
تکذیب یک 
حقیقت  !

زندگی هر انسان سرشار از فراز 
و نشیب هایی اســت که گذر از 
هر کدام امکان لغزش را به وجود 
می آورد.انســان در زندگی اش 
اشــتباهات و خطاهــا و حتی 
گناهانی را مرتکب می شود که 
ریشه در غفلت، نسیان، جهالت، 
سفاهت، غرور و مانند آنها دارد. از 
این رو، پوزش طلبی امری بسیار 
مطلوب و نیکو اســت، به شرط 
آنکه خاستگاه آن اخالص و توبه 
و نیت عدم بازگشت به آن اشتباه 
و خطا و گناه باشد. در اسالم نیز 
سفارش زیادی شده است که اگر 
 کسی کار اشــتباهی کرده باید 
عذر خواهی و طلب مغفرت کند.

از مشکالت جامعه امروزی وجود 
غرور کاذب در بین مردم است. 
همین غرور کاذب باعث شــده 
اســت فرهنگ عذر خواهی نیز 
در بین مردم نادیده گرفته شود 
و عامه مردم عذر خواهی را نوعی 
ترس و عقب نشینی می دانند. 
این فرهنگ  به قــدری بین ما 
ایرانی ها نکوهیده شده است که 
مسئولین که اغلب درس خوانده 

و به قولی ...

بازار طال و سکه 97/6/21 ساعت 15:05
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,001,0004,001,000قدیم

سکه طرح 
4,377,0004,416,000جدید

2,116,0002,131,000نیم سکه

1,116,0001,121,000ربع سکه

621,000616,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,609,0001,526,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18371,440352,280 عیار

یک گرم طالی 
19392,040371,820 عیار

یک گرم طالی 
24495,250469,700 عیار

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

ادامه در صفحه 

جزییات افزایش هزینه سبد خوراکی 
کارگران اعالم شد: 

سناریوی جبران قدرت خرید، 
روی میز شورای عالی کار

جزییات افزایش هزینه سرانه »مصرف حداقلی« 
مواد غذایی یک خانوار کارگــری که در کمیته 
دستمزد شورای عالی کار، مورد توافق قرار گرفته، 

اعالم شد. 
در نشست عصر دوشنبه کمیته دستمزد شورای 
عالی کار با دستور کار »بررسی راهکارهای افزایش 
قدرت خرید جامعه کارگری«، وضعیت معیشت 
جامعه کارگری )تمام کارکنان مشمول قانون کار( 
و راهکارهای کاهش فاصله بین معیشت با دستمزد 
مورد بررســی قرار گرفت و در نهایت، نمایندگان 
دولت و کارفرمایان نیز کاهش قدرت خرید کارگران 

را پذیرفتند. ...

     تنها 40 درصد از نوشت افزار در اصفهان اجناس تولید داخل را تشکیل می دهند، در حالی که قیمت  لوازم التحریر ایرانی عمدتا از جنس خارجی آن ارزان تر است. 

قیمت 500 تومان

سهم ناچیز نوشت افزار ایرانی در بازار اصفهان؛ 

تولیدکنندگان ذائقه مهرماهی ها را تامین کنند

استارتاپ های تولیدکننده   
محصوالت مصرفی درحال انقراض

در حدود ۱۰ ســال پیش شــرکت اپل برای اولیــن بار از 
فروشــگاه نرم افزارهای کاربردی خــود پرده برداری کرده 
و بدین ترتیــب یکــی از بزرگترین دوره های نــوآوری در 
محصوالت، دستاوردهای کارآفرینانه و ساختارشکنی تاریخ 
را آغاز کرد که به آن دوره  قیام مصرف کننده می گویند. قیام 
مصرف کننده درست همانند تاثیر قیام اینترنت در ده سال 
پیش به پیدایش شرکت های نوپای متعددی منجر شد که به 

تدریج از شرکت های کوچک به غول های بزرگ...

ی  ر ا د بخیــز آ
 W a t e r s h e d (
Management(، بــه 
اعتقاد صاحبنظران امر، علم 
و هنر برنامه  ریزی مستمر و 
اجرای اقدام  های الزم برای 
مدیریت منابــع حوزه  های 
آبخیز اعم از طبیعی، کشاورزی، اقتصادی 
و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع 
آب و خاک اســت که می تواند به صورت 

مکانیکی یا بیولوژیکی باشد.
بر اساس آمار موجود از مجموع 6۰ میلیون 
هکتار از عرصه های بیابانی و مرتعی کشور 
حدود 25 میلیون هکتار مستعد عملیات 

آبخیزداری است. 
در 3۰ ســال اخیر بــرای رفــع معضل 
خشکسالی، جلوگیری از فرسایش بادی و 
هدر رفت آب حدود 2 هزار طرح آبخیزداری 
در هشــت میلیون هکتــار از عرصه های 
طبیعی کشور انجام شــد که سهم استان 

اصفهان از اجرای آن زیاد نبوده است. 
در سال جاری 48۰ عملیات آبخیزداری 
در حدود یک میلیون هکتار از عرصه های 
طبیعی کشور انجام می شود و اکنون دست 
کم در ۱6 میلیون هکتــار از عرصه های 
مرتعی و بیابانی کشــور اجرای عملیات 

آبخیزداری نیاز است. 
به گفته کارشناسان منابع طبیعی در سال 

جاری برای اجرای طرح های آبخیزداری در 
کشور، 2۰۰ میلیون دالر از محل صندوق 

توسعه ملی اختصاص می یابد. 
آبخیزداری راه موثری برای درمان فرسایش 
خاک، مهار آب و حفاظت از جنگل ها در 
کشور به ویژه در استان پهناور اصفهان است 
و نهادهای اجرایی با توجه به خسارت های 
 متعدد ناشی از سیالب ها، هرز روان آب ها و 
فرسایش خاک باید این در اجرای این طرح 

بیش از پیش تالش کنند.
به آمار موجود، اکنون سیالب ها در کشور 
ســاالنه حدود 46 میلیون تن فرسایش 
خاک را با خود به همراه دارد که این میزان 
فرسایش خاک یعنی ساالنه معادل ۱۰ هزار 
هکتار زمین زراعی تخریب می شود که این 
مشــکالت با عملیات آبخیزداری برطرف 

می شود.
در استان اصفهان براساس برنامه پنجم و 
ششم توسعه باید در 2 و نیم میلیون هکتار از 
عرصه های بیابانی منطقه طرح آبخیزداری 

انجام بشود که تاکنون یک و نیم میلیون 
هکتار از این عرصه اجرایی شده است.

در مجموع اجرای طرح های آبخیزداری به 
عنوان راهکاری برای تقویت سفره های آب 
زیرزمینی ، جلوگیری از فرسایش خاک و 
حفظ و احیای پوشــش گیاهی با کمبود 
اعتبار مواجه است که نیازمند توجه ویژه 

مدیران کشوری است. 
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیــزداری 
اصفهان از اجرای ۱8 طــرح آبخیزداری در 
۱5 شهرستان این اســتان خبر داد و گفت : 
برای اجرای این تعداد طرحها بیش از 23۰ 
میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توسعه 
ملی و در بالغ بر ۱2۰ هزار هکتار عرصه های 

این استان هزینه می شود. 
محمدحســین شــاملی افزود : بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده با پیمانکاران، 
این طــرح ها تــا پایان مــاه آذر بــه اتمام 
 و در دهــه فجر امســال به بهره بــرداری 

می رسند. 

طرح های آبخیزداری نیاز ضروری عرصه های طبیعی اصفهان است

آبخیزداری راه موثری 
برای درمان فرسایش 

خاک، مهار آب و 
حفاظت از جنگل ها 
در کشور به ویژه در 

استان پهناور اصفهان 
است و نهادهای 

اجرایی با توجه به 
خسارت های  متعدد 

ناشی از سیالب ها، 
هرز روان آب ها و 

فرسایش خاک باید 
این در اجرای این 

طرح بیش از پیش 
تالش کنند.

اجرای همه جانبه طرح های آبخیزداری بــه عنوان یکی از 
نیازهای اساسی عرصه های طبیعی اصفهان با توجه به معضالت 
خشکسالی، فرسایش خاک و باد، تهدیدها و تخریب ها، ضروری 

است که باید بیش از پیش به این راهبرد مهم توجه شود.

ایرنا
گـــزارش
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کوتاه از شهر

حدود80 درصد چاه های منطقه ناژوان در حال خشک شدن است
 مدیر طرح ساماندهی منطقه گردشگری ناژوان اصفهان گفت : بیش از 55 
درصد دبی آب چاه های این منطقه کم و نزدیک به 8۰ درصد آن در حال 

خشک شدن است.
حسن شــفیعی افزود : منطقه گردشــگری ناژوان از حساسیت ویژه ای 
برخوردار است به همین دلیل شهرداری سالیان گذشته این قسمت از شهر 
را از محدوده خدماتی شهر در راستای جلوگیری از ساخت و ساز جدا کردد. 
وی اظهارداشت : بیشه زارهای قدیم حاشیه زاینده رود همچون ناژوان بوده 
اما اکنون ساخت و سازهایی که تحت عنوان پارک ها حاشیه رودخانه انجام 
شده کاربری این چنینی را به وجود آورده است. وی فضای سبز این منطقه 
را هزار و 2۰۰ هکتار اعالم و اضافه کرد : از این شمار ٧۰۰ هکتار در اختیار 

بخش خصوصی، 3۰۰ هکتار در تملک شهرداری و 2۰۰ هکتار معابر و حاشیه 
رودخانه زاینده رود است. شفیعی ادامه داد : منطقه گردشگری ناژوان هویت 
تاریخی شهر اصفهان است که برای نگهداری این هویت باید پارک و فضای 

سبز آن را حفظ شود.
 مدیر طرح ساماندهی منطقه گردشگری ناژوان اصفهان تصریح کرد : 6۰۰ 
هزار اصله درخت و درختچه در ناژوان وجود دارد  که یک سوم این درختان 
در تملک و حوزه نگهداری شهرداری است. شفیعی اضافه کرد : از سال های 
گذشته پیش بینی ذخیره آب در این منطقه را داشتیم که 2 برنامه کوتاه و 
میان مدت در نظر گرفتیم که اگر برنامه میان مدت آن اجرا نشود، فرصت آن 

به تهدید برای شهر تبدیل می شود.



