
تغییر استراتژی، 
الزمه دولت!

در هفتــه های  گذشــته چند 
اســتیضاح در رده وزیران انجام 
شد که دو تای آن به نتیجه رسید 
و وزیران کار و اقتصاد از کار بی کار 
شدند. حال با برکناری این وزرا 

همه چیز درست شد؟ 
تنها عامالن وضعیت موجود دو 
وزیر کار و اقتصــاد بودند و بعد 
از برکنــاری ایــن دو کلید حل 
مشــکالت اقتصادی و بیکاری 
جوانان پیدا می شود؟ یا شاه کلید 
دولت تدبیر و امید، دست کس 
دیگر است که هنوز نتوانسته از 

آن استفاده کند؟
مسلما در شــرایط موجود این 
روحانی اســت که باید نقشــه 
و اســتراتژی خود را برای اداره 
کشــور تغییر دهد وگرنه تغییر 
دو وزیر نمی تواند نقشــه راه را 

تصحیح کند.
ایــن  رییس جمهوراســت که 
می بایســت، ضمن ترمیم تیم 
اقتصادی اش، ابتــدا موانع را از 
پیش پای خود بردارد و با کسانی 
که با چنین نسخه های اقتصادی 
غلطی، نسخه دولت را پیچیدند، 

فاصله بگیرد. ...

بازار طال و سکه 97/6/14 ساعت 15:05
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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 
4,251,0003,851,000قدیم

سکه طرح 
4,587,0004,732,000جدید

2,271,0002,211,000نیم سکه

1,201,0001,151,000ربع سکه

611,000526,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,599,0001,525,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18369,130352,050 عیار

یک گرم طالی 
19389,610371,570 عیار

یک گرم طالی 
24492,170469,400 عیار

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

ادامه در صفحه 

 پنج ویژگی استخدامی جدید
 ناسازگار با محیط؛

 این  نیرو به درد شما
 نمی خورد !

90 روز اول کار یک کارمند نشان می دهد که آیا 
می تواند در آن کار باقی بماند یا خیر. دانشکده 
مدیریت اســلون MIT )موسســه تکنولوژی 
ماساچوست( در تحقیقی نشان داده که هزینه 
اســتخدام و آموزش افراد، 1.25 تا 1.4 حقوق 
سالیانه آن هاســت. پس از نظر مالی استخدام 

درست برای شرکت اهمیت دارد.
سابق بر این در مجلس نمایندگان آمریکا، وظیفه 
استخدام کننده ها این بود که هر متقاضی کاری 
که زیر حد میانگین انتظارات شرکت را داشت، 
استخدام کنند.  ســپس او را با آموزش دادن به 
حد انتظارات برســانند، یا به مدت 90 روز او را 

راهنمایی کنند. ...

       معموال اصفهان در قبال افزایش ها مقاومتی از خودش نشان می دهد که بعد از مدتی آن مقاومت شکسته می شود، 
در مورد کاهش قیمت  و عدم رونق هم اصفهان مقاومت هایی را از خودش نشان می دهد و بعد از گذشت مدتی به همان واقعیت هایی که در کل کشور ایجاد می شود می رسد.

قیمت 500 تومان

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

افزایش تقاضا در بازار مسکن کاذب بود

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:

کمبودی در تامین شیرخشک نداریم

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: اکنون هیچ 
کمبودی در تامین شیرخشک نداریم و هفته آینده حدود هشت 

هزار تن از ذخایر این کاال در انبارهای سازمان، به بازار عرضه 
می شود. »حسین شیرزاد« در حاشیه سیزدهمین جشنواره تعاونی های 

برتر ملی افزود: با وزارت صنعت برای لغو ممنوعیت صادرات شیرخشک در 
حال مذاکره ایم. وی اضافه کرد: منع صادرات آسیب جدی به توسعه صنعت 

دامپروری و صنایع لبنی وارد می کند. ...

با بیان اینکــه ۷0 درصد 
مابقــی نیز بــا ۳0 درصد 
از ظرفیت خــود در حال 
فعالیت هستند، اظهار کرد: 
کاهش تولید و تعدیل نیرو 
زخمی اســت که رکود بر 
جان این صنعت زده است.  
وی افزود: افزایش قیمت 
ارز، تحریم، رکود و کاهش در ساخت و 
ساز داخلی از جمله مشکالت این صنعت 
است و تولیدکنندگان این صنف از برخی 
واردات و صادراتی که انجام می شــوند 

ناراضی اند.
حجاری اضافه کرد: در سال های اخیر به 
صادرات کم توجهی شده است و اکنون 
نیز به علت کاهش رشد در ساخت و ساز 
داخلی و بسیاری از مسائل دیگر، تولید 
کنندگان به فکر صادرات  افتاده اند که 
کمی دیر اســت به عنوان مثال ترکیه 
که از ابتدا تمرکزش بــر روی صادرات 
بوده، اکنون توانسته بازارهای دنیا را در 

دست بگیرد.
دبیر اتحادیه ســنگبری های اصفهان 
با اعالم اینکه ســنگ ایــران به صورت 
خام صادر می شود و به صورت فرآوری 
شده با برند دیگر کشورها وارد می شود، 
اضافه کرد: این در حالی است که کشور 
توانایی فراوری سنگ را دارد اما برخی 
از سودجویان برای به دست آوردن سود 
بیشــتر و راحت یکی از با ارزش ترین 
دستاوردهای معدنی کشور را به صورت 

خام از کشور خارج می کنند.

  با وجود تحریم ها سنگ ایران از 
طریق دیگر کشورها صادر می شود

حجاری با اشــاره به اوضاع نابه ســامان 
سنگبری ها و صادرات نادرست سنگ در 
ایران اظهار کرد: از ابتدای شروع تحریم ها، 
چین سنگ ایران را به اروپا صادر می کند، 
 این گونه که ســنگ را از ایران خریداری 
می کند و به اســم خودش به کشورهای 

اروپایی می فروشد.
وی از نامه ای که اتحادیه سنگ اصفهان 
به  وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته 
اســت، خبر داد و اظهار کــرد: با توجه 
به اینکه ســنگ ایــران از لحاظ رنگ و 
جنس تنوع زیــادی دارد، در این نامه 
خواســتار جلوگیری از صادرات سنگ 

 خام و واردات فرآوری شــده ســنگ، 
شدیم.

حجاری با بیان اینکه هنوز پاســخی از 
طرف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت 
برای این نامه، دریافت نشده است، ابراز 
امیدواری کرد: این مشکل هرچه زودتر 
حل شود زیرا صادرات سنگ به صورت 
فراورده های سنگی ارزآوری بیشتری 

برای کشور خواهد داشت.
حجاری یکی از بزرگ ترین مشــکالت 
این صنف را افزایــش مالیات بر ارزش 
افزوده و مالیات بر درآمــد عنوان کرد 
و افزود: در سال گذشــته اداره صنایع 
و معادن طبق لیســتی که هر سال به 
ما ارایه می دهــد، چهار درصد رکود در 
فروش را برای صنف سنگبری ها اعالم 
کرد، با این حال به جای تعدیل مالیاتی، 

آن را افزایش داده اند.
وی اضافه کرد: این موضوع نارضایتی و 
نگرانی زیادی را برای فعاالن در صنعت 

سنگ ایجاد کرده است.
حجاری بــا بیان اینکه دســت صنعت 
سنگ از ارز دولتی خالی مانده و افزایش 
روز افزون نرخ ارز نیز تاثیر منفی بر رشد 
این صنعت گذاشــته، اظهار کرد: لوازم 
مصرفی کارخانه ها در بازار به ســختی 

پیدا می شود.

دبیر اتحادیه سنگبری های اصفهان:

30 درصد سنگبری های اصفهان اقدام به تعطیلی کرده اند

در سال های 
اخیر به صادرات 
کم توجهی شده 

است و اکنون 
نیز به علت کاهش 

رشد در ساخت و ساز 
داخلی و بسیاری از 
مسائل دیگر، تولید 

کنندگان به فکر 
صادرات  افتاده اند 

که کمی دیر است به 
عنوان مثال ترکیه 

که از ابتدا تمرکزش 
بر روی صادرات 

بوده، اکنون توانسته 
بازارهای دنیا را در 

دست بگیرد.

دبیر اتحادیه سنگبری های اصفهان با اعالم اینکه حدود 
50 درصد از تولید کشــور در اصفهان انجام می شود، 
گفت: 30 درصد از کارخانه های سنگ اصفهان به علت 
رکود بازار و عدم توانایی پرداخت هزینه هایشان اقدام 

به تعطیلی کرده اند.
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تغییر استراتژی، 
الزمه دولت!

ادامه از صفحه یک:
...   شاید دلیل ســردرگمی دولت 
این است که، بازگشــت از راه رفته 
را به منزله پذیرش شکست تلقی 
می کند. اما بایــد بداند ماهی را هر 
وقت از آب بگیری تازه است و چه 
بسا در این مدت مانده از ریاستش، 
بتواند کاری کند که به عنوان یکی از 
بهترین رییس جمهور های 40 ساله 
انقالب شناخته شود و اقتصاد ایران 

را به کلی تغییر دهد.
با نگاهی به اقتصاد ایران پی می بریم 
که این تحریم ها نیست که اقتصاد 
ایران را دچار چالش کرده است بلکه 
خودتحریمی ها و فساد موجود در 
بدنه اقتصاد باعث چنین فجایعی 
در اقتصاد شده است.  قوه قضاییه 
کار خود را با محاکمه مفسدان ریز 
و درشت خوب شــروع کرده است. 
که البته امیدوار هستیم محاکمه 
دانه درشت ها را جدی تر از خرده 
پاها انجام دهد. این واقعیت را باید 
بپذیریم که فساد نظام یافته هرچه 
بیشتربه یک فرهنگ تبدیل شود، 
دیگر نه تنها هیچ مفســدی عمل 
فســادزای خود را ناصواب نخواهد 
پنداشــت بلکه برمیزان تباهی و 
انحراف خود به عنــوان یک رویه 
افزوده خواهد شد و راه های توجیه 
را هم برای عمل فساد انگیز خود از 
طریق دست های پشت پرده پیدا 

خواهد کرد.
بــاری ایــن روزها بحــث مبارزه 
با اخــالل گــران اقتصــادی به 
 عنوان یک ضرورت طرح شــده و 
دستگاه های مربوط نیز عزم خود را 
برای این برخورد قاطع جزم کرده اند 
که حرکت تحسین برانگیزی است  
ولی قطعا این برخــورد به تنهایی 
نمی تواند ریشه فســاد اقتصادی 
را بخشــکاند . دولت هم می تواند 
کارشناسان اقتصادی، صاحبنظران 
و منتقدان این حوزه را که تا همین 
یکی دو سال پیش از حامیان پر و پا 
قرص دولت بودند فرا بخواند و از آنها 
راه حل بخواهد. قطعا تغییر ریل در 
کنار کمک کارشناسان اقتصادی و 
تغییر و تحول در کابینه و قطع امید 
از بیگانه اوضاع را بهتر خواهد کرد. 
این بهترین گزینه برای دولت است.

دولتی بودن، نفتی بودن، غیرمولد 
بودن شیوه بانکداری در کشور و ... از 
عواملی است که به عنوان نخستین 
گزینه ها بــرای دالیــل وضعیت 
 اقتصادی موجود در کشــور گفته 

می شود. 
از ســویی، در بین کارشناســان 
اقتصادی کشور اجماعی همگانی 
وجود دارد درباره اینکه اثر تحریم ها 
بر اقتصاد ایــران، در باالترین حد 
ممکن، 20 درصد است. پس چرا تا 
برخی موارد بعد از تحریم ها اجناس 
تا 200 درصد شاید هم بیشتر گران 
شده اند؟ اگر ریشه فساد در کشور 
خشکانده شــود و با تدابیر درست 
نقشه راه اقتصادی ایران نیز تغییر 
کند آن 20درصــد تاثیر تحریم ها 
نمی تواند مردم را تــا این حد آزار 
دهد. اقتصــاد برای آنکــه درمان 
 شود، نیازمند تجویز داروی صحیح

 است. 
تجویز مذاکره با دشــمن خارجی، 
درست مانند آن است که پزشکی 
واکسن اشتباهی را به بیمار تزریق 

کند. 
حتی اگر قرار اســت با کشورهای 
دیگر مذاکره شــود در حال حاضر 
که اقتصاد فلج شده است به صالح 
کشور نیســت که پای میز مذاکره 
بنشیند و به دلیل تنگنای اقتصادی 
مــواردی را بپذیرد کــه چندین 
 ســال آینده فرزندانمان به عنوان 
بی تدبیر ترین ها ی تاریخ از ما یاد 

کنند!

اقتصاد استان
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ناوگاناتوبوسرانیاصفهانتاسالآیندههوشمندمیشود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: هوشمند ســازی ناوگان اتوبوس رانی، سال آینده 

اجرایی می شود.
 علیرضا صلواتی اظهارکرد: ظرف دو ماه آینده با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی، مراحل نصب سیستم 

هوشمندسازی ناوگان اتوبوسرانی در اتوبوس های شهر آغاز می شود.
وی افزود: پیش بینی می شود تا سال آینده طرح هوشمندســازی ناوگان اتوبوسرانی تکمیل و در اختیار 

 LED شهروندان قرار داده شود در این صورت آنها می توانند با استفاده از تلفن های همراه هوشمند و تابلوهای
که در ایستگاه ها نصب شده، زمان حضور اتوبوس را مطلع شوند. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه این سیستم موجب تنظیم مناسب سفرهای شهروندان خواهد 
شد، ادامه داد: در حال حاضر خط یک مترو اصفهان دارای سیستم هوشمند و برنامه زمان بندی است که شهروندان به موجب آن می توانند با 

آگاهی قبلی و تنظیم زمان در ایستگاه مترو حاضر شوند.
صلواتی خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه زمان بندی برای ناوگان اتوبوس رانی به دلیل فرسودگی ناوگان و ترافیک شهری با مشکالتی مواجه 

است، چنان چه اتوبوسی از ناوگان حمل و نقل شهری خارج شود برنامه زمان بندی با اختالالتی مواجه می شود.

