
بازار طال و سکه  97/6/20 ساعت 15:05

2
2

قیمت 500 تومانچهارشنبه| 21 شهریور 1397| 12 سپتامبر 2018 | 2 محرم 1440 | سال اول| شماره 42|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان

4

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 
4,101,0004,001,000قدیم

سکه طرح 
4,467,0004,336,000جدید

2,151,0002,091,000نیم سکه

1,111,0001,091,000ربع سکه

621,000611,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,626,0001,536,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18375,360354,590 عیار

یک گرم طالی 
19396,180374,250 عیار

یک گرم طالی 
24500,480472,780 عیار ادامه در صفحه 

شش مورد از نبایدهای مدیریتی؛

رفتارهایی که باعث 
استعفای افراد خوب 

می شود
چیز های اندکی همانند اســتعفای افراد خوب 
هزینه بر و مشکل ســاز هســتند. ایــن کامال 
شگفت انگیز اســت که چگونه از اغلب مدیران 
می شنویم که نسبت به استعفای کارمند خوبشان 
ابــراز ناراحتی می کنند و این مســاله واقعا هم 
جای ناراحتی دارد، زیرا چیز های اندکی همانند 
اســتعفای افراد خوب هزینه بر و مشکل ســاز 
هستند، اما دلیل استعفای کارکنان خوب چه 
می تواند باشد؟ برای آشنایی با دالیل استعفای 

کارکنان خوب از کارشان با ما همراه باشید.
مدیران تمایل دارند، تمامی مشــکالت خود را 

گردن دیگران بیندازند، در حالی که ...

به بهانه روز سینما؛

مغز سینما در گرو 
معیشت سینماگران !

از زمانی که مظفر الدین شاه در 
ســال 1279 هجری شمسی 
نخستین دوربین فیلم برداری را 
به ایران وارد کرد تا کنون بیش از 
118 سال می گذرد و ما دو سال 
دیگر می توانیم جشن 120ساله 
شدن سینمای ایران را برپا کنیم، 
اما آیا این 118 سال توانسته ایم 
به جایگاه واقعی سینمای ایران 
دست یابیم؟آیا سینمای ایران با 
گذشت زمان رو به افول است یا 
صعود؟ فیلم های طنز بی مغز در 
چند سال گذشته چه میزان بر 
پیشرفت و یا پسرفت سینما تاثیر 
گذاشته و چه میزان این طنز ها 
توانسته روحیه جامعه را ترمیم 

و بازسازی کند؟
ابراهیــم  خــان عکاس باشــی 
نخســتین فیلم بــردار ایرانی 
محســوب می شــود که تنها با 
فرمان فتحعلی شاه می توانست 
عکس و فیلم بگیــرد اما بعد از 
ابراهیم خان عکاس باشی فیلم 
برداران و سینماگران زیادی در 
پشت و جلوی دوربین به ایفای 

نقش پرداختند ...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
      کمبود پوشک به عنوان موضوع ملی حتی در سطح مقامات کشور مطرح و نسبت به آن چاره اندیشی شده است و در حال حاضر موضوع احتکار پوشک در اصفهان و سایر استان ها در حال 

رصد شدن است که با آن برخورد شده است.

رییس اتاق اصناف اصفهان: 

هرگونهسهمیهبندیراردمیکنم

  کارت سوخت باید
 احیا شود

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی 
ایران از قاچاق روزانه دست کم 20 میلیون لیتر بنزین به 

کشورهای همسایه خبرداد و گفت: بهترین گزینه در حال حاضر 
برای مبارزه با قاچاق سوخت احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت 

است. حسن خسروجردی افزود: متاســفانه همیشه کشور با قاچاق سوخت 
مواجه بوده برای اینکه قیمت این فرآورده ها در داخل نسبت به همسایگان و 

دیگر کشورهای جهان پایین تر است. ...
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 علــی اصغر ذاکــری صبح 
سه شــنبه در بازدید جمعی 
از مســئوالن اســتانی از 
شــهر نصــر آبــاد در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: از 
شهرداری ها خواستیم با ایجاد 
زیرساخت های گردشگری و 

حمل و نقل و اقتصاد به درآمد پایدار برسند.
وی با بیان اینکه مثال شهر نصر آباد ظرفیت 
گردشگری بوم گردی را دارد، ادامه داد: نصر 
آباد دارای قلعه های تاریخــی و خانه های 
قدیمی اســت که می تواند در شرایطی که 
به خاطر خشکسالی امکان کشاورزی وجود 
ندارد، از این فرصت برای درآمدزایی استفاده 

کند.
مدیر کل دفترامور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری اصفهان بیان داشت: خیلی از 
شهرهای اصفهان  به علت مجاورت با زاینده 
رود، کوهستانی بودن یا پتانسیل های تاریخی 

ظرفیت گردشگری دارد.
وی با اعالم اینکه چون بیشترین جمعیت نصر 
آباد عشایر هستند اســتفاده از ظرفیت سیاه 
چادر در این شهر یکی از جاذبه های گردشگری 
نصر آباد به شمار می رود، گفت:  شهرداری ها 
موظف هستند که زیرساخت های گردشگری 

را برای شهرها فراهم سازند.
ذاکری اعالم کرد: مشکل امروز شهرداری ها 
مشکالت مالی و دیونی است که به پیمانکاران 
 دارند و با حجمی از معوقات حقوقی مواجه اند
  که الزم اســت کــه شــهرداری از طریق 
شیوه نامه های مشارکتی با بخش خصوصی 
وارد تعامل شود و مشکالت مالی خود را از این 
شیوه و همچنین رسیدن به درآمد پایدار حل 

و فصل کند.

  احداث بزرگترین مجتمع دامداری 
در نصرآباد

همچنین فرماندار اصفهان نیز در پی افتتاح 
پروژه های شهر نصرآباد اظهار داشت: مردم 
شهر نصرآباد با جمعیتی بالغ بر شش هزار نفر 
و یک هزار و ۵00 خانوار بیشتر به دامداری و 
کشاورزی مشغول بودند که با بروز خشکسالی 
به منظور اشتغال زایی آنها به زودی کلنگ 
بزرگترین مجتمع دامداری در این شــهر با 
کمک بخش خصوصی و جهاد کشــاورزی 

زده می شود.
احمد رضوانی احداث شــهرک خصوصی 
پوشــاک را یکی دیگر از اقدامات در جهت 
اشتغال زایی اهالی نصرآباد اعالم کرد و بیان 
داشت: به همت شهرداری و اعضای شورای 
نصر آباد تالش شــد که علــی رغم کمبود 
درآمد اقدام به ایجاد یــک مخزن آب برای 
آبیاری فضای سبز نصرآباد شود که باید در 
تمام شهرها این هماهنگی بین دستگاهی 
و مشــارکت مردمی وجود داشــته باشد تا 
بتوانیم شاهد یک شهر پویا در سطح استان 

اصفهان باشیم.

  40 درصد شهروندان کشاورز نصرآباد 
زیر پوشش کمیته امداد هستند

شــهردار نصر آباد نیز در این نشست اظهار 
داشت: امروز ۴0 درصد از کشاورزان نصرآباد 
به دلیل خشکسالی چون دیگر امکان کشت 
برای آنها نیست و شغلی ندارند مجبور شدند 

تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرند.
رضــا غالمرضایی با بیــان اینکــه زمانی 
شــهر نصرآباد حاصل خیز بود که به دلیل 
خشکسالی امروز دیگر امکان کشت نیست و 
بالغ بر دو هزار و ۳80 نفر از کشاورزان نصرآباد 
تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند، ادامه 
داد: سرانه فضای سبز نصرآباد 9 هکتار است 
که یک منبع آبی ۳00 متر مکعب آب برای 

آبیاری ایجاد کردیم.
وی وجود عشــایر و زندگی عشایر نشینی 
و همچنین وجود محصــوالت خانگی مثل 
نان، لبنیات و صنایع دســتی عشایر را یک 
مزیت بســیار خــوب برای شــهر نصرآباد 
 دانست که بتوان با رونق گردشگری ضمن

 اشــتغال زایی به درآمد پایدار هم رسید و 
گفت: ایجاد زیرساخت های گردشگری  مثل 
برگزاری جشنواره عشایر بهترین فرصت برای 

جذب توریست است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان:

شهرداری ها با ایجاد زیرساخت های گردشگری به درآمد برسند

چون بیشترین 
جمعیت نصر آباد 

عشایر هستند 
استفاده از ظرفیت 
سیاه چادر در این 

 شهر یکی از 
جاذبه های 

گردشگری نصر آباد 
 به شمار 
 می رود.  

شهرداری ها 
موظف هستند که 

زیرساخت های 
گردشگری را برای 

شهرها فراهم سازند.

 مدیرکل دفتر امور شهری و شــوراهای استانداری اصفهان 
گفت: شهرداری ها برای اینکه به درآمد برسند باید در حوزه 

گردشگری بیش از پیش وارد شود.

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

افزایش۸درصدیمراجعهبهمراکزمعاینهفنیخودرو
رییس ستاد معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان گفت: با توجه به افزایش مسافرت های تابستانی در شهریورماه، معاینه فنی خودروها، آمار مراجعه 
به مراکز معاینه فنی خودرو هشت درصد نسبت به مردادماه افزایش یافته است. جمشید جمشیدیان اظهار کرد: ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی از 

ساعت هشت صبح الی 1۴ است، البته مرکز معاینه فنی جی از ساعت هشت صبح الی 1۵ و ۳0 دقیقه به شهروندان خدمات  دهی می کند. 
وی افزود: در حال حاضر 1۳ خط مکانیزه برای معاینه فنی خودروها فعال است و به شهروندان سرویس دهی می کند.

NASLEFARDA.NET

فردا 

از آن ماست

روابط عمومی:

32274500
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دلیل افزایش قیمت 
گوشت مرغ به دلیل 

گرانی نهاده های دامی 
ناشی از نوسانات نرخ 

ارز، گرمای هوا و کاهش 
جوجه ریزی ناشی 
از آنفوالنزای فوق 

حاد پرندگان است 
که کمیسیون تنظیم 

بازار استانداری توزیع 
گوشت مرغ منجمد را 

در دستور کار قرار داده 
و اکنون مرغ منجمد در 

سطح بازار اصفهان با 
 نرخ 6750 عرضه 

می شود.

مغز سینما در گرو 
معیشت سینماگران !

ادامه از صفحه یک:
...  تا سال 1379 یعنی در صدمین 
ســالگرد ورود دوربین به ایران 21 
شهریور ماه به عنوان روز ملی سینما 
در ایران نام گذاری شــد.در تمام 
این سال ها، ســینما در هر دوره و 
زمانه ای به شکلی درآمد؛ گاه هنر 
ناب بود، گاه وســیله تبلیغ و گاه، 
اســباب تفریح و ســرگرمی و گاه 
زمینه ای برای انتقال پیام. هنر فاخر 
 ســینما، با توجه به تاثیرگذاری و 
جهت دهی این هنــر، می توانند 
با تولیدات خود، روح امید، شــوق 
پیشرفت را در جامعه ترویج کنند 
و یا اینکه با فیلم های خود، نسلی 
ناامید، پشیمان، متکی به بیگانه و 

تحقیرشده را پرورش دهند.
 اما به نظر می رســد در چند سال 
اخیر بیشتر فیلم ها در دسته دوم 
جای داشــته و موجی از نا امیدی 
همراه با تجمل گرایی را برای مردم 

عامه به همراه داشته است. 
جالب اینجاست که دقیقا فیلم هایی 
 که بر علیه ایران و ایرانی ســاخته 
می شــود و بدی ها و کاستی های 
داخلی را با بــزرگ نمایی ویژه ای 
نشان می دهند در جشنواره های 
خارجی جایزه می گیرند و این نشان 
ازداشتن  خصومت با سینمای ایران 

و مردم ایران است.
 اما ایــن خصومت ،تنها مشــکل 
ســینمای ایران نیست بلکه عالوه 
بر کشــورهای خارجی ،سینمای 
ایران از داخل نیز دچار تنش شده 
است و عوامل زیادی دست به دست 
هم داده تا یک ســینمای بی مغز 
و بــی محتوا ماحصل 120 ســال 

سینماگری در ایران باشد. 
 در ســال های اخیر بانــد بازی و
 دســت های پشــت پرده مشکل 
 اصلی سینمای ایران بوده است که 
می توان به آن عــدم به کارگیری 
افراد خبره و کاربلــد، نبود امنیت 
شــغلی و بیمه تامین اجتماعی،  
ابتــذال محتوایــی و فرهنگی و 
عدم وجود مدیریــت دغدغه مند 
و همچنین بی برنامگی و تصمیم 
گیری های خلق الســاعه را اضافه 

کرد. 
اینجاست که آن دســته از اهالی 
سینما که متاسفانه و یا خوشبختانه 
نتوانســته اند خــود را در این باند 
 بازی جای دهند مجبور شــده اند 
خانه نشین شــوند و یا به کارهای 
دیگر که در تخصصشــان نیست 
روی آورند. البتــه بگذریم از تعداد 
 کثیــری از هنرمندانی که به دلیل
 بی توجهی های  سینمای ایران به 
شبکه های ضد ایرانی چون فارسی 

وان و پی ام سی و ...روی آورده اند .
عدم توجــه مدیــران ســازمان 
سینمایی به مشــکالت معیشتی 
کم کم فریاد بخش اعظمی از اهالی 
ســینما را درآورده اما در این بین 
 تعدادی ازســینما گــران به دلیل 
حمایت های بی مورد به پول های 

کالنی دست یافته اند .
 ایــن تعداد شــاید در هــر حرفه 
 ســینمایی به انگشــتان دســت 
می رســند اما همین تعداد کم به 
دلیل رفاه زیــاد ذهن تمام جوانان 
ایرانی را مشــغول خود کرده اند و 
شــاید کمتر جوانی در ایران باشد 
که آرزوی حضور در بدنه سینما را 

نداشته باشد . 
تمام موارد ذکر شــده در باال باعث 
 شده اســت ســینمای این روزها
 بی مغز باشد و آن هم تنها به دلیل 
حمایت گری از عــده ای خاص در 

آن است.
باید این حمایت ها قطع شــود تا 
سینمای ایران الیق پروری داشته 

باشد.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
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حضور صادرکنندگان برجسته ایرانی در نمایشگاه سنگ شویتو چین
بسیاری از صادرکنندگان برجسته ایرانی برای حضور در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ شویتو چین 
اعالم آمادگی و ثبت نام کردند. به گزارش عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، شهر 
»شویتو« کشور چین، بزرگترین مرکز تجارت سنگ این کشــور از تاریخ 17 الی 20 آبان 1397 میزبان 
غرفه داران ایرانی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ شویتو خواهد بود. حضور ساالنه صادرکنندگان 

برجسته سنگ خام ساختمانی همچون بازرگانی پورمحسنی، پرفیمان، بازرگانی مقیمی، بازرگانی براتی، 
بازرگانی اسالمی، شرکت متکو، سنگ تاالر، بازرگانی متین آوا و چندین شرکت دیگر تاییدی بر اعتبار و بازار 

فروش بی نظیر موجود در این نمایشگاه است. این صادرکنندگان برجسته ایرانی، امسال هم برای حضور در نمایشگاه 
بین المللی سنگ شویتو چین ثبت نام کرده  و در آن حضور خواهند داشت تا بازارهای جهانی را با محصوالت تولید شده در 

ایران آشنا کنند. با صدور مجوز برگزاری سازمان توسعه تجارت ایران، امکان بهرمندی غرفه داران از حمایت های دولتی نیز فراهم خواهد شد.
این امیدواری وجود دارد که با سیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان ایرانی برای حضور در نمایشگاه های خارج از کشور و تخصیص یارانه 
دولتی به غرفه داران ایرانی، کمک شایانی به توسعه و احیای صنعت سنگ ساختمانی کشور انجام شود.  عالقمندان برای دریافت اطالعات بیشتر 

و حضور در این نمایشگاه معتبر بین المللی می توانند با شماره های 32۶12۵۵7-031 و 09129۴792۶۵ تماس بگیرند.