 تکذیب یک 
حقیقت  !

ادامه از صفحه یک:
...مومــن و متدین هم هســتند 
 از فرهنگ  عذر خواهی اســتفاده
 نمــی کننــد. در صورتــی کــه 
وجود فرهنگ پذیرش اشــتباه و 
 خطــا و عذرخواهی، نشــانه ای از 
توسعه یافتگی است. عذر خواهی 
یک مهارت اجتماعی است که هم 
خود بایــد آن را بیاموزیم و هم در 

گسترش آن بکوشیم.
یکی از علل پیشــرفت کشورهای 
جهان اول وجود فرهنگ عذرخواهی 
است.  اگر هر مســئول بداند بعد از 
انجام یک عمل خطــا ، کمترین 
کاری که باید انجام دهد عذرخواهی 
است دیگر سعی می کند اشتباهات 
خود را کاهش دهد تــا مجبور به 
عذرخواهی نیز نشود . اما متاسفانه 
در ایران مســئوالن به شــدت از 
عذرخواهی کردن و یا حتی اعتراف 

به اشتباه هم می ترسند . 
ما ایرانی ها  متوجــه جایز الخطا 
بودن همه به خصوص مســئولین 
 هستیم اما اینکه اشتباه خود را قبول
 نمی کنند مردم را خشمگین کرده 
است. در مواردی نیز مشاهده شده 
بعد از یک عــذر خواهی کوچک از 
سوی مسئولین چنان با آن مسئول 
برخورد شــده و مورد خطاب  قرار 
گرفته است که یا پشیمان شده و 
دیگر چنین کاری را مرتکب نشده 
است و یا عذر خواهی خود را تکذیب 

کرده است.
چند روز پیش عارف،  رییس شورای 
سیاســت گذاری اصالح  طلبان از 
مردم عذر خواهی کــرد و خود  را 
یکی از مســئولین انتخاب دولت 

حاضر دانست .
 این عذر خواهی عارف نه تنها نشان 
از اشــتباهات خود او بود بلکه وی 
با این کار خود نشــان داد بسیاری 
از سیاست های دولت روحانی نیز 
اشتباه است و به همین دلیل باید از 
مردم عذرخواهی کرد. اما در کمتر از 
گذشت چند ساعت این عذر خواهی 

تکذیب شد. 
عــارف در تکذیبیه خــود اعالم  
کرده این عذر خواهی در حاشــیه 
یک مراسم بوده و نباید حاشیه ها 
به عنوان مستندات استفاده شود. 
این موضع عارف در حالی است که 
دبیرکل حزب »هــدا«  اظهارات 
عارف در نشست این حزب را تایید 
کرد . البته اظهــارات آقای عارف 
مطالب خیلی عجیب و بــه دور از 
حقیقتی نیســت که دفتر ایشان 
بابت انتشار آن این گونه حساسیت 

نشان دهد. 
ســوءمدیریت و رویکردهــای 
غیرمسئوالنه با نتایج خسارت بار، 
کار را به جایی رســانده که برخی 
مدعیان حمایت نظیر حزب  اشرافی 
کارگزاران با وجود بیشترین نقش و 
تقصیرها در فرصت سوزی دولت- 
پشــت دولت را خالی کرده اند و با 
عــرض پــوزش، می گوینــد اگر 
چوب خشــک جای روحانی بود تا 
به حال کاری بــرای اقتصاد کرده 
بود. یا دولت را سرگشــته و مجمع 
 تکنوکرات هــای بی انگیزه معرفی 

می کنند.
 باید به آقای عارف گفت: حال که 
یکبار در تاریخ ریاســتتان از مردم 
عذرخواهی کردید آن هم در حاشیه، 
بهتر بود پای حرفتان می ایستادید 
 و حداقــل اگر بــه مــردم احترام
 نمی گذارید به صحبت و حرف خود 

احترام می گذاشتید.
 مگر عذر خواهی کردن از مردمی که 
به خاطر بی تدبیری شما مسئولین 
دارند صورت خود را با سیلی سرخ 
می کنند چقدر به ضررتان  بود که 

تکذیبیه برای آن صادر کردید؟

اقتصاد استان
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دولت در شرایط فعلی باید تیم اقتصادی خود را تقویت کند
نماینده مردم شهرستان اردستان در مجلس گفت: دولت در شرایط فعلی باید تیم اقتصادی خود را 
تقویت و ترمیم کند و طبیعتا اگر دولت اقدام به تقویت تیم اقتصادی نکرد باید مجلس وارد عمل شود 

چنانکه همین گونه شده است.
حجت االسالم و المسلمین سید صادق طباطبایی نژاد پیرامون طرح استیضاح وزیر صنعت در مجلس 

با بیان اینکه دولت در شرایط فعلی باید تیم اقتصادی خود را تقویت و ترمیم کند، اظهار داشت: اما نسبت 
به سایر مسئولیت ها به نظر می رسد نیاز به ثبات و آرامش است. وی افزود: طبیعتا اگر دولت اقدام به تقویت 

تیم اقتصادی نکرد باید مجلس وارد عمل شــود چنان که همین گونه شده است. نماینده مردم اردستان در 
مجلس با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی و کشاورزی مجلس مامور بررسی راهکار و ارایه پیشنهاد در مورد ساماندهی 

وضعیت اقتصادی هستند، تصریح کرد: البته کمیسیون صنایع هم درگیر این مساله اســت و آنچه مهم است اطمینان و آرامش بازار 
مهمترین هدف است. طباطبایی نژاد پیرامون پیگیری طرح های صنعتی در شهرســتان گفت: احداث کارخانه روغن اکستراکت در 
شهرک صنعتی اردستان با مشکل محیط زیســت برخورد کرد که با پییگری های انجام شده قرار شد محل احداث این کارخانه کمی 

جابجا و تغییر کند و روال عادی کار انجام شده است.

انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب دو شهر به ذوب آهن اصفهان
معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان از امضای توافقنامــه واگذاری بهره  برداری 
تجاری تا حجم تجمعی ۱۲۵ میلیون مترمکعب پســاب تصفیه خانه فوالدشهر و ایمانشهر 

برابر با استاندارد مصوب سازمان محیط زیست کشور به شرکت ذوب آهن اصفهان خبر داد.
 نقل از روابط عمومی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، مهدی نصرآزادانی در حاشیه مراسم 

امضای قراردادهای مشارکت بخش خصوصی در حوزه صنعت آب و فاضالب با حضور معاون اول 
رییس جمهور و وزیر نیرو در وزارت نیرو، اظهار کرد: قرارداد احداث و بهره برداری از تاسیســات 

 خط انتقال پساب، تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر و ایمانشــهر به شرکت ذوب آهن اصفهان واگذار 
می شود. وی افزود: همچنین پساب تصفیه شده به مدت ۲۰ سال از زمان شروع بهره برداری به منظور مصارف 

صنعتی و آبیاری فضای سبز به این شرکت ارایه می شود.
نصرآزادانی تصریح کرد: تحویل پساب با مشخصات کیفی مطابق با مصارف کشاورزی و آبیاری استانداردهای خروجی فاضالب 
سازمان محیط زیست می باشد و به منظور مصارف صنعتی می بایســت در تصفیه خانه ای که به این منظور احداث می شود، 

تصفیه گردد.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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خانواده ها باید پابه پای متولیان 
فرهنگی در از بین بردن چنین 
دیدگاه هایی پیش قــدم بوده و 
اجازه ندهند فرزندان آنها بدون 
این که به ســطح کیفی آموزش 
علمی در مدارس بپردازند، درگیر 

ظواهر امر گرفتار شوند.
طراحی و خلق شخصیت های مختلف ایرانی 
بسیار هزینه بر اســت و با این سبک حمایت 
از بخش خصوصــی، فاصله و زمــان رقابت با 

تولیدکنندگان خارجی بیشتر می شود.

   کج سلیقگی در معرفی کاراکترهای 
ایرانی

بدسلیقگی یا کج سلیقگی در معرفی کاراکتر و 
شخصیت های ایرانی نیز عامل مهمی است که 
در تولید و معرفی نوشت افزار ایرانی توجهی به 
آن نمی شود و از جذابیت الزم برخوردار نیست.

از ســوی دیگر در شــرایط فعلی برای رونق 
لوازم التحریر ایرانی-اسالمی حمایت رسانه ها 
امری الزم و ضروری است، کاری که غرب روی 
آن سرمایه گذاری کرد و در حال حاضر نتایج آن 

را مشاهده می کند.
با وجود این که وزارت آموزش و پرورش ورود 
لوازم التحریر غیرایرانی و غیراسالمی به مدارس 
را ممنوع کرده اما همچنان شــاهد توزیع آن 
در فروشگاه های سطح شهر اصفهان هستیم، 
دستورالعملی که نتوانست تاثیری چندانی روی 

سلیقه مخاطب و بازار کشور بگذارد.