ابرازشرمندگیفرمانداراصفهانمقابلبازنشستهها
فرماندار اصفهان در جمع بازنشستگان اصفهان گفت: شرمنده ایم چرا که نتوانستیم شرایط را 

برای بازنشستگانی که سال ها خدمت کرده اند ایده آل کنیم.
 احمد رضوانــی صبح دیروز در مراســم تجلیــل از بازنشســتگان و تکریــم روز خانواده، 
اظهار کرد: همه به مشــکالت بازنشســتگان اعــم از مشــکالت معیشــتی و اقتصادی تا 

 مشــکالت مربوط به خدمات درمانی واقف هســتیم و این مشــکالت را نیز به مرکز مخابره 
کردیم.

وی با بیان این که همه مدیون بازنشستگان هســتیم و این دوره بازنشستگی برای همه وجود دارد، 
بیان کرد: شرایط خاصی است و نوسانات نرخ ارز و طال و مشــکالت موجود در بودجه برای همه خانواده ها و 

به خصوص بازنشستگان، مشکالت را دوچندان کرده است.
فرماندار اصفهان با ابراز شرمندگی، عنوان کرد: نتوانستیم شــرایط را برای بازنشستگانی که سال ها خدمت کرده اند ایده آل 
کنیم، شادی و نشاط در جامعه باید بیشتر زنده شود و در این شرایط سخت اقتصادی باید اجازه داد تا مردم با شادی بیشتر 

و فارغ از مشکالت زندگی کنند.

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
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وی افــزود: بــه دلیل 
نوســانات در بــازار ارز 
و طال، مردم اســتنباط 
کردند که ارزش پولشان 
در حال کاهش اســت و 
جدای از روی آوردن به 
خرید و فروش ســکه و 
ارز، مهمترین بازاری که می توانست 
ســرمایه های مردم را جــذب کند، 
مسکن )خرید خانه، زمین، ملک و یا 

مغازه( بود.
جهانگیــری اضافه کــرد: در نهایت، 
تاثیرپذیری از نوسانات بازار ارز باعث 
شد که درصدی افزایش در بازار مسکن 
وجود داشته باشــد و به یکباره تقاضا 
برای خرید افزایش یافت و باعث امتناع 
برخی افــراد از فروش بــه امید باالتر 
رفتن قیمت مســکن در آینده شد اما 
باید توجه داشت که این افزایش تقاضا 

کاذب بود.

  آمار صدور پروانه های ساخت 
گویای رونق در بازار مسکن است

وی ادامه داد: هرگاه در حوزه ساخت و 
ساز مسکن و صدور پروانه های ساخت 
رونق داشته باشیم می توان گفت بازار 
مسکن از حالت رکود خارج شده و رونق 
پیدا کرده که در چند ماه اخیر چنین 

آماری مشاهده نشده است.
رییــس اتحادیــه مشــاوران امالک 
اصفهان خاطرنشان کرد: مشکل خالی 
ماندن برخی منــازل و آمار مربوط به 
خانه های خالی به این دلیل است که 
این ساختمان ها متناســب با تقاضا 
ساخته نشده اند و اکثر آنها دارای متراژ 

باالست.
وی افزود: خانواده ها نه تنها به لحاظ 

معیشتی توان خرید یا اجاره واحدها 
با متراژ باال را ندارند، بلکه تعداد افراد 
خانوار دیگر به صورتی نیست که آنها 

متقاضی منازل با متراژ باال باشند.
جهانگیــری اضافه کــرد: باید توجه 
داشت که با رونق در بازار مسکن، رونق 
 کســب و کار در شهر و کشــور ایجاد 
می شــود و این بازار با داشتن بیش از 
چند صد شــغل به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم می تواند نقش موثری در 

اشتغال زایی داشته باشد.

  بــرای خــروج از رکــود به
 بسته های حمایتی دولت نیاز است

جهانگیــری گفت: دولــت باید برای 
خروج از رکود در بازار مســکن و باال 
بردن قدرت خرید مردم، بســته های 
حمایتی مانند پرداخت وام و تسهیالت 
)تسهیل در دریافت پروانه و مجوز های 
ساخت و ســاز البته با نظارت کافی( 

ارائه کند.
وی افزود: وام و تسهیالت باید متناسب 
با نیاز خریداران و متقاضیان ســاخت 
 و ســاز باشــد و با انجــام اقدامات و 
بررسی های کارشناســی از افزایش 
نقدینگی جلوگیری شده و از متقاضی 

واقعی در بازار مسکن حمایت شود.

  بازار اصفهان با اندکی مقاومت و 
گذشت زمان از بازار تهران تاثیر 

می گیرد
وی در پاسخ به میزان تاثیر پذیری بازار 
مســکن اصفهان از بازار تهران، گفت: 
معموال اصفهان در قبــال افزایش ها 
مقاومتی از خودش نشــان می دهد 
 که بعد از مدتی آن مقاومت شکســته

 می شود در مورد کاهش قیمت  و عدم 
رونق هم اصفهــان مقاومت هایی را از 
خودش نشان می دهد و بعد از گذشت 
مدتی به همان واقعیت هایی که در کل 

کشور ایجاد می شود می رسد.
رییــس اتحادیــه مشــاوران امالک 
 اصفهان با بیان اینکه دلیــل این امر 
می تواند مقتصد بودن مردم اصفهان 
باشد، افزود: مردم اصفهان فضای ایجاد 
شده را اقتصادی تحلیل می کنند، به 
طور مثال افزایــش قیمتی که پنج یا 
شش ماه پیش در تهران ایجاد شد، در 

دو سه ماه اخیر به اصفهان تزریق شد.
 وی افزود: بنابراین اگر بازار مســکن 
تهران به ثبات برسد و خرید و فروش 
کاهش پیدا کند در یکی دو ماه آینده 
موضــوع عــدم مراجعــه متقاضیان 
 به دفاتر امــالک هم بیشــتر خواهد 

شد.

  افت شــدید قیمــت در بازار 
مسکن در راه نیست

وی در تحلیل اینکه در برخی رسانه ها 
خبر از در راه بودن افت شدید قیمت 
مسکن، آورده شــده، اظهار کرد: افت 
شدید که اصال اما بحث رکود خودش 
 می تواند جــزو عواملی باشــد که بر 
قیمت هایی که در بازار است آن هم به 
طور جزیی و برای کسانی که واقعا نیاز 
به خرید و فــروش دارند، تاثیر بگذارد 
زیرا هزینه های تمام شده ساخت و ساز 

مسکن افزایش پیدا کرده است.
جهانگیــری افزود: امــا افزایش های 
هیجانی که در بازار بر اساس جو روانی 
و نوســانات قیمت ها شکل می گیرد، 
می تواند عدم خرید و فروش را کاهش 

بدهد.
وی با ابراز امیدواری از ادامه پیدا کردن 
رونق در این بازار، گفت: البته امیدواریم 
که این رونق متاثر از افزایش قیمت ها 
نباشد، منجر به ساخت و ساز مسکن 
شده و به زیرســاخت ها ارتباط پیدا 
 کند هرچند شــرایط موجود نشــان 
می دهد که جو هیجانی کــه در بازار 
ایجاد شد بیشتر نشات گرفته از بازار 

سکه و ارز است.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان:افزایشتقاضادربازارمسکنکاذببود

اصفهان مرکز بزرگ سرمایه گذاری 
خطرپذیر منطقه غرب آسیا باشد

رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: اگر تکنولوژی صندوق  های خطر پذیر وارد اصفهان شود، 
اصفهانی ها گوی سبقت را از همه جای ایران و حتی منطقه می برند 
و اصفهان را به یک مرکز بزرگ سرمایه گذاری خطرپذیر در منطقه 

غرب آسیا تبدیل خواهند کرد.

کوروش خســروی اظهارکرد: با توجه به اینکه باشــگاه مشــاوران محل 
مطمئنی برای آغاز فعالیت کارآفرینان است،  از اول مهر ۹۵ باشگاه مشاوران 
در اتاق بازرگانی اصفهان با بهره مندی از مشــاوران کسب و کار، مالیاتی 
و بازاریابی راه اندازی شده و اولین سه شــنبه هر ماه از ساعت ۱۶ عصر با 
 حضور 40 مشاور خوب به کارآفرینان و طراحان کسب و کار مشاوره رایگان

 می دهند.
وی تاکید کرد: در شهر اصفهان طبقه خالقی داریم که اگر به آنها بها داده 
نشود، آن را از دست داده و آسیبی که بر جای می ماند به آسانی قابل جبران 

نخواهد بود.
رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
اصفهانی ها به خودشان می بالند که تاکنون هزاران کارآفرین تربیت و تحویل 
کشور داده اند که منبع خلق ثروت، توسعه و رونق اقتصادی شهر و افزایش 
آمار اشتغال در شهرها شده اند، البته به این افراد باید به عنوان سرمایه های 

اصلی شهر نگاه کرد.
وی با بیان اینکه اصفهان تنها شهر در ایران است که باشگاه مشاوران کسب 
و کار در اتاق بازرگانی دارد، افزود: فقدان سرمایه گذار خطرپذیر در اصفهان 
احساس می شود، در واقع سرمایه گذارانی که دانش سرمایه گذاری دارند، در 
حال حاضر سرمایه گذاری های خود را خارج از شهر اصفهان انجام داده اند.

خسروی خاطرنشان کرد: معروف ترین سرمایه گذاران خطرپذیر تهران و 
برخی از شهرهای خارج کشور، اصفهانی هستند.

وی ادامه داد: در شــورای پنجم برنامه ریزی شده تا آموزش های مرتبط با 
سرمایه گذاری خطر پذیر را در اصفهان از  مهرماه به فعاالن اقتصادی ارایه 

کنیم.
رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه تالطم های به وجود آمده در بازار بسیاری از سرمایه گذاران را نگران 
از سرمایه گذاری کرده است، گفت: یکی از بهترین گزینه ها برای سرمایه 

گذاری  شرکت های دانش بنیان واستارت آپ ها است.
وی افزود: اگر تکنولوژی و فناوری مدیریــت صندوق های خطر پذیر وارد 
اصفهان شود، اصفهانی ها گوی سبقت را از همه جای ایران و حتی منطقه 
می برند و اصفهان را به یک مرکز بزرگ سرمایه گذاری خطرپذیر در منطقه 

غرب آسیا تبدیل خواهند کرد.
خسروی گفت: اینکه اصفهان قطب سنگ کشــور، تولید شیر در کشور و 
بزرگترین صنعت طالسازی کشور است، دلیل آن است جایی که صنعت 
موفقی شکل بگیرد سرمایه گذاران اقتصادی آنقدر با هوش هستند که ورود 

پیدا کرده و در آن صنعت سرمایه گذاری می کنند.
وی با بیان اینکه اولین صنــدوق خطرپذیر باید در اصفهــان راه اندازی و 
 باعث رونق اقتصادی شــود، اظهارکرد: ســرمایه گذاران خطرپذیر برای
 سرمایه گذاری باید بر روی یک تیم کارآفرین به چند نکته از جمله ارزیابی 
تیم کارآفرین، توجه به بازار داخلی و خارجی کسب و کار و انتخاب بهترین 

مدل کسب و کار به طور همزمان توجه می کنند.
رییس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: 
سرمایه گذاران باید مهارت های مرتبط با سرمایه گذاری خطر پذیر از جمله 
ارزش گذاری کسب و کارهای موجود و مدل های مشارکت را یاد بگیرد تا 

بتواند به موفقیت دست پیدا کند.

باید توجه داشت که با 
رونق در بازار مسکن، 

رونق کسب و کار در 
 شهر و کشور ایجاد 

می شود و این بازار با 
داشتن بیش از چند 
صد شغل به صورت 

 مستقیم و 
غیر مستقیم 

می تواند نقش موثری 
در اشتغال زایی 

داشته باشد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با اشاره به بازار 
مسکن در تابستان امسال، گفت: افزایش تقاضا و مراجعات 
به دفاتر امالک کاذب بود، زمانی می توانیم بگوییم بازار 
مسکن رونق پیدا کرده که ساخت و ساز هم در این بازار 

رونق پیدا کند.
رسول جهانگیری اظهار کرد: با وجود رکود در چند سال 
اخیر و نوسانات قیمت مسکن که به دلیل افزایش قیمت 
طال و ارز بود، عمال بخشی از سرمایه های سرگردان مردم 
به این بازار وارد و باعث رونق آن در دو ســه ماهه اخیر 
)افزایش مراجعات به دفاتر امالک و خرید و فروش نسبت 

به سال های گذشته( شد.

گــزارش

ایمنا
گـــزارش
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        معموال اصفهان در قبال افزایش ها مقاومتی از خودش نشان می دهد که بعد از مدتی آن مقاومت شکســته می شود در مورد کاهش قیمت  و عدم رونق هم اصفهان 
مقاومت هایی را از خودش نشان می دهد و بعد از گذشت مدتی به همان واقعیت هایی که در کل کشور ایجاد می شود می رسد.

کوتاه از مجلس

بختیار:

 بنزین گران نمی شود
موسوی الرگانی: 

چرا باید درآمد مردم به ریال باشد، اما هزینه آنها به دالر؟
یک عضــو کمیســیون انرژی 
مجلس گفت: در حال بررســی 
راهکارهایی هستیم که بتوانیم 
جلوی قاچاق بنزین را بگیریم و سعی ما بر این است 
در این شــرایط که مردم با سختی و مشقت زندگی 
خود را اداره می کنند و شرایط اقتصادی بدی دارند 
نگذاریم قیمت بنزین و حامل های انرژی افزایش یابد. 