مصرف آب در فوالد مبارکه کمتر از سایر فوالد سازان دنیاست
 مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه گفت : مصرف آب در این شرکت به 2.7 لیتر به ازای هر کیلوگرم تولید فوالد 

رسیده که این رقم حدود یک لیتر کمتر از سایر فوالد سازان دنیاست.
پایگاه اطالع رسانی شرکت فوالد مبارکه روز سه شنبه به نقل از بهرام سبحانی افزود: این شرکت از ابتدای 
سال جاری با محدودیت های متعدد از جمله آب مواجه بود اما با تصفیه و بازچرخانی حداکثری پساب در 

خطوط تولید توانست عالوه بر این که میزان مصرف آب خام شرکت را کاهش دهد ؛ تولید پنج ماهه سال 
جاری را نیز با رشد 13 درصدی نسبت به سال قبل و فراتر از اهداف تدوین شده محقق کند.

وی درجلسه کمیته مدیریت فوالد مبارکه گفت : امروز رسالت این شرکت در توسعه اقتصادی کشور بیش از هر 
زمان دیگر حائز اهمیت است و باید عالوه بر تامین حداکثری نیاز داخل، با استفاده از فرصت صادرات برای کشور ارزآوری 

داشته باشیم.
سبحانی با اشاره به اهمیت تامین کاال و خدمات مورد نیاز شرکت از داخل کشور، اظهار داشت: باید با قوت بیشتر به بومی سازی قطعات و 
تجهیزات مورد نیاز شرکت توجه داشته باشیم و با حمایت هرچه بیشتر از سازندگان داخلی تمامی اقالم مورد نیاز را در فهرست بومی سازی 

قرار دهیم. 

ادارات

75 درصد اصفهانی ها کارت هوشمند ملی دریافت کردند

 مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت : از ســال 93 تا اواسط شهریور ماه 
ســال جاری بیش از 75 درصد از مردم این استان کارت هوشمند ملی 

دریافت کردند.

حســین غفرانی جمعیت هدف اســتان را افزون بر چهار میلیون نفر اعالم کرد و 
افزود : از این شــمار جمعیت تاکنون بیش از 2 میلیون و 979 هزار نفر این کارت 

را گرفتند.
وی از 2۵ درصد باقیمانده جامعه هدف درخواســت کرد تا هر چه سریع تر برای 

دریافت آن به مراکز ثبت احوال مراجعه کنند.
مدیرکل ثبــت احوال اصفهان آخریــن فرصت دریافت کارت هوشــمند ملی را 
پایان امسال اعالم کرد و افزود : شــهروندان می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات 

شهروندی و ادارات پست و ثبت احوال این کارت را درخواست کنند.
وی با اشــاره به راه اندازی ایســتگاه های ســیار کارت هوشــمند ملی در هفته 
دولت، تصریح کرد: جدیدترین ایســتگاه ســیار صدور کارت برای ارایه خدمات 
 به عشایر فریدونشهر و ارتفاعات روستای پشــت کوه در هفته یاد شده راه اندازی

 شد.
غفرانی با بیان این که ۵00 نفر از عشــایر جرقویه هم قبل از کوچ پاییزی کارت 
هوشمند ملی خود را دریافت کردند، افزود : ایســتگاه های سیار صدور کارت در 
گام بعدی به عشایر سمیرم، ایستگاه های آتش نشــانی و بیمارستان ها مراجعه 

خواهند کرد.
وی ادامه داد : اکنون ســامانه های ســیار برای دریافت اطالعات و صدور کارت 
هوشمند ملی در نقاط مختلف استان اصفهان از جمله روستاها، مناطق عشایری، 

زندان ها و پادگان ها، آماده ارایه خدمات دریافت این کارت به متقاضیان است.
مدیــرکل ثبت احــوال اصفهان از شــهروندان خواســت با مراجعه به ســامانه 
 ثبت نام کارت هوشــمند ملی به نشــانی www.ncr.ir هر چه ســریع تر ثبت نام

 کنند.
به گفته وی برای دریافت کارت هوشمند ملی نیاز به تعویض شناسنامه نیست اما 

عکس دار بودن آن الزامی است.
غفرانی با اشاره به این که پیش از این ، کارت هوشمند ملی به مدت چهار ماه صادر 
می شد، اضافه کرد : در ماه های اخیر با اضافه شدن خطوط صدور کارت این زمان 

به 30 تا ۴0 روز کاهش یافته است. 
هم اکنون کارت هوشمند ملی برای افرادی که به سن 1۵ سالگی رسیدند صادر 
می شود و جمعیت باالی 1۵سال استان اصفهان افزون بر چهار میلیون نفر است. 
کارت هوشــمند ملی با ســه کاربرد اصلی شناســایی، تصدیق هویت و امضای 
دیجیتال، این امــکان را فراهم می  کند تا از آن به عنوان یــک ابزار چند منظوره 

استفاده شود.

وی با تاکید بــر اینکه 
تمام کاالهای اساسی در 
اصفهان به وفور موجود 
اســت، تصریــح کرد: 
حداقل تا یکسال آینده 
ذخیره سازی کاالهای 
اساسی در کشور انجام 
شده و مشــکلی در تامین این کاالها 

وجود ندارد.
رییس اتاق اصناف اصفهــان با بیان 
اینکه خط قرمز دولت و مســئوالن 
کاالهای اساســی مردم است، افزود: 
با توجه به نوسانات بازار ارز، صادرات 
رونق گرفته، بنابراین مدیریت بحث 
 صادرات در کشــور الزامی شــد به 
گونه ای که نخست نیاز مصرف داخلی 

تامین و سپس مازاد آن صادر شود.
 وی افزود: نوسانات قیمت در برخی 
از کاالهای اساســی مورد نیاز مردم 
مربوط به صادرات است که با مدیریت 
این مشکل، اکنون کمبودی در تامین 
کاالهای اساسی و ارزاق عمومی مردم 

نداریم.
جهانگیــری در خصوص نوســانات 
قیمت کاالهای اساسی در بازار، گفت: 
دلیل افزایش قیمت گوشــت مرغ به 
دلیل گرانی نهاده های دامی ناشی از 
نوسانات نرخ ارز، گرمای هوا و کاهش 

جوجه ریزی ناشی از آنفوالنزای فوق 
حاد پرندگان اســت که کمیســیون 
تنظیم بازار استانداری توزیع گوشت 
مرغ منجمد را در دستور کار قرار داده 
و اکنون مرغ منجمد در ســطح بازار 
اصفهان با نرخ ۶7۵0 عرضه می شود.

وی با اشاره به ذخیره سازی چندین هزار 
تن مرغ منجمد در اصفهان، اظهار کرد: 
البته مردم اصفهان در مصرف گوشت 
مرغ منجمد مقاومت نشان می دهند، در 
حالی که این محصول تولید داخل است.

رییس اتاق اصنــاف اصفهان با تاکید 
بر اینکه در حال حاضر مشکلی برای 
تامین کاالهای اساسی نداریم، اظهار 
کرد: اگر کسبه ای بخواهد به صورت 
موردی و به تعداد محدود اجناس خود 

را عرضه کند، به نوعی تخلف است. 
وی در خصوص سهمیه بندی پوشک 
و برخی از اقالم بهداشتی در اصفهان، 
گفت: کمبود پوشک به عنوان موضوع 
ملی حتی در ســطح مقامات کشور 

مطرح و نســبت به آن چاره اندیشی 
شده اســت و در حال حاضر موضوع 
احتکار پوشــک در اصفهان و ســایر 
استان ها در حال رصد شدن است که 

با آن برخورد شده است.
جهانگیری با تاکید بر اینکه فضای داغ 
کمبود پوشک در بازار شکسته شده 
است، افزود: خوشــبختانه به صورت 
کلی مرغ، برنج روغن، رب، گوشت و ... 

در بازار وجود دارد.
 وی در خصــوص بیشــترین تعداد 
پرونده های احتکار، گفت: بیشترین 
پرونده ها مربوط به کاالهایی همچون 
لوازم خانگی، لــوازم یدکی خودرو، 
روغن خودرو، الستیک و ... است که 
ریشه در ارز داشــته و این احتکارها 
ارتباطی به کســبه ندارد و بیشــتر 
مربوط بــه تاجــران و واردکنندگان 
بزرگی بوده که با ارز دولتی کاال وارد 

کرده بودند.
رییس اتاق اصناف اصفهــان با بیان 

اینکه خوشــبختانه امروز مشــکلی 
بــه نــام واردات قاچاق به کشــور 
نداریم، اظهار کــرد: در حال حاضر با 
جذابیت صادرات بــه دلیل باالرفتن 
نرخ ارز مواجه هســتیم که باید این 
 موضــوع از ســوی دولــت مدیریت

 شود.
وی هم چنیــن در خصوص وضعیت 
تامین اقالم مورد نیاز ماه محرم، گفت: 
خوشبختانه برای ماه محرم و صفر در 
سطح بازار گوشت، مرغ، روغن، برنج و 
... به دلیل واردات با ارز دولتی به وفور 
وجود دارد و نوسانات بازار ارز زیاد بر 

آن اثر نداشته است.
جهانگیری درباره افزایش قیمت برخی 
کاالهای اساسی از جمله لبنیات، اظهار 
کرد: افزایش نرخ لبنیات بنا بر تصمیم 
دولت برای دفاع از تولیدکننده داخلی 
همچــون دامــدار و کارخانه جات 
تولیدات محصوالت لبنی و ...  گرفته 

شده است.

رییس اتاق اصناف اصفهان: 

با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر نیرو صورت گرفت:هر گونه سهمیه بندی را رد می کنم

انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در اجرای تاسیسات فاضالب 
شهرهای فوالدشهر، ایمانشهر و دهق

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، در مراسم 
معرفی طرح های تبصره 19 وزارت نیرو و مبادله قراردادهای 
مشارکت بخص خصوصی در صنعت آب و فاضالب که در 
سالن همایش وزارت نیرو برگزار شــد، با اشاره به اینکه 
در حال حاضر شرایط کشــور بسیار خاص و خطیر است، 
اظهار داشت: اگر چه شرایط اقتصادی دشواری را سپری 
می کنیم، ولی این شــرایط راه بن بستی ندارد و فرصت 
خوبیست که با وضع موجود تحول های بزرگی در کشور 

اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: مهم ترین موضوع در این شرایط عزم و اراده مدیریت است 
که باید این شرایط دشوار با عملکرد جهادی و همدلی همه مدیران در 

شرایط کوتاه طی شود و از آن عبور کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه آمریکایی ها در نهایت بی قانونی و بی اعتنایی به 
همه مقررات بین المللی از برجام خروج کردند، گفت: آنها با بهانه های 
واهی از این توافقنامه عقب کشیدند و تحریم های جدیدی را برای کشور 
و ملت ایران وضع کردند که دشمن بداند با کمک مردم ایران، فعاالن 
اقتصادی و مدیران توانمند به زودی از این شرایط خواهیم گذشت و آنها 

نتیجه ای از این تحریم ها نخواهند برد.
معاون اول رییس جمهور از کمبود آب به عنوان ابر چالش کشور یاد کرد و 
گفت: آب به عنوان مهم ترین مساله زندگی فردی و اجتماعی ما است که 

مولفه های مختلفی دارد و حیات یک کشور و ملت وابسته به آن است.
این مقام مســئول در دولت با بیان اینکه امروز کم آبی تبدیل شده به 
یک مساله حیاتی و مهم کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: این مهم 
 باید با دقت و توجه بیشتری بررسی شود و بدانید که دولت به تنهایی 
نمی تواند از چالش کم آبی عبور کند و بایســتی همگان اعم از مردم 
عزیزمان و دستگاه ها به صحنه بیایند تا مساله آب حل شود و در آینده با 

تهدید بی آبی روبرو نشویم.
وی به توانمندی های مدیران صنعت آب و برق کشور اشاره کرد و گفت: 
برنامه ریزی های کالن برای حل بحران کم آبی توسط وزارت نیرو انجام 

شده است.                       
 جهانگیــری درباره ایــام تابســتان و پیک بــار گفــت: وزارت نیرو 
شایستگی های خوبی را در این ایام از خود نشان داد و با همکاری مردم و 

دستگاه های دولتی توانست در مصرف برق کاهش را ایجاد کند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه امسال در تابستان بدترین روزها 
 را نسبت به ۵0 سال اخیر در بخش آب ســپری کردیم، گفت: برخی
 استان های ما با شرایط بسیار سختی مواجه بودند و متاسفانه کم بارشی 

باعث شد تا این شرایط نابسامان برای ملت رخ دهد.
وی از همدلی و همراهی مردم در صرفه جویی آب تشکر و قدردانی کرد 
و گفت: از هم اکنون برای سال آینده برنامه ریزی ها بایستی انجام شود تا 
دیگر مردم عزیزمان زیر بار این فشارها نباشند؛ البته باید در نظر داشت 

شرایط سال آتی بستگی به بارش ها نیز خواهد داشت.
جهانگیری با اشــاره به اینکه بخش خصوصی موتــور حرکت دهنده 
اقتصاد آینده ایران است، بیان داشت: باید مقرراتی وضع شود که بخش 
خصوصی با خیال راحت وارد عرصه اقتصادی شود و هیچ منعی برای 

ورود و سرمایه گذاری در این بخش وجود نداشته باشد.
معاون اول رییس جمهور گفت: برابر اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور 
وزارت نیرو موفق ترین وزارتخانه در واگذاری طرح ها به بخش خصوصی 
بوده که متاسفانه غیر از این وزارتخانه تاکنون هیچ دستگاه دیگری نسبت 

به واگذاری اقدام نکرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به پروژ ه هایی که 
در این مراسم به امضا رسید اعالم کرد : امروز با حضور معاون  اول رییس 
جمهور، وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور دو 

پروژه از آبفا استان اصفهان قرارداد آن منعقد شد.