   سهم ناچیز نوشت افزار ایرانی در بازار 
اصفهان

اگرچه برخی از تولیدکنندگان داخلی طرح های 
ایرانی را وارد بازار کرده اند اما همچنان عرصه 
رقابت آن ها بــا لوازم التحریــر خارجی تنگ 
است؛ این را به راحتی با گشــت و گذاری در 
 نمایشــگاه ها و فروشــگاه های لوازم التحریر 
می توان مشاهده کرد که چگونه این محصوالت 
لوکس، دانش آمــوزان را فریب می دهد و گویا 
قرار نیســت آبی بر ایــن بازار آتشــین و داغ 

لوازم التحریر خارجی ریخته شود.

اکبر چیت ســاز رییــس اتحادیــه کتاب و 
لوازم التحریــر اصفهــان می گویــد: تنها 4۰ 
درصد از نوشت افزار در اصفهان اجناس تولید 
داخل را تشکیل می دهند، در حالی که قیمت  
لوازم التحریر ایرانی عمدتاً از جنس خارجی آن 

ارزان تر است.
عالوه بــر ترغیــب دانش آموزان بــه خرید 
نوشت افزار خارجی، برخی از مدارس اقدام به 
فروش اقالم غیر ایرانــی در مدارس می کنند 
که این اقدام با حمایت از کاالی ایرانی مغایرت 

دارد.

   ماجرای نمایشگاهی که توقیف شد
چیت ســاز در این رابطه اذعــان دارد: حرف 
معلمــان بــرای دانش آموزان حجت اســت 
و هنگامی که یک معلم شــاگردان خود را به 
خرید کاالی خارجی با یک برند خاص تشویق 
می کند، چه کاری از دست ما برمی آید؟ آموزش 
و پرورش ناحیه 3 اصفهان با صدور اطالعیه ای 
به تمامی مدارس ابالغ کــرده تا دانش آموزان 
اجناسی که در یک نمایشگاه زیر نظر این ناحیه 

عرضه می شوند را خریداری کنند.
این در حالی اســت که براســاس ابالغ وزیر 
آمــوزش و پــرورش، توزیع هرگونــه کتاب 
کمک درسی و لوازم التحریر در مدارس ممنوع 

است.
اما اکبر بیات رییس اداره پشتیبانی و تدارکات 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از 
توقف این نمایشگاه خبر داده و تاکید می کند: 
آموزش و پــرورش هیچ گونه مجــوزی برای 
فروش نوشت افزار نداشته و تنها صنف اتحادیه 
مربوطه این مجــوز را دارد، بنابراین با برپایی 
هرگونه نمایشــگاه برای فروش نوشــت افزار 

توسط آموزش و پرورش مخالف هستیم.
وظیفه آموزش و پرورش فرهنگ سازی برای 
خرید کاالی ایرانی است و تأمین کاال بر عهده 
اتحادیه فروشندگان کتاب و لوازم التحریر است.

بیات در این باره تصریح دارد: کمیته مدرســه 
فرهنگ ســاز در جهت ترویج کاالی ایرانی با 
عنوان »کاالی ایرانی، مدرسه فرهنگ ساز« در 
اداره کل آموزش و پــرورش و نواحی این اداره 
کل تشکیل شــده که وظیفه متقاعد کردن 
خانواده هــا و دانش آمــوزان در جهت خرید 

کاالهای ایرانی را دارد.

   حمایــت از کاالی ایرانــی صــرف 
دستورالعمل  ابالغی نیست

طبیعی است که فرهنگ سازی برای ترویج و 
ترغیب دانش آمــوزان و خانواده ها برای خرید 
کاالی ایرانی کار مشکلی است و به این زودی ها 
جواب نمی دهد، بنابراین اثربخشی این کار در 

شرایط فعلی زمان بر است.
مسؤول اداره فنی و پشتیبانی اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان یادآور می شود: ترویج 
کاالی ایرانی به کلیه مدارس اســتان اصفهان 
ابالغ شــده اما تا پیش از فصــل آغاز مدارس، 
گســتردگی تبلیغات آموزش و پرورش برای 
ترغیب دانش آموزان به خرید کاالی ایرانی هنوز 

ملموس نیست.
او ادامه می دهد: پس از برگزاری جلســه ای با 
شــرکت های تعاونی مصرف استان اصفهان، 
به آنان ابالغ شــد تا از فروش و عرضه هرگونه 
کاالی خارجی خــودداری کنند؛ سیاســت 
آمــوزش و پــرورش و اعتقاد قلبــی یکایک 
ما به عنوان یــک ایرانی خریــد کاالی تولید 
 داخل است و صرف دستورالعمل های ابالغی

 نیست.

   عواقب اســتفاده بی رویه از کاالهای 
خارجی

انجمن نوشــت افزار ایران متشــکل از کلیه 
کارخانه های تولید لوازم التحریر ایرانی اســت 
که همواره آمادگی خود را جهت توسعه و ترویج 

کاالی ایرانی اعالم کرده است.
بیات از انعقاد قرارداد آموزش و پرورش استان 
اصفهان با این انجمن خبر می دهد و ابراز دارد: 
پس از انعقاد این قرارداد مقرر شــد براساس 
فرهنگ و قدرت خرید هر منطقه از اصفهان، 
نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزان تامین شود 

که کلیه سفارشات در یک قالب نمایشگاه در 
معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.

اگر عواقب استفاده بی رویه از کاالهای خارجی 
نیز برای دانش آموزان تبیین و تشریح شود که 
با خرید هر محصول خارجی باعث بیکاری یک 
کارگر ایرانی می شوند، این امر موجب می شود 
دانش آموزان به اســتفاده از نوشت افزار ایرانی 

ترغیب شوند.

   تولیدکننــدگان ذائقه مهرماهی ها را 
تأمین کنند

رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان 
معتقد اســت: کیفیت مدادرنگــی ایرانی اگر 
بهتــر از مدادرنگی خارجی نباشــد، کمتر از 
آن نیســت؛ اکثر دفترهایی که در بازار عرضه 
می شــود ایرانــی و تولید داخل هســتند اما 
مداد، خودکار، خودنویــس، روان نویس، مداد 
نوکی)فشــاری(، پاک کن، تراش، غلط گیر و 
 دیگر لوازم مرتبط با تحریــر عمدتا در قبضه 

چین است.
لوازم التحریر خارجی و چینی حاشــیه سود 
باالتری برای فروشــندگان این صنف دارد و 
ترویــج کاالی ایرانی مــورد نیــاز تحصیل 
دانش آموزان نیازمند فرهنگ سازی از طریق 

رسانه هاست.
با ممنوعیت ورود لوازم التحریر شخصیت های 
کارتونی خارجی تنها برخی از تولیدکنندگان 
داخلــی به فکــر طراحــی شــخصیت ها و 

اســطوره های ایرانــی افتاده انــد کــه البته 
تولیدکنندگان باید ذائقــه مهرماهی ها را در 
نظر گرفته و نیاز آنان را بر مبنای طراحی ایرانی 

تامین کنند.

   افزایش قیمت دفتر ربطی به نرخ دالر 
ندارد

چیت ساز تاکید دارد: چاپخانه های زیرزمینی 
در اصفهان اقدام به تولیــد دفاتری با تصاویر 
شــخصیت های کارتونی غیر ایرانی می کنند؛ 
نوشــت افزار ایرانی موجود در بــازار عمدتا از 
شــهرهای تهران، یزد و باختران وارد اصفهان 

می شوند.
او اضافــه می کنــد: دالر 4۲۰۰ تومانــی 
بــه فروشــندگان کاغــذ تعلق گرفتــه و بر 
همین اســاس افزایــش 3۰ درصدی قیمت 
دفتر و کتاب ربطــی به نرخ دالر نداشــته و 
 به دلیل افزایش دســتمزد و بیمــه کارگران

 است.
وزارت آمــوزش و پرورش با اعمال فشــارها و 
ارتباطات نباید اجازه دهد کــه لوازم التحریر 
خارجــی در حجم انبوه وارد کشــور شــود؛ 
خانواده ها نیز برای این که از واحدهای تولیدی 
داخلی حمایت کنند، باید بــه فرزندان خود 
بیاموزند که استفاده از نوشت افزار داخلی باعث 
رونق تولید و اشتغال برای برادران و پدران خود 
شده و از حجم انبوه بیکاری در کشور کاسته 

می شود.

سهم ناچیز نوشت افزار ایرانی در بازار اصفهان؛ 

تولیدکنندگان ذائقه مهرماهی ها را تامین کنند

 دالر 4200 تومانی به 
فروشندگان کاغذ 

تعلق گرفته و بر همین 
اساس افزایش 30 

درصدی قیمت دفتر 
و کتاب ربطی به نرخ 

دالر نداشته و به دلیل 
افزایش دستمزد و 
بیمه کارگران است.

وزارت آموزش و 
پرورش با اعمال 

فشارها و ارتباطات 
نباید اجازه دهد که 

لوازم التحریر خارجی 
در حجم انبوه وارد 

کشور شود.

 بازار نوشت افزار این روزها با دیگر ماه های سال متفاوت است و با 
نزدیک شدن به مهرماه تب و تاب دیگری پیدا کرده است.