علی بختیــار  در خصوص احتمال افزایــش قیمت بنزین، 
اظهار کرد: موضوعی در رابطه بــا افزایش قیمت بنزین در 
کمیسیون انرژی مطرح نیست، اما نگرانی که داریم این است 
که هم اکنون میزان مصرف به ۹0 میلیون لیتر رسیده است 
و این احتمال اســت که بخش زیادی از این بنزین قاچاق 
می شود چراکه میزان مصرف حدود 70 میلیون لیتر است. 
اینکه 20 میلیون لیتر باالی مصرف نرمال مصرف می شود 

طبیعی نیست.
وی افزود: در حال بررســی راهکارهایی هستیم که بتوانیم 
جلوی قاچاق بنزین را بگیریم و سعی ما بر این است در این 
شــرایط که مردم با سختی و مشــقت زندگی خود را اداره 
می کنند و شرایط اقتصادی بدی دارند نگذاریم قیمت بنزین 

و حامل های انرژی افزایش یابد. 

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی 
گفت: موضوع افزایش قیمــت بنزین و حامل های انرژی در 
دستور کار کمیسیون انرژی نیست و فقط در صدد هستیم 
راهکارهای مناسب را برای جلوگیری از قاچاق بنزین اتخاذ 

کنیم.
بختیار در پاســخ به این ســوال کــه اگر دولــت بخواهد 
قیمت بنزین را افزایــش دهد واکنش کمیســیون انرژی 
چیســت؟، تصریح کرد: یکی از مسیرهایی که برای کنترل 
قیمت داریم ســامانه کارت هوشــمند ســوخت است که 
می توانیم از آن به شکل درســتی استفاده کنیم تا مدیریت 
 مصرف درســتی شــکل بگیرد و افزایش قیمــت بنزین

 رخ ندهد.
این عضو کمیســیون انرژی مجلس، ادامه داد: راهکارهای 
دیگری هم برای جلوگیــری از افزایش قیمت بنزین داریم. 
فعال الزم اســت که وزیر نفــت بعد از تعطیــالت مجلس 
به کمیســیون انرژی بیایــد و راجع به راهکار مشــخصی 
که مــورد توافق مجلس و دولت باشــد به نتیجه برســیم 
و تمام تــالش کمیســیون انرژی این اســت کــه قیمت 
بنزین افزایــش نیابــد. از طــرف دولت هیــچ الیحه ای 
 مبنی بــر افزایــش قیمــت بنزین بــه مجلــس نیامده

 است.

یک عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی گفت: 
وضعیت ارز امروز بحرانی است، چرا 
باید درآمد مردم به ریال باشد، اما تمامی هزینه های آنها 
به دالر باشد؟ چه کسی پاسخگوی این حجم از اختالس 

در کشور است؟

حجت االسالم والمسلمین سید ناصر موسوی الرگانی در نطق میان 
دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، بیان کرد:  این درد 
است که در این روزها که مردم در تامین ساده ترین نیازهایشان که 
تامین معیشت خانواده است درمانده اند ما در مجلس شورای اسالمی 
فریاد سیاسی می زنیم. نمی دانم ما را چه شده است که در ضدیت با 
نظام و انقالب که بهای سنگینی برای تشکیل و حفظ آن داده ایم از 

ترامپ و آل سعود و اسراییل نیز پیشی می گیریم.
وی در ادامه با خطاب قراردادن هیات رییســه مجلس شــورای 
اسالمی، بیان کرد: مگر شما به کالم ا... مجید قسم نخورده اید که 
از ارزشهای نظام و انقالب دفاع کنیم؟ چرا سکوت می کنید؟ شاید 
بگویید نماینده در بیانش آزاد است، اما آیا آزاد است که به مقدسات 
نظام توهین کند؟ شورای نگهبان ضامن بقای اسالم و قانون اساسی 
است و از تصویب قوانینی که برخالف این دو اصل است جلوگیری 
می کند. شورای نگهبان همان نهادی است که سه سال پیش تمامی 

نمایندگان از فیلتر آن عبور کردند، حال چه شده که در میانه دوره 
خدمت گزاری زمزمه مخالفت با این رکن اصیل انقالب از این مجلس 

شنیده می شود؟
وی خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر این که قوه 
قضاییه باید صد درصد انقالبی باشد چندین بار فرموده اند همه باید 
وجود یک قوه قضاییه مستقل و شجاع را قدر بدانیم. وای بر برخی 
از نمایندگان که با رای مردم انقالبی به مجلس می آیند و در عمل 
مخالف اهداف انقالب سخن می گویند. سفره های مردم که قرار بود 
کوچک نشود عمال محو شده است و فشار فقر و بیکاری کمر مردم 
را خم کرده است. آیا وقت آن نرسیده که مجلس شورای اسالمی 
هویت و غیرت واقعی خود را نشان دهد؟ آیا با مصلحت اندیشی باید 
شاهد تجاوز به حقوق مردم باشیم؟ تا کی مردم باید شاهد کاهش 
شــدید ارزش پول ملی در دولت های مختلف باشد؟ چرا روحانی 
منتقد از اقدامات احمدی نژاد دقیقا همان راهی را که احمدی نژاد در 

اقتصاد طی کرد امروز طی کرده است؟
این نماینده فالورجان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: وضعیت 
ارز امروز بحرانی است، چرا باید درآمد مردم به ریال باشد، اما تمامی 
هزینه های آنها به دالر باشد؟ چه کســی پاسخگوی این حجم از 
اختالس در کشــور اســت؟ با فرض محال ثروت چپاول شده به 
بیت المال بازگردد. آیا حساب کرده اید هزینه ای که به روح ملت و 

آبروی نظام اسالمی وارد می شود چقدر است؟

ایسنا
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش



افزایش۳۰ درصدی صادرات شرکت های دانش بنیان از ابتدای سال
معاون علم و فناوری رییس جمهور گفت: صادرات شــرکت های دانش بنیان ایران از ابتدای امسال افزایش 
۳۰ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته است. سورنا ستاری در حاشیه سی و پنجمین کنفرانس جهانی 
پارک های علم و فن آوری اظهار کرد:  در حال حاضر محیط کسب و کار تنها مشکل شرکت های دانش بنیان 
است، این شرکت ها به فضا و فرهنگ احتیاج دارند. وی ادامه داد: در زمینه اشتغال فکر می کنیم همه چیز پول 

است و با پول می شود اشتغال و شغل ایجاد کرد اما مساله ای که زمینه ساز ایجاد شغل می شود محیط کسب و 
کار است که محیط کسب و کار هم تنها دولت نیست بلکه مردم و بخش خصوصی را هم شامل می شود که باید در 

این زمینه سرمایه گذاری کنند البته دولت نیز برای فراهم کردن زیرساخت ها باید کمک کند. معاون علم و فناوری 
رییس جمهور افزود: در صورتی موفق خواهیم بود که ایجاد محیط کسب کار توسط خود مردم و جذب سرمایه گذاران برای 

سرمایه گذاری در این زمینه را در بین مردم فرهنگ سازی کنیم. البته طی چهار سال گذشته این موضوع تا حدودی عملی شده است اما 
 ،ICT تا نقطه  مدنظر هنوز فاصله زیادی داریم. ستاری با اشاره به میزان صادرات شرکت های دانش بنیان ایران گفت: سال گذشته به غیر از حوزه
حدود ۴۵۰ میلیون دالر بوده است که این رقم در سال ۹۷ رشد قابل توجهی داشته است و آمارهای خروجی از ابتدای امسال تاکنون افزایش ۳۰ 

درصدی صادرات نسبت به سال گذشته را نشان می دهد که بیشتر در حوزه تجهیزات پزشکی بوده است.

 موافقت باتاسیس 21 مجموعه گردشگری  و بومگردی جدید در  اصفهان
معاون سرمایه گذاری و امور طرح های اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از صدور موافقت اولیه جهت 

تاسیس 21 مجموعه گردشگری و اقامتگاه بومگردی جدید در پهنه استان اصفهان خبر داد.
 حمید امینی ادامه داد: از مجموع طرح ها و درخواست های ارایه شده توسط سرمایه گذاران گردشگری 
استان به ترتیب مجوز اولیه جهت تاسیس 11 طرح گردشگری و همچنین 1۰ طرح تاسیس اقامتگاه 

بومگردی صادر شد. وی در رابطه با طرح های مصوب در حوزه سرمایه گذاری گردشگری استان اظهار داشت: 
از مجموعه طرحهای ارایه شده مجوز تاسیس ۳ هتل و یک مهمانپذیر در شهر اصفهان به ویژه در محورهای 

شمالی، مرکزی و جنوبی شهر و مجوز اولیه تاسیس یک اقامتگاه سنتی با مرمت قلعه تاریخی حوزه شهر بهارستان، 
مجوز اولیه تاسیس دو اقامتگاه سنتی در محور تاریخی اصفهان و مجوز اولیه تاسیس یک سفره خانه سنتی در محور تاریخی 

بازار اصفهان صادر شد. معاون سرمایه گذاری و امور طرحهای اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: از دیگر طرحهای مصوب در این 
نشست می توان به صدور موافقت اصولی اولیه تاسیس یک مجتمع گردشگری در شهر شاهین شهر از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه 
و همچنین صدور موافقت اصولی اولیه جهت تاسیس دو مجتمع گردشگری در روستای »زفره« در محور تاریخی شرق شهرستان اصفهان و 

شهرستان خوانسار و همچنین صدور موافقت اصولی با تاسیس یک مجتمع گردشگری در شهرستان خمینی شهر اشاره کرد.

   قیمت هر کیلوگرم 
زعفران از مرز هشت 
میلیون تومان گذشت 
ســازمان  مدیرعامــل 
مرکزی تعاون روستایی 
ایــران دربــاره خریــد 
تضمینی زعفران گفت: پارسال ٦٨ هزار 
و ۵۰۰ تن از این محصول خریداری شد 
که ۴2 تن آن به طور شفاف در بورس کاال 

با ضمانتنامه های بانکی به فروش رفت. 
شــیرزاد ادامه داد: اکنون قیمت زعفران 

٦۰۵ یورو یا هشت میلیون تومان است. 
وی افــزود: هرچــه قیمت زعفــران به 
بهای منطقی آن نزدیک تر شــود به نفع 
تولیدکنندگانی است که در مناطق کمتر 

برخوردار زندگی می کنند. 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
گفت: سازوکارهای بورس باعث بهبود و 
تقویت بازار زعفران شــده تا جایی که به 
تعادل بازار و فراهم سازی بستر برندسازی 

انجامیده است.
وی ورود سازمان تعاون روستایی در بازار 
زعفران را ســبب کاهش نوسان قیمت 
و بروز مشــکل بــرای تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان دانست و ادامه داد: ما در 
ورود بعدی خود به بــازار زعفران از نظر 
انجمن هــای تخصصی و شــورای ملی 

زعفران استفاده می کنیم.
وی پیش بینی کرد: ســال آینده تولید 

زعفران به ۴۰۰ تن برسد. 

 دستورالعمل خرید توافقی خرما 
با موافقت وزیر 

شیرزاد گفت: خرید تضمینی خرما کار 
منطقی نیست، به همین دلیل ما خرید 
توافقی این محصول را در دستور کار داریم 
و وزیر جهاد کشاورزی با این اقدام موافقت 
کرده و دستورالعمل های آن تدوین شده 

است. 
وی افزود: این دستورالعمل تا 2 روز دیگر 
به امضای وزیر جهادکشاورزی می رسد. 

به گفتــه وی، خرید تضمینــی خرما از 
شهرهای خرمشهر و آبادان آغاز می شود 
و تاکنون پنج مرکز خرید راه اندازی شده 
است که پس از امضای وزیر، خرید توافقی 

آغاز می شود. 

وی گفت: در نظر داریم هر کیلوگرم خرما 
را به قیمت 2۹۰۰ تومان از تولیدکنندگان 
خریداری کنیم که قیمت خرمای درجه 
دو 1۵ درصد و درجه سه ۳۰ درصد کمتر 

از این نرخ است.
این مســئول خرید حدود هفت هزار تن 

خرما را برای امسال پیش بینی کرد. 

  ٢٥ هــزار تن ســیب زمینی 
خریداری شد 

مدیرعامــل ســازمان مرکــزی تعاون 
روستایی ایران گفت: امسال برای حمایت 
از تولید، 2۵ هزار تن سیب زمینی بهاره با 
هدف مدیریت بازار و جلوگیری از ضایعات 

به صورت تضمینی خریداری شد.
به گفته وی، ســازمان مرکــزی تعاون 

روستایی برای حمایت از تولیدکنندگان 
و تعادل بازار در زمان اوج تولید و زمانی که 
محصول روی دست تولیدکنندگان باقی 

می ماند، وارد عمل می شود.
سیزدهم شهریور 1۳۷۰ راه اندازی بخش 
تعاونی اقتصاد به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رســید و وزارت تعاون با هدف 
اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی 

از این بخش در همان سال تشکیل شد.
از این رو، سیزدهم شهریورماه به نام روز 

تعاون نامگذاری شده است.
سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی براساس 
قانون اساســی باید 2۵ درصد باشد که 
اکنون حدود ٦ درصد اعالم شده است و 
انتظار می رود در پایان برنامه ششم توسعه 

)1۴۰۰- 1۳۹٦( به 1۵ درصد برسد. 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:

کمبودی در تامین شیرخشک نداریم

گردشگری

 سازمان مرکزی تعاون 
روستایی برای حمایت از 

تولیدکنندگان و تعادل 
بازار در زمان اوج تولید و 

زمانی که محصول روی 
دست تولیدکنندگان 

باقی می ماند، وارد عمل 
می شود.

 مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: اکنون 
هیچ کمبودی در تامین شیرخشک نداریم و هفته آینده 
حدود هشــت هزار تن از ذخایر این کاال در انبارهای 

سازمان، به بازار عرضه می شود.
»حسین شیرزاد« در حاشیه ســیزدهمین جشنواره 
تعاونی های برتر ملی افــزود: با وزارت صنعت برای لغو 
ممنوعیت صادرات شیرخشک در حال مذاکره ایم. وی 
اضافه کرد: منع صادرات آسیب جدی به توسعه صنعت 
دامپروری و صنایع لبنی وارد می کند.شیرزاد ادامه داد: 
در زمینه تولید شیرخشک باید به سمت افزایش کیفیت 

گام برداریم. 
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عضو کمیسیون بودجه:
طرح تامین کاالهای 
اساسی تصویب نشد

عضو کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس از مصوب نشدن طرح تامین 
کاالهای اساسی به دلیل مخالفت 

دولت در این کمیسیون خبر داد.
محمد خدابخشی در رابطه با طرح 
دو فوریتی تامین کاالهای اساسی 
کــه دو روز پیــش در مجلــس با 
فوریت آن موافقت شده بود، اظهار 
داشــت: با توجه به اینکه این طرح 
به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع 
شــده بود، با حضور اعضا به بحث و 
بررسی گذاشته شده، اما دولت با آن 
مخالفت کرد.  عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس تاکید کرد: دولت 
معتقد اســت برای تامین کاالهای 
اساسی مایحتاج مردم برنامه های 
مختلفی دارد، اما هنوز این برنامه ها 
مشخص نشده است.    در ماده واحده 
این طرح آمده است که دولت موظف 
است حداکثر ظرف مدت دو ماه از 
تاریخ ابالغ این قانون،  شبکه توزیع 
کاالهای اساسی مورد نیاز خانوارها 
را با استفاده از تعاونی های مصرف 
کارگری، کارمندی و روستایی و ... به 
گونه ای ساماندهی کند که نیازهای 
اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان و بر اساس نرخ ارز 

ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد. 

فارس
خـــبـــر
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گرانی زیرپوستی 
در هتل ها

برخــی هتل هــا 
درحالی خدماتشان 
را به خارجی ها ارزی 
و گران تر از قیمت معمول می فروشند که 
رییس جامعه هتلداران ایران اعالم کرد: 

هتل ها هنوز دو نرخی نشده اند.

 اوایــل مردادماه امســال جامعه هتلــداران از 
تصمیمی برای دو نرخی کردن اقامت در ایران 
خبر داد، بهانه نوســانات ارز و ایجاد مشکالتی 
برای مســافران خارجی در محاسبه نرخ اقامت 
به ریال بود که هر روز تغییر می کرد. هتلداران 
اواخر همان ماه در نشســتی با رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
این درخواســت را مطرح کردند که علی اصغر 
مونسان در این باره اظهار نظر کرد: »در مجموع 
با این تصمیم موافقیم؛ چرا که باید از هتلداران 
حمایت کنیم تا سطح ارایه خدمات را گسترش 
دهند، اما ممکن است این موضوع عوارضی برای 
سایر بخش ها داشته باشد، به همین دلیل تشکیل 
یک کمیته برای بررسی این مورد با حضور جامعه 
هتلدارا ن و دفاتر خدمات گردشگری با معاون 
گردشگری می تواند اثرگذار باشد تا همه عوارض، 
مزایا و معایب این طرح دیده شود و تصمیم خوب 

و اثرگذاری بدون هرگونه حاشیه اتخاذ شود. «
معاون گردشگری هم در ادامه این رایزنی ها از 
احتمال نصب تابلو ارزی در رزرواسیون هتل ها 
خبر داد و درباره این اقدام توضیح داد که »قرار 
نیست با احتساب نرخ دالری برای گردشگران 

خارجی قیمت اتاق هتل ها افزایش یابد. باید در 
این باره با هتلداران جلسه ای برگزار کنیم تا این 
نرخ کارشناسی شود. شاید به این نتیجه برسیم 
که در بخش رزرواسیون هتل ها تابلوی نرخ ارزی 
نیز نصب شود تا گردشگر ســردرگم برای پیدا 
کردن نرخ ارزی در همان روز نماند.  چون همیشه 
گردشگران و هتلداران این مشکل را داشتند که 
نمی دانستند با کدام نرخ باید ارز را تبدیل کنند. 
متاسفانه در این راســتا اقداماتی هم انجام شد. 
مثال گزارش می رسید که راننده ها دالر را برای 
گردشــگر چنج می کردند. باید صحبت شــود 
که برخی از صرافی ها این اقدام را انجام دهند و 

گردشگران در صرافی دالر را چنج کنند. «
حاال برخی هتل ها پیش از آن کــه تاییدیه دو 
نرخی صادر شود، خودشان دست به کار شده اند 
و خدماتشان را ارزی ـ ریالی می فروشند؛ هرچند 
که برخی دیگر ایــن کار را از مدت ها قبل حتی 
پیش از نوسانات شدید ارز، انجام می دادند. با این 
ـ رییس جامعه هتلداران  حال جمشید حمزه زاده 
ایرانـ  منکر این قضیه شــد و گفــت: طرح دو 
نرخی شدن هتل ها هنوز اجرا نشده و پیشنهاد 
ما در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری درحال بررسی است.
او اضافه کــرد: کاری که هتل هــا اکنون انجام 
می دهند چنج )تبدیل( ارز است و خدماتشان دو 

نرخی )ارزیـ  ریالی( نشده است.
بررسی های خبرنگار ما  از هتل ها نیز اظهارات 
رییس جامعه هتلداران را تا حدی تایید می کند؛ 
چرا که رزرواسیون برخی از هتل ها این روزها در 
مواجهه با مسافر خارجی مشابه چنجرهای ارز 

عمل می کنند.

یکی از تورگردان ها گفت: بیشتر هتل ها خدمات 
را با مســافر خارجی ارزی حساب می کنند، اگر 
آن مسافر و یا آژانس نتواند و یا نخواهد ارز بدهد، 
رزرواسیون هتل آن قیمت را که به یورو و یا دالر 
اعالم شده به نرخ روز محاسبه کرده و ما به ازای آن 
را تحویل می گیرد که دست کم قیمت اتاق دو تا 

سه برابر بیشتر می شود.
رییس جامعه هتلداران ایران پیش تر این اقدام 
هتل ها را که چند سالی است تدام دارد، تخلف 
دانسته و گفته بود: اگر ما کرایه های اتاق هتل ها را 
ارزی کنیم، همان قیمت ریالی را با توجه به نرخ 
بانک مرکزی به ارز تبدیل می کنیم. کرایه اتاق 

نباید بیشتر از نرخ ریالی آن باشد.
به گفته برخی از آژانس دارها که رزرو اتاق برای 
تورهای خارجی ها در فصل پاییز را شروع کرده اند، 
در بعضی از هتل ها نرخ های ارزی افزایش یافته، 
این درحالی است که طبق روال هرسال، مهرماه 

باید این افزایش قیمت را لحاظ کنند.
یکــی از برگزارکنندگان تورهــای اروپایی نیز 
گفت: هتل ها هنــگام رزرو وقتی متوجه هویت 
خارجی مسافر می شوند ک نرخ را ارزی محاسبه 
می کنند که مابه ازای آن را بــه قیمت روز، از ما 
تومان می گیرند. با این اقدام قیمت اتاق گاهی تا 
بیشتر از دو برابر افزایش پیدا می کند. درست است 
که تورها سال پیش با پایه ارزی پایین تری فروخته 
شده اند و تصور بر این است که اختالف ارز سود 
زیادی را عاید تورگردان ها خواهد کردد، اما هزینه 
خدمات به همان نســبت باال رفته و این سودی 
که همه از آن حرف می زنند چندان قابل توجه 
نیست، چون آژانس تمام هزینه ها را به قیمت روز 
و با ریال پرداخت می کند، درحالی که به خاطر 
تحریم و مشکالت نقل و انتقال ارز به کشور، هنوز 
پولی بدست نیامده است، بنابراین باید از جیب 

خرج کنیم تا وقتی که جبران شود.
رییس جامعه هتلــداران از زمانی که زمزمه دو 
نرخی شدن هتل ها بلند شده منکر اعمال هرگونه 
سیاستی برای افزایش نرخ شده است. او پیش تر 
هم به ایسنا گفته بود: دو نرخی و یا ارزی شدن 
هتل ها، میان بــری برای گران تر کــردن کرایه 
اتاق ها نیست، اما نرخ های ارزی با توجه به اقتضاء 
کشور تعیین خواهد شد، طبیعتا ما نمی توانیم 
هتل هایمان را با لندن، پاریس و یا حتی ترکیه 
مقایسه کنیم، اما برای شفاف سازی و جلب نظر 
مهمانان خارجی بهتر است این تغییرات را اعمال 
کنیم تا مسافر خارجی از سردرگمی نجات یابد ...  
 این درحالی اســت بررســی تابلو نرخ برخی از 
هتل ها به ویژه پرستاره ها از جابه جایی نرخ های 

ارزی و افزایش قیمت آن ها حکایت دارد.
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توسعه اینترنت روستایی برای رونق کسب وکار فضای مجازی
وزیر ارتباطات گفت: توسعه اینترنت پرســرعت در نقاط روستایی با هدف رونق کسب وکارهای فضای 

مجازی صورت می گیرد.
محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به سفر خود به استان سیستان و بلوچستان، در اینستاگرام نوشت:یکی 
از اهداف مهم توسعه پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت در نقاط روستایی، رونق کسب و کارهای خرد 

و منحصر به فرد در فضای مجازی است.
وی ادامه داد: از این طریق امکان معرفی و عرضه محصوالت و صنایع دستی مردم در دور دست ترین مناطق 

کشور فراهم خواهد شد.
وزیر ارتباطات گفت: دیروز در مسیر چابهار به زاهدان در تنگه سرحه توقف کوتاهی داشتم و با چند هنرمند سرحه ای دیدار 

کردم. سکه دوزی و حصیربافی از صنایع دستی ساده اما زیبای این منطقه بود. مطالبه این هنرمندان روستایی برای تقویت پوشش 
تلفن همراه و اینترنت پرسرعت هم شگفتی آور بود و هم خوشحال کننده. آنها دوست دارند صنایع دستی خویش را به ایران و دنیا معرفی و 

عرضه کنند.
وی اظهار امیدواری کرد که ظرف یکماه پوشش ارتباطی و اینترنت پرسرعت این منطقه کامل شود. 
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براساس اعالم قبلی ؛
 پایان مهلت 

تلگرام های فارسی 
برای بومی شدن

 بــا پایــان یافتن مهلــت فعالیت 
نسخه های فارسی تلگرام در کشور، 
پیام رسان  های هاتگرام و طالگرام 
باید از روز ۱۵ شهریورماه به عنوان 
یک پیام رسان بومی فعالیت کنند 
و در غیراین صورت فیلتر می شوند.

 پــس از مسدودســازی شــبکه 
اجتماعی تلگرام در کشــور، عالوه 
بر پیام رسان های بومی در کشور، 
نسخه های هاتگرام و تلگرام طالیی 
نیز به عنوان نســخه های فارسی 
تلگرام بدون فیلتر در اختیار کاربران 

قرار گرفت.
به گفته عالالدین بروجردی عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلــس، تلگرام طالیی و 
هاتگرام به عنوان جایگزینی برای 
تلگرام ۲۰ میلیون عضــو در ایران 
دارند و تا پیش از این مسئوالن اعالم 
کرده بودند کــه فعالیت آنها بدون 

مانع است.
امــا اوایــل مردادماه ابوالحســن 
فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای 
مجازی در پاسخ به مهر، اعالم کرد: 
آخرین مهلتی که به فعالیت بدون 
فیلتر نســخه های فارسی تلگرام 
 از جمله هاتگــرام و تلگرام طالیی

 داده ایم ۱۵ شهریورماه است.
وی درباره حمایت صورت گرفته از 
فعالیت نسخه های فارسی تلگرام 
در کشور گفت: در حقیقت ما از ابتدا 
در سیاســت های خروج از انحصار 
تلگرام، دوران گذاری را برای فعالیت 
نسخه های فارســی این شبکه در 
کشور قائل شــدیم و پذیرفتیم که 
شبکه های هاتگرام و تلگرام طالیی 
بدون فیلتر چندماهی در کشور فعال 
باشند؛ اما آخرین مهلتی که به اینها 
داده ایم، ۱۵ شهریورماه است و این 
شــبکه ها باید تا این تاریخ به پیام 
رسان صددرصد بومی تبدیل شوند.

در این زمینه امیرخوراکیان معاون 
مرکز ملی فضای مجازی نیز گفته 
اســت: با توجه به این مهلت داده 
شده بقای این نرم افزارها بستگی 
به فعالیت آن هــا دارد. اگر بتوانند 
ظرفیتی برای مستقل شدن فراهم 
کنند طبیعتــا می تواننــد ادامه 
 فعالیت بدهند اما به طور یقین دیگر 
نمی توانند به عنوان نرم افزارهای 
واســطه ای برای استفاده از تلگرام 

ادامه فعالیت بدهند.
وی افزود: طی مهلت داده شــده 
چنانچــه نتواننــد انتظــارات را 
بــرآورده کنند قطعــا تصمیمات 
الزم اتخاذ خواهد شد و امکان ادامه 
 فعالیت آن ها به این شــکل میسر 

نخواهد بود .
بررسی ها نشــان می دهد که در 
فاصله یک روز باقی مانده تا پایان 
مهلت داده شــده به نســخه های 
 فارســی تلگرام، تکلیــف فعالیت
 شــبکه های هاتگــرام و طالگرام 
در کشور هنوز مشــخص نیست 
و پیگیری خبرنگار مهــر از مرکز 
ملی فضای مجازی بــرای آخرین 
وضعیت این شبکه ها راه به جایی 

نبرده است.
آمارهای ارایه شده نشان می دهد 
که قبــل از فیلتر شــبکه خارجی 
تلگرام در ایران، بیش از ۶۰ درصد 
کاربران ایرانی از این پیام رســان 
استفاده می کردند و پس از فیلتر 
شــدن این شبکه در کشــور،  ۲۹ 
میلیون نفر به عضویت پیام رسانهای 

بومی درآمده اند.