رییس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه هرگونه ســهمیه 
بندی کاالهــای مورد نیاز مردم را در اصفهــان رد می کنیم،  
گفت: در حال حاضر مشکلی برای تامین کاالهای اساسی در 
اصفهان نداریم و برخی از احتکارها مربوط به کسبه ندارد و به 

واردکننده آن محصوالت مرتبط است.
رسول جهانگیری در خصوص وضعیت تامین کاالهای اساسی 
با توجه به اعالم سازمان تعزیرات حکومتی کشور در آمار باالی 
پرونده های احتکار اصفهان  در کنار دیگر شــهرهای بزرگ، 
و سهمیه بندی برخی فروشــگاه ها برای فروش محصوالت 
بهداشتی، شــوینده ها و ...، اظهار کرد: هرگونه سهمیه بندی 
کاالهای مورد نیاز مردم را در اصفهان رد می کنیم و اگر فردی 

این گونه رفتار کند به دنبال تشویش اذهان عمومی است.

گــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      کمبود پوشک به عنوان موضوع ملی حتی در سطح مقامات کشور مطرح و نسبت به آن چاره اندیشی شده است و در حال حاضر موضوع احتکار پوشک در اصفهان و سایر 
استان ها در حال رصد شدن است که با آن برخورد شده است.

    

وی تصریح کرد: به همیــن منظور 2۴ واگــن با ظرفیت 
حمل هر کــدام 2 لوله با توجــه به حجم لوله هــا، آماده 
ســازی و نخســتین محموله آن از ایســتگاه سیستان به 
 مقصــد ایســتگاه زاهــدان از طریــق ریل حمل شــده

 است.

مدیرکل راه آهن اصفهان افزود: کارخانه ایران اســپیرال با 
توان ساخت انواع لوله های فوالدی از طریق خط فرعی به 
طول 7 کیلومتر به ایســتگاه سیستان و شبکه ریلی کشور 

متصل می شود.
وی خاطر نشــان کرد: قطعا رویکرد اســتفاده از راه آهن 

بــرای جابجایی بــار از ســوی صاحبــان کاال و ســوق 
حمل بــار از جاده بــه روی ریــل، موجب حمــل ایمن 
و آســوده و کاهش تصادفات جــاده ای و تقلیل ترافیک 
 عبــور و مــرور و امنیــت ســفر و منفعت آحــاد جامعه

 است.

جذب و حمل ۶ هزار شاخه لوله فوالدی آب به زاهدان 
مدیرکل راه آهن اصفهان از جذب و حمل 6 هزار شاخه لوله آب از جنس فوالد به قطر 56 اینچ از کارخانه ایران اسپیرال واقع در 35 کیلومتری 
اصفهان برای تامین آب مورد نیاز شهرستان زاهدان از طریق ناوگان ریلی این اداره کل خبر داد. به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران، سید رضا سادات حسینی با اعالم این خبر، گفت: با توجه به وزن تقریبی بیش از 5 تن این لوله ها و طول 12 متر و عرض حدود 5.1 متری آن، 

نیاز بود تا واگن های حمل با استفاده از َسِدل، باز طراحی و برای حمل این محموله آماده شود.



۲۰ پرونده احکتار در استان اصفهان تشکیل شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از تشکیل ۲۰ پرونده تخلف احتکار در این استان خبرداد.

 اسرافیل احمدیه در آیین تودیع و معارفه رییس اداره صنعت، معدن و تجارت این شهرستان با اشاره به طرح 
نظارت بر انبارها و محل نگهداری کاالها اظهار کرد: ۲۰ پرونده به ارزش ۲۶۰ میلیارد ریال در استان اصفهان 
به دلیل احتکار تشکیل و تحویل مقامات قضایی شده است. وی افزود: پس از بررسی پرونده ها اجناس احکتار 

شده باید از طریق فروش در بازار به دست خریداران واقعی برسد و متخلفان نیز توسط دستگاه قضایی جریمه 
می شوند. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه الستیک خودرو، آهن آالت، لوازم خانگی، 

روغن خوراکی و روغن موتور، برنج و نخ از مهمترین کاالهای احتکار شده در انبارها این استان بوده است، تصریح کرد: 
این کاالها در انبارهای فروش و منازل مسکونی نگهداری شده بودند. وی به نظارت های سازمان صنعت، معدن و تجارت در فصل 

بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: نظارت بر عرصه کاال در این ایام با توان بیشتری در حال انجام است و با توجه به پیش بینی های 
صورت گرفته کمبود لوازم التحریر در استان اصفهان وجود ندارد. احمدیه با اشاره به وجود کاالهای ایرانی در کنار کاالی خارجی خاطرنشان کرد: 
کاالهای داخلی از مرغوبیت خوبی برخوردارند و خانواده ها برای خرید لوازم التحریر نسبت به تولیدات داخلی اقبال بیشتری نشان دهند، زیرا از 

نگاه قیمتی برای خانواده ها صرفه اقتصادی دارد همچنین حمایت از کاالی ایرانی، رشد اقتصادی کشور را رقم می زند.

نوجوانان اصفهانی با صنعت گردشگری آشنا می شوند
 رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اصفهان گفت: اداره گردشگری در مشارکت 

با یکی از ان جی او ها در زمینه گردشگری نوجوانان اصفهانی را با این صنعت آشنا می کند.
 ویژه برنامه ای با هدف آشنا کردن جمعی از نوجوانان با مفهوم صنعت گردشگری و بخش های مختلف آن 

با مشارکت اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد.
صنعت گردشگری امروز به عنوان یکی درآمدزاترین صنایع در سرتاسر جهان شناخته می شود و تمامی 

کشورها تالش می کنند تا مقدمات رشد و پیشرفت خود را در این زمینه فراهم کنند. کشور ما نیز به دلیل 
برخورداری از امکانات و ظرفیت های بسیار قابل توجهی که در زمینه جذب گردشگر در زمینه های مختلف طبیعی، 

مذهبی، تاریخی، سالمت و ... دارد باید در این راستا تالش مضاعفی داشته باشد و بتواند نسل جدید و تازه از راه رسیده را با 
این صنعت مهم و زیرمجموعه های آن آشنا کند. بر همین اساس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 
مشارکت با یک ان جی او گردشگری فرصتی را فراهم کرده تا تعدادی از نوجوانان عالقمند به این عرصه با مفهوم گردشگری آشنایی بیشتری 
پیدا کنند. وی اظهار داشت: اداره گردشگری در مشارکت با یکی از ان جی او های فعال در این زمینه موقعیتی را فراهم کرده تا تعداد ۳۰ نفر از 

نوجوانان عالقمند به این موضوع، با مفاهیم و قسمت های مختلف این صنعت آشنا شوند.

به گفته تقوی نژاد، مجلس 
و نهاد ریاســت جمهوری 
نیز موافقت کلی خود را با 
این موضوع اعالم کرده اند.

  اخــذ مالیــات از 
خریداران 25 سکه به 

باال
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اطالعات 
مربوط به 5۰ خریدار اول ســکه از بانک 
مرکزی دریافت شــد،گفت: بر اســاس 
پیشنهاد ما به شورای هماهنگی اقتصاد 
خریداران تا ۲5 ســکه معاف از مالیات و 
خریداران بیش از 1۰۰۰ سکه باید تا ۳5 

درصد مالیات بپردازند.
وی افــزود، در خصــوص واردکنندگان 

 خــودرو عملیــات مــاده 181 قانــون
 مالیات های مستقیم اجرا میشود. براین 
اســاس تنها برای یــک واردکننده 8۳۰ 
میلیارد برگ تشخیص مالیات صادر شده 
است. تقوی نژاد ادامه داد، واردکنندگان 
خودرو اجازه دارنــد اظهارنامه خود را در 
تیر 98 ارایه کنند و وصــول مالیات آنها 
به ســال 99 موکول میشــد اما تصمیم 
 گرفتیــم از ظرفیــت مــاده 1۶۳ قانون 
مالیات های مستقیم استفاده کنیم. به این 
ترتیب با مکاتبه انجام شده به دنبال اخذ 

مالیات علی الحساب هستیم.
تقوی نژاد با بیان اینکه در ســال گذشته 
تاکنون ۲۲ هزار میلیــارد تومان از محل 
فرار مالیاتی برگ تشــخیص صادر شده 
است گفت: تمرکز روی مالیات ستانی از 
صاحبان اصلــی کارت های بازرگانی یک 
مصرف در دستور کار قرار گرفته به عنوان 
مثال مشخص شد یک سبزی فروش با سه 
میلیون تومان شناسنامه خود را د راختیار 
افرداد سودجو قرارداده و 1۲ میلیارد تومان 
بدهی مالیاتی برای این شخص صادر شده 
است همچنین به همین روش از یک فرد 
لحاف دوز استفاده شده و ۳۰ میلیارد تومان 

برگ تشخیص مالیاتی صادر شده است.
وی با اشــاره به اطالعــات اندک تجاری 
کارت های بازرگانی گفت: از همین محل 
در یکی از استان های کشور ۳ هزار میلیارد 
تومان برگ تشخیص مالیاتی صادر شده 

است.

تقوی نژاد افزود: با بررسی  تراکنش مالیات 
یک فرد که 88۰ میلیارد تومان نگردش 
مالی داشته ۲۲۰ میلیارد برگ تشخیص 

مالیاتی صادر شده است.
رییس ســازمان مالیاتی با بیان اینکه از 
ابتدای وصول مالیات ارزش افزوده ۲۶۲ 
هزار میلیــارد تومان مالیات اخذ شــده 
اســت گفت: از این رقم 89 هزار میلیارد 
 تومان عوارض به حســاب شهرداری ها و 

دهیاری ها واریز شده است.
وی افــزود: 7۰ درصد شــهرداری های 
کشــور 8۰ درصد از درآمدهای خود را از 
محل مالیات و عــوارض تامین می کنند. 
همچنین 14 هزار و 4۰۰ میلیارد تمان در 
اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است و از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲۰۰ میلیارد 
تومان از محل عوارض صرف تحول سالمت 
تخصیص پیدا کرده اســت. معاون وزیر 
اقتصاد با بیان اینکه در پنج ماهه ابتدای 
سال جاری ۳۶ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان 
مالیات اخذ شده اســت 85۰۰ میلیارد 
عوارض به حساب شهرداری ها واریز شده 
است و این نشان می دهد عملکرد سازمان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۰ درصد 

رشد داشته است.
تقوی نــژاد با بیــان اینکه در ســال 9۶ 
درآمدهای مالیاتی 99 هزار میلیارد بوده 
که 97 درصد آن محقق شده گفت: سهم 
مالیات 15 درصد و سهم عوارض ۲۰ درصد 

رشد داشته است.

وی افزود:  در برنامه ششم توسعه مقرر شده 
عالوه بر شهرداریها و وزارت بهداشت ۲7 
صدم درصد از محل مالیات اخذ شده برای 
وزارت ورزش برای توسعه ورزش همکاری 

قرار گیرد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در خرداد و 
تیر سال جاری 4 میلیون و 8۶۳ اظهارنامه 
الکترونیکی در سازمان دریافت شده است 
گفت: در این سال صددرصد اظهارنامه ها 

به صورت الکترونیکی دریافت شده است.
وی افزود: در تیرماه 7۰5 هزار اظهارنامه 
از اشخاص حقیقی وصول شده که ۲78 
هزار اظهارنامه مربوط به اشخاص حقوقی و 
4۲۶ هزار متعلق به سازمان امالک تجاری 

دریافت شده است.

تقوی نژاد با بیان اینکه در سال 97 وصول 
مالیاتهای معوق در دستور کار قرار گرفته 
گفت: مقرر شده کلیه پرونده های مربوط 
به ســال 95 و ماقبل در سال 97 تعیین 
تکلیف شــود. وی ادامه داد: 85 درصد از 
درآمدهای ناشی از مالیات ارزش افزوده از 
طریق خودابرازی و توافق طرفین صورت 
گرفته است به همین دلیل علت مخالفت 
با مالیات ارزش افزوده فرار از شــفافیت و 

مشخص شدن طرفین معامالت است.
وی با بیان اینکه چه قشــری موظف به 
استفاده از دســتگاه های پُز نیست گفت: 
پایانه های پرداخت یــک ابزار دقیق برای 
شناســایی مالیات اســت ما در سازمان 
مالیاتی به دنبال اجرای طرح انبوه مکانیزه 

فروش هستیم و تاکنون 45۰ هزار نفر در 
پی فراخوان های انجام شده در این طرح 
ثبت نام کرده اند. رییس سازمان مالیاتی  با 
بیان اینکه سازمان مالیاتی مجوز بررسی 
تراکنش های باالی 5 میلیارد را دارد گفت: 
بر همین اساس ۶۰۰5 تراکنش مشکوک 
رسیدگی شــده و 1۲ هزارمیلیارد درآمد 
مالیاتی شناسایی شــده است همچنین 
7۰ میلیون رکورد تراکنش مشکوک مالی 
در اختیار قرار گرفته تا توســط سازمان 
مالیاتی بررسی شــود. وی افزود: در حال 
حاضر 4 هزار مورد مشکوک به فرار مالیاتی 
شناسایی شده اســت که هزار مورد آن 
حاصل اقدام مشــترک با دســتگاه  های 

اطالعاتی بوده است.