در حالی که قدرت خرید والدین بــرای تامین نیاز لوازم التحریر 
فرزندان خود کاهش یافته ولی حساسیت ها در بین خانواده های 
مرفه و دانش آموزان مدارس غیردولتی در خرید لوازم التحریر 
خارجی بیشتر و مشهودتر شــده، به طوری که بازار به اصطالح 
فخرفروشی و مسابقه »ســت کردن لوازم التحریر«، دامن گیر 

دانش آموزان شده است.

فارس
گـــزارش
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     تنها 40 درصد از نوشت افزار در اصفهان اجناس تولید داخل را تشکیل می دهند، در حالی که قیمت  لوازم التحریر ایرانی عمدتا از جنس خارجی آن ارزان تر است. خانواده ها نیز برای این که از واحدهای تولیدی داخلی حمایت کنند، باید به فرزندان 
خود بیاموزند که استفاده از نوشت افزار داخلی باعث رونق تولید و اشتغال برای برادران و پدران خود شده و از حجم انبوه بیکاری در کشور کاسته می شود.

کوتاه از اقتصاد

نایب رییس کانون کارفرمایان استان اصفهان:

مرغداران کاشان مراقب آنفلوانزای پرندگان باشندبه جای افزایش نرخ ارز، نگراِن نارضایتی مشتریان هستیم

افزایش روزانه نرخ ارز، تشــدید 
نوسانات بازار، کاهش آمار تولیدات 
داخلی و اعمال تحریم های آمریکا 
موجب شده تا افزایش قیمت ها زندگی مردم را تحت تاثیر 
قرار دهد و آتش گرانی را به دامن کاالهای اساســی بازار 
بیندازد و فشار مضاعفی را بر اقشار متوسط و پایین جامعه 

وارد کرده است.

در این میان تولیدات داخلی تا حد قابل توجهی از این شرایط تاثیر 
گرفته اند و کاهش تقاضا از سوی مشتری موجب شده تا چرخه تولید 
واحدهای صنعتی به ُکندی حرکت کند و تعداد واحدهای در معرض 

ورشکستگی و تعطیلی روز به روز بیشتر شوند.
نایب رییس کانون کارفرمایان استان اصفهان، در تحلیل وضعیت 
فعلی تولید در اصفهان، اظهار کرد: قبــل از اینکه نگران افزایش 
قیمت ارز باشم، نگران نارضایتی و کاهش مشتری هایی هستم که 
با افزایش لحظه به لحظه قیمت ها و مابه التفاوت نرخ ارز با میزان 

درآمدشان در حال کم شدن هستند. 
رضا چینی افزود: اگر دولت نتواند فاصلــه درآمد مردم و نرخ ارز را 
کاهش دهد، مشکل نداشتن مشتری بسیار بیشتر از تحریم ها و 

فشارهای خارجی به بخش تولید آسیب خواهد رساند.
وی با بیان اینکه کشور پیش از این تحریم های سخت تری را گذرانده 

و توانسته در چنین شرایطی به اداره صنایع و تولیدات خود بپردازد، 
افزود: آنچه امروز نسبت به گذشته ما را نگران کرده، این است که 
واحدهای صنعتی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با ریزش شدید 
مشتری و رکود مواجه شده اند که این مساله آسیب جدی به آنها 

وارد می کند.
نایب رییس کانــون کارفرمایان اســتان اصفهــان تاکید کرد: 
تنها راه بــرون رفت این وضعیت، این اســت که دولــت با ایجاد 
تســهیالت بلندمدت بــا نرخ بســیار پایین در بخش مســکن، 
قدرت خریــد مردم را افزایــش دهد. تنها در ایــن صورت دولت 
 می توانــد بازار داخلــی را رونق دهــد و از تحریم هــا تحریم ها 

گذر کند.
وی با بیــان اینکه امروز فاصله بســیار زیادی بیــن درآمد مردم 
با توقعات زندگی آنها ایجاد شــده اســت، اظهار کرد: این مساله 
موجب شــده تا میزان تقاضای مشــتری از واحدهای صنعتی تا 
حد بســیار زیادی کاهش یابد، هم چنین بــرای دیگر صنایع نیز 
مشکالت بزرگی ایجاد شود، چرا که مشــتری این صنایع عمدتا 
 داخلی هســتند و در حال حاضر قدرت خرید آنها بسیار کاهش 

یافته است.
چینی تاکید کرد: توقع ما در چنین شرایطی در دولت این است که 
هرچه سریع تر با ارایه تسهیالت ویژه این فاصله را از میان برداشته و 

واحدهای صنعتی را از این رکود نجات دهد. 

 رییس شبکه دامپزشکی کاشان 
از مالــکان واحدهای مرغداری 
خواســت تا با توجه به نزدیکی 
فصل پائیز، نسبت به رعایت نکات بهداشتی جهت 
جلوگیری از بروز و شــیوع بیماری آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان در این شهرســتان اهتمام بیشتری 

داشته باشند.

دکتر عباس شــاه میرزایی گفت: گزارش مــواردی از بیماری 
در کشــورهای همســایه، فعال بودن ویــروس و تراکم زیاد 
مرغداری های تخمگذار در شهرســتان کاشان احتمال شیوع 
 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در مــاه های آبان و آذر را افزایش 

می دهد.
وی با اشــاره به وارد آمدن خســارت 6۰ میلیارد ریالی در 
نتیجه موج دوم این بیماری در سال گذشته افزود: رعایت 
دستورالعمل های پیشگیرانه و بهداشتی از سوی مرغداران 

شهرستان کاشان الزامی است.
رییس شبکه دامپزشکی کاشان بیان کرد: ۱۲ واحد مرغداری 
این شهرستان به دنبال شیوع موج دوم آنفلوانزای پرندگان در 
سال گذشته درگیر بیماری شــدند و نزدیک به 6۰۰ هزار مرغ 

تخمگذار معدوم شد.

وی اضافه کــرد: کنترل خودورهــای حمل و نقــل پرندگان 
و نهاده هــای دامی، ایجاد پســت هــای قرنطینــه و معدوم 
کردن مرغ های آلوده بــه ویروس با همکاری دســتگاه های 
ذی ربط البتــه منجر به حفــظ نزدیک به 6۵ درصــد از توان 
تولید تخم مرغ شهرســتان کاشان شــد، در حالی که برخی 
 اســتان های همجــوار 9۵ درصد از تــوان تولید خــود را از 

دست دادند.
شاه میرزایی عنوان کرد: امســال هم برای پیشگیری از شیوع 
بیماری با تشــکیل کمیته ممیزی شهرستانی و استانی جهت 
اصالح ســاختار از مرغداری ها بازدید و کاستی های بهداشتی 
یادآوری می شود که این امر تا کنون نزدیک به 3۰ میلیارد ریال 
برای مرغداران هزینه داشته که امید می رود تاثیر قابل توجهی 

در بهبود شرایط داشته باشد.
وی در ادامه نیز به شهروندان توصیه کرد تا مرغ و تخم مرغ مورد 
نیاز خود را از مرکزهای مجاز عرضه این محصوالت تحت نظارت 

شبکه دامپزشکی تامین کنند. 
به گفته رییس شبکه دامپزشکی کاشان، 48 واحد پرورش مرغ 
تخمگذار و ۱۵۰ واحد پرورش مرغ گوشــتی در این شهرستان 

فعال است.
شهرستان کاشــان با جمعیت افزون بر 36۵ هزار نفر در فاصله 

نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع می باشد.
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هیات ها به هشدارها در استفاده از تاسیسات برق توجه کنند
رییس اداره برق کاشان از شهروندان مسئول در هیات های عزاداری حسینی خواست تا برای کاهش تلفات و 
جلوگیری از بروز هرگونه حادثه در محرم امسال، هنگام استفاده از تاسیسات برق رسانی به هشدارهای ایمنی 
توجه کنند. علیرضا عرب بیگی گفت: افراد هنگام برپایی هیات ها و ایجاد گذرهای عزاداری باید با کمک گرفتن 
از افراد متخصص نسبت به رعایت حریم تاسیسات برق رسانی دقت داشته، از دریافت انشعاب غیر مجاز یا هر 

گونه مداخله در شبکه خودداری کنند. 
وی افزود: نصب هرگونه داربست، پرچم، پالکارد و عالمت های ویژه عزاداری به روی پایه های و زیر تاسیسات برق 

ممنوع است و فاصله مناسب سیم، اتصاالت و لوازم برقی از مواد آتش زا باید رعایت شود. 
رییس اداره برق کاشان بیان کرد: بر این اساس انتظار می رود تا دست اندرکاران هیات های مذهبی استفاده از کابل ها و سیم های 

دو تکه و فرسوده را کنار گذاشته، از ترمینال ها و پریزهای برق استاندارد استفاده کنند. 
وی اضافه کرد: استفاده از فیوز برق استاندارد در هیات ها و مســجدها ضروری است و نصب فیوزهای تقویت شده و غیر استاندارد موجب وارد 
 آمدن آسیب به تاسیسات برق می شود.  عرب بیگی با تاکید بر لزوم اســتفاده از کلید حفاظت از جان در حسینیه ها و مسجدها )به ویژه برای

 آبسردکن های فلزی( از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه مشکلی با شماره 121 حوادث برق تماس بگیرند. 

