی شویم، هنوز هم نمی دانیم دلیل این که وامی 
در این راستا به ما نمی دهند چیست؟ دو سه سال 
پیش برای دریافت وام، اقــدام کردم، اما هنوز هم 

نتوانستیم وامی را دریافت کنیم.
وی در خصوص اینکه هر ساله یکم خرداد ماه روز 
فرش گلپایگان است، اظهار بی اطالعی کرد و گفت: 
هر از گاهی به ما می گفتند در تهران نمایشــگاه 
فرش اســت، اما تا به امروز در این نمایشــگاه ها 
 و یا جلساتشان حضور نداشــتیم و تنها در زمان

 رای گیری ها حضور داریم.

   از سال 90 هیچ قالیبافی دیگر بیمه نشد
مشاغل خانگی صنعت معدن و تجارت شهرستان 
گلپایگان نیز در این باره  گفت: حدود ســه هزار 
قالیباف شناســایی شده و شناســایی نشده در 
گلپایگان داریم که برخی از آنها بیمه و تعدادی از 
آنها بیمه ندارند. 560 نفر بیمه قالیبافی هستند و 
بقیه خودمختار کار می کنند، آمار دقیقی نداریم، 
اما حدود 1700 نفر از آنها بــه صورت کارگاهی 
مشغول به کار هســتند و حدود 1800 نفر هم به 

صورت مستقل کار می کنند.
منصور احمدی ادامه داد: حدود 170 نفر کارگاه 
قالیبافی در شهرستان راه اندازی و اشتغال ایجاد 
کرده اند. بیمه قالیبافی یک پنجم بیمه آزاد است، 
اما دولت از سال 90 به بعد دیگر هیچ قالیبافی را 

بیمه نکرده است.
وی با بیان اینکه در شــهر گلشــهر کارگاه های 
قالیبافی زیادی وجود دارد، خاطر نشان کرد: فرش 
گلپایگان فرش خوبی است، اما متاسفانه این حرفه 
را در این منطقه هماهنگ، منسجم و ساماندهی 
 نمی کند. تنها بازار فروش کســانی که ساپورت 

می شوند، خوب است.

   سال 72 گلپایگان رتبه نخست تولید فرش 
در کشور داشت

مدیرعامل شرکت تعاونی فرش دستباف گلپایگان 
نیز خصوص صنعت قالیبافی این شهرستان گفت: 

شــرکت تعاونی فرش در ســال 68 توسط جهاد 
سازندگی تشکیل شــد، اما این مجموعه اکنون 
زیرمجموعه صنعت، معدن و تجارت است که در 
تولید و توسعه فرش و خدمات دهی به بافندگان از 
طریق تهیه مصالح مرغوب و گیاهی گام بر می دارد.

محمد سمیعی ادامه داد: در شرکت فرش گلپایگان، 
فرش بافندگان را به صورت امانی می فروشیم و سه 
درصد از مبلغ فروش را برداشت می کنیم که جز 
درآمد تعاونی محسوب می شود، هم چنین افرادی 
از گلپایگان، اراک، تاجران گلپایگانی ساکن تهران 

و ... خریداران فرش گلپایگان هستند.
وی گفت: فرش های بافته شده، ساروغ است که با 
طرح های افشان با رنگ های مختلف، لچک و ترنج 
افشان، نقشه های خشــتی نوع بختیار که با مواد 

ساروغ )گیاهی( بافته می شود.
 ســمیعی با تاکید بــر اینکه متاســفانه به دلیل

 تحریم ها آن طور که باید از صنعت فرش حمایت  
نمی شود و از سوی دیگر تولید فرش نیز کاهش 
یافته است، افزود: اگر ارتباط با کشورهای خارجی 
برقرار باشــد، دنیا طالب فرش ایرانی هســتند. 
درگذشته آمریکا خواهان فرش ایران بود، اما اکنون 
در تحریم هستیم و سایر کشورهای اروپایی نیز به 
دلیل شرایط سیاســی دیگر خریدار فرش ایرانی 

نیستند.
وی با بیان اینکه درگذشــته بافندگان فرش در 
گلپایگان زیاد بود، اما به دلیل عدم صادرات فرش 
از تعداد آنها کاسته شده است، تصریح کرد: فرش 
ماشینی و خارجی از دو کشور چین و هند رقبای 
ایران در تولید فرش هســتند و در تولید خواسته 

آمریکا را برآورده می کنند.
مدیرعامل شرکت تعاونی فرش دستباف گلپایگان 
یادآور شد: در سال 72 به دنبال روابط خوب ایران با 
کشور های خارجی، قالیبافی در اوج بود، در آن زمان 

گلپایگان رتبه نخست تولید فرش ایران را داشت.
وی گفت: شرکت تعاونی فرش دستباف گلپایگان 

1200 نفر عضــو دارد، اما تنها حــدود 200 نفر 
 آنها فعال هســتند، با این وجود سود سهام برای 
غیرفعال ها نیز در نظر گرفته می شود. دولت باید از 
صنعت فرش به خصوص صادرات آن حمایت کند 
چرا که تا صادراتی نباشد، تولیدی انجام نمی شود. 
دغدغه یک قالیباف این است که پس از بافت قالی، 

آیا بازار فروش دارد یا نه؟

   برنامه ریزی در صنعت قالیبافی نداشتیم
رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان گلپایگان 
با اشاره به وضعیت سخت این صنعت گفت: اسم 
وام را گذاشتند تسهیالت، در حالیکه وام ریاضت 
و سختی است. بودجه تسهیالت همیشه محدود 
است، مثال برای گلپایگان 100 میلیون تومان در 
نظر می گیرند که می توانیم به 20 نفر، پنج میلیون 
تومان بدهیم درحالیکه تعداد بافندگی بیشتر از 

این تعداد است.
محسن اتحادی بیمه قالیبافان را موضوع مهمی 
دانســت و تاکید کرد: زمانی فرش گلپایگان جزو 
بهترین ها بود، اما به دلیل اینکه سیستم مارکتینگ، 
برندینگ و بازار یابی انجام نشــد و این صنعت در 
گلپایگان رها شد و متاســفانه بافندگان در حال 

آسیب هستند.
وی افزود: اگر بافندگان فرش ساماندهی و نظارت و 
مواد اولیه آنها به صورت یکپارچه تامین و به شکل 
هیئت مدیره ای عمل شــود و قالیبافان عضو آن 
باشند و دیگر مواد اولیه توسط شرکتی برای آنها 
تامین نشــود و نظارت دولت بر آن بیشــتر شود 
می توان به رشد قالیبافی و بهبود این صنعت در 

گلپایگان امید بست.
اتحادی با بیان اینکه فــرش گلپایگان جای کار 
دارد و دارای نقشه های زیبایی است، گفت: فرش 
گلپایگان با ارسال به فروشگاه های اراک و تهران به 
قیمت باالیی فروخته می شود، در حالیکه می توان 
آنها را اینترنتی به فروش رساند و پول آن را به طور 

مستقیم به قالیباف داد.
وی با بیان اینکه طی چند ســال اخیر در زمینه 
قالیبافی زیاد برنامه ریزی نشده است، خاطرنشان 
کرد: قالیبافی شغلی ســخت و فرسایشی است 
که متاسفانه درآمد بســیار پایینی دارد. تاکنون 
برنامه ریزی خاصی برای این قشر انجام نشده، اما 
امیدواریم تا چند ماه آینده استارت این کار را بزنیم.
رییس صنعت معدن و تجارت شهرستان گلپایگان 
وعده داد کــه تا دو مــاه آینده برنامــه ای برای 
کمک و ســاماندهی قالیبافان در نظر بگیرد که 
 نخستین گام آن تشکیل بانک اطالعاتی این قشر

 است.
در این که همه می دانیم قالیبافی هنری پر مشقت 
است شکی نیست و شاید همه هم بدانیم که مزد 
یک قالیباف به اندازه زحمتی که در پشت دار قالی 
متحمل می شود نیست اما این دانستن ها کافی 
نمی باشد و مسئولین مربوطه باید به طور جد وارد 
میدان عمل شوند و در کنار شعار های قشنگ و پر 
رنگ و لعابی که می دهند برای رفع مشکالت این 
افراد گام محکم و استواری را بردارند و قدم به قدم در 
کنار قالیبافان با هر گره ای که دستان هنرمند آنها 
برتار و پود فرش ایرانی میزند ،مسئولین نیز گره از 

مشکالت آنها باز کنند.
 اینکه همواره از اشتغال زایی در روستاها، جلوگیری 
از عدم مهاجرت روستاییان به شهر، اشتغال پایدار 
و... سخن گفته می شود بسیار خوب است اما باید 
این شعارها تا چه زمانی محقق می شود؟ اگر این 
وعده ها تنها برای امیدبخشــی مردم باشد، باید 
توجه داشت که اینگونه حرف ها همچون مسکنی 
کم دوام است و تا زمانی که مردم شهرستان ایجاد 
اشتغال و درآمدزایی را در منطقه احساس نکنند 
دیگر نمی توانند به این وعده ها دل ببندند. با این 
وجود قالیبافان گلپایگانی امروز با هر گره ای که بر 
گره دیگر می گذارند، هنوز به دنبال بارقه ای از امید 

برای رونق فرش گلپایگان هستند.

بافندگان قالی گلپایگانی، بیمه نیستند؛

رج به رج، رنج زنان قالیباف
دستان پینه بسته مادری نان آور که از سپیده صبح تا سیاهی 
شب پشت دار قالی می نشــیند و با هر گره ای که بر گره دیگر 
می تند، گویا تلخی و شــیرینی های زندگی خویش را به تار و 

پودهای این قالی گره می زند، بی شک قابل ستایش است.
گویا دستان توانمند قالیبافان روحی در خود دارد که جانی تازه به 
گل های رنگارنگ قالی می دهد. زنان و دختران روستایی با ذوق، 
حوصله و هنری که با روحشان عجین شده گره های قالی را یکی 
پس از دیگری در هم می تنند و به تک تک تار و پودهای آن جانی 
بی همتا می بخشند. این هنر از مادر به دختر به ارث می رسد و به 

مثابه ثروتی در دست زنان و دختران است.

     زمانی فرش گلپایگان جز بهترین ها بود، اما به دلیل اینکه سیستم مارکتینگ، برندینگ و بازار یابی انجام نشد و این صنعت در گلپایگان رها شد، متاسفانه بافندگان در حال آسیب هستند.فرش گلپایگان با ارسال به فروشگاه های اراک و تهران 
به قیمت باالیی فروخته می شود، در حالی که می توان آنها را اینترنتی به فروش رساند و پول آن را به طور مستقیم به قالیباف داد.
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تیتــر یــک
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ادارات

در آیین افتتاح نخستین شرکت تعاونی فراگیر اشتغال مددجویان بهزیستی کشور در اصفهان مطرح شد:
رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمرکز بر تعاونی های دانش بنیان و فراگیر است

معاون پشــتیبانی و توسعه منابع انســانی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، در آیین بهره برداری از نخســتین شرکت تعاونی فراگیر 
اشتغال مددجویان بهزیستی کشور در اصفهان گفت: رویکرد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمرکز بر تعاونی های دانش بنیان و فراگیر 

است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان اصفهان، معاون پشتیبانی 
و توسعه منابع انســانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین بهره برداری از 
نخستین شرکت تعاونی فراگیر اشتغال مددجویان بهزیستی کشور در اصفهان 
اظهار داشــت: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمرکز بر تعاونی های 

دانش بنیان و فراگیر است.
نصراله بازوند با اشاره به اهمیت فروش و بازاریابی محصوالت تولید شده توسط 
مددجویان بهزیســتی اظهار داشــت: فروش و بازاریابی، حلقــه مفقوده چرخه 
 تولید است و ایجاد تعاونی های متمرکز به ویژه برای توان خواهان تحت پوشش 
دستگاه های حمایتی و تخصصی، می تواند با استفاده از فناوری های جدید به ویژه 

پتانسیل باالی فضای مجازی بر اساس نیازســنجی مشتریان، منجر به گسترش 
تولیدات و در نتیجه بازتوانی این افراد گردد.

وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای گسترش بی رویه تعاونی ها 
به دنبال ایجاد تعاونی های دانش بنیان و فراگیر برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 

کشور می باشد.
در حاشیه این آیین، مرضیه فرشاد مدیر کل بهزیستی اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه این شرکت تعاونی نخستین شــرکت تعاونی فراگیر اشتغال مددجویان 
بهزیستی کشور اســت؛ ابراز داشــت: هدف اصلی این تعاونی، کمک به اشتغال 
و توانمندســازی توان خواهان تحت پوشــش اســت و معلوالن، افراد نیازمند و 
بی سرپرست، معتادان بهبود یافته، کارگاه های تولیدی حمایتی معلوالن، گروه های 
همیار زنان سرپرســت خانوار وگروه مالی خرد می توانند وارد این تعاونی شوند و 

محصوالت خود را عرضه کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم ارایه این محصوالت دســتی و هنری، دستان توانمند و 
توانایی های تولید کنندگان آن را به جامعه معرفی کنــد و آنها بتوانند با تولید و 

بازاریابی خوب، در نهایت به صادرات این محصوالت برسند.



دهمینهمایشملیزمینشناسیاقتصادیدراصفهانبرگزارمیشود
دبیر علمی دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران گفت: این همایش ملی با حضور بزرگان 
زمین شناسی از ۴۸ دانشگاه سراسر کشور و مسئوالن استانی در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریور ۹۷ در دانشگاه 
اصفهان بر گزار می شود. هاشم باقری پیش از ظهر دیروز )سه شنبه( در نشست خبری دهمین همایش ملی 
انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، اظهار کرد: در این همایش، ۷0 مقاله به صورت سخنرانی، ۱۸0 مقاله 

به صورت پوستر و تعدادی از مقاالت نیز به صورت آزاد ارایه می شود.  وی بررسی فعالیت های معدنی و علوم 
وابسته به اکتشاف و فرآورده های مواد معدنی را مهمترین اولویت این همایش اعالم کرد و افزود: در این همایش 

بیش از ۷0 نفر از اندیشمندان حوضه علوم زمین حضور دارند، هم چنین این اندیشمندان آخرین دستاوردهای علمی 
خود را در محورهای زمین شناسی اقتصادی، اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی، سنجش از دور، محیط زیست، کانی آرایی، 

پترولوژی و منابع آب به صورت سخنرانی ارایه خواهند کرد.
 دبیر علمی دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران پی جویی کانی های فلزی، صنعتی، فلزات گرانبها و کمیاب و عناصر 
استراتژیک، ارزش سنجی توده های معدنی، سنجش پتانسیل های معدنی در عرصه های نوین که کمتر مورد توجه قرار گرفته و نیز توجه به 

محیط زیست در اکتشافات معدنی را از جمله عناوین مقاالت این دوره از همایش ملی زمین شناسی اقتصادی ایران عنوان کرد. 

بانکهامجازبهعرضهارزمسافرتیودانشجوییشدند
 بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها مجازند از محل ارز های خریداری  شده، با تامین اسکناس از محل منابع 
خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی به نرخ بازار و با اخذ مدارک مورد نیاز، اقدام 

کنند.
 بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها مجازند در سطح شعب داخل شهر، با دریافت مدارک مثبته از 

قبیل گذرنامه  معتبر ایران، بلیط  مسافرت هوایی و ویزای کشور مقصد )کشورهایی که نیاز به ویزا دارند( 
اقدام و این مدارک را برای نظارت بازرسان بانک در سوابق خود نگهداری کند.

همچنین بانک های عامل مجازند نسبت به فروش و پرداخت ارز دانشجویی اعم از شهریه و اقامت به نرخ بازار با 
اخذ مدارک مثبته شامل تاییدیه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )حسب 

مورد(، صورتحساب دانشگاه محل تحصیل که اصالت و اعتبار آن از سوی نمایندگی ایران در کشور محل تحصیل تایید شده باشد، اقدام 
کنند. بانک مرکزی یادآور شده اســت: به منظور دریافت تاییدیه وزارتخانه های ذیربط برای ایجاد دسترســی به سامانه های مربوطه، 
هماهنگی های الزم را با این وزارتخانه ها به عمل آورند. در رابطه با فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی نیز، اخذ تعهد کتبی از متقاضی 

مبنی بر خرید ارز تنها از یک منبع اعم از بانک یا صرافی مجاز، الزامی است.

حبیب اله طاهرخانی با 
بیان اینکه مدارس 

زمینه ای برای شکل 
دادن فرزندانمان 

هستند و نسل آینده را 
تربیت  می کنند و چرخ 

اقتصادی کشور  به دست 
این نسل خواهد افتاد، 
توضیح داد:واحدهای 
 آموزشی از کمبود های

 اصلی فوالدشهر بود 
که الحمدهلل  5 واحد 

آموزشی در این 
هفته)هفته دولت( به 

بهره برداری رسید.
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03

چهارشنبه 14 شهریور 1397  | شمـاره 36

ISFAHAN
N E W S

در مراسم تفاهم نامه میراث 
فرهنگی و وزارت کار عنوان شد:
حوزه گردشگری یعنی 
365 روز ایده، رویداد و 

اجرا

 معاون گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی در مراسم 
امضای تفاهم نامه این ســازمان با 
وزارت کار گفت: حوزه گردشگری 
یعنی 36۵ روز رویداد، ایده و اجرا 
که تمام طول یک ســال را شامل 

می شود.
 تفاهــم نامه همکاری مشــترک 
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتناعی و 
معاونت گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشــور به امضــای محمد محب 

خدایی و عیسی منصوری رسید. 
محمد محب خدایی در حاشــیه 
امضای ایــن تفاهم نامــه، حوزه 
 گردشــگری را حــوزه ایــده ها و 
حوزه ای فرابخشــی عنــوان کرد 
و گفــت: براســاس ظرفیت های 
این حوزه به دنبــال تقویت آن از 
 طریق همکاری با دیگــر نهادها و 

وزارتخانه ها هستیم. 
 وی بــا اشــاره بــه امضــای این

 تفاهم نامه و تشــریح بخش هایی 
از مفــاد آن، تاکیــد کــرد: بر این 
باوریم تفاهم نامه هــا باید دارای 
فرایندی اجرایــی و عملیاتی برای 
حصول نتیجه و رسیدن به اهداف 
تعیین شده باشــد.  محب خدایی 
گفت: وظیفه خود مــی دانیم که 
 از صاحبــان اندیشــه و بــه ویژه 
استارت اپ ها حمایت کنیم تا شاهد 
رشد و شکوفایی هرچه بیشتر حوزه 

گردشگری در کشور باشیم. 
معاون گردشگری سازمان میراث 
 فرهنگــی در عین حــال گفت: با 
امضای این تفاهم نامه یک فرآیند 
اجرایی نیز برای آن مشخص شده و 
ما می توانیم به توسعه هر چه بیشتر 

حوزه گردشگری کمک کنیم.
محب خدایی با اشــاره به موضوع 
»حوزه گردشگری یعنی 36۵ روز 
رویداد، ایده و اجرا« ابراز امیدواری 
کــرد: با امضــای این تفاهــم نامه 
سال آینده شــاهد نو شدن ایده ها 
و رویدادهــای جدیــد در حــوزه 
گردشگری باشیم تا افراد همه ساله 
نسبت به ســال قبل آن تجربیات 
جدیدتری را کسب و شاهد شکوفایی 
هرچه بیشتر حوزه گردشگری شوند. 
وی درعین حال حمایت ازصاحبان 
اندیشه ای که درقالب استارت  آپ 
معرفی  شوند را مورد تاکید قرار داد 
و اظهار داشت: بر این باوریم حمایت 
از آنها باعث تولیــد ایده و در نتیجه 
این مهم به رشد صنعت گردشگری 

کمک شایانی خواهد کرد.

    توجه ویژه وزارت کار به رسته 
گردشگری

در ادامه این مراســم معاون توسعه 
کارآفرینی وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی نیز در تمامی حوزه های 
سیاستی به خصوص حوزه اشتغال، 
هماهنگی میان ســایر دستگاه ها 
یک موضوع مهم بوده و خوشبختانه 
طی ماه های گذشته سطح همکاری 
میان این وزارتخانه و سازمان میراث  

فرهنگی رو به افزایش است.
عیســی منصوری در ادامه با اشاره 
به توجه ویــژه وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی به رسته گردشگری، 
 تاکیــد کــرد: معتقــد هســتیم
 ظرفیت ها و پتانســیل های ایجاد 
اشتغال در این حوزه در حد باالیی 
قــرار دارد و هنــوز به بســیاری از 
ظرفیت های موجود ورود نکرده ایم 
از این رو جــای کار و تالش فراوانی 
 وجود دارد که نیاز است مدنظر قرار 

گیرند.
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ضرورت عزم ملی برای زمین زدن غول 
مصرف بنزین

 ایرنا: مقابله با رشد شتابان مصرف بنزین در افزایش مصرف داخلی و 
میزان قاچاق، تردد خودروهای بی کیفیت و بهای پایین آن ریشه دارد 
و حل آن در گرو عزم ملی و مشارکت همه دستگاه های مسئول است.

 غول مصرف بنزین مدتی است که از خواب بیدار شده و میزان سوزاندن این 
کاالی راهبردی را به مرز روزانه ۱00 میلیون لیتر رسانده است. میزان رشد 
مصرف بنزین به حدی است که راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که 
بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی خاورمیانه به شمار می رود نیز شاید نتواند 

در آینده نزدیک پاسخگوی نیازهای رو به گسترش باشد.
حتی رهبر معظم انقالب نیز در نشست اخیر با هیات دولت، مصرف بیش از 
۱00 میلیون لیتر بنزین در روز را نمونه ای از استفاده بد از ظرفیت ها و منابع 
داخلی خواندند و فرمودند: »وزارت نفت و دیگر مسووالن دولتی راه های کاهش 

مصرف بنزین را پیگیری کنند.«
ایشان بد استفاده کردن از ظرفیت ها و منابع داخلی را از دیگر مشکالت موجود 
در بحث مدیریت اقتصادی خواندند و پرسیدند: »ایران که جزو بزرگ ترین 
تولیدکنندگان نفت جهان است، چرا باید بنزین وارد کند؟ در حالی که می توان 
با ساخت پاالیشگاه و تولید و حتی صدور فرآورده های نفتی از نعمت بزرگ 

ذخایر نفتی، استفاده صحیح کرد.«

    به صدا درآمدن زنگ هشدار مصرف بنزین
امسال زنگ هشدار مصرف بنزین در کشور به صدا در آمده؛ به طوری که بر 
اساس برخی گزارش ها، حجم مصرف در مردادماه امسال با رشدی چشمگیر به 
مرز ۱00 میلیون لیتر رسیده است. این در حالی است که در تیرماه نیز به طور 
میانگین روزانه ۹۱.۷ میلیون لیتر بنزین مصرف شد. از ابتدای امسال تا پایان 
تیرماه به طور میانگین روزانه ۸6.۸ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که 
نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۹.6 درصدی را نشان می دهد. بیشترین 
مصرف بنزین کل کشور در سی و یکم تیرماه رکورد بی سابقه ۱2۱میلیون و 

۸00 هزار لیتر را شکست.

     متهمان افزایش شدید مصرف بنزین
 با برنامه ریزی و ســرمایه گــذاری هنگفت دولت و وزارت نفت در توســعه 
طرح های پاالیشی و افزایش تولید بنزین که مهم ترین جلوه آن را در ساخت و 
راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس شاهد بودیم، امسال میزان تولید به مرز 
۱00 میلیون لیتر در روز رسید و واردات متوقف شد. در هفته های اخیر، میزان 
مصرف به رقم بی سابقه ای افزایش یافت؛ به طوری که میزان مصرف در باالی 
۹0 میلیون لیتر در روز تثبیت شد که می تواند به آرزوی خودکفایی کشور در 
تولید بنزین پایان دهد. با توجه به سیاست رییس جمهوری آمریکا که تالش 
می کند از همه ابزارها برای اعمال فشار به ایران استفاده کند، در صورت ناتوانی 
کشور در تولید بنزین، به سراغ تحریم صادرات بنزین به ایران نیز می رفت اما با 
توجه به راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، این ابزار فشار از دستان آمریکا 
خارج شده اســت. در این میان، تنها نگرانی مربوط به داخل کشور است که 
مردم، مصرف بی رویه دارند و با خودروهای بی کیفیت تولیدی خودروسازان 

داخلی، سرمایه ملی را به راحتی می سوزانند.