مهر
گــزارش
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 S10 آیا گلکسی
به حاشیه های 
نامتقارن مجهز 

می شود؟

برخی منابع اعالم کرده اند که گلکسی اس ۱۰ سامســونگ احتماال با حاشیه های 
نامتقارن به بازار عرضه می شود که در نوع خود یک حرکت رو به جلو برای سامسونگ 

است.
بعد از گلکسی اس۹، حاال نوبت به نسل بعدی کهکشانی های سامسونگ رسیده است 
و کره ای ها قصد دارند با معرفی این نسل جدید، کار ناتمام خود را تمام کنند. دیروز در 
توییتر خبرهایی مبنی بر تجهیز گلکسی S۱۰ به نمایشگری با حاشیه های نا متقارن 

به گوش می رسید.
حاشیه نا متقارن به این معنی است که باالی نمایشگر نسبت به پایین آن حاشیه های 
بیشتری دارد. اما با این وجود، نسبت نمایشگر به بدنه در اس ۱۰ از پیشینیان آن بیشتر 
خواهد بود. گفته می شود که دلیل استفاده از حاشیه های نامتقارن در کهکشانی جدید 
بحث جایگذاری اجزا است. هنوز مشخص نیست که اجزای اس ۱۰ چگونه در کنار هم 

قرار خواهند گرفت که سامسونگ را وادار کرده به سراغ حاشیه های نا متقارن برود.
در مقایسه با پرچم داران سال ۲۰۱8، گلکســی S۱۰ به احتمال زیاد با سنسور اثر 
انگشت درون نمایشگر و دوربین 3 بعدی عرضه می شود. وقتی که شرکت هایی مانند 
اپل و شــیائومی با معرفی محصوالتی با بریدگی در باالی نمایشگر خود را به عنوان 
شرکت های نوآور معرفی می کنند، سامسونگ نیز می تواند با بکارگیری یک دوربین 
3 بعدی در اس ۱۰ برای رقبا خط و نشان بکشد؛ حتی اگر قیمت آن ضخیم تر شدن 
حاشیه های دستگاه باشد. با استفاده از چنین دوربینی، سامسونگ می تواند دقت و 
سرعت سیستم تشخیص چهره خود را باالتر ببرد و قابلیت های استفاده از اموجی را 

بهبود دهد.

 پشتیبا نی 
شیائومی می 

میکس 3 از شبکه 
 5G

هفته گذشته کمپانی شیائومی با انتشــار یک تصویر، مکانیزم کشویی دوربین را در 
پرچمدار می میکس 3 به نمایش در آورد که در واقع راهکاری برای جلوگیری از تعبیه 
بریدگی روی نمایشگر است. حاال مدیر محصول شیائومی، داناوان سانگ اخیرا با انتشار 

.۵G یک تصویر، قابلیتی مهم را تایید کرده است: پشتیبانی از
پرچمدار می میکس 3 قرار است ی ماه اکتبر امسال عرضه شود؛ ماه ها زودتر از اینکه 
سایر کمپانی های تولیدکننده از دیوایس های مبتنی بر ۵G خود رونمایی کنند یا 
زیرساخت های الزم از سوی اپراتورهای مخابراتی فراهم آید. اما سانگ می گوید که 

شیائومی »نمی تواند برای آغاز به کار رسمی ۵G طی سال آتی میالدی صبر کند.«
همانطور که می توان از تکنولوژی ۵G شیائومی انتظار داشت، به گفته سانگ باید 
منتظر سرعتی »تا ۱۰ برابر ســریع تر« نســبت به 4G بود که البته به خاطر تنوع 

تکنولوژی های 4G، نمی توان از این جمله به رقمی مشخص رسید.
در تصویر منتشر شده می توان دید که می میکس 3 از باندهای گوناگون در تاسیسات 
شیائومی استفاده می کند؛ اما از اتصاالت 4G هم کماکان به عنوان تکیه گاهی برای 
۵G پشتیبانی می شود. اما تصویر فوق حامل هیچ اطالعاتی درباره قابلیت های تئوری 
دستگاه نیست و باید دید اپراتورها از چه شبکه هایی در سرسر جهان استفاده خواهند 

کرد.
در نهایت باید افزود که می میکس هم اکنون برجسته ترین موبایلی است که بزودی با 
قابلیت های ۵G رونمایی می شود. موتو زی 3 قرار است با یک ماژول موتوماد مجهز 
به مودم اسنپدراگون X۵۰ از ۵G برخوردار شود و هواوی و ال جی هم برای معرفی 

نخستین دیوایس ۵G خود طی نیمه نخست ۲۰۱۹ برنامه ریزی کرده اند.

تــــازه هـــا

جی اس ام
خــبـــر

زومیت
دیجیاتوخــبـــر

خــبـــر

تمــام  واقــع  در 
قراردادهای اســتخدام 
مجلس شامل بند ۹۰ 
روزه بــود تا اگــر الزم 
بود آن قــرارداد بدون 
هیچ توضیحی فســخ 
شــود. چرا؟ زیرا هیچ 
 چیز مانند اســتخدام اشتباهی افراد 
نمی تواند زمان، پول و دیگر منابع یک 
شرکت را هدر بدهد. دالیل این امر را 

در زیر بخوانید.

 چرا اکثر انســان هــا در کار 
جدیدشــان شکست می خورند 

در حالی که تجربه  کافی را دارند؟
غالب مــردم خیال مــی کنند دلیل 
دوام نیــاوردن اســتخدامی هــای 
 جدید، نداشــتن مهــارت های الزم

 است.
 J.T. امــا بــر اســاس تجربیــات 
O’Donnell )موسس و مدیر عامل 
موسســه Work It Daily که به 
 افراد دچار مشکل در کارشان، کمک

 می کنــد( معمــوال ویژگــی های 
شــخصیتی فرد و یا رویکرد او در کار 

باعث اخراج زود هنگامش می شود.
اگر شخص نتواند با فرهنگ محیطی 
که در آن کار می کند ســازگار شود، 
همکاری آن هایی که مــی توانند، با 
او سخت می شود. کارمندان شرکت 
مذکور تمایلی به کار کردن با کســی 
ندارند که قابل اعتماد و احترام نیست. 
این امر مشکالت کار تیمی را به همراه 

خود می آورد.

از این جا می توان به اهمیت قرارداد 
۹۰ روزه پی بــرد. زیرا عملکرد تیمی 
 کــه کارش را به بهتریــن نحو انجام 
می دهد، با آمدن کســی که مناسب 
نیســت؛ کاهش می یابد. پس بهتر 
است فرد نامناسب حذف شود، تا این 

که گروه تاوان آن را بدهد.

این 5 نشانه، نشان دهنده  دوام 
نیاوردن استخدامی جدید است:

  من می توانم همــه  کار را انجام 
دهم

 زمانی که اســتخدامی جدیــد ادعا 
می کند که همه فن حریف اســت، 
نشــان می دهد نســبت به دیگران 
احساس برتری دارد. البته اعتماد به 
نفس مهم است، اما فردی که چنین 
ادعایی می کند مانند فروشنده  روغن 
مار اســت )کاله بردار و متقلب(. به 
 یاد داشــته باشــید هر کس در تیم، 

ویژگی های خاص خودش دارد.
در ۹۰ روز اول، استخدامی های جدید 
باید زمان شان را صرف این کنند که 
چگونه می توانند به تیم در موفقیت 

شدنش کمک کنند.

 شما باید حول انتظارات من کار 
کنید

زمانی که یک استخدامی جدید قبل 
از این که کاری برای شــرکت کند، 
خط و نشان تعیین می کند؛ در واقع 
 کار بیشــتری برای دیگــر افراد تیم 

می سازد.
اســتخدامی جدید باید راه هایی را 
بیاموزد که بتواند کار تیم را آسان تر 
نموده و به آن هــا کمک کند. هر چه 
شخص کار بیشــتری برای تیم کند، 

حضورش ضروری تر می شود.

  من تنها با افراد مهم هم صحبت 
می شوم

کسانی که فقط برای صحبت با افراد 
مهم شــرکت ذوق زده می شــوند، 
 برای کار تیمی مناســب نیســتند. 
آن ها فرصت طلب هستند. زمانی که 
استخدامی جدید عالقه ای به ارتباط با 

منشی یا افراد دیگر بخش ندارد، نشان 
دهنده  این است که او اهمیت همکاری 

با اعضای تیم را نمی داند.
استخدامی های جدید باید در ابتدا با 
هر کس که می توانند دوست شوند، 
زیرا نمی دانند به هنگام نیاز، چه کسی 

می تواند واقعا به آن ها کمک کند.

   من مشتاق ترفیع هستم
استخدامی های جدیدی که متقاضی 
نقش های بزرگ تر یا ترفیع هستند، 
اساســا خود شــیفته اند. این افراد با 
چنیــن رویکردی برای رســیدن به 
اهداف شان از روی هر کس که الزم 
باشد، می گذرند و هر کاری که الزم 

باشد، می کنند.
استخدامی های جدید باید بر کسب 
مهارت در کارشــان متمرکز شوند و 
بتوانند انتظارات زیــادی را برآورده 
کنند. انجام دادن کار به بهترین شکل 
و به دست آوردن احترام و اعتماد در 

ترفیع یافتن موثر هستند.

  من می توانم کار کنم اما انتظار 
بیش از حد از من نداشته باشید

استخدامی های جدیدی که کم ترین 
توان شان را برای کار می گذارند، به 
ایجاد رابطه  سودمندانه  دو طرفه برای 
رییس و خودشــان متعهد نیستند. 
زمانی که استخدامی جدید اهمیتی 
نمی دهد که رییــس از عملکردش 
راضی است یا خیر، یا تنها به کار عادی 
 خود یا حتی کمتــر از آن متعهدند، 
نمــی تــوان بــرای زمانی کــه کار 
 بیشتری وجود دارد روی آنها حساب 

کرد.
اســتخدامی های جدید نه تنها باید 

انتظارات رییس را براورده کنند بلکه 
باید به دنبــال راه هایی باشــند که 
انتظارات بیشتری بیابند. منظور این 
نیست که ســاعات اضافی در شرکت 
بگذرانند تا کارها را انجام دهند، بلکه 
راهی بیابند که کارهای شــرکت در 
زمان کمتری انجام شــود تــا بتوان 

زودتر به جلو پیش رفت.
اگر شما مسئول اســتخدام هستید 
به خوبی اســتخدامی های جدید را 
نظارت کنید تا به محض دیدن چنین 
اشتباهاتی، قبل از اینکه ضرر بیشتری 
به شرکت وارد شود، فرد مضر را حذف 

کنید.
اگر شما استخدامی جدیدی هستید، 
فعال باشــید و برای کســب تجربه  
بیشــتر از دیگــران کمــک بگیرید 
تا مطمئن شــوید ۹۰ روز اول تان را 
به خوبی طی خواهید کــرد. در غیر 
این صورت زودتــر از آن که فکرش 
 را بکنید باید به دنبــال کار جدیدی 

بگردید.

پنج ویژگی استخدامی جدید ناسازگار با محیط؛

این  نیرو به درد شما  نمی خورد !

اگر شما مسئول 
استخدام هستید به 

خوبی استخدامی های 
جدید را نظارت کنید تا 

به محض دیدن چنین 
اشتباهاتی، قبل از 

اینکه ضرر بیشتری به 
شرکت وارد شود، فرد 

مضر را حذف کنید.
اگر شما استخدامی 

جدیدی هستید، 
فعال باشید و برای 

کسب تجربه بیشتر از 
دیگران کمک بگیرید 

تا مطمئن شوید 90 روز 
اول تان را به خوبی طی 

خواهید کرد. 

90 روز اول کار یک کارمند نشــان می دهد که آیا می 
تواند در آن کار باقی بماند یا خیر. دانشکده مدیریت 
اسلون MIT )موسســه ی تکنولوژی ماساچوست( در 
تحقیقی نشان داده که هزینه استخدام و آموزش افراد، 
1.25 تا 1.4 حقوق سالیانه آن هاست. پس از نظر مالی 

استخدام درست برای شرکت اهمیت دارد.
ســابق بر این در مجلس نمایندگان آمریکا، وظیفه ی 
استخدام کننده ها این بود که هر متقاضی کاری که زیر 
حد میانگین انتظارات شرکت را داشت، استخدام کنند. 
سپس او را با آموزش دادن به حد انتظارات برسانند، یا 

به مدت 90 روز او را راهنمایی کنند.

Inc :منبع
یـــادداشت
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،،
اگر شخص نتواند با فرهنگ محیطی 

که در آن کار می کند سازگار شود، 
همکاری آن هایی که می توانند، با 

او سخت می شود. کارمندان شرکت 
مذکور تمایلی به کار کردن با کسی 

ندارند که قابل اعتماد و احترام نیست. 
این امر مشکالت کار تیمی را به همراه 

خود می آورد.

احتمال عرضه 
اپل واچ با قابلیت 

»نمایشگر 
همیشه روشن« 

 

 Always On اخیرا اپل پتنت جدیدی را به ثبت رسانده که احتمال انتشار ویژگی
Display را برای اپل واچ تقویت کرده است.