یک هزار و 800 نفر از بانوان در حوزه صنعت کاشان فعال هستند
  معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان گفت: این شهرستان دارای زنان دیندار، متعهد و مومن فعال در 
 زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اســت که یک هزار و 800 نفر آنها در حوزه صنعت فعالیت 
می کنند.  حمیدرضا مومنیان در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان بیان کرد: یک هزار و 800 نفر از 

بانوان نیز به صورت مستقیم در صنف های مختلف مشارکت دارند.
وی همچنین با اشاره به فعالیت های فرهنگی در کاشان افزود: دو هزار و 500 نفر از فرهنگیان این شهرستان 

را بانوان تشکیل می دهند و 20 نفر بانوی حافظ قرآن کریم و نهج البالغه نیز وجود دارد.
فرماندار کاشان همچنین یادآور شد: یکی از اعضای شورای اسالمی شهر و هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی هم از بانوان است.
وی در ادامه به اجرای طرح ملی توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی در شهر کاشان اشاره کرد و گفت: به رغم وجود یک سهمیه، در دو 

نقطه شهر به آن پرداخته و اجرا شد.
 مومنیان همچنین با اشــاره به راه اندازی باشــگاه دختران جوان در کاشان، ابراز امیدواری کرد که این باشــگاه محملی سالم و پویا برای

 فعالیت های بانوان این شهرستان باشد.

در نشست عصر دوشنبه 
کمیته دستمزد شورای 
عالی کار با دستور کار 
»بررســی راهکارهای 
افزایش قــدرت خرید 
جامعــه کارگــری«، 

وضعیت معیشــت جامعــه کارگری 
)تمام کارکنان مشــمول قانون کار( 
و راهکارهــای کاهــش فاصله بین 
معیشت با دستمزد مورد بررسی قرار 
گرفت و در نهایت، نمایندگان دولت و 
کارفرمایان نیــز کاهش قدرت خرید 

کارگران را پذیرفتند.
در این کارگروه با مقایسه هزینه سبد 
معیشت کارگران در شهریورماه ۹۷، 
نســبت به اســفند ۹۶ مشخص شد 
که هزینه های اقالم خوراکی ســبد 
معیشــت جامعه کارگری 212 هزار 

و ۶00 تومان طی ۶ ماه گذشته رشد 
داشته است؛ ضمن اینکه با احتساب 
رشــد هزینه های ســایر ردیف های 
هزینه ای ســبد معیشــت خانوار از 
جلمه مسکن، پوشــاک، بهداشت و 
درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی، 
دخانیــات و غیــره، قــدرت خرید 
کارگران 800 هزار تومان کاهش پیدا 
کرده؛ به این معنا که هزینه ماهانه یک 
خانوار کارگری حداقــل 800 هزار 

تومان افزایش داشته است.
بررســی تغییــرات قیمتــی اقالم 
خوراکی یک خانــوار کارگری طی ۶ 
ماه گذشــته )مطابق جدول(، که به 
تایید کمیته دستمزد شورای عالی کار 
رسید، حاکی از این است که »حداقل 
هزینه« سرانه »مصرف روزانه« اقالم 
خوراکی ۹ هزار و 18۳ تومان است؛ 
این هزینه  اســتخراج شده، مجموع 
مبلغ مصرف اقــالم خوراکی »برای 
یک نفر در روز« اســت، به نحوی که 
صرفا از حداقل مصــرف مواد غذایی 

برخوردار باشد.
به این ترتیب، »حداقل هزینه مصرف 
ماهیانه مواد غذایی« یک خانوار ۳.۳ 
نفره )بُعد خانوار اعالمی از سوی مرکز 
آمار( به استناد جدول باال حدود ۹10 
هــزار تومان برآورد می شــود که در 
کمیته دستمزد شــورای عالی کار با 
احتساب تاثیر ســهم 25.۷درصدی 

مواد خوراکی در ســبد معیشــت به 
اســتناد آمار بانک مرکــزی، هزینه 
معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری 
حدود سه میلیون و ۴50 هزار تومان 

تعیین شد.
بر این اساس، هزینه معیشت ماهیانه 
یک خانــوار کارگری که در اســفند 
سال گذشته دو میلیون و ۶۷0 هزار 
تومان بود، بر اساس محاسبات مورد 
توافق در کمیته دستمزد شورای عالی 
کار به دلیل شــرایط اقتصادی به سه 

میلیون و ۴50 هزار تومان رسید. به 
عبارتی حداقل درآمد مورد نیاز برای 
یک زندگی حداقلی در ماه با احتساب 
میانگین کل کشــوری ماهیانه سه 

میلیون و ۴50 هزار تومان است.

   راهکار پیشنهادی جبران قدرت 
خرید روزی میز شورای عالی کار

آنچه کــه در کمیته دســتمزد مورد 
توافق قرار گرفت این بود که کاهش 
قدرت خرید جامعه کارگری، از طریق 

ســاز و کارهای غیرنقدی جبران و به 
صورت بــن کارت در شــبکه توزیع 

موجود، ارایه شود.
اکنون ایــن توافق اعضــای کمیته 
دستمزد شــورای عالی کار، باید در 
اولین نشســت شــورای عالی کار با 
حضور وزرای کار، اقتصاد و صنعت و 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی مورد 
بررسی قرار گیرد تا در نهایت، تصمیم 
نهایی برای جبران قدرت خرید جامعه 

کارگری در سال ۹۷ گرفته شود.

جزییات افزایش هزینه سبد خوراکی کارگران اعالم شد: 

سناریوی جبران قدرت خرید، روی میز شورای عالی کار

هزینه معیشت ماهیانه 
یک خانوار کارگری که 
در اسفند سال گذشته 
دو میلیون و ۶۷۰ هزار 

تومان بود، بر اساس 
محاسبات مورد توافق 

در کمیته دستمزد 
شورای عالی کار به 

دلیل شرایط اقتصادی 
به سه میلیون و ۴۵۰ 
هزار تومان رسید. به 

عبارتی حداقل درآمد 
مورد نیاز برای یک 

زندگی حداقلی در ماه 
با احتساب میانگین 
کل کشوری ماهیانه 

سه میلیون و ۴۵۰ هزار 
تومان است.

جزییات افزایش هزینه سرانه »مصرف حداقلی« مواد غذایی 
یک خانوار کارگری که در کمیته دستمزد شورای عالی کار، 

مورد توافق قرار گرفته، اعالم شد.
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 رفع مشکل دسترسی
 به برخی سایت های 
فروش بلیت هواپیما

 مدیر روابط عمومی ســازمان 
هواپیمایی کشوری از برگزاری 
نشســتی در این سازمان و رفع 
مشکل دسترسی به سایت های 
فروش اینترنتی بلیت شــرکت 
هواپیمایی جمهوری اســالمی 

ایران خبر داد.
مشــکل دسترســی به برخی 
سایت های فروش بلیت هواپیما 

برطرف شد
به گزارش سه شــنبه تارنمای 
ســازمان هواپیمایی کشوری، 
رضا جعفرزاده افزود: جلســه 
ای با حضور رییــس، قائم مقام 
و معاونان ســازمان هواپیمایی 
کشــوری، رییس هیات مدیره 
و مدیر عامل و معاون بازرگانی 
شــرکت هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ایران و برخی مدیران 
سایت های اینترنتی برگزار شد.

وی افــزود: در ایــن جلســه 
مســائل مرتبط با سایت هایی 
که به دالیلی دسترسی آنها به 
سیســتم فروش بلیت ایران ایر 
قطع شده بود، بررسی و بر لزوم 
اهتمام بیشتر در خدمات رسانی 
و تسهیل اســتفاده متقاضیان 
 از امکانــات بخــش هوایــی

 تاکید شد.

ایرنا
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افزایش 2۰درصدی نرخ هتل ها پیشنهاد 
می شود

رییس جامعه هتــل داران ایران گفت: 
نرخ جدید تعرفه های اقامت در هتل ها 
مهرماه به هیات دولت ارائه می شود که 

پیشنهاد افزایش نرخ تا 2۰درصد است .
جمشید حمزه زاده روز سه شــنبه در حاشیه مجمع هتل 
داران در هتل هویزه تهران اظهار داشت: افزایش نرخ هتل 
 و اماکن اقامتی در بازه زمانی مهرماه هر ســال پیشــنهاد

 می شود که هفته آینده بعد از جمع بندی و جلسه با جامعه 
هتل داران کشور، افزایش قیمت پیشنهادی به هیات دولت 

ارایه می شود.

وی با بیان اینکه تورم در سال های گذشته حدود ۹ تا 12 درصد بوده 
 و امسال این میزان به 50 درصد رســیده، افزود: امسال پیش بینی 
 می شود قیمت تخت های هتلی و اقامتی تا حدود 20درصد افزایش 

یابد.
رییس جامعه هتل داران ایران به افزایــش تعرفه آب و برق )حدود 
چهار برابر( و بحــث مالیات بــر ارزش افزوده، اشــاره کرد وگفت: 
افزایش مالیات باعث شده که ۳5درصد درآمد هتل ها به عوارضات 
مالیاتی اختصاص یابد که این امر باعث گران تر شــدن اقامت برای 

هموطنانمان می شود.
حمزه زاده تصریح کرد: در این خصوص جلســاتی بــا نمایندگان 
مجلس، رییس سازمان میراث فرهنگی کشور و سایر نهاد های متولی 
برگزارشده تا پیشنهاد معافیت برای این اماکن اقامتی درنظرگرفته 

شود.
به گفته وی در بســیاری از کشــور های دنیا برای توســعه صنعت 

گردشــگری معافیــت هایی 
 بــرای اماکــن اقامتــی صادر 

می شود.
رییس جامعــه هتل داران ایران 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
 قیمــت هتل پنــج ســتاره در 
کشور های جهان ۳00تا 500دالر 
بوده که این میزان در ایران برای 

هر نفر ۳0 تا 50 دالراست.
وی ادامــه داد: در جلســه که با 
رییس ســازمان میراث فرهنگی 
کشور برگزارشــد این موضوع در 
کمیته مشترک بررسی تا هزینه ها 
برای گردشگران خارجی و با قیمت 
 روز جهانــی و با ارز رایج محاســبه 

شود.