کاهش مالیات تولید در دستورکار قرار گرفت؛

اخذ مالیات از خریداران ۲۵ سکه به باال

گردشگری

 به عنوان مثال مشخص 
شد یک سبزی فروش 

با سه میلیون تومان 
شناسنامه خود را د 

راختیار افرداد سودجو 
قرارداده و 12 میلیارد 
تومان بدهی مالیاتی 

برای این شخص صادر 
شده است .

 رییس سازمان مالیاتی گفت: در سال جاری به دنبال کاهش 
مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 2۰ درصد هســتیم که 
مجلس و نهاد ریاست جمهوری نیز موافقت کلی خود را با این 
موضوع اعالم کرده اند. سید کامل تقوی نژاد در نشست خبری 
که صبح دیروز در سازمان مالیاتی برگزار شد با بیان اینکه، در 
سال 97 به دنبال اعتماد آفرینی هستیم که این امر منجر به 

حفظ حقوق مودیان خواهد شد.
وی گفت: در این بین مبارزه با فرار مالیاتی در کنار حمایت از 

تولید و اشتغال در دستور کار سازمان قرار دارد.
رییس ســازمان مالیاتی تاکید کرد، در سال جاری به دنبال 
کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 2۰ درصد هستیم.

فارس
گـــزارش

تسنیم
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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  کارت سوخت باید
 احیا شود

عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، 
گاز و پتروشــیمی ایران از قاچاق 
روزانه دســت کم ۲۰ میلیون لیتر 
بنزین به کشورهای همسایه خبرداد 
و گفــت: بهترین گزینــه در حال 
حاضر برای مبارزه با قاچاق سوخت 
احیای سامانه هوشــمند و کارت 
سوخت است. حسن خسروجردی 
افزود: متاســفانه همیشه کشور با 
قاچاق ســوخت مواجه بوده برای 
اینکه قیمــت این فــرآورده ها در 
داخل نسبت به همسایگان و دیگر 

کشورهای جهان پایین تر است.
 وی همچنین اظهارداشت: متاسفانه 
با افزایش قیمت دالر قاچاق بنزین به 
کشورهای همسایه از سود بیشتری 
نسبت به گذشته برخوردار بوده و به 
همین دلیل بخشی از آمار مصرف 
 ســوخت در داخل بــوی قاچاق 
می دهد. وی گفت: طبق آمارها در 
حال حاضر مصرف روزانه بنزین در 
کشور 1۰۰ میلیون لیتر است حال 
سوالی که مطرح می شود اینکه آیا 
تمامی این حجــم بنزین در داخل 
مورد مصرف قرار می گیرد؟ بدون 
شک پاسخ پرســش مدنظر منفی 
اســت چرا که دســت کم روزانه 
۲۰ میلیون لیتــر بنزین به صورت 
 قاچاق راهی کشــورهای همسایه 

می شود.

تسنیم
خـــبـــر
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معاون ساماندهی امور جوانان خبر داد

شروع فعالیت سه شبکه 
از سمن های گردشگری، 
استارت آپ و کارآفرینی

ساماندهی  معاون 
امــور جوانــان از 
شــبکه  موفقیت 
سازی سه شبکه سمن در حوزه جوانان 
با موضوع گردشگری، اســتارت آپ و 
کارآفرینی خبر داد و گفــت: به زودی 
شبکه سمن های خیرین ازدواج نیز فعال 

می شود.

محمدمهــدی تندگویان معاون ســاماندهی 
امور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان، از آغاز 
شبکه سازی سمن های کشور خبر داد و گفت: 
از آنجایی که سمن های فعال در سراسر کشور از 
فعالیت های  همدیگر مطلع نبودند و این مساله 
باعث موازی کاری می شد، تصمیم  گرفتیم در 
جهت توانمندسازی و با هدف افزایش اشتغال 

شبکه سازی سمن ها را آغاز کنیم.
وی ادامــه داد: با ایجاد این شــبکه به منظور 
کارآمدی ســمن ها می توانیم به رشد اشتغال 

کمک کنیم.
تندگویان با بیان اینکه در حــال حاضر توان 
ایجاد سه شبکه مجزا را داشتیم، اظهار داشت: 
منظور ما از شبکه ســازی ایجاد دبیرخانه های 
متفاوت با موضوعات خاص در کشور است و به 
همین منظور در قدم نخست به تهیه یک لیست 
کشوری در خصوص فعالیت های سمن ها اقدام 

کردیم.
وی تصریح کرد: تقســیم بندی ســمن ها بر 
اساس موضوع فعالیت قدم دوم بود که شروع 
آن با توجه به اوضاع اقتصادی با شبکه ســازی 
سمن های فعال در حوزه گردشگری بود که از 

این شبکه سازی پاسخ خوبی دریافت کردیم.
معاون ســاماندهی امور جوانان با اشاره به این 
نکته که دبیرخانه شبکه سمن های گردشگری 
جوانــان در شــهر تبریز واقع شــده اســت، 
خاطرنشــان کرد: هدف ما این است که هیچ 
کدام از دبیرخانه ها در تهران مســتقر نشود تا 

جوانان استان ها توانمند شوند. 
تندگویان با بیان اینکه ســمن های جوانان در 
سراسر کشور برای شبکه سازی ثبت نام کردند 
و سمن ها در 7 پهنه  کشــوری تقسیم شدند، 
گفت: بر این اساس شبکه گردشگری با توجه 
به پهنه های مختلف خدمات گردشــگری را 

ارایه می دهد.
وی افزود: این شبکه توانمند برای گردشگران 
ورودی به کشــور،تورهای صنعتــی، علمی و 
تفریحی برگزار می کنند در بخش گردشگری 
داخلــی نیز برگــزاری اردوهــای مختلف در 
رده های دانــش آموزی، دانشــجویی و حتی 

خانوادگی ساماندهی می پردازد.
معاون ساماندهی امور جوانان از ارایه گزارش 
عملکرد این شبکه در اردیبهشت ماه سال آینده 
خبر داد و گفت: گزارش خوبی از اشتغال زایی و 

درآمدزایی این شبکه ارایه خواهیم کرد.
تندگویان یادآور شــد: معاونت ســاماندهی 
امور جوانان برای توانمندســازی شبکه های 
گردشــگری دوره های آموزشی برگزار کرده و 
دو ماه آینده نیز یک دوره کارگاهی دیگر با ارایه 

مدارک علمی معتبر برگزار خواهد کرد.
وی از فعال شــدن شــبکه اســتارت آپ ها با 
اســتقرار دبیرخانه در زنجان خبر داد وگفت: 
اســتارت آپ های جوانان پس از ثبت نام وارد 
سایت تعیین شــده، می روند و پس از 7 هفته 
آموزش و ثبت شــرکت و زمانی که به مرحله 
ســوددهی  رســیده اند از چتر حمایتی خارج 

می شوند.
معاون ساماندهی امور جوانان خاطرنشان کرد:  
شبکه سازی استارت آپ های جوانان با همراهی 
جهاد دانشگاهی شروع شده و سال دیگر حداقل 

1۰ استان به این شبکه متصل خواهند شد.
تندگویــان همچنین از فعال شــدن شــبکه 
سمن های کارآفرین با دبیرخانه استان گیالن 
خبــر داد و گفت: بــه دنبال ایجاد یــک بازار 
کشــوری برای خرید و فروش دســتاوردهای 
سمن ها در حوزه های مختلف )تولیدی، صنایع 

دستی،تولید محتوای نرم افزار( هستیم.
وی ادامه داد: تا پایان سال دو شبکه سمن دیگر 
در کشور ایجاد می شود که یکی از آنها معروف 

به خیرین حوزه ازدواج است.
معاون ساماندهی امور جوانان تصریح کرد:در 18 
استان مجمع خیرین حوزه ازدواج فعال است و 
بنا بر پیش بینی ها دبیرخانه این شبکه در استان 

گلستان مستقر خواهد شد.
بــه گفتــه تندگویــان تامیــن کاالی مورد 
نیــاز زوجین، تامیــن مســکن ارزان و فراهم 
سازی شرایط اشــتغال برای زوجین از جمله 

فعالیت های این شبکه در کشور خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت شبکه 
سمن های اســتار ت آپی نوعی موازی کاری با 
پارک های علمی فناوری کشور نیست، گفت: 
این پارک ها عمدتا بر روی اســتارت آپ هایی 
متمرکز شــده اند کــه نخبگان علمــی آن را 
راه اندازی می کنند، اما معاونت امور جوانان بر 
روی نخبگان اجتماعی تمرکز کرده است. بر این 
اســاس جوانانی که تحصیالت دانشگاهی هم 
نداشته باشند اما در زمینه کارآفرینی توانمند 
باشــند، می توانند از این تســهیالت بهره مند 

شوند.
معاون ساماندهی امور جوانان در پاسخ به این 
سوال که آیا شبکه سازی سمن ها از سوی یک 
نهاد دولتی موجب سیاسی کاری و دخالت های 
دولت در فعالیت های ســازمان های مردم نهاد 
می شود، اظهار داشــت: همانطور که پیش از 
این گفتم دبیرخانه ســمن ها را خود تشکل ها 
اداره می کنند و از مرحله اجرا تا نظارت مستقل 

هستند. 
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جهرمی: در جریان سرورهای هاتگرام نیستم
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره  ورود سرورهای نسخه های فارسی تلگرام با ارز دولتی در کشور 

اعالم کرد که در جریان نیستم و برای فیلتر این شبکه ها، دستوری دریافت نکردم.
چند روز پیش مدیر یک پیام رسان بومی از اعطای مجوز ورود دو هزار سرور با ارز دولتی برای نسخه های 

فارسی تلگرام خبر داده بود.
این موضوع با حواشی زیادی همراه شد تا اینکه امروز محمدجواد آذری جهرمی از صحت و سقم ورود این 

خبر و ورود دو هزار سرور با ارز دولتی برای شــبکه های هاتگرام و تلگرام طالیی به کشور اظهار بی اطالعی 
کرد و گفت:

این موضوع را نمی دانم و اصال در جریان آن نیستم که ارز دولتی گرفته شده و چه کسانی آن را گرفته اند.
وی با بیان اینکه ما نقشی در این جریان نداریم، در مورد فیلتر نسخه های فارسی تلگرام )هاتگرام و تلگرام طالیی( با توجه به سررسید 

موعد ۱۵ شهریور گفت:
دستوری برای فیلتر این شبکه ها نیامده و چیزی به ما ابالغ نشده است. 

آذری جهرمی همچنین درباره اینکه آیا مهلت جدیدی به فعالیت این شبکه ها اختصاص یافته است یا خیر، اظهار بی اطالعی کرد.

ISFAHAN
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مدیــران تمایــل دارند، 
تمامی مشکالت خود را 
گردن دیگران بیندازند، 
در حالی که اصل موضوع را 
نادیده می گیرند، به همین 
دلیل کارکنان شغل خود 
را ترک نمی کنند، بلکه از 

دست مدیران خود فرار می کنند.
نکته غم انگیز ماجرا این است که به راحتی 
می توان از استعفای کارکنان اجتناب کرد. 
تنها الزمه این کار چشم اندازی جدید و 

تالشی مضاعف از طرف مدیران است.
سازمان ها می دانند انگیزه داشتن و درگیر 
بودن کارکنان اهمیت بسیاری دارد، اما 
اکثر آنها نمی توانند مدیران را نسبت به 

این موضوع پاسخگو نگه دارند.
هنگامی مدیران نسبت به کارکنان خود 
مسئولیت پذیر نباشــند، زیردستان آنها 

سختی می کشند.
تحقیقاتی از دانشــگاه کالیفرنیا نشــان 
می دهد که کارکنان با انگیزه 3۱ درصد 
بهره وری بیشتر، 37 درصد فروش بیشتر 
و ســه برابر خالق تر از کارکنان بی انگیزه 
هستند و همچنین طبق یک تحقیق از 
شورای مدیریت سازمانی بر روی ۵0هزار 
نفر، احتمال استعفا دادن آنها نیز به اندازه 

87 درصد کاهش می یابد.
تحقیقات گالوپ نشــان می دهد که 70 
درصد انگیزه کارکنان تحت تاثیر اعمال 
مدیران آنها است. بنابراین، بیایید نگاهی 
به بدتریــن کارهایی که مدیــران انجام 
می دهند و باعث استعفای کارکنانشان 

می شوند، بیندازیم.

  1. آنها از کارکنان خود بیش  از اندازه 
کار می کشند

هیچ چیزی همانند بیــش از اندازه کار 
کشیدن از کارکنان خوب آنها را از کار زده 

نمی کند. سخت کار کشیدن از کارکنان 
خوب بسیار وسوسه کننده است و مدیران 
اغلب به دام این تله گرفتار می شوند. کار 
کشیدن بیش  از حد از کارکنان خوب، آنها 
را سردرگم می کند؛ این کار باعث می شود 
آنها فکر کنند که به دلیل عملکرد خوبشان 
در حال مجازات شدن هستند. بیش از حد 
کار گرفتن از کارکنان، بهره وری آنها را نیز 
به اندازه زیادی کاهش می دهد. تحقیقات 
جدید از دانشگاه استنفورد نشان می دهد 
که بهره وری بر ساعت، هنگامی که ساعت 
کاری در هفته از ۵0 ساعت بیشتر شود به 
سرعت کاهش می یابد و بهره وری پس از 
۵۵ ساعت کار در هفته به مقداری بسیار 
زیادتری کاهش یافته که کار کردن پس 
۵۵ ســاعت در هفته دقیقا همانند کار 

نکردن است.
اگر شما می خواهید که مقدار کار، کارکنان 
با استعداد خود را افزایش دهید، بهتر است 
موقعیت آنها را نیز بــاال ببرید. کارکنان 
با اســتعداد، حجم کاری بیشتر را قبول 
می کنند، اما خــود را زیر فشــار کار له 
نمی کنند و شــغل خود را رها می کنند. 
افزایش حقوق، ترفیع و تغییرات کوچک 
تمامی این ها راه هایی برای افزایش حجم 
کاری کارکنان است. اگر شما حجم کاری 
کارکنان را تنها به دلیل با استعداد بودنشان 
زیاد کرده و تغییری ایجاد نکنید، آنها به 
دنبال کاری خواهند گشت که به آنها بهای 

بیشتری دهد.