     نیسان آبی؛ متهمان اصلی
استانداردهای پایین صنعت خودروسازی کشور عالوه بر نا امنی جاده ها، میزان 
 مصرف سوخت را افزایش داده است و فشار سنگینی را بر بودجه کشور وارد 
می کند؛ زیرا خودروهای بی کیفیت، ساالنه بخش زیادی از بنزین و گازوییل 
را که برای تامین آنها یارانه پرداخت می شود می سوزانند. از جمله خودروهای 
فاقد استاندارد، وانت نیسان ها یا همان نیسان های آبی است که خودروسازان 
عزم واقعی برای کنار گذاشتن آنها نشان نمی دهند. چندی پیش وزیر نفت 
گفت: مصرف سوخت در وانت نیسان های کشــور بسیار باالست و متوسط 
مصرف سوخت در آنها به حدود 20 لیتر در ازای هر ۱00 کیلومتر پیمایش 
می رســد. بیژن زنگنه افزود: اگر وزارت نفت پول داشــته باشد، باید همه 

وانت نیسان های کشور را بخرد و تحویل ذوب  آهن بدهد و بسوزاند.

     بنزین ارزان تر از آب معدنی
پرداخت یارانه انرژی و پایین بودن قیمت سوخت در ایران، عالوه بر بار مالی 
حدود ۴۸ هزار میلیارد تومانی برای دولت، آسیب های زیست محیطی غیرقابل 
جبرانی را در پی داشته، مصرف را باال برده و موجب رشد قاچاق سوخت شده 
است. قیمت پایین انرژی عالوه بر باال بردن میزان اســتفاده از خودروهای 
شخصی و تک سرنشین، از جمله اصلی ترین مشوق هایی به شمار می رود 
که اســتفاده از کاالهای انرژی بر را در ایران رونق داده که نتیجه آن بلعیده 
 شدن بخش بزرگی از تولیدات نفت و گاز کشور است. اکنون بنزین ایران جزو 
ارزان ترین ها در جهان به شمار می رود و بر اساس برخی گزارش ها، پس از 
ونزوئال در رده دوم قرار گرفته است. هر لیتر بنزین در ایران، یک هزار تومان به 
فروش می رسد که پس از افزایش بهای ارز، نرخ آن معادل کمتر از ۱0 سنت 
برآورد می شود.  این، در حالی است که نرخ یک بطری کوچک نیم لیتری آب 

معدنی به یک هزار تا یک هزار و 200 تومان رسیده است.

     عزم ملی 
غول مصرف سوخت و بنزین چندی است از خواب بیدار شده و مقابله با آن 
از توان و وظیفه یک وزارتخانه خارج اســت، زیرا تصمیم گیری درباره آن به 
اختیاراتی نیاز دارد که خارج از توان یک وزارتخانه و دستگاه مانند نفت است و 

باید همه نهادها و دستگاه های مسئول وارد ماجرا شوند.
موضوعاتی مانند پرداخت یارانه انرژی، قیمت پایین انواع سوخت در ایران در 
مقایسه با کشورهای همسایه، رشد قاچاق پس از نوسان نرخ ارز، نحوه مقابله 
با ســوداگران و قاچاقچیان، مصرف باالی ســوخت خودروهای بی کیفیت 
داخلی و غیره از مسائل چالش زایی اســت که رسیدگی و حل و فصل آنها با 
 اختیارات وزارت نفت ارتباطی ندارد و باید در سطح کالن با مشارکت نهادها و 

دستگاه های حاکمیتی و دولتی تعیین تکلیف شود.

 حمیدرضاشــیروانی 
افــزود: مدرســه ۱2 
کالســه مهردانش در 
محله فرهنــگ پنج با 
عرصه 2۵۴۷مترمربع و 
زیربنای ۱26۱مترمربع 
و مدرسه ۱2کالسه نام 
آوران در محلــه فرهنگ شــش با 
عرصــه 2۴۷2مترمربــع و زیربنای 
۱26۱مترمربع ، مدرسه ۱2کالسه 

والیت در شــرق مرکز برزن فرهنگ 
با عرصــه ۵۱66 مترمربع وزیربنای 
۱26۱مترمربــع و همچنیــن دو 
مدرســه عدالــت  و رســالت در 
مرکــز برزن ایثــار مســکن مهر به 
ترتیب بــا عرصــه ۵322مترمربع 
و زیربنــای 2۱۷۱مترمربــع و بــا 
عرصــه 6۱۸۱مترمربــع و زیربنای 
2۱۷2مترمربع در هفتــه دولت به 

بهره برداری رسیدند.
وی مجموع اعتبارات این مدارس را 

۹۴میلیارد ریال عنوان نمود.
شــیروانی ادامــه داد:زمیــن های 
ورزشــی روبــاز ایثــار۱ باعرصــه 
2۵00مترمربع و زمین ورزشی روباز 
در محله ایثار 2 با مســاحت عرصه 
 2۴3۱/26 مترمربع در این هفته به 
بهره برداری رسیدند.همچنین اتمام 
مرحله اول قراردادپیاده روسازی در 
محالت فرهنگ 6،۵،۴ با اعتبار 2۵ 
میلیاردریــال در ایــن هفته صورت 

گرفت.
مدیرعامل شرکت عمران فوالدشهر 
توضیــح داد:مسجدالشــهدا محله 
ب۷ )استادشــهریار( با مســاحت 
۱۷20 مترمربع و مســاحت اعیان 
۸۵0 مترمربع و پایگاه بسیج مسجد 
محله ب۷ )استاد شهریار( با مساحت 
عرصــه 200مترمربع و مســاحت 
اعیان ۱۸۹.۴ مترمربع نیز از اقدامات 
شــرکت عمران بود که در به حول و 
قوه الهی در هفته دولت بهره برداری 

شدند.
در ادامــه معاون وزیــر و مدیرعامل 
شــرکت مادرتخصصــی عمــران 
شهرهای جدید کشور گفت:خداوند 
را سپاســگزاریم کــه فرصتــی را 
در اختیارمــا قــرارداد کــه بتوانیم 
 منشــا خدمــت و انجــام وظیفــه 

باشیم.
حبیب اله طاهرخانــی با بیان اینکه 
مدارس زمینه ای برای شــکل دادن 
فرزندانمان هســتند و نسل آینده را 
تربیت می کنند و چــرخ اقتصادی 
کشــور  به دست این نســل خواهد 
افتاد، توضیح داد:واحدهای آموزشی 
از کمبود های اصلی فوالدشــهر بود 
که الحمدهلل  ۵ واحد آموزشی در این 
هفته)هفته دولت( بــه بهره برداری 

رسید 
وی ادامه داد: با توجــه به اینکه 3۱ 
هــزار واحد مســکونی در مســکن 
مهرفوالدشــهر ساخته شــده می 
توان پیش بینی کرد کــه در آینده 
با شــهری ۱00 هزار نفری روبه رو 
خواهیم بود که نیاز به امکانات دارد 
و هم اکنــون کمبودهایــی داردکه 
ناگزیر هســتیم به بخش خصوصی 
مراجعــه کنیــم چراکــه اعتبارات 
 و منابع بخــش عمومی پاســخگو 

نیست.
مــا در ســال گذشــته در مجموعه 
شهرهای جدید سیاســتی را شروع 
 کردیــم و امســال نیــز آن را ادامه 

می دهیــم بدین صورت کــه تعداد 
زیــادی از مراکــز محــالت را بــه 
بخش خصوصی واگــذار می کنیم 
و امیدواریم تا ســال آینده بیشــتر 
مراکــز محالت و مراکــز برزن های 
 فوالدشــهر بــه این بخــش واگذار 

شده باشد .                           
طاهرخانــی افزود:ما پــروژه های 
انتفاعــی و غیرانتفاعــی را تفکیک  
کرده و بخــش های انتفاعــی را در 
اختیار ســرمایه گذار قرار می دهیم 
که بتوانــد ارزش افــزوده   الزم را با 
توجه به سرمایه ای که وارد می کنند 
در اختیار قرار دهنــد و بخش های 
غیرانتفاعی در اختیار دستگاه های 

خدمت رسان قرار دارند.                     
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی 
عمــران شــهرهای جدید کشــور 
تصریــح کرد:هــدف مــا ایجــاد 
حداکثــر اســتاندارهای الزم برای 
خدمات زیربنایــی و روبنایی ،مراکز 
فرهنگی،ورزشی و غیره است و من 
به آینده فوالدشهر امیدوار هستم.                                                                                                               
علی مقــدس زاده معاون هماهنگی 
امــور عمرانی اســتانداری اصفهان 
گفت:مدارســی که توســط شرکت 
عمران فوالدشــهر ســاخته شده از 
ویژگــی های خاصی برخــوردار واز 
استاندارهای الزم بهره مند هستند.                                                                                                                                          
مقدس زاده ادامه داد:مدارس،مبانی 
توسعه نرم افزاری جامعه را تشکیل 
می دهند و مــن از اینکــه مدارس 

منطبق با زمان بنــدی بهره برداری 
شدند ،خوشحالم.     

مهدی صفرخانلو فرمانــدار لنجان 
ضمن گرامیداشــت هفتــه دولت 
گفت:هدف دشــمنان تضعیف این 
کشــور اســت که مردم همیشه در 
صحنه بودند و نشان دادند دشمن به 

این هدف نخواهد رسید.
وی ادامه داد:مسئوالن برای رضای 
خدا کار کنند و رضای خداوند همان 
خدمت به مردم است.                                                                         
سیدضیاء موســوی رییس آموزش 
و پرورش فوالدشــهر ضمن تشکر از 
مجموعه شــرکت عمران فوالدشهر 
بیان کرد:ما معنی افتتاح یک مدرسه 
 را با تمــام وجود درک مــی کنیم و 
مــی دانیم کــه یک شــیفت بودن 
مدارس چقدر در کیفیت آموزشــی 
تاثیرگذار اســت و شــرکت عمران 
به تمام قــول هایی که بــه آموزش 
و پرورش داد عمل کرده اســت و با 
 توجه به رشد دانش آموزان هم اکنون

 ۵ هــزار دانــش آموز بــا ۱۴ واحد 
آموزشی در مسکن مهرداریم  و این 

آمار قابل توجهی است.
وی ادامه داد: ما از مسئوال ن مربوطه 
می خواهیم که با توجه به رشد دانش 
آموزان فوالدشهر مخصوصا مناطق 
جدید این شهر به آموزش و پرورش 

نگاه ویژه ای داشته باشند و اگر این 
روند ادامه پیدا کند با بحران مواجه 

خواهیم شد.   

معاون وزیر راه وشهرسازی در آیین افتتاحیه پروژهای عمرانی شهر جدید فوالدشهر :

منبهآیندهفوالدشهرامیدوارم
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرجدید فوالدشهر در 
آیین بهره بــرداری ازپروژه های آموزشــی، فرهنگی، 
مذهبی،ورزشی و خدماتی شــرکت عمران گفت: من از 
سال 95 افتخار مدیریت عمران فوالدشهر را دارم که تا 
سال 95 در هر دوسال سه مدرسه در فوالدشهر ساخته 
می شد اما از سال  95 تاکنون ما همزمان آگهی 6 مدرسه 
را به مناقصه گذاشــتیم  واکنون 5 مدرسه که از لحاظ 
کیفیت،فضای بازی وموقعیت قرار گیری مناسب هستند 

به بهره برداری رسیدند. 

گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

       معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان :مدارسی که توسط شرکت عمران فوالدشهر ساخته شــده از ویژگی های خاصی برخوردار واز استاندارهای الزم 
بهره مند هستند. 