در حال حاضر دو هــزار هتل و هتل حمــزه زاده تصریــح کرد: 
 آپارتمان فعال در کشور و 800 هتل و هتل آپارتمان در دست ساخت

 می باشند.

    بسته های حمایتی برای توسعه صنعت گردشگری کشور 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان تهران 
از ارایه بســته های حمایتی برای توسعه اماکن اقامتی و گردشگری 

کشور خبر داد.
دالور بــزرگ نیــا روز ســه شــنبه در حاشــیه مجمــع هتــل 
داران کــه در هتــل هویزه تهــران برگزار شــد  با بیــان اینکه در 
این بســته حمایتی گردشــگری تغییر اســتراتژی دولتــی در آن 
صورت گرفته اســت، افزود: این بســته نیاز به قوانیــن و مقررات 
 مجلس، دولــت و ســایر بخش هــا متولــی دارد که اجــرای آن 
 می تواند اعتــالی زیادی به بخش خصوصی، اقامتی و گردشــگری 

کند.
مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان تهران بــا بیان اینکــه توجه به 
بخش گردشــگری می تواند به شــکوفایی اقتصاد کشــور کمک 
به ســزایی داشــته باشــد گفت: باید برنامه ریزی های خاصی در 
 بخش گردشــگری صورت گیرد چون اولویت ما صنعت هتل داری 

است.
بــزرگ نیا افــزود: 20 تــا 50 درصــدی هتل هــا تخفیــف ارایه 
می کنند اما هزینه هــا براســاس دالر دریافت می شــود که باید 
 نسبت رفع این مشــکل با مدیران میراث فرهنگی جلساتی برگزار

 شود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
110 هتل با ظرفیت 15هزار و ۳02 تخت، 11۴ مهمانپذیر با شش 
هزار و ۶۶۷ تخت، 25 هتل آپارتمان بــا 1۳۹5تخت، 12۳اقامتگاه 
خوابگاهی با ظرفیت هشــت هزار و 550 نفــر و 11۴ مهمانپذیر در 

سطح استان وجود دارد.

ایرنا
گـــزارش
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گردهمایی اپلیکیشن نویسان سیستم عامل IOS برگزار می شود
در سومین دوره همایش »توسعه دهندگان iOS ایران«، برنامه نویسان و اپلیکیشن نویسان این سیستم 

عامل گردهم می آیند.
به گزارش فرهنگسرای فناوری اطالعات، سومین دوره همایش »توسعه دهندگان iOS ایران« با حضور 
جمعی از برترین و موفق ترین برنامه  نویســان و بازی  سازان کشــور و با همکاری فرهنگسرای فناوری 

اطالعات، جمعه ۲۳ شهریورماه برگزار می شود.
در این همایش برنامه  نویسان و اپلیکیشن نویسان سیستم عامل اپل )IOS ( دانش و تجربه خود را باهم به 

اشتراک می گذارند.
در این رویداد یک روزه شرکت کنندگان با پیچ و خم های شروع برنامه نویسی iOS، رازهای موفقیت، روش های فروش 

و عرضه برنامه های تولید شده آشنا می شوند. برگزاری پنل های گفت و گو با برنامه نویسان و بازی سازان مطرح کشور و کارگاه های 
تخصصی از بخش های مختلف این همایش است.

سومین دوره همایش »توسعه دهندگان iOS ایران« با حضور دانش آموزان و دانشجویان عالقه مند به برنامه نویسی، برنامه نویسان اندروید 
و iOS، مدیران کسب وکار و دیگر عالقه مندان به این حوزه در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار می شود. 

ISFAHAN
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دومین نشست 
سرمایه گذاری 

فناوری دی- هشت 
آذر برگزار می شود

رییس پــارک فنــاوری پردیس 
از برگــزاری دومیــن نشســت 
ســرمایه گذاری فنــاوری دی- 
هشــت )Next Up( از ســوی 
 شــبکه انتقال فناوری دی-هشت
 )TTEN 8-D( در آذر ماه ســال 

جاری خبر داد.
مهــدی صفاری نیا خاطرنشــان 
کرد:نشست سرمایه گذاری فناوری 
دی-هشت توســط پارک فناوری 
پردیس که عهده دار شبکه انتقال 
و تبادل فناوری دی-هشت است، 
فعالیت خود را از ســال 1۳95آغاز 
کرد و با برگزاری نخستین دور این 
نشست در آذرماه سال 1۳96رسما 
برگزاری سلســله نشســت های 
سرمایه گذاری فناوری میان کشورها 

کلید خورد. 
وی ادامــه داد:دومیــن نشســت 
سرمایه گذاری فناوری دی-هشت 
)Next Up( نیز توســط پارک 
فناوری پردیس به عنوان دبیرخانه 
شبکه انتقال و تبادل فناوری دی-
هشت در آذرماه سال جاری در پارک 

فناوری پردیس برگزار می شود. 
دبیر شــبکه انتقال فناوری دی-
هشــت در خصوص این نشســت 
اظهار داشت:نشست دوم با محوریت 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
استارتاپ ها و شــرکت های نوپا به 
ســرمایه گذاران برگزار می شــود 
و در این رابطــه از طرح های دارای 
قابلیت سرمایه گذاری در کشورها 
از یک طرف و سرمایه گذار مستعد و 
عالقه مند از طرف دیگر برای حضور 
در نشست و ایجاد رابطه اولیه دعوت 

خواهد شد. 
وی با بیــان اینکه، همچــون دور 
نخست نشست برگزاری پنل های 
گفت وگو و بحث و سخنرانی های 
محوری در خصــوص موضوعات 
روز ســرمایه گذاری در کشورها و 
کارگاه های آموزشی در دستور کار 
و از جمله برنامه خای امسال خواهد 
بود، افزود: افــزون بر این طرح های 
دارای قابلیــت ســرمایه گذاری 
اســتارتاپ ها به ســرمایه گذاران 
معرفی خواهد شد و امیدواریم یکی 
از بهترین فرصت های جذب سرمایه 
در چارچــوب این نشســت میان 

کشورها در این رویداد رقم بخورد. 
صفاری نیــا درخصــوص ثبــت 
نام و حضــور در نشســت گفت: 
کشــورهای  اســتارتاپ های 
عضو ســازمان دی-هشــت و نیز 
اســتارتاپ های فعــال از تمــام 
کشورهای اســالمی می توانند در 
بستر این نشست طرح های نوآورانه یا 
کسب و کار خود را به سرمایه گذاران 
نشســت معرفی کنند. همچنین 
ثبــت نــام و دعوت بــرای حضور 
سرمایه گذاران از کشورهای عضو و 
دیگر کشورهای مستعد همکاری 

انجام می شود. 
وی خاطر نشان کرد:مخاطبین این 
نشست صندوق های سرمایه گذاری 
مخاطره پذیر، انجل ها، شرکت های 
فناوری عالقه مند به سرمایه گذاری 
در اســتارتاپ ها، مراکــز رشــد و 
شتابدهی و کارآفرینان استارتاپی 
و نوآوارن حوزه های مختلف فناوری 
اســت که می توانند بــا مراجعه به 
ســایت جامع نشســت به نشانی 
nextupconf.com از جزییات 
برگزاری نشست و ثبت نام آگاهی 

کافی را بدست آورند. 

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

سر دبیر: مرضیه ربیعی
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ویژگی های تازه 
هیوندای سوناتا 
فیس لیفت 2018 

بعد از اینکه مدتی پیش در تابستان سال ۲018 نسخه فیس لیفت هیوندای سوناتا معرفی 
شد، هیوندای مجددا در مدل های سوناتا تغییرات اندکی ایجاد کرده است.

به عنوان مثال طبق گــزارش CarsDirect که به جدیدترین راهنمای قیمت های 
هیوندای دسترسی داشت، موتور ۲.0 لیتری توربوشارژ با قدرت ۲45 اسب بخار که با 

گیربکس 8 دنده اتوماتیک عرضه می شد از مدل Sport سوناتا حذف شده است.
 اکنون مدل اسپرت سوناتا که از سیســتم تعلیق ارتقا یافته و دیسک ترمزهای بزرگتر
 بهره مند شده است، فقط با موتور ۲.4 لیتری 4 سیلندر تنفس طبیعی با قدرت 185 اسب 

بخار عرضه می شود.
هنوز هم می توان مدل Limited سوناتا را با موتور ۲.0 لیتری توربوشارژ سفارش داد و 
قیمت پایه آن با این موتور ۳۲.450 دالر است که از سوناتا اسپرت ۲.0T )که اکنون تولید 
آن متوقف شده است( 4850 دالر گرانتر است. البته سوناتا Limited مدل ۲018 عالوه 
بر موتور قویتر از امکانات اضافی نیز برخوردار شده است زیرا گران ترین و لوکس ترین 
مدل سوناتا است و جایگاه برتری نسبت به مدل های اسپرت، SEL، Eco و SE دارد. 
نسخه فیس لیفت هیوندای سوناتا که در نمایشگاه خودروی نیویورک در سال گذشته 
معرفی شد، از طراحی خارجی اصالح شده و کابین به روز شده برخوردار شده است و از 
امکاناتی مانند سیستم سرگرمی ارتقا یافته، صفحه پشت آمپر اصالح شده و کنسول وسط 
با چیدمان به روز شده بهره مند شده است. اکنون سیستم شناسایی نقاط کور همراه با 
سیستم اخطار درباره خودروهای عبوری از پشت جزو سیستم های ایمنی استاندارد سوناتا 
است. سیستم اخطار خروج از الین و نسخه بهبود یافته سیستم حفظ حرکت خودرو بین 

خطوط از دیگر سیستم های ایمنی موجود برای هیوندای سوناتا هستند.