  2. آنها همکاری را تشخصی نداده و 
به کار خوبی پاداش نمی دهند

دست کم گرفتن قدرت تحسین به ویژه 
برای افرادی با عملکرد باال که به طور ذاتی 
با انگیزه هستند، بسیار آسان است. همه 
به ویژه افرادی که سخت کار می کنند و 
تمامی انرژی خود را بر روی کار می گذارند، 
پاداش گرفتن را دوست دارند. مدیران باید 
با کارکنان خود ارتباط برقرار کنند تا بدانند 
چه چیزی باعث می شــود تا آنها حس 
بهتری داشته باشند و سپس با چیزی که 
باعث می شود حس بهتری داشته باشند، 
برای کار خوبشــان به آنها، پاداش دهید. 
اگر شما کار خود را به درستی انجام دهید 
این اتفاق اغلب بــرای کارکنان بهره ور، 

خواهد افتاد.

  3. آنها در توسعه استعدادهای افراد 
ناتوان هستند

هنگامی که از مدیران درباره عدم توجه آنها 
نسبت به کارکنانشان پرسیده می شود، 
ســعی می کنند که با استفاده از کلماتی 
مانند اعتماد، اســتقالل و توانمندسازی 
خود را تبرئه  کنند. اما این بهانه ها کامال 
بی معنی هســتند. مدیران خوب بدون 
توجه به مقدار اســتعداد کارکنانشان به 
بهترین شکل ممکن مدیریت می کنند. 
آنها به کارکنان خود اهمیت داده و به طور 
مداوم به سخنان آنها گوش می دهند و به 

آنها بازخورد می دهند.
مدیریت ممکن است که شروعی داشته 

باشــد، اما مطمئنا هیچ پایانــی ندارد. 
هنگامی که کارمندی با اســتعداد برای 
شما کار می کند این به شما بستگی دارد 
تــا زمینه هایی را کــه او می تواند در آنها 
مجموعه مهارت های خود را بهبود ببخشد 
را پیدا کنید. با اســتعدادترین کارکنان 
بازخورد می خواهند )بیشــتر از افراد کم 
اســتعدادتر( و این وظیفه شما است که 
به آنها بازخورد دهید. اگر از طرف شــما 
بازخوردی دریافت نکنند، بهترین افراد 

شما بی حوصله و مغرور خواهند شد.

  4. کارکنانشان برای آنها اهمیت 
ندارند

بیش از نیمــی از کارکنان به دلیل روابط  
خود با مدیرشــان از شغلشــان استعفا 
می دهند. شرکت های هوشمند اطمینان 
حاصل می کنند که مدیرانشــان تعادل 
بیــن حرفه ای بودن و انســان بــودن را 
می  دانند. این گونه روسا کسانی هستند 
که موفقیت کارکنان خود را جشن گرفته، 
با کسانی که دوران سختی را می گذرانند 
همدردی کرده و افــراد را حتی هنگامی 
که آنها را در تنگنا قرار می دهد، به چالش 
می کشند. روســایی که به کارکنان خود 
اهمیت نداده و با آنها در ارتباط نیستند، 
 همیشه آمار اســتعفای باالیی خواهند 
داشت. هشت ســاعت در روز کار کردن 
برای کسی که خود شــخصا درگیر کار 
نیست و به چیزی جز بازده تولید اهمیت 

نمی دهد، غیرممکن است.

  5. آنها به تعهدات خود پایبند نیستند
قول دادن به افراد شما را در وضعیتی قرار 
می دهد که یا شخصی را بسیار خوشحال و 
یا بسیار ناراحت می کنید. هنگامی که شما 
نسبت به انجام کاری متعهد می شوید، در 
نگاه کارکنانتان ارزشمندتر می شوید زیرا 
شــما خود را قابل اعتماد و محترم جلوه 
می دهید )دو شاخصه مهم ریاست(. اما 
هنگامی که تعهد خود را نادیده می گیرید، 
شــما را به عنوان فردی منفور، بی اعتنا و 
بی احترام می  پندارند. هر چه باشــد، اگر 
یک رییس تعهدات خود را به جا نیاورد، 

چرا دیگران باید نسبت به کار خود متعهد 
باشند؟

  6. آنها افراد اشتباهی را استخدام کرده 
و به افراد اشتباهی ترفیع می دهند

کارکنان خوب و سخت کوش می خواهند 
با افرادی حرفه ای که ذهنیتی همانند آنها 
دارند کار کنند. هنگامی که مدیران برای 
استخدام افراد خوب تالش نمی کنند، این 
یک کاهش دهنده انگیزه بســیار جدی 
برای کسانی اســت که در کنار آنها کار 
می کنند. ترفیع دادن به افراد اشتباه حتی 
از این کار نیز بدتر است. هنگامی که شما با 
تمام انرژی خود برای ترفیع گرفتن سخت 
کار می کنید اما این ترفیع مقام به شخصی 
که خود را با داشتن رفتاری صمیمانه باال 
کشیده است، می رسد، یک توهین بزرگ 
برای شما به حساب می آید و به این دلیل 
استعفای کارکنان خوب  به هیچ عنوان 

تعجب برانگیز  نیست.

  جمع بندی کلی
اگر می خواهید که بهتریــن افراد خود را 
پیش خود نگه دارید باید مراقب باشید که 
چگونه با آنها رفتار می کنید. در حالی که 
کارکنان خوب بسیار سرسخت هستند، 
استعدادشان به آنها این اجازه را می دهد 
که گزینه های فراوانی داشته باشند. شما 
باید کاری کنید تا آنها بخواهند برای شما 

کار کنند.

شش مورد از نبایدهای مدیریتی؛

رفتارهایی که باعث استعفای افراد خوب می شود

اگر شما می خواهید 
که مقدار کار، کارکنان 

با استعداد خود را 
افزایش دهید، بهتر 
است موقعیت آنها 

را نیز باال ببرید. 
کارکنان با استعداد، 

حجم کاری بیشتر 
را قبول می کنند، اما 
خود را زیر فشار کار 
له نمی کنند و شغل 

خود را رها می کنند. 
افزایش حقوق، ترفیع 

و تغییرات کوچک 
تمامی این ها راه هایی 

برای افزایش حجم 
کاری کارکنان است. 

چیز های اندکی همانند اســتعفای افراد خــوب هزینه بر و 
مشکل ساز هستند. این کامال شگفت انگیز است که چگونه از 
اغلب مدیران می شنویم که نسبت به استعفای کارمند خوبشان 
ابراز ناراحتی می کنند و این مساله واقعا هم جای ناراحتی دارد، 
زیرا چیز های اندکی همانند اســتعفای افراد خوب هزینه بر و 
مشکل ساز هستند، اما دلیل استعفای کارکنان خوب چه می تواند 
باشد؟ برای آشنایی با دالیل استعفای کارکنان خوب از کارشان 

با ما همراه باشید.
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تــــازه هـــا

مقایسه فنی چری تیگو 5 و BYD S6؛ 

نبرد در تنگنا  

،،
مدیران خوب بدون توجه به مقدار 

استعداد کارکنانشان به بهترین شکل 
ممکن مدیریت می کنند. آنها به کارکنان 

خود اهمیت داده و به طور مداوم به 
سخنان آنها گوش می دهند و به آنها 

بازخورد می دهند. مدیریت ممکن است 
که شروعی داشته باشد، اما مطمئنا هیچ 

پایانی ندارد. 

شاید  کمتر کسی باور می کرد که روزی قیمت خودروهای تک دیفرانسیل چینی 
به 6 برابر یک نیسان پاترول برسد و بازار پر شود از خودروهای رنگارنگ آسیای 
شرقی! در این نوشتار قصد داریم در وانفسای صنعت خودرو کشور به مقایسه دو 
کراس اوور چینی موجود در بازار بپردازیم که این روزها از فروش نسبتا خوبی در 

بازار برخوردار بوده اند.

   طراحی ظاهری
شــاید نیازی به توضیح نباشــد که در این بخش برتری با چری تیگو ۵ خواهد بود. این 
کراس اوور علیرغم چند اشتباه طراحی جزیی در نسخه اولیه، دوبار توسط چری فیس لیفت 

شده و حاال از چهره به روز و نسبتا مناسبی برخوردار است. 
این در حالیست که BYD S6 نسبتا قدیمی به نظر می رسد و شباهت بی بدیلی به مدل سه 
نسل قبل لکسوس RX دارد. بنابراین بی وای دی S6 از طراحی نسبتا هماهنگی برخوردار 

است اما چند سالی نسبت به طراحی روز صنعت خودروسازی عقب است.

   فضای داخلی
شاید این دو کراس اوور از نظر ابعاد بیرونی بدنه تقریبا هم اندازه به نظر برسند اما واقعیت 
است که چری تیگو ۵ از نظر ابعاد اتاق بیشتر به یک خودرو سواری کالس D )مانند سمند( 
شباهت دارد، صندلی های نسبتا ناراحت ردیف عقب و فضای پای سرنشینان باعث می شود 
که این خودرو بیشتر چهار نفره ظاهر شود تا پنج نفره، هرچند که فضای صندوق عقب نسبتا 
بزرگ و مناسب است. اما در مقابل فضای داخلی BYD S6 حتی برای پنج سرنشین نیز 

راحت است، به خصوص که قابلیت تنظیم صندلی ردیف عقب وجود دارد.
در زمینه طراحی داشــبورد البته برتری از آن چری خواهد بود به خصوص که در آخرین 
فیس لیفت، جانمایی صفحه نمایشگر نیز از افقی به عمودی تغییر کرده که احساسی از 

مواجهه با یک خودرو بسیار مدرن را به سرنشینان خود القا می کند.

   مشخصات فنی و ایمنی
بی وای دی S6 از پیشرانه ای 2.4 لیتری به قدرت ۱60 اسب بخار بهره می برد که نیروی خود 
را از طریق یک گیربکس دوبل کالچ غوطه ور در روغن )دوبل کالچ خیس( به چرخ های جلو 
می رساند. در مقابل چری تیگو ۵ به موتوری 2 لیتری به قدرت ۱39 اسب بخار مجهز است 
و گیربکس CVT با قابلیت شبیه سازی هفت دنده دارد. بنابراین تا اینجای کار، برتری از 

آن BYD S6 خواهد بود. 
در مقایسه اما فنربندی چری تیگو ۵ ساده تر و البته سفت تر است که هندلینگ بهتری را 
برای این کراس اوور تک دیفرانسیل به ارمغان آورده است اما در سمت دیگر ترازو، انتخاب 
این سیستم تعلیق باعث خشکی نسبی سواری )به خصوص برای سرنشینان عقب( و کاهش 
عملکرد خودرو در گذر از مسیرهای خارج جاده ای شده است. در زمینه ایمنی شاسی هر دو 

خودرو تقریبا هم سطح هستند.

   آپشن ها و امکانات رفاهی
هر دو خودرو نسبتا پر آپشن ظاهر می شوند، به خصوص اگر قرار با قیاس با خودرو کم آپشنی 
نظیر رنو داستر باشد، این دو چینی می توانند احساسی از لوکس بودن را به سرنشینان خود 
منتقل کنند، اما در بخش آپشن ها برتری اندکی برای چری تیگو ۵ جدید ظاهر می شود که 

شامل صفحه نمایشگر بزرگ تر ۱0 اینچی عمودی، ESP، HHC )تکنولوژی جلوگیری 
از حرکت رو به عقب خودرو در سرباالیی(، GPS و امثال این موارد می شود، اما بی وای 
دی S6 از دوربین کاربردی زیر آینه سمت شاگرد برخوردار است و هر دو خودرو نیز به کروز 

کنترل، سیستم تهویه مطبوع دوکاناله، سانروف، دوربین دنده عقب و ... مجهزند.

   تجربه رانندگی
هر دو خودرو در دورموتورهای باال صدای آزاردهنده ای تولید می کنند که با شدت زیادی 

درون کابین نیز شنیده می شود. البته چری در این زمینه بهتر عمل کرده است. 
در مورد BYD S6 وقتی وضعیت بدتر می شود که بدانید با وجود گیربکس دوبل کالچ، 
عمال نیاز چندانی به راندن در دور موتورهای باال وجود ندارد اما بازهم به دلیل سبک بودن 
دنده ها، با کمی فشار بر روی پدال گاز چینن حالتی اتفاق می افتد و از این نظر برتری آنچنانی 
 BYD S6 به چری حاضر در میدان از خود نشان نمی دهد. اما جالب است بدانید که شتاب
اندکی بهتر احساس می شود و عملکرد گیربکس شش سرعته دوبل کالچ نیز به هرحال به 

گیربکس CVT چری تیگو ۵ برتری دارد

     برنده یا بازنده؟
شاید در این رنج قیمت می توانستیم از خیر آپشن و فضای کابین و ابعاد بزرگ بزنیم و یک 
کراس اوور جمع و جور اروپایی سوار شویم اما فعال اوضاع کشور در شرایطی است که در این 
بازه قیمتی باید بین این خودروها انتخاب کنید و در مقام مقایسه بین این دو چینی بازار، 
می توان اینگونه جمع بندی کرد که BYD S6 می تواند رفاه بیشتری را برای سفرهای برون 
شهری و خانوادگی فراهم آورد و اگر زیاد اهل ماجراجویی در جاده و کوه و دشت نباشید، بی 
وای دی S6 حتی تا حدی در مسیرهای خارج شهری نیز قابل قبول ظاهر می شود. در نقطه 
مقابل، چری تیگو ۵ با پیشرانه کوچک تر، امکانات رفاهی بیشتر و ظاهر مدرن تر، بیشتر به 
فضای کارکردی یک کراس اوور شهری نزدیک است و شاید برای افرادی که چندان نیازی 
به سفرهای خانوادگی ندارند، گزینه ای مناسب تر از حیث تردد روزمره باشد. با این وجود 
پیشنهاد ما این است که با گذر از این دو خودرو به سراغ نمونه های بهتری نظیر چری تیگو 7 