یادداشــــت
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۷۲۰ هزار گوشی در صف ورود به بازار
معاون وزیر ارتباطات اعالم کرد که ۱۸۰ میلیون دستگاه گوشی رجیستر شده و ۷۲۰ هزار گوشی در انتظار 

ورود به بازار موبایل است.
حسین فالح جوشقانی گفت که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در حوزه تنظیم بازار گوشی موبایل نقشی 

ندارد و تنها برای ساماندهی این بازار به کمک وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال آمده است.
به گفته  وی، از آنجایی که رجیستری گوشی تنها زمانی اتفاق می افتد که خریدار نهایی نسبت به مطابقت شماره 

سیم کارت و شناسه گوشی در این سامانه اقدام کند، متولیان این بخش در وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال، این پیشنهاد را مطرح کردند که فرآیند ورود گوشی به کشور از زمان ثبت در گمرک تا رسیدن به خریدار، ثبت 

شود. در این صورت زمان رجیستری برای گوشی از وقتی که وارد گمرک می شود تا به دست خریدار برسد، تعیین خواهد 
شد و جلوی احتکار این کاال گرفته می شود. بر این اساس هم اکنون گوشی هایی که در گمرک به ثبت می رسند تا زمانی که با واردکردن 

سیم کارت فعال نشوند، قابل رهگیری نیستند و در صورتی که کل این فرآیند در سامانه به ثبت برسد و رهگیری شود، این مشکل حل خواهد شد.
بر اساس گزارش رییس سازمان تنظیم مقررات، طبق گفته متولیان این امر، این طرح تا پایان تابستان انجام می شود و از این پس کل مسیر وارد شدن 

گوشی به کشور تازمانی که به دست مصرف کننده برسد و در شبکه ثبت شود، در سامانه رجیستری رهگیری خواهد شد.
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     بهترین استفاده را از 
جای کم ببرید

برای به راه انداختن کارتان 
الزم نیست که یک مکان 
بزرگ اجاره کنید یا بخرید. 
بلکه فضایی که مدت ها 
غیر قابل اســتفاده باقی 
مانده می تواند برای شروع کارتان کافی 
باشــد. اگر بتوانید چنین فضایی را پیدا 
کنید مخارج تان را به طور شگفت آوری 

کاهش خواهید داد.

    کمتر کاغذ مصرف کنید
همه  مدارک را می توان در کامپیوتر ثبت 
کرد، دیگر چه نیازی به کاغذ است؟ اگر 
مصرف کاغذ را در محل کار تان کم کنید، 
نه تنها پولی که بابت کاغذ داده می شد به 
حساب بانکی تان برمی گردد بلکه هزینه  
شــارژ کردن کارتریج پرینتر نیز کاهش 

می یابد.

    عمده نخرید
شاید خریدن ابزار و وسایلی مانند کاغذ، 
مداد، خودکار و غیره به طور عمده به سود 
شرکت های بزرگ باشــد اما ایده  خوبی 
برای شــرکت های کوچک نیست. زیرا 
سفارشات بر اســاس کوچکی یا بزرگی 
شرکت تقبل می شوند از این رو تا زمانی 
که شــرکت تان بزرگ نشده سعی کنید 

عمده نخرید.

    همیشه تخفیف بگیرید
از خرید وسایل گرفته تا سفارش غذا برای 
اداره، تخفیف بگیرید. اغلب شرکت ها این 
کار را برای اعتبار شرکت خوب نمی دانند، 
اما با تخفیف گرفتن می توانید پول زیادی 

را ذخیره کنید.

    شراکتی استفاده کنید
همانند شما شرکت های کوچک دیگری 
نیز هستند که به وسایل، ابزار و اینترنت 

نیاز دارند. می توانید یک سرویس اینترنتی 
را اشتراکی بخرید یا وســایل مورد نیاز 
تان را به طور عمده خریــد کرده و آنها را 
 تقسیم کنید. از این طریق می توانید در

 هزینه های تان صرفه جویی کنید.

    کارآموز استخدام کنید
یکی از هزینه های سرسام آور کسب و کار 
پرداخت حقوق کارمندان و متخصصان 
 اســت. به جای چنین نیروهــای کاری 
می توانید کارآموزانی را به طور پاره وقت 
استخدام کرده و کارها را خودتان مدیریت 
کنید. به این صورت کــه کارهای مهم را 
خود و دیگر کارهای ضــروری ولی غیر 
 مهم را به آنها محول کنید. با این کار حتی 
می توانید با آموزش کارآموزان، نیروهای 
کار متخصصی با کمتریــن هزینه برای 

آینده استخدام کنید.

    از نــرم افزارهای حســابداری 
استفاده کنید

با اســتفاده از این نرم افزارها نیروی کار 
کمتری اســتخدام کنید و بــه خوبی به 
کارهای تان برسید. فقط کافی است در 

انتخاب نرم افزار مناسب دقت کنید.

    از دستگاه های کم مصرف استفاده 
کنید

به جای استفاده از دســتگاه های برقی 
دست دوم که عالوه بر تعمیر مداوم شان 
برق زیادی نیز مصرف می کنند، از وسایل 
نو و کم مصرف استفاده کنید تا قبض برق 

زیادی برای تان نیاید.

   تالش برای حذف کردن هزینه های 
مالی

خیلی از شــرکت های کوچک با مشکل 
هزینه هایــی اعم از، صــدور کارت های 
بانکی، چک های تضمینی و غیره مواجه 
می شوند. در مقابله با این هزینه ها، باید 
بانک هایــی را پیدا کنید کــه برای این 
خدمات، مبلغ اضافی دریافت نمی کنند. 
به این شکل، شما قادر هستید مقدار قابل 

مالحظه ای را ذخیره نمایید.

   خرید تجهیزات به صورت پکیج
خیلی از کمپانی ها تخفیف مناســبی را 
به شــما ارایه می دهند، اگر به طور مثال 

تلفن یا رایانه های مورد نیازتان را، به شکل 
کلی از آن ها خریــداری نمایید. بین این 
نوع شرکت ها جستجو کنید تا بهترین 
پیشنهاد را انتخاب نمایید. به این ترتیب، 
باز هم صرفه جویی حاصل این ایده خواهد 

بود.

   اجاره کردن یک دفتر کار به صورت 

مجازی
اگر شما قصد جدی برای صرفه جویی در 
هزینه ها دارید می توانید بدون پرداخت 
اجاره های ســنگین، از بسیاری از کسب 
و کارها که خدمات دفتر کار مجازی اجاره 
میدهند اســتفاده کنید. یک استارتاپ 
نوپا به یــک موقعیت مکانی نیــاز ندارد. 
شــما حتی مــی توانید در منــزل خود 

 یک دفتر کار داشته باشــید بدون اینکه 
هزینه ای بایــد اجاره اضافــی بپردازید. 
پرداخت های شامل دفاتر کار معموال شامل 
بیمه، مالیات، خدمات رفاهی و ... است که 
هزینه های زیادی را بــه صورت ثابت به 
 استارتاپ ها تحمیل می کند. اما با توجه به 
پیشــرفت های فناوری، برای بازاریابی و 
تبلیغات به ویژه در فضــای آنالین با یک 
دامین و وب ســایت کار شما به سهولت 

راه می افتد.

   ابزار پرکاربرد بخرید
برای راه اندازی استارت آپ، نیازی نیست 
هر چیز جدیدی را بخرید. شما احتیاجی 
به مبلمان گران قیمت و تجهیزات جانبی 
مدرن ندارید. در عوض، ســعی کنید با 
کیفیت خرید کنید و کاالهایی را بخرید 
که ارزش خــود را در زمان نگه می دارند.
در حالی  که عده ای از مردم از وسایل نقلیه 
جدید استفاده می کنند، اکثریت مردم 
ترجیح می دهند از ماشــین های دست 
دوم  استفاده کنند. چون یک وسیله نقلیه  
جدید زمانی کــه از پارکینگ خارج می 
شود به سرعت ۱۱ درصد از ارزشش را از 

دست می دهد.  
بنابراین نیازی به انجام این کار نیســت، 
در حالی که می توانید با قیمت پایین تر 
همان را پیدا کنید. همین موضوع درباره 
تجهیزات دفتر کارتان هم صحت دارد و 
می توان این هزینه را برای مصارف دیگر 

ذخیره کرد.

    با کســب و کارهای دیگر ارتباط 
داشته باشد

یک استارت آپ موفق می تواند محصولش 
را در اختیار اســتارت آپ دیگر بگذارد. 
مثال یک رستوران که می تواند غذایش 
را به مدت یک هفته و در یک ساعت برای 
شرکت حســابداری که چند مایل از او 
فاصله دارد بفرستد. این برای هر دو کسب 
و کار یک برد محسوب می شود. در منطقه 
شــما چنین ظرفیتی وجود دارد؟ ارزش 

امتحان کردن را دارد.
با کمک ایده های معرفی شده، شما قطعا 
می توانید تا به یک تاجر موفق بدل گردید و 
در کنار آن، با استفاده از مبالغ ذخیره شده، 
متعاقبا کسب و کار خود را نیز گسترش 

دهید.

چند راهکار برای صرفه جویی شغلی؛

با این ایده ها مخارج استارتاپ تان را کاهش دهید

شما حتی می توانید در 
منزل خود یک دفتر 

کار داشته
 باشید بدون اینکه 

هزینه ای باید اجاره 
اضافی بپردازید. 

پرداخت های شامل 
دفاتر کار معموال 

شامل بیمه، مالیات، 
خدمنات رفاهی و ... 
است که هزینه های 
زیادی را به صورت 

ثابت به استارتاپ ها 
تحمیل می کند. اما با 

توجه به پیشرفت های 
فناوری، برای بازاریابی 

و تبلیغات به ویژه در 
فضای آنالین با یک 

دامین و وب سایت کار 
شما به سهولت راه 

می افتد.

هر صاحب کسب و کاری استراتژی های خاصی برای پس 
انداز پول دارد. از آنجایی که کاهش تولید ایده خوبی 
برای این کار نیست، حذف مخارج و هزینه های اضافی 
بهترین ایده است. اما چه چیزهایی را می توان در محل 

کار کم کرد تا پول بیشتری پس انداز شود؟
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تــــازه هـــا

 مقایسه چری آریزو 5 با ام جی 360؛

تقابل دو سدان چینی پرطرفدار

،،
برای راه اندازی استارت آپ، 

نیازی نیست هر چیز جدیدی 
را بخرید. شما احتیاجی به 

مبلمان گران قیمت و تجهیزات
 جانبی مدرن ندارید. در عوض، 

سعی کنید با کیفیت خرید کنید و 
کاالهایی را بخرید که ارزش خود را

 در زمان نگه می دارند.

ام جی 360 یک سدان چینی کوچک اســت که در ایران توسط گروه صنعت 
خودرو آذربایجان به تولید می رسد. ام جی 360 در سال 1396 وارد بازار شد و 
سپس شرکت سازنده، مدل توربو آن را هم عرضه کرد که البته ما در اینجا در 

مورد مدل استاندارد صحبت می کنیم.

ام جی 36۰ برای شروع، کار بسیار ســختی داشت چراکه پیش از آن، چندین محصول 
ساخت ام جی توسط شرکت دیگری وارد بازار شده بودند و به هیچ وجه خدمات پس از 
فروش مناسبی برای آنها عرضه نشد. به عالوه اینکه محصوالت ام جی همانند بسیاری از 
خودروهای چینی، با افت قیمت شدیدی در نمونه های دست دوم روبه رو بودند و فروش 

آنها هم کار بسیار سختی بود. 
به نظر می رسید این روند توسط صنعت خودرو آذربایجان تغییر کند اما این شرکت هم 
هنوز کامال سوار بر بازار نشده و تعداد کمی از خودروهای تولیدی را وارد بازار نموده است. 
این نکته را هم در نظر داشته باشید که نمایندگی های آن در سطح کشور بسیار محدود 

هستند و هنوز فکری برای این موضوع نشده است.
ام جی همواره محصوالت زیبایی تولید کرده که از نظر طراحی یک ســروگردن باالتر از 
سایر خودروهای چینی بوده اند. علت این موضوع، به ریشه این کمپانی بازمی گردد چراکه 
ام جی اصالتا یک کمپانی انگلیسی است و هنوز هم بسیاری از تولیدات آن در بریتانیا به 
فروش می رسد. ام جی 36۰ هم از نظر طراحی چه در بدنه و چه در داخل کابین عملکرد 
خوبی دارد و هماهنگی میان اجزای مختلف دیده می شود. چراغ های ام جی 36۰ در جلو و 
عقب طراحی کشیده و هماهنگی دارند. در داخل کابینش شاهد یک طراحی زیبا و نسبتا 
لوکس هستیم به طوری که با سوار شدن بر آن، حس خوبی به شما دست خواهد داد. در 
مرکز داشبورد یک نمایشگر دیده می شود که ورودی های هوای عمودی شکل در دو طرف 
آن جای گرفته اند. در زیر آن کلیدهای کنترلی برای سیستم تهویه مطبوع جای گرفته اند. 
بیشتر بخش ها در کابین آن  از پالستیک ساخته شده ولی چینی ها سعی کرده اند تا با 

استفاده از تریم دو رنگ و تزیینات چوبی، این نقیصه را جبران کنند.