استارتاپ های 
تولیدکننده   

محصوالت مصرفی 
درحال انقراض

در حدود 10 ســال پیش شــرکت اپل برای اولین بار از فروشــگاه نرم افزارهای کاربردی 
خود پرده برداری کرده و بدین ترتیب یکــی از بزرگترین دوره های نوآوری در محصوالت، 
دستاوردهای کارآفرینانه و ساختارشکنی تاریخ را آغاز کرد که به آن دوره  قیام مصرف کننده 
می گویند. قیام مصرف کننده درست همانند تاثیر قیام اینترنت در ده سال پیش به پیدایش 
شرکت های نوپای متعددی منجر شد که به تدریج از شرکت های کوچک به غول های بزرگ 
صنعت خود تبدیل شدند در حالی که سوخت موتور پیشرفت همه  آن ها معرفی دستگاه 
محاسباتی جدید یعنی همان گوشی های هوشمند بود. اعضای این قیام چه شرکت هایی 
بودند؟ در سال ۲009 هر سه شرکت پینترســت، واتس آپ و اوبر تاسیس شدند. در سال 
۲010 اینستاگرام و شیائومی، در سال ۲011 اسنپ چت و در سال ۲01۲ نیز شرکت توتیاو 
متولد شد. این شرکت ها برخی از برجسته ترین شرکت های تولیدکننده محصوالت مصرفی 
هستند که توانستند روزانه به یک میلیارد کاربر تلفن همراه دست پیدا کنند و به یکی از اجزای 
بنیادین جامعه  امروزی ما تبدیل شده اند. ایجاد شرکت های   نوپای موفق بسیار دشوار است و 
در این میان ایجاد شرکت های نوپای تولیدکننده  محصوالت مصرفی بیش از هر زمان دیگری 
دشوارتر شده است. جهان صنعت در گذشته هیچ گاه متصدیانی با این استعداد، مقیاس و 
قابلیت سود دهی فراوان و اهداف بزرگ را به خود ندیده است و با کمک شبکه های قدرتمند 
توانسته است به نقاط اوجی دســت پیدا کند که پیش از این قابل تصور نبودند. بااین حال 
با نگاهی به تاریخ گذشته می توان مشاهده کرد که تا زمان پیدایش مایکروسافت شرکت 
آی بی ام اوج قله  موفقیت  فناوری به حساب می آمد و پس از آن شرکت مایکروسافت نیز تا 
پیش از پیدایش گوگل این جایگاه را از آن خود کرده بود و سپس گوگل این جایگاه را تصاحب 

کرده تا بعدها آن را به فیسبوک و شرکت های دیگر واگذار کند.

تــــازه هـــا

خودروبانک
خــبـــر

زومیت
ایران استارت آپخــبـــر

خــبـــر

   گفته هایی از کارآفرین رویایی: 
جابز بزرگ

 اســتیو جابــز، موســس Apple و از
  اســطوره های دنیای فناوری محسوب 
می شود. او در ۲4 فوریه 1955 میالدی در 
سان فرانسیسکو کالیفرنیا به دنیا آمد و در 5 
اکتبر سال ۲011 میالدی 
پس از یک دهه مبارزه با 
سرطان پانکراس در سن 
56 ســالگی در کالیفرنیا 
درگذشت. سرمایه او بیش 
از 10 میلیارد دالر بود. اپل 
اکنون بیش از 1 تریلیون 

دالر قیمت دارد.
 * من فکر می کنم که اگــر کاری انجام
 می دهید و آن کار خوب پیش می رود، 
نباید به آن اکتفا کنید. باید در پی کاری 
فوق العاده باشــید. نه اینکه در آن ساکن 
شــوید. به این فکر کنید که کار عالی و 

شگفت آور بعدی چیست.
* کیفیت، بسیار مهم تر و بهتر از کمیت 
اســت. اینکه به یک موفقیت فوق العاده 
برســید با ارزش تر از پیروزی های کوتاه 

و موقت است.
 * آنچه یک رهبــر را از یک پیرو متمایز 

می کند، خالقیت و نوآوری است.
* برخی افــراد تصــور مــی کنند که 
طراحی، تنها در این خالصه می شود که 
یک محصول چگونه به نظر می رسد. اما اگر 
کمی عمیق تر فکر کنید،  متوجه می شوید 
که طراحی به معنای این است که دستگاه 
مورد نظر چگونــه کار می کند. خالقیت 
تنها متصل کردن چیزها به یکدیگر است.

   کارآفرین : بیل گیتس
ویلیام هنری گیتس سوم، مشهور به بیل 
گیتس، رییس و موســس مایکروسافت 
اســت. در حال حاضر،  مایکروســافت با 
بیــش از 40 هزار کارمند در 60 کشــور 
 جهان فعالیت دارد و یکی از موفق ترین
 شرکت های آمریکایی و از رهبران صنعت 

فناوری اطالعات است. دارایی بیل گیتس 
 بیــش از 90 میلیــارد دالر تخمین زده

 می شود.
* ناراضی ترین مشتریان شما، بزرگ ترین 

منابع برای یادگیری هستند.
* جشــن گرفتن موفقیت خوب است، 
 اما از آن مهم تــر، توجه کردن به درس از

 شکست های بزرگ است
*  به نظر من، عشــق و عالقــه زیاد به 
تداوم در امر یادگیری، عامل بسیار مهم 
 اســت. من در دوران کودکی کتاب زیاد

 می خواندم.
* تا هنگامی که ما به هر کودکی، بهترین 
روش آموزش می دهیم و تا هنگامی که 
شــهر درون خود را پاکیزه می کنیم، در 
کارهایی که انجام می دهیم ، کوچک ترین 

نقصی نداریم.

   کارآفرین: وارن بافت: گرگ وال 
استریت

وارن بافت،  اســطوره بورس بازهای وال 
استریت و یک تاجر موفق و انسان خیرخواه 
اســت. یکی از دالیل موفقیت های وارن 
بافت، نحوه کسب و کار اوست. او به کارهای 
سنتی عالقه داشت و ریسک پذیر نبود. او 
معتقد است تا زمانی که مطمئن نشود که 
درکاری موفق می شود یا در کسب و کاری 
ســود می کند، اقدام نمی کند. بافت به 
همان میزان که در کسب و کار زیرک و با 
استعداد است، الهام بخش به نظر می رسد. 
او صاحب بیشترین سهام شرکت برکشایر 
هاتاوی است و در ســال ۲006 میالدی، 
بیش از 80 درصد از دارایی خود را به بنیاد 

بیل و ملیندا گیتس اهدا کرد.
*  قیمت آن چیزی است که می دهید.

 *  ارزش آن چیزی اســت که بدســت 
می آورید.

*  بسیار بهتر است شــرکتی فوق العاده 
را با قیمتی منصفانه بخرید، تا شــرکتی 

منصفانه را به قیمتی فوق العاده.
*  من تالش می کنم سهام شرکت هایی 
را بخرم که آن قدر فوق العاده هستند که 
یک ابله هم می توانــد آن ها را اداره کند. 
چون دیر با زود، یکی دیگر این کار را انجام 

می دهد.
* شما نمی توانید داد و ستد خوب را با آدم 

بد تجربه کنید.

   کارآفرین : جف بــزوس: رهبر 
amazon.com

غول آمازون و مدیرعامل این شرکت است. 
البته او کسب و کارهای دیگری همچون 
روزنامه واشنگتن پست و شرکت فضایی 
BLUE ORIGIN هــم دارد. جف 
بزوس متولد 1964 در نیومکزیکو است. 
در سال ۲01۷ با بیش از 100 میلیارد دالر 
ثروت، غول مایکروسافت )بیل گیتس( را 

پشت سر گذاشت.
*  ببینید که مشتریان چی نیاز دارند، گام 
به گام برای بر طرف کردن آن تالش کنید.

*  اســتراتژی خود را بــر پایه چیزهایی 
بگذارید که تغییر نمی کند.

*  مشتریان را تحت نظر بگیرید. نه رقبا را
*  مشتریان شما باید برای سرویس شما 

ارزش قائل شوند.
*  اگر شما تجربه عالی بسازید، مشتریان 

راجع به آن به یکدیگر خواهند گرفت.
*  تبلیغات دهانی خیلی قدرتمند است.

   کارآفرین : مارک زوکربرگ
مارک زوکربرگ یــا زاکربرگ یا هر جور 
دیگری که شما می خوانید، موسس غول 
شبکه های اجتماعی جهان است. صاحب 
فیس بوک، صاحــب واتس آپ و صاحب 

اینســتاگرام. متولد 1984 در نیویورک 
و دانش آموخته هاروارد. عاشــق برنامه 
نویسی و سال ۲004 میالدی، فیسبوک 
را متولد کرد. ارزش دارایی وی بیش از ۷0 
میلیارد دالر و نخستین میلیاردر زیر ۳0 
سال جهان محسوب می شود که دارایی 

او، ارث پدری نبود.
*  سریع حرکت کن و همه چیز را به هم 

بریز
*  تا زمانی که مرتــب حرکت کنی، رقبا 

اجازه پیشرفت را به شما نمی دهند.
*  بزرگ ترین ریســک، ریسک نکردن 

است.
*  بهترین استراتژی برای شکست، ریسک 

نکردن است.
*  من طرح ها و کارهای شبیه به فیسبوک 

را همیشه انجام می دهم.
*  راه اندازی فیسبوک، تنها 1 هفته وقت 

من را گرفت.
*  تحقق یک ماموریت و ســاختن یک 

کسب و کار، هر دو با هم اتفاق می افتاد.
*  وقت بسیار مهم است.