و بی وای دی S7 بروید که از هر نظر نسبت به برادران خود مزیت دارند.
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The range is quite stunning - everything 
from the geometric elegance of the Seljuks 
through to the Mongol period and on to the 
refinements of the more baroque Safavid 
style. At more than 20,000 sq meters, it is 
also the biggest mosque in Iran. Compared 
to the great Safavid mosques, this one is very 
sober: its dome is of undecorated brick, and 
the interior vaulted halls around the central 
courtyard have also been left plain. But it is 
this austerity which is part of its beauty and 
which allows one to appreciate all the more 
the tilework decoration of the courtyard and 
iwan.
Religious activity on this site is believed 
to date back to the Sassanid Zoroastrians, 
and the first sizeable mosque was built by 
the Seljuks in the XI century. Of this, the two 
large domes above the north and south have 
survived intact, with most of the remainder 
destroyed by fire in the XII century. The 
mosque was rebuilt in 1121, with later rulers 
making their own ENHANCEMENTS.
The entrance to the mosque is through the 
southeast DOOR by the ticket office, which 
gives out onto one of the streets of the bazaar. 
This door, of Seljuk date, is very simply 
decorated with turquoise tilework. A corridor 
leads directly to the central courtyard; on the 
right, is an entrance to a madrasah. There is 
also an entrance next to the Gonbad-e Khaki 
in the north of the mosque.
From an architectural point of view, the 
mosque is extremely complex, both because 
of its size (it has 476 separate domes), and 
because of the number of different periods 
of construction it has known. Excavations 
carried out in 1977 have brought to light 
the remains of a very early mosque on this 
site, which dates back to the VIII century 
(according to the historian Abu Nuaim the 
mosque was founded in 771-772). Rebuilt 
around 841, it was, in the X century, a 

hypostyle mosque with porticos surrounding 
the central courtyard. Inscriptions dated 
to the XI and early XII centuries, and which 
correspond to the oldest sections of the 
present mosque, have shed some light on the 
various changes, which occurred during the 
Seljuk period. A large dome was first built in 
front of the main mihrab by the vizir Nezam 
ol-Molk between 1072 and 1092 (the same 
dome in place today), and a second one, 
known as the Gonbad-e Khaki, was added 
in 1088 at the northern end of the complex, 
opposite the main mihrab, by Taj ol-Molk, 
Nezam’s sworn enemy. It is often said that 
the Gonbad-e Khaki was built by Taj ol-Molk 
in an attempt to outdo Nezam ol-Molk’s 
construction, but its exact function remains 
unclear: it has been suggested that it was a 
ceremonial chamber. It should be noted that 
the pavilion was originally free-standing and 
well-lit; subsequently, two sides were bricked 
up as also the oculus in the dome.
In the center of the main courtyard, which 
is surrounded by four contrasting iwans, is 
an ablution fountain designed to imitate the 
Kaaba at Mecca; would-be hajji pilgrims once 
used it to practice the appropriate rituals. The 
two-storey porches around the courtyard’s 
perimeter were constructed in the late XV 
century. The facades of double arcades which 
join the iwan are entirely decorated with 
mosaic tilework, mostly from the XVII century.
The south iwan is very elaborate, with 
Mongol-era stalactite moldings, some 
splendid XV century mosaics on the side 
walls, and two minarets. Behind the iwan 
is the mihrab built under Malek Shah at the 
ORDER of Nezam ol-Molk, one of the few 
sections of the old mosque to have survived 
the fire in 1121.
The north iwan, built during the Seljuk 
period, has seen a very little change 
since Safavid times and is characterized 
by its rather discreet decoration. It has a 
wonderful monumental porch with the 
Seljuks’ customary Kufic inscriptions and 
austere brick pillars in the sanctuary. Behind 
it (entered through a door next to the iwan) 
is a prayer hall featuring a forest of pillars. 
Walk to the rear and you will find the exquisite 
Taj al-Molk Dome, widely considered to 
be the finest brick dome ever built in 
Persia. While relatively small it is said to be 
mathematically perfect and has survived 
dozens of earthquakes with nary a blemish 
for more than 900 years.
Despite its small size (10 meters wide and 
20 meters high) and its sobriety, this room 
is nevertheless one of the most perfect and 

most elegant examples of the transition from 
a square base to a circular dome in Persian 
architecture. The solution chosen here was to 
use a succession of arches ever decreasing in 
size, ending up with a circle of sixteen arches 
on which the dome is set. There is no tilework 
decoration and the pentagonal star patterns 
inside the dome are created by the brick alone.
The west iwan was originally built by the 
Seljuks but later decorated by the Safavids. 
It has mosaics that are more geometric than 
those of the southern hall. The courtyard is 
topped by a maazeneh, a small raised platform 
with a conical roof from where the faithful 
used to be called to prayer.
Until January 2000, visitors were free to 
walk as and where they wished, but ‘student 
misbehavior’ (marijuana smoking) resulted 
in numerous metal fences and gates being 
installed. If these are locked, visitors will be 
accompanied by a patient guardian, who 
opens and locks gates; since October 2000, 
however, the gates are usually unlocked.
The Room of Sultan Oljeitu Khodabandeh (a 
XIV century Shiite CONVERT, whose tomb is 
at Soltaniyeh) next to the west iwan is home 
to one of the mosque’s greatest treasures - an 
exquisite stucco mihrab awash with dense 
Quranic inscriptions and floral designs. Next 
to this is the Timurid-era Winter Hall (Beit 
al-Shata), built in 1448 and lit by alabaster 
skylights.
Just to the north of the mosque is the tomb of 
Baba Qasim (aramgah-e Baba Qasim), built 
in memory of a Persian theologian by one of 
his students, in 1340. Restored in the XVII 
century, it has an attractive stalactite gateway 
decorated in blue and white tiles. Next to the 
mausoleum stands the madrasah-ye Emami, 
also built in honor of Baba Qasim. Here again, 
the use of glazed tiles is relatively limited 
and the color of the natural brick plays an 
important role in the decoration.
To the west of the Friday Mosque is the 
Imamzadeh Darb-e Emam. This monument, 
finished in 1453, was built over the tombs of 
two descendants of Imams, Ibrahim Batha, 
and Zain al-Abedin. It is unusual in having 
two domes, but its fame is mainly due to the 
quality of the tile mosaic on the main iwan, 
considered a worthy rival of the Blue Mosque 
in Tabriz. The tilework on the exterior of the 
domes, also very fine, is later than that of 
the iwan. The dome over the main chamber 
was restored during the reign of Shah Abbas 
(1642-1666) and the one over the iwan 
was added as part of modifications carried 
out (1670-1671) during the reign of Shah 
 Soleiman.
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No visit to Esfahan would 
be complete without a visit 
to the Masjid-e Jameh, an 
architectural treasure in its 
own right. The Jameh complex 
is a veritable museum of Islamic 
architecture, but still functions 
as a busy place of worship. In a 
couple of hours, you can see and 
compare 800 years of Islamic 
design, with each example near 
to the pinnacle of its age.

Muharram in 
Isfahan

The CEO of 
b e a u t i f i c a t i o n 
organization of 
Isfahan municipality 
announced the special 
Muharram decoration 
throughout the city with 
the urban symbols of 
“Tears and Muharram” 
and “special Muharram 
flags” coinciding with 
the beginning of the 
month of Muharram”.
“600 symbols of tears 
adorned with the Arabic 
and Persian sentences 
of Muharram motto 
are installed near 
the highways, urban 
underpasses, Imam 
Hossein square, and on 
the bridges of the city,” 
Hassan Moazeni said.
“Also special symbols of 
the month of Muharram 
will be installed in 
Imam Hossein square, 
in front of the central 
municipality of Isfahan. 
All the bridges of Isfahan 
are decorated with 
green and black flags 
due to the beginning of 
the mourning days for 
the master of martyrs, 
Imam Hossein,” he 
added.
Referring to the strategic 
programs and policies 
that are on the agenda 
of this organization, 
he continued, “Quality 
improvement of the 
public spaces of the 
city, designing the 
pedestrian spaces, 
identifying the symbols 
and fine buildings, 
reviewing the income 
of the organization, 
using the beautification 
elements in the 
construction projects, 
changing the decoration 
of Chaharbagh 
Avenue, and following 
the example of old 
architectural styles in 
Isfahan are among the 
ongoing programs 
and policies of the 
b e a u t i f i c a t i o n 
organization of Isfahan 
municipality.”Pointing 
to the comprehensive 
beautification plan of 
the city, he said, “This 
plan as a complement 
to the comprehensive 
urban plans and the 
detailed project of 
Isfahan, will change 
the appearance of the 
city; Isfahani citizens 
will arrive to witness 
the subsequent 
positive effects.The 
beautification project 
of Isfahan will be 
implemented after 
related investigations. 
We intend to use 
the views of great 
consultants to execute 
the project.”
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where to stay

where to eat

Safavi hotel was built in 1385 with private 
investment and relying on the traditional style of 
art Isfahan to provide services to the travellers. 
Accordingly, much effort has been made to provide 
a calm and mellow place with the noble art of 
Isfahan. The walls and the environment of this hotel 
are filled with beautiful and charming designs, 
mesmerizing you at first glance. This hotel has 
good access to the city’s tourist attractions as well 
as the shopping centers. Through a ten-minute 
walk in the beautiful city of Isfahan, you will reach 
Hasht Behesht Garden, Chahar Baq Boulevard, 
Khaju Boulevard, etc. Besides, medical centers are 
in close proximity to you as well, and in case of any 
unpleasant accidents, you may reach these places 
with no difficulty. The hotel provides taxi cabs for 
the guests. Safavi Hotel gives you the chance to live 
for a couple of days within Isfahan’s traditional art 
and architecture.
Corrado C:Good place, nice hotel, excellent 
reception.
We stayed for three nights. The rooms were good; 
the hotel is in walking distance from the center - the 
Imam Square. The breakfast was tasty. Particularly, 
the collaborators at the reception desk were 
extraordinary helpful and very friendly.
Alan s,Beijing, China:Good place and nice hotel
old brand hotel and good locations, close to Imam 
square, a little bit old and a little bit small but clear. 
kindly staffs and good wifi, breakfast, luch, dinner 
available, with reasonable price. it is not so easy 
book hotel in Iran, the best way you book all hotels 
before you get Iran and bring enough cash to pay, 
they don’t take credit card.
Address:Felestin Street, across from Mellat 
Bank, Isfahan, Iran

Round the corner from the Kelisa-ye Vank, this magnificently 
painted one-room coffee shop is like an Esfahani miniature, 
with its exquisite patterned ceiling and murals on the wall. 
Providing the perfect venue for a cup of coffee while touring 
the Armenian Quarter, it also offers a tasty breakfast for 
those fed up with normal hotel fare. Quite possibly the most 
Instagram-worthy cafe in Isfahan, Bahar Narenj Cafe near 
the Vank Cathedral features a striking traditional design. 
Most noticeably, the cosy little space is encapsulated under an 
intricate blue and gold ceiling that’s topped with a chandelier. 
Other than a wide range of shakes and teas, they also serve food 
like sweet Armenian bread and ash, a green noodle soup with 
beans and herbs.

MortenC93: perfect breakfast place in Jolfa
Came here before going to the sights in the Armenian quarter 
and what a treat. Nice Persian breakfast - Make sure to try 
the omelet. Staff was friendly and you feel much welcome. 
Remember to try the lemonade, which of course is homemade. 
It was actually the best lemonade I had on my whole trip to Iran.

DanielssonPeter, Esfahan, Iran: Cozy Café
I enjoyed a very nice coffee and a refreshing lemonade. The 
service was good and speaking English was not a problem. The 
café had very nice decor with paintings on the wall portraying 
old Persia. Mosaic everywhere and pretty chandelier. Finally 
a lot of options on the menu.

Altayaara, Cairo, Egypt: Good food for a reasonable price
We had good food and some excellent local made tea and cakes. 
Staff was a helper and the decor was beautiful.

bahram60: Beautiful place delicious food:
A very kind place with very fair price with traditional 
decoration and good drinks. Small place and friendly servants.
LOCATION:Kalissa Street, Esfahan 81464, Iran

The entrance 
to the mosque 
is through 
the southeast 
DOOR by the 
ticket office, 
which gives 
out onto one 
of the streets 
of the bazaar. 
This door, of 
Seljuk date, 
is very simply 
decorated 
with turquoise 
tilework. A 
corridor leads 
directly to 
the central 
courtyard; on 
the right, is an 
entrance to 
a madrasah. 
There is also an 
entrance next to 
the Gonbad-e 
Khaki in the 
north of the 
mosque.
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Despite the opposition of some 
factions about the country 
falling in line with standards 
set by the Financial Action Task 
Force, optimism abounds among 
moderate lawmakers and pundits 
that the willingness of top officials 
to approve the measures would 
serve the Islamic Republic's 
interest.In an interview with the 
government-owned newspaper 
Iran on Monday, Heshmatollah 
Falahat-Pisheh, the head of 
Majlis National Security and 
Foreign Policy Commission, said 
the commission recently held 
a meeting with senior banking 
officials and chief executives, in 

which the two sides discussed 
different aspects of joining 
international bodies dealing 
with Anti-Money Laundering 
and Combating Financing of 
Terrorism. According to Falahat-
Pisheh, bankers demanded that  
FATF-related bills be finalized as 
soon as possible–a request also 
echoed by the Economy Ministry, 
the Central Bank of Iran and the 
Foreign Ministry. 
"Banks are worried that if 
FATF requirements are not 
met, they will be isolated and 
get disconnected from other 
countries," Financial Tribune 
quoted him as saying.

Non-Oil 
Exports From 
Kish Jump 
211%
 Close to 1.16 million 
tons of non-oil 
commodities were 
exported from Kish 
Port in southern Iran 
during the first five 
months of the current 
fiscal year (March -21
Aug. 22), registering a 
%211 jump compared 
with last year’s 
corresponding period.
According to Director 
General of Kish Island 
Ports and Maritime 
Organization Ahmad 
Shahriari, a total of 
5,891 tons of non-oil 
goods were imported 
into the port during the 
same period to register 
a %70 decline year-
on-year, the Ministry 
of Roads and Urban 
Development’s news 
service reported, citing 
Hormozgan Province 
Ports and Maritime 
General Office.