   کابین
ام جی 36۰ تجهیزات رفاهی همچون دو عدد کیسه هوا، ایموبالیزر، تهویه مطبوع دستی، 
نمایشگر ۸ اینچی و سیستم صوتی با 4 بلندگو، تنظیم صندلی راننده در 6 جهت، تنظیم 
برقی آینه های جانبی به همراه گرمکن، چراغ های جلو هالوژنی مجهز به گرمکن، سانروف، 

دوربین و سنسور دنده عقب را در خود گنجانده است.

   مشخصات ام جی 360
موتور به کار رفته در ام جی 36۰، ۱.5 لیتر حجم دارد و قادر است ۱۰۷ اسب بخار قدرت 
و ۱35 نیوتن متر گشتاور تولید کند. برای انتقال این قدرت به چرخ های جلو، یک جعبه 
دنده 4 سرعته اتوماتیک در نظر گرفته شده است. این قدرت چندان زیادی نیست اما برای 
استفاده در مسیرهای شهری کافی است. بدیهی اســت که مدل توربو هیجان انگیزتر و 
جذاب تر است اما در اینجا صحبت از مدل استاندارد است. در مجموع می توان ام جی 36۰ 

را خودرو باکیفیتی دانست که ارزش خرید نسبتا خوبی دارد.
 

    چری آریزو 5
چری آریزو 5 یک سدان کوچک چینی است که معرفی آن در کشور چین به سال ۲۰۱5 
بازمی گردد. اما مدیران خودرو که واردات و تولید محصوالت چری در ایران را بر عهده دارد، 
تولید چری آریزو 5 را از سال ۱395 در ایران آغاز نمود و تولید آن در حال حاضر هم در دو 
نسخه معمولی و توربو ادامه دارد. البته مدل توربو چری آریزو 5 در ابتدا تولید نمی شد و 
مدیران خودرو پس از انتقادها به عملکرد فنی مدل معمولی تصمیم گرفت این مدل را هم 
وارد خط تولید خود کند تا کمی از نیازهای قشر جوان را تامین کند.. چری آریزو 5 فروش 
باالیی را در کشورمان تجربه نکرد و حتی با ورود مدل توربو، و به دلیل وجود رقبای چینی 
باکیفیت تر، به موفقیت چندانی دست نیافت. چری آریزو 5 از نظر فنی عملکرد ضعیفی 

دارد و باوجود طراحی ظاهری نسبتا خوب، نتوانسته نظر مشتریان ایرانی را جلب کند.
طراحی ظاهری چری آریزو 5 خوب است و با خودرو نسبتا اسپرتی روبه رو هستیم. البته 
آریزو 5 ابعاد نسبتا کوچکی دارد و همین موضوع موجب شده تا فضای داخلی چندان بزرگی 
نداشته باشد و سرنشینان عقب به ویژه در مسیرهای طوالنی احساس راحتی نخواهند 
داشت. در مورد طراحی کابین آریزو5 هم باید بگوییم که وضعیت مطلوبی دارد هرچند که 

از برخی خودروهای کره ای کپی برداری شده.

   کابین 
چری آریزو 5 از نظر تجهیزات رفاهی شرایط خوبی دارد و امکانات مناسبی را در اختیار 
شما قرار می دهد. از جمله 6 عدد کیسه هوا، ایموبالیزر، ورود بدون کلید، تهویه مطبوع 
اتوماتیک، نمایشگر ۷ اینچی و سیستم صوتی مجهز به 6 بلندگو، سانروف، دیالیت، کروز 

کنترل و موارد دیگر. در مورد آپشن ها، آریزو 5 عملکرد بهتری از ام جی 36۰ دارد.
چری آریزو 5 از یک موتور ۱.5 لیتری 4 سیلندر استفاده می کند که توانایی تولید ۱۱6 
اسب بخار قدرت و ۱4۱ نیوتن متر گشتاور را دارد و آن را به وسیله جعبه دنده اتوماتیک 
CVT به چرخ های جلو انتقال می دهد. به این ترتیب، باوجود اینکه قدرت موتور در آریزو 5 
کمی بیشتر از ام جی 36۰ است، به دلیل استفاده از جعبه دنده CVT به هیچ وجه عملکرد 

مناسبی ندارد و در بیشتر موارد موجب ناامیدی شما می شود.
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Royal Gardens of Fin
A beautiful 16th-century garden with 
natural springs, constructed by Shah 
Abbas. The Bagh-i-Shah of the Fin is a 
palace that combines the architectural 
features of the Safavid, Zandiyeh and 
Qajar periods. It is an ancient garden 
with numerous old oak and beech trees, 
tall cypresses, pools, abundant water-
supply (Cheshmeh Sulaimani), with 
numerous spouts and an old historical 
bathing-house.

Agha Bozorg Mosque
Agha Bozorg Mosque famous for its 
architectural and constructional 

techniques, it is one of the most beautiful 
Islamic monuments of Iran.

Sialk Historical Mounds  
Sialk Historical Mounds  Dating back 6 
millennia. Approximately 4,500 years 
BC, a civilization was settled in this area 
and their tools were of stone and bone. 
There is a possibility that the former 
residents of this region had succumbed 
to their successors. Here, Elamite slabs 
of clay have been found, and due to 
the links of this community with that 
of the civilization of Shoosh (Susa), 
about 5,500 years ago, they learned to 
write. Thereby, several clay slabs with 
the most ancient Elamite script are 
vestiges of this area. Evidence found in 
the cemetery between the two hillocks 
are related to the fresh immigrants 
to the Sialk Hill, which bears a strong 
resemblance to the discoveries in the 
Giyan Hillock of Nahavand and Khordin 
of Savoj Bollaq.

AbyanehVillage
A village on the northwestern slope 
of Mt. Karkas, 28 km from the town 
of Natanz, Known by UNESCO as a 
historical village, 60 km from Kashan. 
The local traditional costumes and 
customs of the people as well as the 
architecture of the village still afford a 

picture of life in ancient rural Iran. The 
word Abianeh stems from “Viyona”, 
which means Place of Willow Trees. 
Most residents of this village were 
Zoroastrians. But during the reign 
of Shah Ismail, a Safavid king, they 
converted to Islam.

The Spring Ceremony of 
Distillation of Rosewater
Kashan Province is also famous for 
its rosewater, which is the product 
of Qamsar, Niyasar and Barzook, the 
smallest towns of Kashan province, and 
the three main producers of rosewater 
for over 800 years. In the spring, The 
Ceremony of Rosewater Distillation 
(Marasem-e-Golabgiri), flower picking 
(Golchini) and extraction of rosewater 
(Golabgiri), starts when rose buds 
begin to open, usually mid-May to early 
June. During this season, the whole 
town is filled with the aroma of roses 
and rosewater. All families help for 
picking roses from early morning till 
evening. Every year the festival of rose 
and rosewater is held in the towns of 
Qamsar, Niyasar, and Barzook. In the 
evening’s music is played and people 
sing till midnight, to entertain the 
visitors and tourists, and to soothe the 
weary gardeners and their families. The 
festival is truly worth visiting.

Five Reasons to Visit Kashan
Kashan : The Little Jewel

Tak Taku: More than just 
the nice and comfortable 
place to stay
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An ancient oasis town, famous 
for its intricately woven carpets, 
and a particular favorite of Abbas 
the Great, the 16th-century 
Shah responsible for so much 
of Iran’s finest architecture. 
Kashan (Alt.945 m) (270 km from 
Tehran) located on the rim of the 
central Salt Desert, it dates back to 
prehistoric times. Kashan means, 
“summer houses built of wood 
and reeds. It is the city of carpets, 
velvets, glazed tiles, pottery and 
Distillation of Roses for making 
rosewater.

This delicious 
candy grabs 
your attention

The major traditional 
souvenir of Isfahan is a 
sticky candy called Gaz. 
It is made of rosewater, 
honeydew, pistachio, 
and almond kernels.
Traditional Persian Gaz 
is one of the world’s 
oldest and most 
beautiful confections. 
It may also be one of the 
world’s most unusual 
delicacies.
Commonly known as 
Gaz, this sumptuous 
nougat originated in 
Isfahan, a province in 
Central Iran that was 
so grand it twice served 
as the capital of Persia. 
The name Gaz comes 
from the Persian Gaz-
angebin, meaning “sap 
of angebin”. Angebin is 
a kind of wild tamarisk 
tree that grows in the 
Zagros Mountains in 
Isfahan. Gaz is often 
assumed to be the 
sap of that tree. Gaz 
is also called manna, 
just like the food sent 
from heaven in the 
Abrahamic texts.
Celebrations such as 
Nowruz, the Persian 
New Year, feature gaz. 
Because Nowruz falls 
on the spring equinox, 
it has always been a 
beautiful celebration 
strongly connected to 
the bounty of native 
Persian foods like nuts 
and spices.
This nougat is a 
perfect confection 
to highlight the 
breathtaking diversity 
of Persian crops and 
plants because it is 
often made using 
delicious pistachios 
and precious Iranian 
spices such as saffron 
and cardamom.
 During the Nowruz 
holiday, family and 
friends visit each 
other’s homes and, 
typically, the host 
offers fruits and sweets 
to their guests.
Served with sherbet 
or tea, Gaz is a favorite 
delicacy. Gaz is a much-
appreciated gift as it 
helps to ensure that a 
household will have 
ample snacks to serve 
to all holiday visitors.
This traditional 
confection has been 
popular for centuries. 
Instantly recognizable 
by its spongy 
consistency and plush 
sweetness, Gaz is a 
heavenly confection 
to enjoy with tea and 
friends.
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Evidence 
found in the 
cemetery 
between the 
two hillocks 
are related 
to the fresh 
immigrants 
to the Sialk 
Hill, which 
bears a strong 
resemblance 
to the 
discoveries 
in the Giyan 
Hillock of 
Nahavand 
and Khordin 
of Savoj 
Bollaq.

Tak Taku is a recently renovated, heritage listed guesthouse in 
the tiny village of Toudeshk Cho. It is surrounded by mud brick 
homes, near a beautiful mosque and a very old Haman, about 
an hour away from Esfahan on the way to Yazd. Tak Taku is 
family run. The guesthouse offers breakfast, lunch and dinner 
in traditional home cooked Iranian style. Rooms are available 
with own or shared bathroom. The rooms are surrounding 
a beautiful courtyard with fountain, offering a family room, 
open communal area with a small library and wifi. Iranian 
benches are also offering places to enjoy the peace and quiet 
of this area. Mohammad the owner can help with bus tickets, 
organise trips to the desert, camel riding, Gavkhuni Salt Lake 
Trip, and camping in the sands in the appropriate season. Bikes 
are available to ride in and around the village. Being 2100m 
above sea level the climate is more moderate and star gazing 
exceptional. Tak Taku is the place to experience a true Iranian 
family lifestyle in a beautiful authentic courtyard guesthouse 
for people who want a more personal experience.

Tripadvisor Reviews

omarstravels,London, United Kingdom : One of the best 
traditional Guesthouse in whole of Esfahan
I had a really great time staying in Howzak House. What a lovely 
place which is run by very friendly bunch of people.
It is tucked away in the middle of old historical city of Esfahan, 
close to the famous Jamia Mosque and the famous Bazaar. 
It’s true that compare to Tehran and Yazd, Esfahan doesn’t 
have a big choice of Guesthouses or hostels, and the hotels 
are very expensive. But trust me this place will give you a real 
taste of great Iranian hospitality, and of course it is so quite 
and comfortable even you can have a afternoon little snooze, 
without any kind of disturbance.
It is a small Guesthouse, and nicely decorated with some old 
Iranian traditional way, and you will feel like that ‘you are 
staying in a special place’, and they have also free fast WiFi too.
The breakfast was also very good with fresh bread, cheese, 
fresh fruit, eggs, beans and lentils, honey, jam and tea/coffee.
The most important thing about this Guesthouse is the whole 
professional team including Ms Nassem, Farzad, Sajjad, and 
the joyful old Baba who always ask you for a tea with a lovely 
smile.Except old Baba, everyone speaks brilliant English, 
and seems quite educated people, and if you need any help or 
advise, they are always there to help.My kindest regards to Ms 
Nassem and her whole staff, and thank you so much to having 
me few days at your wonderful place, and hope to see you all 
very soon.

grrls123,Melbourne, Australia: Beautiful home, great 
company
I loved my stay of two nights. Mohammed is an intelligent, 
interesting and passionate person and I so enjoyed our 
conversations and activities. He offers many things including 
walking the nearby hill to watch the sunset, travelling to Naein 
for a half day visit (worthwhile), enjoying the company of his 
lovely family, eating delicious breakfast, lunch and dinner 
and other activities. I highly recommend staying. The house 
is immaculately clean and so deeply relaxing. A nice break 
between Isfahan and Yadz

Matthijs W: Very nice and comfortable stay!
Tak Taku is a beautiful and traditional place to stay. The village, 
Toodeshk, is separated in an old and new part. The guesthouse 
is in the very nice old part of the town (where all houses are 
build by using mud and clay). We decided to stay another night 
after the desert trip, because it was so relaxing.The desert trip 
we did contained a drive to the Varzaneh desert, one night 
camping including dinner and breakfast home-cooked by Ali 
the Jeep(4x4)driver that went with us, and star plus desertfox 
spotting in the night. It was a bit more expensive then other 
tours, but if you want to do and see more then only the desert 
tour then we highly recommend going to Tudeshk and staying 
at Tak Taku. Mohammed the host, is experienced with tourists 
and knows a lot about activities in whole Iran. Also he was 
very helpful by renting us a car (for a week) and renting us a 
motorbike (for a day). We crossed west and north Iran with 
this car and then drove it back to Esfahan where he picked 
up the car again.Thanks Mohammed, for all the help and the 
good care.