نمایش زمان در اپل واچ هیچگاه امری دشوار نبوده است؛ با یک چرخش ساده  مِچ دست، 
کاربران می توانند زمان را روی صفحه نمایش اپل واِچ خود مشاهده کنند. با این حال، 
یکی از پرتکرارترین درخواست هایی که کاربران این ساعت هوشمند از اپل داشتند، 
اضافه شدن حالِت نمایشگر همیشه روشن بوده تا همواره زمان روی صفحه نمایش 
این ساعت هوشمند نقش بسته باشد. حال باتوجه به پتنت که به تازگی اهالی کوپرتینو 
به ثبت رسانده اند، به نظر می رسد که چنین قابلیتی در راه اپل واچ باشد. این پتنت به 
مشکل Burn-in در صفحه نمایش های اولد می پردازد. برای آن دسته از افرادی که 
با این مشکل آشنا نیستند، باید بگوییم که در اثر ثابت ماندِن تصویر در پنل های اولد، 
پدیده ی Burn-in رخ می دهد که به دنبال آن، همواره هاله ای از تصاویر پیشین در 
پس زمینه مشخص است؛ البته این مشکل تنها به صفحه نمایش های اولد منحصر نیست 
و در دیگر انواع نمایشگر به مقدار کمتر وجود دارد. تولیدکنندگان گوشی های هوشمند 
که از ویژگی نمایشگر همیشه روشن در ساخته های خود بهره می برند، برای جلوگیری 
از وقوع چنین مشکلی، اطالعات نمایشی را به آرامی در سراسر صفحه نمایش حرکت 
می دهند؛ اما ساعت های هوشــمند به  این دلیل که نمایشگِر کوچکی دارند، اجرای 
این تکنیک را ســخت می کنند. حال اپل در پتنِت جدید خود عنوان کرده که آن ها 
می خواهند با بهبود متدهای جمع آوری و ذخیره ی داده های هر پیکسل بر این مشکل 
فائق آیند. چنین متدی به دستگاه اجازه می دهد تا دستگاه به صورت خودکار با تنظیم 

هر پیکسل جلوی وقوع پدیده ی Burn-in را بگیرد.



Mainly inland, their initial purpose was to provide 
a space for exchange and respite for merchants 
moving across the great trading routes of North 
Africa and the Middle East. As these cities 
developed they grew to be leading centers of 
learning both for scholars and artisans. 
As merchants and students moved between cities 
they spread with them not only their knowledge 
of science and religion but also an understanding 
of architecture. From this, a certain language 
of design, developed unifying and identifying 
Muslim places across the chain. These Islamic 
architectural elements are most noticeable in the 
shape of mosques, with their distinctive forms 
of courtyards, minarets, and domes, but are also 
reflected on a wider scale across towns and cities.
 Alongside this architectural language, closer 
inspection reveals individual touches, where 
each region and city developed its own style, using 
different building materials and decoration to 
express its identity and culture. Some of the most 
striking examples of this are the Djenne Mosque 
in Mali and the palace of Al-Hambra in Granada, 

Spain.
The elements of the buildings and cities were not 
only designed for their great beauty but also held 
within them a physical expression of Islamic life 
and spiritualism. The cities were not simply a 
collection of buildings, peppered throughout a 
public area, but were a collective of buildings and 
gardens. The person moving through them would 
experience a flow between large open spaces, built 
to accommodate collective gatherings and smaller 
more intimate areas in the market or in courtyards.
 The mosque itself would be flanked by minarets, 
great tall towers marking both the territory of 
the building and reaching up, connecting the 
horizontal flat earth with the heavens. The final 
culmination of this flow of space would be the 
prayer hall of the mosque, a place where the earth, 
with its four walls, and four seasons, meets heaven, 
a universal circle reaching up into the sky.
One of the most remarkable Islamic cities is 
Isfahan (also called Esfahan or Hispahan), today 
the third largest city in Iran. Set against a backdrop 
of snow-capped mountains, the city is populated 
by both Islamic and pre-Islamic buildings. 
Although it has existed in some form since pre-
historic times, it was not until the era of Shah Abbas 
I, in the late sixteenth century that much of what 
still stands in the city was built. It was Shah Abbas, 
who decided to make Isfahan the capital of his 
Safavid dynasty and to build a breathtaking city of 
parks, libraries, and mosques remarkable in their 
SCALE and the beauty of their decoration. At this 
time Isfahan had a population of around 600,000 

people with an astonishing number of buildings: 
160 mosques, 48 religious schools, 1,800 SHOPS 
and over 270 public baths. It had become such a 
melting pot of travelers and cultures that it was 
also referred to as ‘Nesf-e-Jahan’ meaning ‘half the 
world’ in Persian.
The buildings of Isfahan demonstrate some of the 
particular artistic characteristics that developed 
in the Persian region. The gates of the mosques, 
or ‘Evans are massive in scale and decorated with 
vibrant colored tile work. On a practical level, 
these mosaics protected the bricks beneath but 
also lifted the buildings with bright colors and 
intricate geometric designs. The artisans’ level 
of skill reached such a height that they were able 
to overlay all smaller niches, concave arches, and 
domes of the buildings with minutely detailed and 
complex patterns. Some of these also depicted 
calligraphy, translated from the page to the wall 
in tile work. This calligraphy elevated the beauty 
of the buildings yet further by emblazoning them 
with the word of God. Many of the artisans who 
created these buildings and their decoration 
were thought to have been influenced by Sufism, 
a spiritual exploration of Islam. This architecture 
was not simply an exercise in building cities, but 
also an attempt to open souls to the wonder of the 
divine through the most extraordinary scale and 
beauty of the spaces they created.
 Isfahan was awarded UNESCO world heritage 
status in 1979 both because of its architectural 
significance and as a reflection of the tangible link 
between its design and Islamic belief and customs.

Islamic Architecture , 
Isfahan 
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The great cities of the Islamic world form 
a CHAIN reaching from northern India 
to the Andalusian region in modern 
Spain, encompassing Marrakech, Cairo, 
Damascus, and Baghdad along the way. 
These places were constructed along 
trade routes, some pre-dating the coming 
of Islam, others built as a result of its 
conquest of new areas. 

400-years 
old Khansar 
watermill; 
new tourist 
attraction

400-years old 
Khansar watermill 
is the only remained 
watermill in Khansar 
that has been 
abandoned and 
neglected since many 
years ago.
Khansar is one of the 
counties of Isfahan 
province that its 
history dates back 
to before Islam. This 
county is considered 
as one of the first 
main centers of 
civilization and 
social  life in the area. 
Many springs and old 
water equipment like 
watermills are among 
the most important 
attractions in this 
county.
Before Sassanid era, 
watermills were 
tied to a camel with 
a gear; but Romans 
taught Iranian how to 
construct watermills. 
When Roman Empire 
was defeated by 
Iran in two battles, 
Valerianos was 
captured in the 
second battle, and 
kept in a castle in 
Shooshtar for 10 
years.
At that time, the king 
of Iran promised to 
release the slaves 
from the prison under 
one condition; every 
slave who teaches 
Iranian people the 
skills of reading, 
writing, making craft, 
or any other art will 
be released. Those 
who were in the castle 
agreed the proposed 
condition and built 
the old Dezful bridge; 
the bridge that cars 
still cross on it.
The rest of the slaves 
teach the watermill 
c o n s t r u c t i o n ; 
Khansar watermill is 
one of those promised 
watermills. Now, the 
watermill area in 
khansar has become 
a tourist attraction; 
people come to visit 
this 400-years old 
watermill, drink tea, 
buy souvenirs and 
take photos with the 
watermill.
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where to eat

where to stay

Ahang Cafe offers the best quality to its customers 
since 2006.

Location and Contact Information
Address: Chaharbagh Abbasi Ave., Sepahan Lane, 
Esfahan 8135633954, Iran
Location: Middle East  >  Iran  >  Isfahan Province  >  
Esfahan
Phone Number: 9832204170

See what travellers are saying:

parinaz1373p,Esfahan, Iran: Good coffe.beautiful 
place.free wife.Under the tables there are tabs that 
customers have written on it.
Jannim1966: Charming, excellent coffee
Friendly small business in a side street in central 
shopping area walking street. No toilet, no wifi (yet). 
Fast service of excellent coffee.
emmaf1991,Zurich, Switzerland: Best coffee we 
could find!
If you want good coffee, here’s the place. Good service 
too and a cosy atmosphere. Try the apple cake if 
you’re feeling peckish...
Evert G: Fantastic coffee and owners!
A hidden gem in a quiet street right in the middle 
of Isfahan. The coffee is one of the best in Iran. The 
owners are super friendly. Highly recommended for 
anyone who loves coffee. Oh, and it comes with a free 
water and small juice.
snflpp,Pokhara, Nepal: Good tea.
Friendly staff, nice cup of tea or juice.. Small but cozy 
interior. Located next to the main road of Esfahan. 
Worth a visit!

Our hostel is located in center of Isfahan with a great 
quality of accommodation & food which has easy access to 
famous places, suits travelers & backpackers & organize 
a diversity training seminars. Come & enjoy our fully-
renovated sparkling clean & spacious house. If you 
choose us, you will -Get easy access to most historical land 
marks, public transportation, coffee shop, restaurants, 
etc. -Try various activities such as: cuisine class ,yoga 
class,booking club,camping and... -Hang out with the 
cool team who knows the city by heart -Discover your 
talents and you are much welcome to work with our team 
Looking forward to see you & work with you at Mahbibi 
Hostel in Isfahan.:rose:
Alexandra K: The best hostel in Iran
The location is amazing, 10 minutes walking to the bridge 
and 15 minutes to the main square. The area is nice, so you 
can easily walk to the main spots. The rates are also good, 
they provide a nice breakfast and it is included, they also 
have free walking tour everyday to the city center, square, 
mosques and bazaar, I found it really nice. Even though the 
hostel, rooms and standards are nice, but the highlight 
of our 3 nights stay was the staff, they are really amazing 
which makes you feel like home, they provide you any 
help you need and they love to explain you the Iranian 
culture language and are open about the different topics 
as well, we found them really interesting as they are super 
open-minded and mostly have a background of arts.
Feyza D: Tranquility in the center of Esfahan
I stayed in Mahbibi hostel for three nights and had a lovely 
time there. It is very close to the Khajou Bridge where you 
can spend your evenings. Also the Naqsh-e Jehan square is 
in the walking distance.The room, bathroom and kitchen 
was clean.The staff is more than helpful, they are also your 
friends. I would definetely stay there again.

Chaharbagh khajou street | Naqashi intersection, 
Esfahan 81464, Iran

   Imam Mosque of Isfahan

Shah Mosque with the alternative names of Jameh Mosque, 
Soltani Mosque, and Imam Mosque is one of the mosques 
in Naghsh-e Jahan Square in Isfahan which was built in 
Safavid era and is considered one of the important Iranian-
Islamic architectural buildings. This building is an immortal 
masterpiece in architecture, tiling, and carpentry of the 
eleventh Hijri century. Imam Mosque was registered in the list 
of Iran’s national monuments on 15th Dey 1310 with number 
107.
Imam Mosque is located on the south side of Naghsh-e Jahan 
Square and is one of the prominent architectural monuments 
in Iran in terms of its architectural properties, rich decorations, 
and other invaluable parts. As it can be inferred from the 
sources, its building began to be built in the third stage of 
Naghsh-e Jahan Plan to the order of Shah Abbas the Great 
(996-1038 Hijri/1588-1629) and was finished in Safavid 
period (1038-1052 Hijri/1629-1642).

Must-see sites in Isfahan



Currency

USD 42000

48707

54019
43133

IRR

EUR

GBP

CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,193.5 $

SudokuNO 29  Solution: NO 28

The administration of President 
Hassan Rouhani has accepted 
crpytocurrency mining as an 
industry that needs to be 
developed in Iran, the secretary 
of the High Council of Cyberspace 
said."Outlooks are positive 
concerning the issue of mining 
and HCC intends to establish a 
platform to legalize the mining of 
cryptocurrencies," Abolhassan 
Firouzabadi also told IBENA.
The official referred to mining 
as one of the most important 
branches of the virtual currency 
sector, which attracts many 
players of the cryptocurrency 
ecosystem. 
"Final policies have not been 

announced yet, but the issue of 
mining and creating centers for 
exchange of cryptocurrencies 
at bureaux de change is being 
studied by expert workgroups," 
Financial Tribune quoted him as 
saying.He also pointed out that 
initiating certified exchanges 
and mining operations is a 
sensitive issue and requires 
the full cooperation of a host 
of related entities, including 
the Central Bank of Iran, the 
Ministry of Information and 
Communications Technology, 
the Ministry of Industries, Mining 
and Trade, the Ministry of Energy 
and the Ministry of Economic 
Affairs and Finance. 

Iran's Trade 
With China Rises 
to $19.6b in H1 
2018
Iran’s trade with China 
amounted to 19.66$ billion 
during the first half of 2018, 
registering an increase of 
%2.2 compared with last 
year’s corresponding 
period, Chinese ambassador 
to Iran said.
Pang Sen added that China’s 
exports to Iran stood at 
8.40$ billion during the six 
months, down %4.8 year-
on-year, while Iran’s exports 
to China witnessed a %22.7 
growth to reach 11.26$ 
billion, IRNA reported.
China has long been Iran’s 
biggest trading partner, 
Financial Tribune reported.
Bilateral trade grew to 
37.2$ billion in 2017, a 
%19 increase over 2016, 
according to Chinese 
customs data.
Latest statistics provided by 
the Customs Administration 
of Iran show Iran traded 
10,231 tons of non-oil 
commodities worth 6.93$ 
billion with China during 
the first four months of the 
current Iranian year (March 
-21July 22), registering an 
%11.61 decrease in tonnage 
and %9.57 increase in value 
compared with last year’s 
corresponding period.
Iran’s exports to China stood 
at 9.04 million tons worth 
3.04$ billion, down %12.07 
in tonnage and up %7.73 in 
value year-on-year. China 
was Iran’s biggest export 
destination during the 
period.
Iran mainly exported 
ethylene glycol, liquefied 
propane and methanol 
to China during the four-
month period.
China exported 1.19 million 
tons of goods worth 3.89$ 
billion to Iran, down %7.93 
in tonnage and up %11.05 
in value respectively 
YOY. China was the major 
exporter of goods to Iran 
over the four months.
The imports mainly 
included auto parts, casting 
machinery and computer 
networking devices.
China, which is Iran’s top 
oil customer, buys roughly 
650,000 barrels a day from 
Tehran, or %7 of China’s 
total oil imports. At current 
market rates, the imports 
are worth 15$ billion a year.
China imported 39 million 
tons of crude oil in May, 
according to the General 
Administration of Customs, 
and the total crude oil China 
imported from January to 
May this year increased by 
%8.2 compared with the 
same period of last year.
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Iran Embraces Crypto Mining

 

As the intense rally persists in the foreign currency market, the 
Central Bank of Iran issued a statement on Tuesday to assure the 
public that the bank's main concern continues to be provision of 
essential goods for the people.
Stressing that the bank will use all its capacities to meet the 
country's needs, the bank pledged to offer each greenback at the 
official subsidized exchange rate of 42,000 rials for importing 
essential goods. 
The statement, published on CBI's website, came as the rial 
continued its sharp slide on Tuesday. 