Iran Budget 
Deficit 
Widens to 
$2.9b
 Iran’s budget deficit 
came in bigger than 
expected, as usual, in 
the first four months of 
the current fiscal year 
(March -21July 22) to 
reach 312.5 trillion 
rials (2.93$ billion), the 
latest data released by 
the Central Bank of Iran 
on Monday show.
The shortfall for the 
period was larger 
than the budget law’s 
forecast of 109.6 trillion 
rials (1.02$ billion) for 
the period.
The shortfall is %93 
more compared to the 
preceding year’s. 

Iran's Trade 
With Iraq 
Grows 28%
EghtesadOnline: Iran 
traded 6.39 million tons 
of non-oil commodities 
worth 3.43$ billion 
with Iraq during the 
first five months of 
the current fiscal year 
(March -21Aug. 22).
This marks a %16.32 
and %28.2 growth 
in tonnage and value 
respectively compared 
with last year’s 
corresponding period, 
latest data released by 
the Islamic Republic 
of Iran Customs 
Administration show. 
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Iran: Optimism Over AML Legislation 
Before FATF Deadline

The announcement was made by 
Esfandiar Omidbakhsh of Iran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture who added that 
the consortium will be headquartered 
at ICCIMA, the chamber’s official news 
service reported.
Launched by the European 
Commission in 2008, the Enterprise 
Europe Network helps businesses 
innovate and grow on an international 
scale. It is the world’s largest support 
network for SMEs with international 
ambitions.
As the network’s official website Een.
ec.europa.eu says, the network is 
active in more than 60 countries. It 
brings together 3,000 experts from 
more than 600 member organizations, 
all renowned for their excellence 
in business support, according to 
Financial Tribune.
The Research Department of 
Tehran University, Trade Promotion 
Organization of Iran and the Science 
and Technology Department of the 
Presidential Office have currently 
been nominated as members of the 
consortium.
As Omidbakhsh explained during the 
meeting with the representative of 
the aforementioned organizations, 
the aim of this consortium, which 
will be formed in collaboration with 
both the public and private sectors, 
is to promote SMEs’ international 
activities and expand their capacities.
“The Enterprise Europe Network 
focuses on three main areas, namely 
trade, technology transfer and 
research collaboration,” he said, 

explaining that the first step to join 
the network is to form a consortium 
that should have 3-4 members.
The ICCIMA official emphasized that 
the members should be selected as per 
the network’s priority areas.
“To finalize Iran’s membership in 
the network, two memorandums of 
understanding should be signed: one 
between Enterprise Europe Network 
and the consortium and one among 
the consortium’s members,” he added.
Omidbakhsh noted that organizations 
in non-EU countries can apply on a 
self-financing basis and Enterprise 
Europe Network does not provide 
financing to non-EU members but they 
can enjoy the various services offered, 
including accessing the database, 
receiving help on implementing 
research projects and getting to know 
non-EU SMEs.
According to Deputy Industries 
Minister Sadeq Najafi, small- and 
medium-sized enterprises constitute 
92% of Iran’s 85,000 manufacturing 
enterprises.
By definition, enterprises run by 50 
workers or less, and 100 workers 
or less are considered small- 
and medium-sized enterprises 

respectively, according to ISIPO.
Iranian SMEs exported more than $2 
billion worth of products in the last 
Iranian year (ended March 20, 2018).
Farshad Moqimi, the deputy head of 
Iran Small Industries and Industrial 
Parks Organization, 98,562 jobs 
were created, 2,575 new industrial 
units became operational and 1,462 
units that were closed due to various 
problems were helped back on their 
feet during the period.
“A total of 35 small- and medium-
sized manufacturing enterprises are 
currently under development in Iran 
through foreign investment,” Najafi 
said in June.
He added that 28 of these projects are 
located in industrial towns with a total 
foreign investment worth $2.8 billion.
Iran signed a memorandum of 
understanding with South Korea’s 
Deputy Minister of SMEs and Startups 
Choi Su-gyu on August 31 to increase 
cooperation on the development of 
small- and medium-sized enterprises 
in the two countries.
The MoU was signed during Najafi’s 
visit to Seoul to attend the Seventh 
Korea-Iran Technology Exchange 
Conference.

Iran to import cars from Uzbekistan
 An Iranian company is to import cars and buses from 
Uzbekistan, wrote Uzbek media.Iranian company Sepehr 
Meshqat Caspian intends to import cars from Uzbekistan, 
Uzbek media reported .Iranian transportation fleet, 
especially buses, needs to be replaced.The Iranian company 
is to begin cooperation with Uzbek automakers to import 
some cars. In the first phase, it will buy several samples of 
the vehicles produced by Uzbek car manufacturers and later, 
under the condition of content, it will increase the number 
to 1000.The Iranian company has suggested assembling 
them in Iran.

Iran ups non-oil export by 36% from 
Southeastern border
Director of Maritime and Ports Office of Bandar Lengeh port 
Ghasem Askarinasab said on Tuesday that non-oil exports 
from this port has increased by 36% compared to the same 
period last year.More than 4.90 million tons of non-oil goods 
were exported from western ports of southern Hormozgan 
province during the first five months of the current Iranian 
year (March 21-August 22), out of which, Bandar Lengeh has 
registered nearly 599000 tons, indicating a 36 percent increase.
Launch of ‘Shiyu Port’ in Parsian city and the minerals terminal 
in Bandar Lengeh port city, inviting merchants and investors 
and arranging face-to-face meetings with them, activating new 
shipping lines, providing port facilities and reducing the time of 
unloading and loading, are among the measures that have been 
taken to promote the performance and operation of the ports 
in western Hormozgan province, he noted.Bandar Lengeh is 
located 240 kilometers west of Bandar Abbas and is the main 
ports of western Hormozgan province.

Reasons Behind Export Ban 
Explained
 The government’s recent ban on exports of certain products, 
including tea, oilseeds, palm oil, sugar, milk powder, 
baby formula, butter and meat, is aimed at regulating the 
domestic market and protecting low-income households, 
the deputy head of Trade Promotion Organization of 
Iran said.“The government grants subsidized foreign 
currency for importing these essential goods and their raw 
materials, so Iranian consumers should enjoy this subsidy,” 
Mohammad Reza Modoudi was also quoted as saying by 
IRNA. Noting that lifting the ban on exports would amount 
to a big, special privilege for the neighboring countries, the 
official said, people from neighboring countries travel to 
Iran and buy these subsidized essential goods and sell them 
beyond Iranian borders at open market rates. “Therefore, 
this measure would prevent outbound smuggling and the 
outflow of foreign currency,” Financial Tribune quoted him 
as saying.“Essential goods, pharmaceuticals and all items 
supplied at the government subsidized forex rate (42,000 
rials per dollar) are subject to this ban.”

Industrial Exports Down 7% in Q1 
2018-19
 Exports of Iran’s industrial sector, excluding crude oil, hit 
26.74 million tons worth $17.91 billion during the first three 
months of the current Iranian year (March 21-June 21).
This registers a 7.2% decline in value compared with last 
year’s corresponding period, Tehran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture’s website reported.
As for exports, the industrial sector exported 19.63 million 
tons of goods worth $9.68 billion during the three-month 
period, up 21.7% in value year-on-year. It had an 83% share 
in Iran’s total non-oil exports during the period.

 Plans are underway to create an 
Iranian consortium to join the 
Enterprise Europe Network 
with the aim of connecting 
Iranian small- and medium-
sized enterprises with their 
counterparts in Europe and 
promoting these enterprises on 
an international scale.

Iran Planning to Join 
Enterprise Europe Network

news

Currency Repatriation Rules 
Notified
The Central Bank of Iran notified a directive on 
Monday, elaborating on rules based on which 
exporters are required to bring back their 
export earnings into the “economic cycle” of 
the country.
The directive has six articles and gives 
exporters three months to declare %95 of their 
hard currency from the time their customs 

export license has been issued, CBI’s website 
reported. Exporters can keep the remaining 
%5 for such costs as marketing, advertisement 
and overseas office expenses. Any extension of 
the three-month deadline has to be approved 
by the Ministry of Industries, Mining and Trade. 
Hard currency repatriation can be undertaken 
through imports by the exporter or a third 
party, repayment of foreign currency loans, 
sale of hard currency to banks or certified 
exchange bureaux or making foreign currency 

deposits in banks. The banks said any special 
services to exporters, including obtaining 
loans and commercial cards, is contingent 
upon them meeting their “foreign currency 
commitments”. After introducing strict forex 
controls in April, the government on August 
6 eased foreign exchange rules and allowed 
exchange shops to resume work at open market 
rates. The latest move is intended to accelerate 
currency supply into the market, according to 
Financial Tribune.

 New CBI Entities Approved
 Members of Majlis Economic Commission on Sunday approved 
the formation of new specialized committees within the Central 
Bank of Iran for reviewing articles related to long-awaited bank 
reforms.
According to the commission's spokeswoman, Zahra Saeidi 
Mobarakeh, MPs have green-lighted the formation of a specialized 
monetary and forex policy committee in addition to a supervisory 
entity.
"A law enforcement council was also approved, which will operate 
as a subset of the Supervision Department while a number of 
instruments for implementing monetary policies by the central 
bank were ratified by the commission," she told ICANA, the official 
news outlet of the parliament.

Mobarakeh said as finalized by MPs in their review of CBI-related 
articles of bank reform measures, the composition of the CBI 
Islamic Jurisprudence Council has been approved in the country's 
Sixth Five-Year Development Plan (22-2017).
As cited in the development plan, the council will comprise the 
central bank’s deputy governor and deputy for supervisory 
affairs, a chief executive of a bank and a member of Majlis Plan and 
Budget Commission who will be selected through a parliamentary 
vote. This is on top of five jurists introduced by the central bank to 
the Guardians Council. 
Based on an article in Sixth Plan, the jurisprudence council of the 
central bank need to be legally established. It will be mainly tasked 
with the way CBI exerts supervision over banks and how well they 
implement Islamic guidelines. Most importantly, the council will 
have a say over deposit interest rates and their compliance with 

Islamic law.
On Sept. 1, Guardians Council 
executive deputy, Siamak 
Rahpeyk, said CBI introduced 
six jurists or experts in Islamic 
jurisprudence when the former 
CBI governor, Valiollah Seif, who 
was replaced on July 25, was still in 
office. He said the eligibility of four 
jurists was approved.
Members of Majlis Economic Commission first 
started reviewing the articles of Banking Reform Bill in early 
August. They continued the process from Saturday and will keep 
working through an ongoing two-week parliamentary recess at 
the behest of Majlis Speaker Ali Larijani. 

“To finalize Iran’s 
membership 
in the 
network, two 
memorandums 
of 
understanding 
should be 
signed: one 
between 
Enterprise 
Europe 
Network and 
the consortium 
and one among 
the consortium’s 
members,”



... a propaganda 
tool, sometimes a 
recreational and 
entertainment tool, 
and sometimes 
a context for 
t r a n s m i t t i n g 
messages. Fine art 
of cinema, due to 
the influence and 
direction of this art, 
can promote the 
spirit of hope, the 
craving for progress 
in society by its own 
products or it can 
develop a frustrated, 
r e g r e t t a b l e , 
reliant, alienated, 
and humiliated 
generation, by its 
films. However, it 
seems that in the last 
few years most of the 
films are in second 
category and has a 
wave of frustration 
with luxuries for the 
public.

Iraq announced 
that it has officially 
removed the US dollar 
in trade with Iran by 
declaring a legal limit 
for passengers to carry 
along euros and not 
dollars into the Islamic 
Republic."Passengers 
would be allowed to 
carry along 10,000€ 
or an equal value of 
any other foreign 
currency other than the 
greenback into Iran," 
a statement by Iraq’s 
Customs Authority 
said.The Customs 
Authority in its previous 
announcements had 
only cited US Dollar 
ceilings.In a relevant 
development in early 
September, Iraq and 
Iran had abandoned 
the greenback in their 
mutual trade, giving 
way to the Euro and 
local currencies, as 
well as direct barter of 
goods."The US dollar 
has been removed from 
the list of currencies 
used by Iran and Iraq in 
their trade transactions 
and they are using 
Iranian Rial, euro and 
Iraqi dinar for financial 
transactions,” Head of 
Iran-Iraq Chamber of 
Commerce Yahya Al-
Eshaq said at the time.

Iran to launch indigenous Fateh-
class submarine by 2019
 The Managing Director of Iranian Defense Ministry's 
Marine Industries Organization Rear Admiral Amir 
Rastegari recounted that Iran will unveil newly-made 
marine vessels and equipment by the end of the year.
Rastegari announced that Iran will unveil a new 
domestically-manufactured submarine by the end 
of the current Iranian calendar year of 1397 (on 
March 2019 ,21).Rastegai made the remarks in an 
interview with IRIB’s News Network, AKA IRINN, on 
Tuesday touching upon the ‘Plan to Revolutionize 
Iran’s Maritime Industries Based on the Policies of 
the Resistance Economy’.“This plan is in line with the 
policy of replacing the rented vessels and renovating 
the maritime transportation fleet including oil tanker 
vessels offshore oil rigs’ service and support fleet in the 
Persian Gulf, and it was passed in by the high Council of 
Maritime Industries in last year which stipulates that 
176 new vessels with a total value of 1.5€ million be 
built by four industrial organization of the country,” 
recounted the official.
Finnish Police arrest four in 
relation to Monday attack on Iran 
embassy
Finland Today reported that Finnish Police have 
arrested four rioters in relation to Monday attack 
on Iran's diplomatic mission in Finland.On Monday 
afternoon a protest, arranged by Kurdish-Finns against 
Iran, got out of hands in Kulosaari near Iran’s Embassy 
in eastern Helsinki, Finland Today reported.The police 
reports that they had received an announcement of 
a peaceful protest, however, it turns out, it wasn’t. 
Some rioters stole Iran’s flag from the embassy and 
burnt it.Some of the protesters of about 150 threw 
rocks at a police drone that was keeping an eye on the 
demonstrators.In result, police sent more units to the 
scene. Four people were caught, of whom three are 
suspected of aggravated disturbing of the peace in 
related to burning the flag.One person is suspected of 
violent resisting of an official in the performance of his 
duties.
Qatar criticizes closure of PLO 
office in Washington
Qatari government has lashed out at the US over its 
decision to shut down the Palestine Liberation Qatar 
criticizes closure of PLO office in Washington.Qatar's 
Ministry of Foreign Affairs released a statement on 
its official Tweeter account, expressing regret over 
President Donald Trump administration's decision 
to close the PLO office in the US capital. According to 
the statement, shutting the office down would 'widen 
distance' between the Trump administration and the 
PLO.'It will hamper international efforts to revive 
the peace process to reach a comprehensive and just 
peace agreement between Palestinians and Israelis,' 
the statement reads. The statement declares Doha's 
stance on the Palestinian issue which is based on United 
Nations resolutions and the Arab Peace Initiative, both 
of which endorse the establishment of an independent 
Palestinian state. Yesterday the Trump administration 
officially announced the closure of the Palestinian 
diplomatic delegation in Washington, stating lack of 
direct talks between the Palestinian National Authority 
and the Zionist regime of Israel as the reason for such 
decision.