E G: Highlight of the Trip
Had the pleasure of experiencing Mohammed’s hospitality 
with a group of friends last week. We were overwhelmed 
by the peace that we felt being in his home. We felt like part 
of the family from the minute we arrived. You can tell that 
Mohammed is passionate about the well being of his guests, 
and that shines through during each interaction with him. 
We were provided with a lovely meal the night of our arrival, 
as well as a informative and light hearted tour around his 
village the following morning. His family welcomed us, and it 
was great to see a bit of home life in Iran. While we only were 
there for an evening, it definitely was one of the highlights of 
our trip. Should I ever have the opportunity to visit Iran again, 
I definitely will be coming back to Tak Taku, and hopefully 
spending more that just one night as a Mohammed and his 
family’s guest.

   Jameh Mosque of Ardestan
The Congregational Mosque of Ardestan is one of the most 
beautiful and best-preserved Iranian mosques. Vestiges of four 
historical epochs are discernible there.The earliest belong to a 
Sassanid fire temple, remodeled to meet the needs of a Muslim 
religious building. This primeval mosque, which consisted of a 
single domed sanctuary, was built in the 10th century.
The Jameh Mosque of Ardestan, in central Iran, is of high 
historical importance as it incorporates successive architectural 
styles of the Sassanids, Buyids, Seljuks and Safavids.However, a 
majority of what visitors to the mosque see dates form the Seljuk 
era (ca. 1040–1196).Located in a city of the same name in Isfahan 
Province, the two-story hypostyle mosque has a four- portico 
(iwan) courtyard surrounded by encircling arcades.The mosque 
is part of a larger premise that also includes other mud brick 
structures such as a cistern, a caravanserai, a marketplace, a 
bathhouse, and a madrasa (religious school).
According to Isfahan Cultural Heritage, Tourism, and 
Handicrafts Department, the mosque was inscribed on the 
national heritage list in 1931.

Must-see sites in Isfahan
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According to the latest figures 
published on a global ranking 
website, the mobile internet 
speed in Iran has exceeded the 
global average, placing it at the 
58th place.
According to Speedtest Global 
Index, a website ranking 
mobile and fixed broadband 
speeds from around the world 
on a monthly basis, Iran is 
placed 107th in terms of fixed 
broadband speed, and 58th in 
terms of mobile internet speed.
Although the latest ranking for 
Iran’s mobile internet speed 
at 23.79Mbps (download) 
and 9.34Mbps (upload) 
shows one lost spot, the speed 

exceeds the global average of 
22.81 download Mbps and 
9.13 upload Mbps.In fixed 
broadband, Iran has climbed 
two spots to stand at the still 
disappointing ranking of 107th. 
The fixed broadband internet 
speed in Iran is 12.14Mbps for 
download and 5.27Mbps for 
upload.This is while the global 
average for fixed broadband 
internet speed is 46.41Mbps 
for download and 22.48Mbps 
for upload.Qatar currently 
has the top spot for the fastest 
mobile internet of 62.63Mbps, 
and Singapore has the fastest 
fixed broadband internet of 
181.47Mbps.

Iranian Airlines 
Anxious About 
Rising Costs, 
Dwindling 
Business
Airlines have recently voiced 
concerns about their future 
operations, underscoring 
their most serious problems 
in a letter to President 
Hassan Rouhani.
Just like other economic 
sectors in Iran, the aviation 
industry, particularly 
airlines, have experienced 
problems with the 
depreciation of national 
currency. The Iranian rial 
has lost %67 of its value 
against the US dollar in the 
open market since January 
2018. 
The surge in plane ticket 
prices started earlier 
this month when the 
government announced 
it would stop supplying 
foreign currency at the 
subsidized rate of 42,000 
to airlines and that the 
companies have to obtain 
their needed foreign 
currency at rates set in the 
Forex Deals Integrated 
System (known by its local 
acronym Nima). This rate is 
closer to open market rates. 
As a result, Iranian airlines’ 
ticket prices have increased 
by %100-70, which has 
led to a significant drop in 
demand for air travel.
In addressing passengers’ 
criticisms and concerns, Iran 
Civil Aviation Organization 
has set a cap for the rise in 
ticket rates until the end 
of the Iranian month of 
Mehr (Sep. -23Oct. 22) and 
banned airlines from selling 
tickets at higher prices. 
But, according to a report by 
the Persian daily Donya-e-
Eqtesad, aviation companies 
have taken no notice of the 
cap rates and keep on selling 
tickets at inflated prices.  
As up to %60 of the 
expenditure of airlines, 
including fees paid to 
airports and maintenance 
costs, need to be paid in 
foreign currency, the rise in 
ticket prices is partly due to 
the rise in foreign currency 
rates in recent months, reads 
the airlines’ letter to the 
president, first publicized 
by Fars News Agency. 
“Heavy customs duties 
are levied on imports of 
airplane spare parts in 
Iran, according to the law, 
while airplanes should be 
exempted. The aviation 
industry enjoys the support 
of governments worldwide, 
but in Iran, despite 
sanctions, the industry 
receives no support, 
whatsoever.” 
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Iran’s mobile internet speed exceeds global average

“…because the dollar essentially rules over all 
other national currencies, and because any oil 
traded on earth must utilize dollar pricing and 
trading, then targeting the currency of any nation 
deemed by Washington and London as being 
antagonistic to the Washington Consensus and 
dollar hegemony becomes very easy,” Pye Ian told 
Tasnim in an interview.
He added, “Also, seeing that so much of global 
finance is conducted digitally across markets and 
exchanges, rather than with physical cash, gold 
or barter, then ‘weaponizing’ the dollar as a lever 
against the fiscal health of an emerging market 
nation or its currency becomes that much easier 
as well.  Thus, the pandemic of seeming currency 
crises stretching from Iran to Turkey to Russia, 
Argentina, Venezuela, Zimbabwe and elsewhere 
… are not coincidental occurrences.”
Pye Ian is an independent economic and 
geopolitical researcher as well as a strategic 
planning and business development advisor. 
His articles and analyses on international affairs, 
economic trends and cultural topics have been 
published in various mainstream and alternative 
press sources. Ian’s wider intellectual interests 
are reflected in his writings on the convergence of 
foreign affairs, political philosophy, history, global 
finance and energy policy. He has undergraduate 
degrees in economics and political science from 
the University of California and a Master’s degree 
in finance from Cambridge University.
The US dollar made new record high against 
rial in Iran on Monday. The US dollar jumped 
to as much as 129,000 rials in the open market 
in the Iranian capital city of Tehran. What is 
your take on this? What are the main reasons 
behind this?
Ian: Since the end of World War II, the US dollar 
has served as the global reserve currency, 
replacing the British Pound sterling, which had 
served as global reserve throughout the 19th 
and half of the 20th centuries. The Pound had, in 
turn, replaced the Dutch guilder, which was the 
de facto reserve currency in Europe in 17th and 
18th centuries
Being the reserve currency, especially in an 
era where the most important industrial 
commodities in world history – namely oil 
and natural gas – are almost exclusively priced 
and traded in said currency, affords immense 
economic, financial, and thus ultimately political, 
power. Add to this the modern technological 
realities of how money is so digitally conjured, 

traded, saved, invested, and even erased, and 
those power parameters multiply in scope.
From the end of World War II until August 15th, 
1971, the dollar was also linked to physical gold 
in order to lend it further credence as reserve 
currency. However, Washington ended that 
arrangement 47 years ago so that it could print 
money out of thin air indefinitely and without 
fiscal or certainly political restrictions, thereby 
rendering America’s deficits and overall debt 
levels as seemingly irrelevant, considering that 
the dollar then became ‘core money’, and the 
US the ‘core bank’. This entire arrangement, 
however, relied upon sustaining confidence and 
the perception of solvency and sanctity in the eyes 
of all international market participants, peoples 
and governments.
Hence, because the dollar essentially rules over 
all other national currencies, and because any 
oil traded on earth must utilize dollar pricing 
and trading, then targeting the currency of any 
nation deemed by Washington and London as 
being antagonistic to the Washington Consensus 
and dollar hegemony becomes very easy. Also, 
seeing that so much of global finance is conducted 
digitally across markets and exchanges, rather 
than with physical cash, gold or barter, then 
‘weaponizing’ the dollar as a lever against the 
fiscal health of an emerging market nation 
or its currency becomes that much easier as 
well. Thus, the pandemic of seeming currency 
crises stretching from Iran to Turkey to Russia, 
Argentina, Venezuela, Zimbabwe and elsewhere 
… are not coincidental occurrences.  These 
nations are on the hit lists of Anglo-American 
governments and their critical financial arms, 
which can essentially shift the apparent ‘value’ 
of a currency positively or negatively overnight 
against the US dollar with several trading 
key strokes, thereby altering the perception 
(keyword) of said currency – and thus of its 
nation’s wider economic health – to fit a desired 
political outcome.  That outcome could entail 
anything from strong-arming a nation into 
abiding by Atlanticist trading or geopolitical 
mandates, to outright stoking riots and other 
unrest within a nation en route to collapsing its 
government and national stability entirely. 
The latter aims are clearly why the Iranian rial 
is being targeted and has been for many years.  
Washington has even been on record stating so.  
Triggering hyperinflation is a currency war tactic 
in achieving what overt military measures cannot 

in the immediate sense.
Is Iran’s economy collapsing? What might 
future hold about the Islamic Republic’s 
economy?
Ian: The western Atlanticist intent is for Iran’s 
economy to outright collapse via damaging 
the rial enough – and ideally, in a vacuum away 
from any mitigating circumstances afforded 
by any Iranian ally’s economic assistance – to 
where domestic and international business 
cannot be conducted.  Whether Iran’s economy 
outright collapses, a la where Venezuela’s 
economy is headed, is contingent upon the 
Iranian government uniting on a war footing 
(because Iran is, essentially, at war in the 
economic arena against transatlantic powers) 
to reign in inefficiencies, debts, petty internal 
inconsistencies and inefficient information 
exchanges, while seeking to functionally unlink 
as much as possible from US dollar reliance. Using 
bilateral currency exchanges with partnered 
and allied nations such as China, Russia, Turkey, 
Pakistan, Iraq, Lebanon, Syria and others, as well 
as mobilizing non-dollar oil, gas and mineral 
trading – perhaps via the petro-yuan out of 
Beijing, or the petro-ruble out of Moscow, or both 
– affords not only sustainability internally, but a 
model for other nations to utilize for divorcing 
from dollar hegemony.  Eurasian nations are 
already working on these non-dollar imperatives; 
Iran should take a further active role in them 
partly in order to incubate itself.