According to reports from the open market, the US dollar was 
being traded for as much as 138,000 rials, up from Monday's 
130,000 rials. The US currency's exchange rate had crossed the 
resistance level of 12,000 rials on Sunday. The rial has touched 
a series of record lows against the US dollar in recent months, 
Financial Tribune reported.
On Sana, the website dedicated to reporting average exchange 
rates from money changers, quoted the dollar's exchange rate at 
105,876 by midday.  Sana's exchange rate tends to tilt toward the 
secondary market rate that is lower than those dealt by exchange 
shops. 
The euro was up %7.41 against the rial and fetched 160,170 rials 
and the pound gained %7.51 and was traded for 177,440 rails. 
In its statement, the CBI released updated figures, saying that 
since the beginning of the fiscal year on March 21, more than 5.5€ 

billion have been allocated to import 
essential goods. 
It adds that by accounting 
the currency revenues of 
petrochemical goods and other 
export items, the hard currency 
flow in the secondary market has 
amounted to over 3€ billion. The 
currency in the secondary market, it 
said, had been mostly used for importing 
raw materials, machinery and staple food. 
In the Secondary Forex Market, importers a n d 
exporters are allowed to agree to a negotiated exchange rate for 
making transactions.  

CBI Reassures Forex Flow as 
Rally Persists

Abolqasem Rahimi Anaraki, CEO of the 
bank, announced in a press conference on 
Tuesday that the bank is closely watching 
the hike in home prices and considering a 
rise in its loan ceiling for better supporting 
real demand represented by middle or lower 
class Iranians.
“In this vein, proposals have been made 
[to the government] that we hope will 
be reviewed and acted on so they can 
compensate for a portion of recent price 
changes,” he was quoted as saying by ISNA.
In the past few months, home prices across 
Iran and especially Tehran have skyrocketed 
due to a currency crisis mostly instigated by 
the reimposition of US sanctions. Massive 
price hikes have spilled to all other markets 
as the value of Iran’s currency, the rial, has 
drastically depreciated by almost 70%, 
according to Financial Tribune.
The latest report by the Central Bank of Iran 
on Tehran’s housing market showed that the 
volume of home deals declined by 33.2% 
year-on-year in the fifth month of the current 
year to Aug. 22 while average prices grew 

by a whopping 62.1%. This was the third 
consecutive month of dwindling home deals 
accompanied by soaring prices.
According to Rahimi, the other issue is to 
make home loans cheaper by cutting interest 
rates for the Housing Savings Account, Bank 
Maskan’s flagship initiative that requires 
first-time homebuyers and those living 
in distressed urban areas to make down 
payments and wait for a year to become 
eligible for cheap loans. 
The interest rates for the loans initially stood 
at 14% three years ago when the HSA was 
initiated, but have now been reduced to 8%.
Rahimi said another interest rate cut is under 

consideration.
“Even as interest rates [for HSA] have been 
decreased in the past few years, interest rates 
for loans on housing bonds have not been 
reduced and their interest rates reach 13% at 
present. This causes home loan installments 
to be high and pressures people receiving 
them,” he said.The Bank Maskan CEO said the 
bank will certainly move to reduce home loan 
interest rates “whenever deposit accounts 
are in a justifiable condition and we can lower 
our finished costs”.Rahimi, however, said this 
does not mean that his bank will enter into a 
corrosive competition with other lenders to 
attract deposits. 

 More than 4.93 million tons of non-oil commodities 
were exported from Imam Khomeini Port in the 
southern Khuzestan Province during the first five 
months of the current Iranian year (March 21-Aug. 22), 
registering an 8% growth compared with the similar 
period of last year.
According to the director general of the province’s 
Ports and Maritime Organization, Adel Deris, a total of 
more than 17.68 million tons of goods were loaded and 
unloaded in Imam Khomeini Port.
Non-oil goods accounted for around 10.68 million tons 
of the total sum and the rest pertained to oil products, 
the news portal of the Ministry of Roads and Urban 
Development reported.
Deris noted that the southern port accounted for 
72% of the country’s total imports of essential goods 
such as grains, raw vegetable oils, livestock feed and 
agricultural raw materials during the period under 
review.More than 5 million tons of essential goods were 
imported into Imam Khomeini Special Economic Zone 
during the same five months, registering a 6% increase 
year-on-year.

Jump in Commerce With Georgia
 Iran traded 185,352 tons of non-oil commodities 
worth $69.05 million with Georgia during the first four 
months of the current fiscal year (March 21-July 22).
This indicates a 71.65% and 32.2% increase in tonnage 
and value respectively compared with last year’s 
corresponding period, latest data released by the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration show. 
Iran’s exports to Georgia stood at 176,312 tons worth 
$48.62 million, up 87.09% and 71.13% in tonnage and 
value respectively year-on-year. Georgia was Iran’s 
26th export destination during the period. Iran mainly 
exported tar, pistachio and apple to Georgia during 
the four-month period. Georgia exported 9,040 tons 
of goods worth $20.43 million to Iran, down 34.22% 
and 14.23% in tonnage and value YOY respectively. 
Georgia was the 40th exporter of goods to Iran over 
the four months. The imports mainly included sheep, 
polyamide yarn and wood, according to Financial 
Tribune.

JICA Strengthening Economic 
Relations Between Iran, Japan
The general policy of the Japanese government 
and Japan International Cooperation Agency is to 
strengthen economic relations between Iran and Japan, 
chief executive officer of JICA in Iran said.
Addressing the fourth Joint Coordinating Committee 
meeting held at Qeshm on Monday, Hiroyuki Tanaka 
added that JICA’s comprehensive plan was launched 
in Qeshm in 2015 to create conditions for the 
development of the island based on the participation of 
local communities, along with ensuring environmental 
protection, IRNA reported.
He underlined that the Japanese government intends to 
promote the stable development of Iranian economy by 
sharing experiences and undertaking joint cooperation 
programs.
Tanaka noted that Qeshm Island has a unique 
ecosystem and rich natural resources, the preservation 
and protection of which can attract more tourists to 
Iran and bring about economic prosperity, according 
to Financial Tribune.

Bank Maskan, the state-run 
agent bank of the housing sector, 
is considering the possibility of 
increasing the ceiling of home 
loans while reducing their 
interest rates to boost the people’s 
purchasing power that has taken 
a serious hit due to recent hefty 
price hikes.

Bank Maskan Mulls Offering Bigger 
Loans With Lower InterestsExports From Imam Khomeini Port 

Grow 8%

news

Seventy-five new items have been 
included among essential goods that 
can be imported by receiving foreign 
currency at the subsidized rate.This 
has been announced by Minister of 
Industries, Mining and Trade Mohammad 
Shariatmadari in a letter to the Central Bank 
of Iran’s Governor Abdolnasser Hemmati 
. Raw materials for paper, rubber, pencil 
lead, butter and baby formula, as well as 
machinery for the dairy and packaging 
production are among the new items.
In early August, right after the 

implementation of new forex policies, the 
government announced 25 categories 
of products that could be imported with 
subsidized foreign currency to prevent any 
possible shortage.Importers of these items 
could enjoy subsidized foreign currency at 
the rate of 42,000 rials per dollar. Formerly, 
rice, wheat, poultry, egg, fertilizers, 
seeds, raw sugar, oil, soybean, heavy tires, 
publication paper, tea, pharmaceuticals, 
medical equipment and machinery used 
for the production of essential goods 
were categorized among these imports. 

Importers of 
other products should provide their 

foreign currency from the export earnings 
of non-oil products (petrochemicals, 
steels and minerals) traded through the 
Secondary Forex Market at rates closer to 
the open market rate. 

Iran - List of 
Subsidized 
Imports 
Gets 
Longer

Iran’s export of value-added goods has increased over the past five 
months, the country’s Customs Office data showed.During the past five 
months (Mars 21- August 22), 46 million tons of non-oil products worth 
19.318 million dollars have been exported from Iran, according to the 
country’s preliminary data released by Iran’s Customs Office. China, 
the United Arab Emirates, Iraq, Afghanistan and India are the main 
destinations of Iran’s non-oil exports.Vice-President of export committee 
at Iran’s Chamber of Commerce, Hamid-Reza Salehi, said that the export 
has increased in terms of value by 13.7 percent compared to the same 
period last year.

President of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture called for the total elimination of cheap currency offered 
at the 42,000-rial exchange rate.Speaking at the 77th Government-
Private Sector Dialogue Council on Monday, Gholamhossein Shafei said 
the subsidized, official currency is only serving the well-off and not the 
public. He proposed that instead, assistance should be offered to the 
needy in the form of targeted subsides. Since August 6, the government 
shortened the list of goods imported at the officially subsidized foreign 
exchange rate, although essential goods continue to receive forex at 
preferential rates. 

Iran’s non-oil exports up Call for Cheap Currency Elimination

The interest 
rates for the 
loans initially 
stood at %14 
three years ago 
when the HSA 
was initiated, 
but have now 
been reduced 
to %8.



...he must remove 
obstacles. He must 
distance himself from 
those with such false 
economic versions of the 
government's version. 
Perhaps the reason 
for the government's 
confusion is that it 
considers returning as 
a failure to accept. In 
addition, perhaps during 
his term as president, 
could make him one of 
the best -40year-old 
revolutionary presidents 
and completely change 
the Iranian economy.
Looking at Iran's 
economy, we find that 
these sanctions do not 
challenge the Iranian 
economy but the 
sanctions and corruption 
in the economy have 
caused such catastrophes 
in the economy. The 
judiciary has begun its 
work with fine trials of 
fine corruptors. We 
hope, of course, that we 
are going to try the main 
factors more seriously 
than the little ones. 
These days, the debate 
on combating economic 
disruptions has been 
set as a necessity. The 
relevant organizations 
have also pledged their 
determination for this 
decisive move, which 
is an admirable move 
but, of course, this deal 
alone can not dry up 
the root of economic 
corruption. Statehood, 
oiliness, unproductive 
banking practices in 
the country and ... are 
among the factors that 
are considered as the first 
options for reasons of the 
economic situation in the 
country. On the one hand, 
there is a consensus 
among economic experts 
in the country that the 
impact of sanctions on 
Iran's economy is as 
high as %20. So why 
are goods up to 200 
percent perhaps even 
more expensive in some 
cases after sanctions? If 
the root of corruption is 
dried up in the country 
that %20 impact of 
sanctions can not hurt 
the people so much. The 
economy needs to be 
prescribed properly to be 
treated. The negotiation 
of an external enemy 
is just like giving the 
inaccurate medicine to a 
patient. Even if it is to be 
negotiated with other 
countries now that the 
economy is paralyzed 
it is not in the best 
interests of the country 
to sit at the negotiating 
table and because of the 
economic constraints, 
we accept things that our 
children will remember 
as the most outrageous 
of history in the next few 
years!

Europe Must Meet November 
Deadline for JCPOA Survival: 
Iranian Diplomat
Iranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs 
Seyed Abbas Araqchi said the European parties to the 
2015 nuclear deal known as the JCPOA have a deadline 
of November 4 to fulfill their pledges to offset the US 
sanctions on the Islamic Republic.
“We have clearly announced to the Europeans that if our 
main interests in the JCPOA, (namely) the issue of oil 
sales…, are not served, staying in the deal will not benefit 
us anymore,” Araqchi told the Islamic Republic of Iran 
Broadcasting (IRIB) on Tuesday night.
They have a deadline of November 4 and from then on, 
any action by them would be useless, he added.
“As long as we can sell our oil, it will be in our interest to 
stay in the JCPOA, and even if after the November 4, when 
the US sanctions are officially re-imposed, we could sell 
our oil, we might consider continuing the work with the 
JCPOA,” Araqchi said.
The European Union has vowed to counter US President 
Donald Trump’s renewed sanctions on Iran, including by 
means of a new law to shield European companies from 
punitive measures.
On May 8, the US president pulled his country out of the 
JCPOA, which was achieved in Vienna in 2015 after years 
of negotiations among Iran and the Group 1+5 (Russia, 
China, the US, Britain, France and Germany).
Following the US exit, Iran and the remaining parties 
launched talks to save the accord.
Trump on August 6 signed an executive order re-
imposing many sanctions on Iran, three months after 
pulling out of the Iran nuclear deal.
He said the US policy is to levy “maximum economic 
pressure” on the country.
Trump also restated his opinion that the 2015 Iran 
nuclear deal was a “horrible, one-sided deal”.
Russia: UN Should Review 
Trump’s Exit from JCPOA
 United Nations Security Council diplomats should 
review US President Donald Trump’s withdrawal from 
the Iran nuclear deal at a coming high-level meeting in 
New York, according to a senior Russian diplomat.
“We hope very much aspects linked with the United 
States’ withdrawal from the JCPOA will be tackled,” 
deputy ambassador Dmitry Polyansky said, Washington 
Examiner reported on Tuesday.
Trump plans to chair a September meeting of the 
Security Council to discuss “an important regional 
issue,” according to the US mission to the UN.
It comes just hours of Russian and German diplomats 
huddled to discuss their common support for the 
agreement.
"Both sides stressed the importance of keeping the 
JCPOA in place,” the Russian foreign ministry said in 
a readout of a meeting between senior Russian and 
German officials. “A number of other aspects of arms 
control and non-proliferation were touched upon.”
On May 8, the US president pulled his country out of the 
JCPOA, which was achieved in Vienna in 2015 after years 
of negotiations among Iran and the Group 1+5 (Russia, 
China, the US, Britain, France and Germany).
On August 6, he signed an executive order, re-imposing 
many sanctions on Iran. He said the US policy is to levy 
“maximum economic pressure” on the Islamic Republic.
Trump also restated his opinion that the 2015 Iran 
nuclear deal was a “horrible, one-sided deal”.