US Vows to Use ‘Any Means’ to 
Protect Israel from ICC

If the international court continues to pursue 
the probe, Washington will ban ICC judges 
from entering the country, prosecute them 
and sanction their funds, the official said 
in a speech before the Federalist Society in 
Washington, DC.
“We will ban ICC judges and prosecutors from 
entering the United States, sanction their 
funds in the United States financial system, 
and, prosecute them in the United States 
criminal system,” Bolton boomed. 
All the US citizens, “operating in the service of 
the government” anywhere in the world, are 
subjects to the American justice system only, 
Bolton stated, adding that “on this Earth, we 
don’t recognize any authority higher than the 
US constitution”.
Bolton also ripped into the court’s threat to 
Washington’s “friend and ally” Israel as he 
referred to the investigation into alleged 
crimes against Palestinians, stressing that 
the probe into actions of such a “liberal, 
democratic nation” as Israel is unacceptable.
Any countries supporting the investigation 
and cooperating with the ICC will be subject to 
secondary sanctions, Bolton warned.
He promised to “take notes” of the countries 
cooperating with the ICC, warning that such 
behavior will affect their relations with the 
US and might result in slashing the US aid to 
such nations.
He then vowed to undertake action in the UN to 
bar the ICC from prosecuting nationals of any 

countries that did not ratify the statute of the 
international body.
Just ahead of Bolton’s speech on the ICC, 
the US announced its decision to shut down 
the Palestine Liberation Organization’s 
(PLO) office in Washington. The move was 
condemned by the group as yet “another 
affirmation” of the US policy “to collectively 
punish the Palestinian people”. Despite the US 
pressure, Palestine vowed to continue its calls 
on the ICC to “open its immediate investigation 
into Israeli crimes.”
The United States cut one of its last remaining 
aid programmes for Palestinians days ago, a 
move that is going to affect critical patients, 
including cancer victims and children with 
serious health conditions. Washington's 
decision to scrap its 25$m financial assistance 
to a network of six hospitals in occupied 
East Jerusalem was sharply criticised by 
Palestinian leaders and health officials, who 
called it a "cruel" and "unjustified" act of 
"political blackmail".
The move came amid a vacuum in Middle East 
peace efforts as the US administration presses 
on with work on the peace plan that has been 
under discussion for months. US President 

Donald Trump has tasked his son-in-law Jared 
Kushner and lawyer Jason Greenblatt to draft 
the peace proposals.
Last month, the Trump administration ended a 
200$m economic assistance for the West Bank 
and Gaza as part of its USAID programme.
A week later, the US halted all funding to the 
United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees (UNRWA), which provides 
much-needed services to Palestinians within 
and outside the occupied territories.
The massive cuts in aid for Palestine followed 
the Trump administration's controversial 
decisions to recognise of Jerusalem as Israel's 
capital last year and move the US embassy 
from Tel Aviv to Jerusalem in May.
In May, the Palestinian Foreign Ministry 
asked the ICC to launch an inquiry into Israeli 
“crimes against humanity” and its illegal 
settlement policies. The alleged crimes of the 
Israeli government include forcible transfer, 
demolition of Palestinian homes and killing of 
peaceful protesters.
Tensions have been running high along the 
Gaza fence since late March, which marked the 
start of a series of protests, dubbed “The Great 
March of Return”. 

The cinema's 
brain rests on 
the livelihood of  
Filmmakers

Iraq Ditches 
US Dollar 
from Trade 
with Iran

The United States announced its decision 
not to cooperate with the International 
Criminal Court, vowing to protect itself 
and its “friend and ally” Israel from the 
judicial body, while also threatened 
sanctions against the “unjust” court.
Announcing the move, US National 
Security Advisor John Bolton on Monday 
warned the ICC against continuing its 
investigation into alleged war crimes 
committed by Americans in Afghanistan, 
World News reported.

The Chinese Foreign Ministry stressed that 
Beijing will respond if the United States takes any 
new steps on trade after Washington threatened 
to levy additional taxes on practically all Chinese 
imports.
"If the US side obstinately clings to its course 
and takes any new tariff measures against 
China, then the Chinese side will inevitably 
take countermeasures to resolutely protect our 
legitimate rights," Foreign Ministry spokesman 
Geng Shuang said during a regular briefing in the 
capital Beijing on Monday, Asia News reported.
The remarks come days after President Donald 
Trump warned he was ready to slap tariffs on 
virtually all Chinese imports into the US and 
threatened duties on 267$ billion of goods over 
and above planned tariffs on 200$ billion of 
Chinese products.
The US and China have activated additional 

tariffs on 50$ billion of each other's goods since 
July despite several rounds of negotiations.
In August, China unveiled a proposed list of 
retaliatory tariffs on 60$ billion of US goods 
should Washington activate the tariffs on its 
200$ billion list.
The tariffs would apply to 5,207 products. Beijing 
said at the time that the US actions will determine 
whether China adopts the additional duties.
China has either imposed or proposed tariffs on 
110$ billion of US goods, representing most of its 
American imports.
The 200$ billion of Chinese goods on the US 
list includes some consumer products, with 
additional tariffs ranging from 10 to 25 percent.
Spared until now, mobile telephones, the biggest 
US import from China, would be engulfed if 
Trump activates the 267$ billion tariff list.
Trump's threatened tariffs cover a total of 517$ 

billion in Chinese goods, which would exceed last 
year's goods imports of 505$ billion from China.
Trump has criticized China's record trade 
surplus with the US, and has demanded that 
Beijing cut it immediately.
Tension has also persisted over limits on US 
firms' access to Chinese markets, intellectual 
property protection, technology transfers and 
investment.
In an opinion piece published on the Financial 
Times on Monday, analyst Gideon Rachman said 
that the ongoing trade war has not brought about 
a swift victory for Trump.
“The US president’s initial tariffs, imposed on 
50$bn worth of Chinese exports in June, did not 
bring swift victory. Instead, they were met with 
Chinese retaliation. Now Mr. Trump is preparing 
to impose tariffs on a further 200$bn worth of 
imports from China, which will probably be met, 

o n c e 
again, by a tit-for-tat response from 

Beijing. The world is on the very brink of a major 
trade war between the US and China, and it is 
unlikely to end quickly,” he added.
The analyst stated that the Beijing-Washington 
confrontation over trade was not unexpected 
as China is considered “the only plausible rival 
to the US as the dominant power of the 21st 
century.”

China Vows to Respond if US Takes New Steps on Trade
report
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Private sector, stimulant to 
Iran's economy: 1st VP

Tehran, Sept 11, IRNA – If anyone doubts the 
private sector acts as a stimulant to Iran's 
economy, he (she) has wrong understanding 
of economic development mechanism in the 
country, Iranian first vice-president said .
'Private sector should play a pivotal role 
in economy,' Eshaq Jahangiri said at a local 
conference in this Iranian capital city.
The economy will flourish when the private 
sector plays a key role and the Article 44 of Iran's 
Constitution, which the Supreme Leader has 
already urged, is implemented. 
Article 44 of the Islamic Republic says 'The 

economic system of the Islamic Republic of Iran 
is based on three state, cooperative, and private 
sectors, and is based on disciplined and correct 
planning.'
Serious fight against corruption will guarantee 
the private sector's activities and ensure a safe 
climate for them, Jahangiri noted.
'The enemy is seeking to cripple the country's 
economy,' he concluded.After Washington's 
May 8 exit from the Iran Deal formally known 
as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), the US has given 90 to 180 wind-down 
period to other countries before it starts re-
imposing sanctions on Tehran on November 4.

 EU Sanctions against Russia 
Senseless: Italian Interior Minister 
Salvini
 Matteo Salvini, the Italian interior minister and deputy prime 
minister, said in an interview with RT broadcaster that European 
sanctions against Russia had no economic, political, social or cultural 
sense.
"The next May will give us a historic opportunity to finally 
change the balance of power in Europe and change relations with 
countries located outside Europe, I mean Russia. I always attract the [Italian] government’s 
attention to the loses [sustained during the sanctions period]. And I will continue to do this 
because the sanctions against Russia do not have any economic, political, social or cultural sense," 
Salvini said in an interview released on Monday.

 UN Chief warns of no return point 
of climate change
The UN head warned the world on irreversible outcomes of climate 
change, calling on international community to control the trend.
“We need to put the brake on deadly greenhouse gas emissions and 
drive climate action,” United Nations Secretary-General António 
Guterres said calling for a shift away from the dependency on fossil 
fuels towards cleaner energy and away from deforestation to more 
efficient use of resources, the UN Information Center (UNIC) in Tehran 
reported.
Referring to the Paris Agreement through which the world vowed to, stop 
temperature rising, he said the promise was 'really the bare minimum to avoid the worst impacts of 
climate change.'Guterres who was speaking at UN headquarters in New York on Monday, highlighted 
the huge economic costs of climate change and the opportunities presented by climate action.



Currency Repatriation Rules 
Notified

 Giant mourning flag 
raised in Tehran
A black and red flag of mourning, measuring 
1000 square meters, was hoisted on the tallest 
flag post of the Middle East in Taleghani park 
of Tehran on Monday concurrent with the 
start of the Islamic lunar calendar month 
of Muharram in a ceremony featuring 
Tehran’s mayor and the head of the city  
council.

It is 118 years Since 
Mozafar al-Din Shah 
in 1279 Hijri Shamsi 
imported the first 
camera to Iran And we 
will be able to celebrate 
the 120th anniversary 
of Iran's cinema two 
years later, But have we 
been able to achieve the 
true status of Iranian 
cinema during these 
118 years? Is Iranian 
cinema falling or 
climbing over time? 
How does humorous 
film in the past few 
years have affected 
the progress and / or 
rebound of the cinema, 
and how did these 
humorous film recover 
and rebuild the spirit of 
society? During all these 
years, in every period, 
the cinema became a 
form; sometimes it was 
pure art, sometimes...

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:23:21  
Noon call to prayer : 
12:59:37  
Evening call to prayer: 
19:31:37 

High: 36 ° c
Low: 20 ° c
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Be Pioneer  In Each Occasion
The gift plan allows you to remember the birthdays, anniversaries, and all the 
memories you have with your loved ones before them. By subscribing to this 
project, you will be able to send free gifts to any place in the province and print a 
congratulatory advertisement in a newspaper with special conditions.
With this project, you can surprise all your loved ones on all occasions.        
    

We share in your joy

NasleFarda

32275050 hedieh@naslefarda.net @hediehnaslefarda

 The head of the United Nations International 

Children's Emergency Fund (UNICEF) in Iran 

and the deputy of urban planning and architec-

ture of Isfahan municipality visited Chaharbagh Abbasi 

pavement.
 The deputy of urban planning and architecture of 
Isfahan municipality described the role and position of 
Isfahan in different historical eras to Will Parks, and said, 
"The pavement project of Chaharbagh is a social and 
cultural recreation of a historical path that is defined and 
implemented in several different phases."
Saying that Isfahani citizens, domestic and foreign 
tourists welcomed the Chaharbagh pavement, Seyed 
Ahmad Hosseini Nia added, "Coincidence with the 31st 
International Film Festival for Children and Youth, the 
atmosphere of Chaharbagh Abbasi Avenue became very 
pleasant and fresh due to the crowd of people there."
"The priority of the presence of human than cars in Isfahan 
urban space, especially in this important historical area 
that is considered as the backbone of Isfahan, will be the 

inspiration of creativity," he said.
Will Parks, the UNICEF representative in Iran, appreciated 
Isfahan municipality's actions, especially the measures that 
the deputy of urban planning and architecture has taken so 
far and said hopefully that "the modern approaches in the 
municipality's system will be the source of the new actions 
in Isfahan."

Iran tolerating economic 
sanctions for its 
independent foreign 
policy

 The Islamic Republic of Iran has paid big price of 
sanctions and war for adopting independent foreign 
policy, the Head of Iran's Foreign Policy Strategic Council 
said.Kamal Kharrazi made the remarks Monday night 
while addressing an Iran foreign policy meeting held in 
Beijing International Studies University.
Recent developments over the last decade such as Arab 
revolutions, emergence of takfiri terrorism in the region, 
Iran nuclear deal with P1+5 and US administration's 
withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action 

(JCPOA) have directly influenced Iran's domestic and 
foreign policies, he said.Referring to developments 
in Arab countries, he expressed opposition to other 
countries' intervention in internal affairs of these 
countries.Iran was against intervention of US and 
some European and regional countries which led to the 
toppling Muammar Al Gaddafi in Libya, he said.
Iran resisted interference of rich Arab countries in Syria 
and their support for terrorist groups aimed at changing 
the Syrian government, he added.Iran's presence in 
Syria was for two reasons, first Syrian crisis which had 
been designed by foreign countries in a way that in a 
short period of time terrorist groups were deployed in 
that country to topple the government, second Western 
officials especially Americans had announced that they 
were seeking the collapse of the Syrian government with 
the aim of dealing a blow to Iran, Kharrazi said.
The Syrian government asked for Iranian help to fight 
against terrorist groups and safeguard its country 
and Iran helped them to preserve the status quo and 
maintain stability in the region, he added.
Iran also prevented the imminent collapse of Baghdad 
in the hands of Daesh, he reiterated.
Based on the evidence, US and some regional countries 
like Saudi Arabia, Qatar, the UAE and Turkey played 
role in developing terrorism through their financial, 
information and armed supports.
Organizing and supporting terrorist groups like Daesh 
and alliance of US and some rich regional countries are 
aimed at dealing a blow to non-aligned countries. 

UNICEF representative in Iran 
appreciates Isfahan municipality's actions

  The Central Bank of Iran notified a directive on Monday, elaborating on rules based on which exporters are required to bring back their export 
earnings into the “economic cycle” of the country.
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