Tasnim: How much do you think the 
government is responsible for this? What 
should the government do to control the 
market?
Ian: Many argue that the Iranian government is 
responsible for Iran’s economic troubles without 
having an awareness of the martialized details of 
dollar-based modern international finance, some 
parameters of which I referenced above.  In truth, 
the Iranian government – or ANY government 
outside of the US itself, for that matter – could 
literally do everything ‘by the book’ as far as 
efficient economic management, the nurturing 
of innovation, the suppression of debt and 
external borrowing, the regulation of damaging 
speculative attacks, the spiking of productivity 
and of resource, material, manufactured and 
even intellectual property exports are concerned, 
and said government would STILL experience 
troubles so long as they do not fully control their 
nation’s monetary and currency platforms.  I.E. 
Dollar-linkages spell susceptibility to currency 
attacks, sanctions and other means of economic 
warfare.  The prudently run Russian economy, 
where the debt-to-GDP ratio is less than 13% 
(whereas US debt-to-GDP is over 105%, the 
UK’s is over 88%, and Japan’s  - under US tutelage 
for decades now – is at a staggering 253%), 
serves as an example of how sober economic 
custodianship isn’t enough to defend against 
dollar-based currency wars, as Washington has 
also been targeting the ruble.

 An independent 
e c o n o m i c 
researcher from 
Los Angeles said 
the US is trying 
to use the power 
of the Dollar as a 
weapon to punish 
all antagonistic 
c o u n t r i e s , 
including Iran, 
Turkey, Russia 
and other nations 
that are acting 
independently 
of Dollar 
Hegemony and 
the Washington 
Consensus.

US Using Dollar as Weapon against Iran, 
Turkey, Russia: Economic Researcher

Turkish President Recep Tayyip 
Erdoğan said that his country will 
start using local currencies in trade 
with Iran and China, Anadolu news 
agency has reported. Ankara is said to 
be discussing the same proposal with 
Russia.
Erdoğan made his remarks at the 
Kyrgyz-Turkish Business Forum held 
in the Kyrgyzstan capital, Bishkek. He 
stressed the need to put an end to US 

dollar dominance of trade exchange 
gradually by dealing in local currencies.
“Linking world trade, particularly 
with the US dollar, is becoming a big 
problem day after day,” Erdoğan 
explained. “Countries, companies 
and traders have to cope with the 
difficulties linked to the US dollar, the 
exchange rate pressures and difficulties 
arising from the nature of the trade  
itself.”

Turkey’s head of state noted that the 
“trade facilitation system” is becoming 
a major obstacle to global free trade, 
pointing out that emerging economies 
are suffering from this problem, with 
the biggest example being the economic 
attacks suffered by Turkey in recent 
weeks. “The aim of manipulating foreign 
exchange rates is to raise doubts about 
the strength and robustness of the 
Turkish economy. All the steps taken by 

the global credit rating institutions are 
politicized. These institutions are not 
honest, they are fraudulent and we do 
not believe them.”
President Erdoğan insisted that his 
country is determined to achieve full 
economic independence, especially in 
defence industries, and that its economy 
will overcome the current phase and 
emerge stronger than it was in the  
past.

Turkey to use local 
currencies in trade 
with Iran, says 
Erdoğan

The research arm of Iran’s Parliament has dedicated its latest 
analytical study to virtual currencies, once again calling for 
calculated and well-assessed regulations to employ them in the 
economic cycle of the country.
In the study published on the official website of Majlis Research 
Center on Sept. 2, the think tank called for regulatory measures 
that include anti-money laundering probes, taxation and stock 
market regulation of virtual currencies as viable financial 
instruments. This is the second study by the parliamentary 
entity in two months. It had previously published another study 

on July 20, calling on a host of top decision-making bodies to join 
forces and employ the potentials of digital money and blockchain 
technologies through constructive regulations to foster the 
economy and circumvent US sanctions.
In its new study, MRC first distinguishes virtual currencies from 
cryptocurrencies and digital currencies. It then reviews statistics 
and trends concerning these currencies and analyzes a report 
by the European Parliament’s Committee on Economic and 
Monetary Affairs on their opportunities and threats, in addition 
to surveying the state of virtual currencies in the European Union.
MRC reviews policies and regulations devised by the US federal 
government and then goes over how a number of other nations, 
such as Ecuador, Venezuela and Russia, have dealt with this 
phenomenon. 
The think tank goes on to assess existing regulations in Iran. It first 

analyzes major components of the 
country’s anti-money laundering 
law that was first devised in 2008 
and has since been amended. 
“With respect to global 
experiences, it seems that the High 
Council of Anti-Money Laundering 
is responsible for devising legal 
commitments to control centers 
exchanging virtual money with the 
country’s currency,” MRC said.
It points out that the AML entity issued the order to ban 
the exchange and transaction of all cryptocurrencies in Iran’s 
financial institutions, which was officially notified to the banking 
system on April 22 by the Central Bank of Iran.

Ways of Regulating 
Cryptocurrency



...So why again should it 
be repeated?
That people do not 
know what to do with 
their money And they 
fear that their value will 
diminish day by day, is 
not their fault. If people 
knew what to invest in, 
that their money will 
not be reduced surely 
they did it and they took 
the hands of a few young 
people to solve the 
problem of employment 
in society. However, 
people do not know and 
the authorities do not 
do anything to find this 
missing link. For this 
reason, some people 
do not know what to do 
with their capital and 
on the other hand, some 
young people cannot 
start any job due to lack 
of capital. Perhaps there 
are thousands of loops 
that can be replaced by 
this loop. One of these 
rings is a stock exchange. 
With the proper and 
informed investment 
in the stock exchange, 
the value of the assets of 
individuals is protected 
against inflation, 
because the person 
contributes to the share 
of the company's assets 
and with the growth of 
the value of company 
assets over time, the 
value of individual 
shares also increases. 
The stock market is 
legal; therefore, all 
those who invest in 
the Stock exchange 
have legal protection. 
However, why, despite 
these advantages, 
people do not welcome 
investment in the 
exchange? But there 
are some disadvantages 
in investing in stock 
exchanges despite the 
great benefits. These 
disadvantages did not 
allow the exchange in 
Iran to find its place so 
far. In Iran, the stock 
exchange is not expected 
to provide strong capital 
and it plays more of 
a role in exchanges 
between people. One 
of the most important 
reasons for this is the 
lack of full support 
from the government. 
Another reason not 
to accept exchange in 
Iran is unfamiliarity of 
People with the stock 
market. If one second 
of the advertisements 
made on television for 
the banks was for the 
stock exchange, So far, 
everyone could easily 
buy and sell on the 
stock market and these 
wandering currencies 
in the stock market 
could have resulted 
in production and job 
creation.

Trump Says Sessions' DOJ Has 
Placed GOP in Midterm Jeopardy
Showing his disregard for the Justice Department's 
independence, President Donald Trump tweeted that federal 
indictments against two Republican congressmen placed 
the GOP in midterm election jeopardy.Trump again attacked 
Attorney General Jeff Sessions in the tweet suggesting that the 
Justice Department consider politics when making decisions: 
"Obama era investigations, of two very popular Republican 
Congressmen were brought to a well-publicized charge, 
just ahead of the Mid-Terms, by the Jeff Sessions Justice 
Department. Two easy wins now in doubt because there is 
not enough time. Good job Jeff......"
Trump has frequently suggested he views the Justice 
Department less as a law enforcement agency and more as a 
department that is supposed to do his personal and political 
bidding. Still, investigators are never supposed to take into 
account the political affiliations of the people they investigate.
Chabahar important for transit of 
Afghan goods
Advisor to the President of Afghanistan and the chairman of 
the Afghan Airfields Economic Development Commission 
said Chabahar Port and Free Zone in southern Iran play an 
important role in the development and transit of Afghan 
goods and can connect the country to free waters.In a meeting 
with Chabahar Free Zone officials, Dawood Sultanzoy said, 
'Chabahar is very important for Afghanistan and it is crucial 
for the country in terms of trade, transit and exporting 
goods.'He added it is necessary to expand commercial, 
economic and political relations with Iran to develop 
Afghanistan's economy.Sultanzoy said getting familiar with 
the economic, trade and transit potentials, the function of the 
free zone, management, legal facilities and meeting the local 
officials are among the goals of his trip to Chabahar. He noted 
Iran and Afghanistan's economic cooperation is of benefit to 
the region and should be enhanced. 
Slovenian pres. keen on developing 
ties with Iran
During the meeting between Iranian ambassador to 
Ljubljana and Slovenian president, Slovenian head of 
state Borut Pahor said that his country is resolute to keep 
relation with Iran.Kazem Shafei, Iranian new Ambassador 
to Ljubljana, submitted his letter of credentials to Slovenian 
President Borut Pahor.The Iranian ambassador handed his 
letter of credentials to the Slovenian president in a meeting on 
Monday evening.During the meeting, Borut Pahor referred to 
the trajectory of developments in Iran-Slovenia relations and 
described the current level of ties as perfect and exemplary.
Pahor then reiterated his country’s support for the JCPOA 
(the Joint Comprehensive Plan of Action AKA the Iran nuclear 
deal which was signed by Iran and Sextet on July 2015 ,14). He 
then voiced hope to see the Vienna accord continue as it is a 
guarantee for security and peace.
Iran, UK have useful conversation on 
nuclear deal, regional issues: Alistair 
Burt
After leaving Tehran, British Minister of State for the Middle 
East and North Africa, Alistair Burt announced that he had 
useful conversations with Iran on the nuclear deal and 
regional and consular issues.“Weekend in Tehran - I had 
useful conversations with Deputy Foreign Minister Araghchi 
on the nuclear deal & wider regional issues. I also continued to 
press the case strongly on our dual national consular cases,” 
he wrote on his official Twitter account.The deputy Foreign 
Minister for Political Affairs, Abbas Araghchi and Alistair Burt 
had launched new round of bilateral talks between Iran and 
UK in Tehran on Saturday September 1.

Why did the White House form the 
"Iran Action Group"?

The formation of an action group 
against Iran by the US Department of 
State can be analyzed and evaluated 
from different dimensions. In recent 
days, the news about the formation 
of an action group against Iran by the 
Trump government has attracted 
the attention of Western media. The 
western sources deal with this news in 
such a way that one may come to think 
it's an unprecedented action in the four 
last decades, and the US government 
has never been involved in a direct 
opposition against Iran! But in spite of 
Trump and Pompeo's efforts to make 
this measure seem unique, we have 
repeatedly been witnessing such fertile 
efforts by the United States over the 
past four decades.
In this regard, we need to take a close 
look at the nature of Trump's recent 
action and make a primary analysis. 
In general, the Iran Action Group is a 
special group at the US Department 
of State to deal with Iran in different 
aspects. In this group, many experts 
cooperate in intellectual, political, 
economic and military fields. US 
Department of State officials have 
announced that they have used all 
possible capacities for dealing with 
Iran under such a working group. 
Some sources report the presence of 
hundreds of people in the group.
Apparently, Mike Pompeo, the 
US Secretary of State has formed a 
special group to coordinate and run 
US policy toward Iran as the Trump 
administration moves ahead with 
efforts to put extended pressure on 
the Islamic Republic of Iran after 
withdrawing from the JCPOA. It's also 
said that the group will be headed 
by Brian Hook, who is currently the 
State Department’s director of policy 
planning. The formation of this group 
on the 65th anniversary of the 1953 
Iranian coup is very meaningful, 
indicating continued efforts by the 

United States to confront the Iranian 
nation and regime. Some of the stated 
goals of this group are:
- Using advisers and experts on Iran's 
issues to advance Trump's opposition 
policies
- Coordination between US government 
agencies in confronting with Iran
-To work with the international 
community to change Iran's behavior 
(specially in the region)
- Maximum economic pressure on Iran
- Sanctions for governments that do not 
follow the anti-Iranian sanctions of the 
Trump government
The direct opposition of the US 
Department of State and even the 
Treasury Department to the Islamic 
Republic of Iran has a -40year history. 
Since the presidency of Jimmy Carter 
(at the time of the Iranian Islamic 
Revolution), we have witnessed the 
secret formation of such working 
groups and think tanks against Iran. 
Many of these groups are defined under 
the structure of the US Department 
of State, and others, in the form of 
independent groups (but affiliated 
with American security agencies), have 
been working against our country.
The fact is that "Iran Action Group" aims 
at overthrowing the Iranian regime 
and creating a gap between the rulers 
and people in our country. Although 
this is denied by those like Pompeo and 
Brian Hooke, the practical approach of 
the Trump government and, in general, 
all American government, has been 
based on this. Announcing the group’s 
creation, Pompeo said: “The Iran Action 
Group will be responsible directing, 
reviewing, and coordinating all aspects 
of the State Department’s Iran-related 
activity.”