Russian Top Diplomat: Confrontation 
in Moscow-Washington Relations Is 
Tightening

"The United States initiated NATO’s movement 
towards our borders not merely through 
admittance of new members from among 
Russia’s neighbors but also in the format of 
deployment of military infrastructure along our 
borders," he added.
Washington is using the dollar as a tool to exert 
pressure in violation of its liabilities, Lavrov 
noted.
"The most vivid example [of the rules US is 
inviting to be guided] is the dollar, the 
international currency system. Is it a rule? I 
think it is. Everyone has accepted it, has been 
living with this rule for years hoping the US 
would respect its liabilities of the issuer of 
this key global reserve currency," he stressed, 
stating that "what is now happening to the 
dollar? Washington is manipulating the dollar 
at its discretion".

According to the Russian top diplomat, 
the United States is using the dollar as an 
instrument when "it wants to punish anyone".
"They immediately stop servicing any dollar-
denominated banking operations. Notably, they 
do that not only in respect of a country they want 
to punish but also in respect of all others who 
has these or those relations with it," he noted.
Lavrov also stressed that those who claim that 
Russia meddled in the US presidential election 
disrespect the choice of US voters.
"We respect the US people and their choice," 
Lavrov said, adding that "those who spread 
these ideas and rumors [on Russian meddling 
in the US election] do not respect the US choice 
at all. Those who attribute this to the Russian 

meddling do no respect their own people and 
their voters".
Russia has offered to set up a working group on 
cyber security to dispel this suspicion, but the 
proposals still remain on the table, according 
to Lavrov.
"Our positions are fair and open, we suggest 
holding a mutual dialogue. We offered the 
Americans to sign a document or adopt a 
document without signing it, where we 
undertook commitments to start talks on 
strategic stability, anti-terror fight and cyber 
security to allay mutual concerns, including 
on domestic processes, such as elections," he 
said, adding that "so far, we don’t see a reaction 
to this".

Change the 
strategy 
required by the 
government!

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov 
stated on Tuesday that confrontation and 
strains in relations between Russia and 
the United States are growing.
"As for the political heat and rhetoric 
that go beyond what used to be 
considered as diplomatic courtesy not 
long ago, confrontation and strains are 
augmenting," he said in an interview with 
the Bolshaya Igra (Big Game) on Russian 
Channel One TV.

Iran’s Deputy Foreign Minister for Legal 
Affairs Gholamhossein Dehqani said that 
all countries that are benefiting from 
Iran’s efforts in its campaign against drug 
trafficking are obliged to provide Tehran 
with technical and financial assistance.
Iran calls for assistance in fight against drug 
trafficking
Dehqani made the comments in a meeting 
with Undersecretary-General and Executive 
Director of the UN Office on Drugs and Crime 
(UNODC) Yuri Fedotov in Russia.
The Iranian official has traveled to Russia to 
participate in an international conference on 
countering weapons supplies to terrorists.

He added that Iran had been at the frontline 
of the war against drug smugglers over the 

past decades and has lost many of its forces.
He described the increase in narcotics 
production in neighboring Afghanistan and 
activities of smugglers to transport them 
abroad as serious threats to the security of 
Iran and other countries.
Dehqani pointed to the close link between 
drug trafficking and terrorism, saying that 
today one of the main sources of financing 
of terrorism is drug trafficking, especially in 
our region.
He said that efforts by only one country to 
combat this phenomenon is not sufficient; 
it requires strong international support and 
cooperation between countries.
The UN official said that UNODC will 
attempt to meet Iran’s concerns about drug 
trafficking from Afghanistan.

Fedotov and Dehqani discussed 
ways to promote bilateral 
cooperation on the fight against 
narcotics smuggling and 
terrorist activities in the region.
Iran, which has a -900kilometer 
common border with 
Afghanistan, has been used as 
the main conduit for smuggling 
Afghan drugs to narcotics 
kingpins in Europe.
Despite high economic and human 
costs, Iran has been actively 
fighting drug-trafficking over the 
past three decades.
The country has spent more than 700$ 
million on sealing its borders and preventing 
the transit of narcotics destined for 

European, 
Arab and Central Asian countries.

The war on drug trade originating from 
Afghanistan has claimed the lives of nearly 
4,000 Iranian police officers over the past 
four decades.

Iran calls for assistance in fight against drug trafficking
report
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Iran’s Top Judge Warns of 
Harsh Punishment for Market 
Disruption
Head of Iran’s Judiciary Ayatollah Sadeq Amoli Larijani cautioned 
those behind disruption to the country’s economy and capital 
market that they will face severe reaction from the Judiciary.
Iran’s Top Judge Warns of Harsh Punishment for Market Disruption
Speaking to reporters on the sidelines of an Assembly of Experts 
meeting in Tehran, Ayatollah Amoli Larijani said the individuals 
creating chaos in the currency, gold coin and automobile markets 
and taking advantage of special economic concessions will 
definitely face the Judiciary’s severe action.
Pointing to the accelerated process of trial of economic corrupts in 

courts of law, the Judiciary chief said prosecutors have called for the 
maximum punishment for economic disruption, adding that those 
harming the country’s economy should expect capital punishment 
or other severe penalties.
In comments in June, Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei underlined the Judiciary’s duty to decisively 
confront economic corruption, saying, “Business activities and the 
people’s living and livelihood must be safe, and the Judiciary must 
confront those disrupting economic security.”
The Leader also described “outright and unequivocal” treatment 
of economic corruption as one of the Judiciary’s major duties, 
stressing that confronting economic corrupts must be decisive 
and effective.
The Iranian money, rial, plunged to a record low against the US 
dollar again this week.

There has been growing 
demand for dollars among 
ordinary Iranians, who fear 
more plunge in the value of 
their assets and growing 
price of goods, even those 
not imported from abroad.
The price of Iranian-made 
cars has also doubled in less 
than a month.
Iranian gold coin price has also 
rocketed up, hitting 48 million rials.
The price of “Spring of Freedom” gold coin, minted by the Central 
Bank of Iran, has almost tripled in the past months.

Iran Denies Report on 
Transfer of Arms to Lebanon

Iran’s Foreign Ministry rejected a report by 
Fox News claiming that Tehran has smuggled 
arms components into Lebanon.
In comments on Tuesday, Foreign Ministry 
Spokesman Bahram Qassemi denounced 
the anti-Iran allegations raised in the Fox 
News report, saying that spreading such false 
news has become commonplace in recent 

days and weeks, according to the Foreign 
Ministry’s website.In his interview with Al 
Alam, Qassemi said such reports indicate 
an escalation of the psychological war 
waged by anti-Iran centers.On Tuesday, Fox 
News claimed that an Iranian civil aviation 
company is suspected of smuggling arms 
into Lebanon.
It quoted Western intelligence sources as 
saying the airplane has carried components 
for manufacturing precise weapons in 
Iranian factories inside Lebanon.

Book Reveals Trump Wanted Assad Assassinated
A new book revealed that US President Donald Trump allegedly demanded the assassination of Syrian President Bashar Assad after a chemical 
attack that Washington blamed on Damascus in 2017.According to an excerpt from the book by journalist Bob Woodward, Trump told Defense 
Secretary James Mattis that he intended to assassinate Assad, after Washington accused the government in Damascus of a suspected chemical 
weapons attack against the militant-held village of Khan Sheikhun in Syria›s Northwestern province of Idlib last year, Middle East News 
reported.«Let›s … kill him! Let›s go in. Let›s kill the … lot of them,» Trump told Mattis on the phone.Mattis reportedly told Trump he would get 
«right on it» in an apparent attempt to pacify the president, but hung up the phone and instead told a senior aide, «We›re not going to do any of 
that. We›re going to be much more measured».The US national security team then prepared a plan for a more conventional airstrike that Trump 
ultimately ordered.The writer also announced that Mattis had marveled at the time at Trump›s ignorance on foreign affairs and told close 
associates the US president had the intelligence of «a fifth- or sixth-grader».
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Ambassador and Permanent Representative of the Islamic 
Republic of Iran to the United Nations Gholamali Khoshroo 
said a bas-relief of Achaemenid era, stolen from Iran at a 
point around 90 years ago, was finally found in New York 
and after the court ordered the piece to be returned to Iran, 
it was sent back to its homeland .The bas-relief depicting 
the head of an Achaemenid soldier, an antique artifact of 
ancient Iran, was returned to Iran, said Khoshroo late .The 
Iranian diplomat recounted that the artifact was excavated 
90 years ago in Iran and stolen some years later and all 
Iran’s efforts to return the valuable piece were futile.

He added that thanks to Iran’s 
efforts, a complaint was filed in 
court and the case was closed 
with final verdict approving 
Iran’s right ordering the Persian 
piece to be returned to Iran.
The bas-relief dating back to 
approximately 500 BC was offered 
for sale at an art fair in New York.
Confirming that New York attorney returned the 
Achaemenid era piece to Iranian mission in New York, 
Khoshroo added that the antique work was sent to Iran on 
Tuesday evening.

n recent weeks several 
ministers were 
impeached. The two 
of them concluded. 
The ministers of 
labor and economics 
became unemployed. Is 
everything done right 
now with the removal 
of these ministers? 
Are the only agents of 
the current situation 
the two ministers of 
labor and economics? 
Is it possible to solve 
the problems of youth 
unemployment after the 
abandonment of these 
two? Or is the key in 
hands of another person 
still unable to use it? 
Certainly, in the present 
circumstances, Rouhani 
must change his plan 
and strategy to run the 
country otherwise, the 
change of two ministers 
can not correct the 
roadmap. At first, 
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"According to the signed cooperation document 

between the Interior Ministry and UNICEF, Isfa-

han is determined as a pilot and the child-friend-

ly capital of Iran," deputy of urban planning & architecture of 

Isfahan municipality said.
 "The second cooperation document between the Interior 
Ministry and The United Nations International Children's 
Emergency Fund (UNICEF)  was signed with the presence 
of Will Parks, the UNICEF representative in Iran, Shojaee 
Kiasari, the head of Information center and International 
Affairs, and the mayor of Isfahan in the place of the Interior 
Ministry," Seyed Ahmad Hosseini Nia said.
"As mentioned in this international document, Isfahan 
will be the best example of the child-friendly city for other 
provinces; its experiences in this regard will be transferred 
to other cities as well," he added.
"Under the supervision of the Interior Ministry, the 
Organization of Municipalities, and the country's Dehyaris, 

the second international document has undertaken to use 
the international capacities and the experiences of other 
leading countries in the world in order to change Isfahan to 
the best model of child-friendly city in Iran," he continued. 
"It was agreed that Isfahan municipality will provide the 
necessary context to fulfill the objectives referred in this 
document," he also said.

"The fourth edition of Grapes, Tourism, and Ecotourism 
Festival of Hassan Robat village will be held on September 
7," the Chairman of the Islamic Council of Hassan Robat 
village said. Saying that during the last three years, 
the grapes festival had been held in the last Friday of 
summer, Mohammad Amiri said, "Due to the conciding 
of grapes festival with the month of Muharram, it has 
been announced that this festival is going to be held on 
September 7."Pointing to the high capacities of the nature 
tourism in this village, he said, "This village is located in 
the northern area of Shahin Shahr and Meimeh Counties; 
it has pretty good conditions due to the weather, variety 
of herbal medicine in the vegetation of this area and a 
collection of deer species."Referring to the development 
of tourism infrastructure in Hassan Robat village, he said, 

"During the last three years, good measures have been 
carried out in the field of road development, establishing 
residences, and reviving the historical monuments, with 
the cooperation of the villagers."Saying that Hassan Robat 
village with a population of 1700 has been introduced as a 
tourist attraction, he added, "During the recent three years, 
the average of 7 thousand tourists have visited the existing 
tourism capacities of Hassan Abad village coincident with 
the grapes festival."Emphasizing on the necessity of the 
national officials' attention to the grapes festival of Hassan 
Robat village, he continued, "The development of rural 
tourism has always been emphasized by the Supreme 
Leader of the Islamic Revolution, and it has been one of the 
development axes of the province; therefore, the authorities 
should pay more attention to holding this new festival."

UNICEF announced:Isfahan became 
child-friendly capital of Iran

Grapes, Tourism, and Ecotourism 
Festival to hold in Isfahan
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Latvian film director and producer believes 
that cinema inspires people and could 
play a key role in life of children and youth.
Pavels Gumennikovs in an interview with 

the reporter at the news headquarters of 
Iran’s 31st International Film Festival for 
Children and Youth said that the children 
and youth cinema are “super important 
because kids are our future.”Gumennikovs 
has directed “Just Go” – a movie which 
is now a participant in the festival’s 
international competition section for 
short live action films. “Just Go” depicts 
a young man who lost both his legs in a 

childhood accident comes to rescue a girl 
he loves when she is victimized by villains.
He said cinema inspired people and when 
children are inspired by good films, they 
can go and make a good future for their 
country and the world. Gumennikovs, who 
has started filmmaking at the age of 20, said 
he is familiar with Iranian director Asghar 
Farhadi's, that his film “The Salesman” has 
won the 2017 Academy Award.

Latvian film director:
Cinema can inspire 
children, youth

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.        
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