Pompeo continued; "We are committed 
to a whole of government effort to 
change the Iranian regime's behavior 
and the Iran Action Group will ensure 
that the Department of State will 
remain closely synchronized with our 
interagency partners. The IAG will also 
lead the way in growing efforts with 
nations which share our understanding 
of the Iranian threat."
Meanwhile, the existence of paradoxes 
and inconsistencies in the American 
authorities' behavior towards Iran 
is remarkable. The US Secretary of 
State is trying to portray the image of a 
"full-fledged opposition" to Iran. This 
is while US President Donald Trump 
speaks of having talks with the Iranian 
officials without pre-conditions. This 
paradox reveals the US desperation and 
confusion against the "powerful Iran" 
more than anything.
On the other hand, as it was mentioned 
at the beginning of this article, such 
groups and committees have been 
repeatedly formed during the last 40 
years. In this time, the US parties have 
made every effort to topple the Islamic 
Republic of Iran and oppose the Iranian 
nation. It should not be forgotten that 
in this equation, there is no difference 
between Jimmy Carter, Reagan, Bush, 
Clinton, Obama or Trump. Therefore, 
Pompeo's remarks are a clear 
indication of the actual opposition 
between the United States and Iran. The 
announcement of the formation of the 
"Iran Action Group" is not a new story 
for those who follow the US anti-Iranian 
activities. This is a cross-sectional tactic 
and, of course, a cliché that will not 
bring Washington to its goals.

By: Hanif Ghaffari

Exchange 
Market: Lost 
Circle Of Iranian 
Economy 65 years ago, a CIA-backed coup 

toppled Mohammad Mosaddegh, 
Iran’s prime minister. The goal of 
the coup was to strengthen the 
West’s ally Shah Mohammad Reza 
Pahlavi. On Aug. 16, US Secretary 
of State Mike Pompeo announced 
the creation of a new Iran Action 
Group to coordinate US policy 
toward the Islamic Republic in the 
wake of the US withdrawal from 
the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).

Chairman of Iran’s Assembly of 
Experts described the US withdrawal 
from the 2015 Iran nuclear deal as yet 
another strong evidence that the US is 
untrustworthy, rejecting any negotiation 
with Washington.
Addressing a periodic session of the 
Assembly of Experts in Tehran on 
Tuesday, Ayatollah Ahmad Jannati 
said, “We must learn lessons from the 
experience of the JCPOA and keep in mind 
that the US is unreliable.”
He also stressed that such mistrust of the 
US must be preserved during any possible 
negotiations in future.
While Iran has honored all of its 
commitments to the Joint Comprehensive 

Plan of Action (JCPOA), the US withdrew 
from the agreement, Ayatollah Jannati 
deplored, adding that the EU is also 
pursuing the US demands and has 
brazenly called for talks on Iran’s missile 
program.
Referring to the outright ban that Leader 
of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei has put on bilateral talks 
with the US, the cleric said, “Trump has 
raised the idea of negotiations without 
preconditions as another fraud. There are 
also attempts inside (Iran) for a possible 
meeting between the president (of Iran) 
and Trump on the sidelines of the United 
Nations General Assembly.”
The -88member Assembly of Experts 

opened the fifth session of 
its current term in the former 
building of the Iranian 
Parliament in downtown 
Tehran on Tuesday morning.
In comments last month, 
Ayatollah Khamenei 
roundly dismissed the idea 
of negotiations with the US, 
saying dialogue with a bullying 
regime that uses talks as a tool 
for pursuing its hostile policies 
is forbidden and would be 
detrimental to Iran.
On May 8, US President Donald Trump 
pulled his country out of the JCPOA, 
which was achieved in 2015 after years of 

negotiations 
among Iran and the Group 1+5 

(Russia, China, the US, Britain, France 
and Germany) and re-imposed the US 
sanctions against Iran.

Top Iranian Cleric: JCPOA Reminder of US Unreliability
report
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-300year-old map in Dubai 
contains 'Persian Gulf' name
The deputy police chief of Dubai, United Arab Emirates, has 
published picture of a -300year old map which includes the name 
'Persian Gulf' proving again Iran's historical sovereignty over it.
The map was revealed when Dhahi Khalfan published an evidence 
on his twitter account to support his claim that Qatar belonged to 
Bahrain in the past.
'I consider Qatar as an inseparable part of Bahrain,' wrote Dhahi 
Khalfan in his Twitter message on Sunday.
He demanded that the country should be returned to Bahrain.
The map published by Khalfan dates back to 1745 and contains the 
name 'Persian Gulf', from which Khalfan has most probably been 
ignorant of.

The oldest map showing the name 'Persian Gulf' dates back to 500 
BC; however, the name 'Bahr al-Fars' meaning 'the Sea of Persia' has 
been repeatedly used in Arabic historical and geographical texts.
Disregarding all the historical facts, some Arab countries tried to 
fake the name A-r-a-b-i-a-n Gulf with the expansion of pan-Arab 
ideas by Egyptian Former President Gamal Abdel Nasser in the 
1960s.
The claim that Bahrain owns Qatar is an issue that has fanned the 
flames of the verbal war between the two Persian Gulf littoral 
countries in the past few weeks.
King Hamad bin Isa Al Khalifa of Bahrain has claimed in a meeting 
in the presence of some of his countries' tribes that Bahrain's 
sovereignty over Qatar has been proved since 1762.
He has said that the Qatari tribes gave Zubarah to Bahrain in 1762, 
and hence the ownership of all the peninsula of Qatar with Zubarah 

as the capital was transferred to 
Bahrain.
Many people reacted to the claim 
in the social media and said that it 
would cause a new crisis between 
the two countries.
Arab countries of the Persian Gulf 
have always had border problems, 
but claim of sovereignty over all of 
Qatar is a new one heard from Hamad bin 
Isa Al Khalifa, the King of Bahrain.
He believes that Zubarah belongs to Bahrain and that equals all 
Qatar.In March, in an interview with Egyptian newspaper al-Ahram, 
he said, 'We know the people of Qatar. They are our family; before the 
sovereignty of Al Thani, they were our people.'

Another 
important point 
that should 
accordingly 
be taken into 
consideration 
is the "smart 
observation" of 
the United States 
policies by the 
Islamic Republic 
of Iran. If we take 
this approach, 
as we did in the 
past 40 years, we 
can make sure 
that Trump's 
failure costs will 
be above those of 
his predecessors! 
It should not be 
forgotten that 
the more severe 
the US "action" 
against Iran, 
the stronger the 
"reaction" of 
Iran towards the 
United States. 
This is a rule that 
many American 
strategists have 
understood and 
have warned the 
White House 
about. 



US Using Dollar as Weapon against Iran, 
Turkey, Russia: Economic Researcher

Mayor of Isfahan Ghodratollah Noroozi said the children, 
not just in Iran, but throughout the world are exposed to 
common concerns and issues.
 In his message to the festival which was inaugurated 
in central Province of Isfahan on Aug 30, Noroozi said,” 
Portraying the world within cinema frame needs a double 
art.”“The world of childhood and adolescences is a world 
of pureness and limpid life, a world which has a future upon 
it as enormous as life itself, rich, passionate and genuine. 
A boundless world, beyond any principals of the adults 
which brings upon us violence, darkness and obscurity. 

Cinema, as it reflects children’s 
joy, also reminds us their pain, 
sadness and concerns,” the 
message added.
“Isfahan International Film 
Festival for Children and Youth 
as a specialized festival with 30 
years, of history, is a cultural event 
which has been held in Isfahan for numerous editions and 
has welcomed guests from all over the world. Choosing 
Isfahan as the permanent host of this event is pleasant 
and honorable occasion and we are deeply thankful for,”  
he said.

It’s a few months that 
everybody criticizes 
banks. People and 
officials consider the 
central bank as the main 
source of inflation in 
the market. When the 
central bank increased 
the interest rate in the 
past few years that 
nobody else was willing 
to invest in production, 
all money was invested 
in banks and it is 
constantly profited 
so it became a giant 
of wandering capital 
and the result was 
nothing but inflation 
and destruction in the 
markets of dollars and 
gold and cars....
The past cannot be 
returned but you should 
not repeat the past. Is the 
cure of this wandering 
money increasing the 
bank's interest rate? 
Have you ever tried this 
one? 

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:17:51   
Noon call to prayer : 
13:02:02  
Evening call to prayer: 
19:41:02  

High: 33 ° c
Low: 15 ° c

5000 Rials

Launching the biggest textile factories of the 

country in Isfahan, has made this province to 

be one of the big textile hubs since many years 

ago, but unfortunately, mismanagement, the lack of 

necessary technology infrastructures, and high level of 

imports have slowed down the wheels of this industry.
 Now, a large number of the factories and textile 
workshops in Isfahan province are closed, and some 
of them are active with low production capacity. 
Confirming the bankruptcy of Vatan factory and 
changing its usage to sleeping products manufacture, 
the chairman of the Weavers' Association of the textile 
workshops said, "Isfahan textile factories are not 
in good condition due to the high level of imports, 
domestic raw materials shortage and old-fashioned 
machines. Unfortunately, Vatan textile factory with its 
long history has stopped production.Considering the 
imports of the textile products from other countries as 
the biggest problem, Morteza Mansouri said, "high level 

of imports in textile industry have good benefits for 
them, because they will earn huge profits without paying 
taxes, wages, and insurance; Achieving this profit  at the 
price of the domestic factories closure and subsequent 
unemployment of thousand workers! "Despite the 
advanced production system of this factory, it was 
preferred to close it due to the worn-out equipment, the 
lack of suitable revenues, and having various problems 
in production processes," he continued.

 Wheels of textile industry slowed down 
in Isfahan
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A Switzerland movie-savvy has 
underscored the vital role of international 
youth-based film festivals in familiarizing 
children and teenagers with different 
cultures all around the globe.
In an interview with the reporter of Iran’s 
International Film Festival for Children 
and Youth’s news headquarters, Beatrix 
Sartori expressed her views with regard 
to children and youth film festivals, while 
mentioning an annual Switzerland 
children film event named ‘Cinemagia’ 
similar to Iran’s that targets the promotion 
of international cultural knowledge 
among youngsters.
Born in 1959 in the German district 
of Switzerland, she is a member of 
‘Locarno Parent’s Group’ Association’s 
Management Committee. Since 2001, 
she has been the artistic director of 
‘Cinemagia’ Film Festival. According to 
Sartori, ‘Cinemagia’is a movie gathering 
which takes place every year in October 
with screenings during the week for all 
levels of school classes and for families 
on the weekends. In the summer, she 

organizes film workshops for kids and 
teenagers, where the kids produce an 
animated short film or a fiction picture, 
under the supervision of an adult.
Excerpts from the interview follow:
What is the status of children and youth 
cinema in your country?
In Switzerland, we have four regions with 
different languages. There is the Swiss 
German region, the French region, the 
Italian region, and the Grisons region. In 
the Swiss German region, the production 
of new movies is higher than other 
regions, so a part of them are also movies 
for kids.
How much do writers care about 
children in your country?
We have some famous stories for kids 
from Switzerland, so these books have 
been used to make family films. There are 
for example: ‘Heidi’, ‘Rascals on the road’, 
‘ma vie de Courgette’, ‘Schellenursli’ and 
‘Molly Monster’. In Locarno, we have now 
a film school, so some young  and active 
film makers are encouraged to produce 
short and feature films for adults as well 

as for children and youth (in the short film 
competition you can find a work from a 
young filmmaker from Ticino).
What do you know about Iran's 
children and youth cinema and in 
general the Iranian cinema?
I like the Iranian Cinema very much. In our 
Cinemagia Festival, we screened several 
films from Iran directors including Jafar 
Panahi,  Abbas Kiarostami, and Babak 
Payami. 
Cinema helps us better understand 
each other's life, and understanding 
our own world is one of the goals of 
life; how can cinema succeed in this 
respect?
Yes, this is the main purpose of our festival 
as well. For all films that we screen in the 
program,we create educational cards for 
kids and teachers to encourage discussion 
and understanding of other cultures.

Children filmfest vital in familiarizing them 
with different global cultures

Be Pioneer  In Each Occasion
The gift plan allows you to remember the birthdays, anniversaries, and all the 
memories you have with your loved ones before them. By subscribing to this 
project, you will be able to send free gifts to any place in the province and print a 
congratulatory advertisement in a newspaper with special conditions.
With this project, you can surprise all your loved ones on all occasions.        

    

We share in your joy

NasleFarda
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