*  ایده جدید، پایه کارآفرینی را تشکیل 
می دهد.

   کارآفرین: کارلوس اسلیم

کارلوس اســلیم، ۲8 ژانویــه 1940 در 
مکزیکوســیتی متولد شــد. مدیرعامل 
بسیاری از شرکت های مخابراتی جهان 
بوده است. او بیش از ۷ میلیارد دالر ثروت 
دارد. خریدن کسب و کارها و توسعه آنها 
به صنایع دیگر، روش معمول کارلوس به 
شمار می رود. کارلوس، موفقیت های مالی 
بزرگی را از طریق خرید شرکت های بحران 
زده و تبدیل ان ها به شرکت های سود آور 

کسب کرده است.
*  در زمان شکوفایی اقتصادی به ریاضت 
ادامه دهید. این امر به پیشــرفت شرکت 

شتاب می دهد.
*  موفقیت این نیســت که شما کاری را 
خوب یا حتی خیلی خوب انجام دهید و از 

دیگران تایید بگیرید.
*  موفقیت یک عقیده بیرونی نیست، یک 

احساس درونی است.
* به یاد داشــته باشــید که شــرکت 
 هایی که در ســختی زندگی می کنند، 
 قوی ترند و در شرایط سخت، افراد بهتر 

می توانند با مشکالت روبرو شوند.

   کارآفرین : لری الیسون
الیسون در سال 1944 در نیویورک متولد 
شد. لری الیســون، کارآفرین و نیکوکار 

آمریکایی اســت و دومین شــرکت نرم 
افزاری بزرگ جهان را مدیریت می کند. 
او بیش از 5۷ میلیــارد دالر ثروت دارد و 
یکی از هشت جزیره هاوایی را به قیمت 
۲00 میلیون دالر خرید. لری بر خالف بیل 
گیتس، تا قبل از دانشگاه، هیچ آشنایی 
با برنامه نویسی نداشــت و تازه اولین بار 
در همان دانشگاه شیکاگو، با آن برخورد 
کرد. تحت مدیریت الیســون، پیشرفت 
اوراکل ادامه یافت و در دهه نود میالدی، 
از بانک ها و شــرکت های هواپیمایی و 
خودروســازی تا فروشندگان خرد،  همه 
کاربر پایگاه داده اوراکل شدند و محصول 

آنها در زمینه خود، برترین زمان بود.
* اغلب دستاوردهای بزرگ بشر، مستقیما 
از موفقیت های او ناشــی نشده اند. بلکه 
نتیجــه درس هایی بود که از شکســت 

بدست امد.
* وقتی دست به ابتکار و نوآوری می زنید، 
باید آماده باشــید که مردم شما را دیوانه 

بخوانند.
* زندگی بســیار کوتاه و آدمی ، بســیار 

شکننده است.
* من به پیروزی معتــادم. هر چه بیش 
 تر موفــق می شــوم بــه آن حریص تر

 می شوم.

 از »وارن بافت« تا »بیل گیتس«؛

نگاهی به اندیشه های طالیی برترین کارآفرینان جهان

وارن بافت معتقد است 
تا زمانی که مطمئن 

نشود که درکاری موفق 
می شود یا در کسب 

و کاری سود می کند، 
اقدام نمی کند. بافت 
به همان میزان که در 
کسب و کار زیرک و با 
استعداد است، الهام 

بخش به نظر می رسد. 
او صاحب بیشترین 

سهام شرکت برکشایر 
هاتاوی است.

کارآفرین فردی است که خود را وقف آینده و ماموریت های 
سخت می کند. جمالت کارآفرینان بزرگ همیشه جذاب 
و الهام بخش است و تکرار و به خاطر سپاری آن، چراغ راه 
بسیاری از کارآفرینان و ایده های بزرگ شده است. شماری 

از آنها را در گزارش امروز مطالعه کنید.

منبع:  روزیاتو
یـــادداشت
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هواوی میت 20 
پورشه دیزاین 

احتماال در دست 
ساخت است

 

ظاهرا هواوی قصد دارد امسال نیز در کنار رونمایی از میت ۲0، نسخه ی پورشه دیزاین این 
گوشی هوشمند را معرفی کند.

 Porsche از اواخر سال ۲016 تاکنون، هواوی به لطف قراردادی که با شرکت آلمانی
 Design منعقد کرده، در تعدادی از گوشی های سری Mate خود از جمله هواوی

 میت 9 پورشه دیزاین و میت RS پورشه دیزاین، از مدل ویژه ای با نام این شرکت استفاده 
کرده است. حال در فاصله  حدود یک ماه مانده تا رونمایی رسمی از پرچمدار جدید هواوی، 
گزارش هایی منتشر شده اند که براساس آن ها، هواوی قصد دارد در کنار میت ۲0، از میت 

۲0 پورشه دیزاین هم رونمایی کند.
 Huawei طبق اطالعات  منتشرشده از سوی رولند کوانت )افشاگر باسابقه(، گوشی
Porsche Design ۲0 Mate دارای کدنــام Everest خواهد بود که البته از 
سوی برخی کارکنان داخلی شرکت هواوی، با کدنام EVR-xxxx خطاب می شود. تا 
لحظه  نگارش این خبر، متاسفانه هیچ گونه اطالعاتی در رابطه با ویژگی های این گوشی 

منتشر نشده است.
به احتمال قوی در میت ۲0 پورشه دیزاین شاهد پردازنده  کرین 980، 51۲ گیگابایت 
حافظه  داخلی و 6 گیگابایت رم خواهیم بود. در کنار این ها، وجود دوربین اصلی سه گانه 
در گوشی لوکس هواوی، بسیار محتمل خواهد بود. همچنین گفته می شود که دوربین 
اصلی میت ۲0 پورشه دیزاین برخالف میت ۲0 و میت ۲0 پرو، به صورت عمودی روی 
بدنه قرار خواهد گرفت.  گفته می شود در میت ۲0 پورشه دیزاین، شاهد نمایشگر منحنی 
OLED به همراه حسگر اثرانگشت یکپارچه با آن خواهیم بود؛ گفتنی است که هواوی 

در گوشی میت آر اس پورشه دیزاین هم از همین حسگر و نمایشگر، استفاده کرده بود. 



The construction of the mosque, 
commissioned by Shah Abbas, began in 1611 
in memory of his ancestor Shah Tahmasp. It 
was totally finished in 1638, ten years after 
the death of Shah Abbas. Little has changed 
since. This monument is the largest of those 
attributed to Shah Abbas, and he considered 
it his masterpiece. In his impatience to see 
it finished, he hurried the pace of work by 
adopting a previously little-used method 
of glazed tilework decoration, known as 
haft rangi. As a result, some sections of the 
mosque are decorated with the technique 
of tile mosaic and others with polychrome 
painted tiles.Although each of the mosque’s 
parts is a masterpiece, it is the unity 
of the overall design that leaves a lasting 
impression. The original purpose of the 
much-photographed entrance portal had 
more to do with its location on the square 
than with the mosque’s spiritual aims. 
Its function was primarily ornamental, 
providing a counterpoint to the Qeysarieh 

Portal at the entrance to the bazaar-e Bozorg. 
Finished in 1616, this is one of the largest 
pishtaq in Iran (about 27 meters high). 
The foundation stones are of white marble 
from Ardestan and the portal itself, some 
30m tall, is decorated with magnificent 
moarraq Kashi (mosaics featuring geometric 
designs, floral motifs, and calligraphy) by 
the most skilled artists of the age. The large 
inscription around the arch is the work of 
the great Safavid calligrapher from Tabriz, 
Ali Reza Abbasi, who joined the entourage of 
Shah Abbas around 1593. He quickly became 
one of the best-known court calligraphers 
and his work can be seen on all Shah Abbas’ 
great monuments in Esfahan and Mashhad. 
His style is characterized by great clarity and 
a sharp sense of proportion and was often 
imitated by later artists. Here he used the 
technique of writing a text on two or more 
superimposed lines, a technique typical 
of the thulth script frequently used for the 
decoration of mosques and tombs during the 
Timurid and Safavid periods.
The splendid niches contain complex 
stalactite moldings in a honeycomb 
pattern; each panel has its own intricate 
design. Although the portal was built to 
face the square, the mosque is oriented 
towards Mecca and a short, angled corridor 
neatly connects the square and the inner 
courtyard, with its pool for ritual ablutions 
and four imposing iwans. The walls of the 
courtyard contain the most exquisite sunken 
porches, framed by haft rangi (painted tiles) 
of deep blue and yellow. Each iwan leads 
into a vaulted sanctuary. The east and west 
sanctuaries are covered with particularly fine 

floral motifs on a blue background.
The main sanctuary is entered via the 
south iwan. Find yourself a quiet corner in 
which to sit and contemplate the richness 
of the domed ceiling, with its golden rose 
pattern (the flower basket) surrounded 
by concentric circles of busy mosaics on a 
deep blue background. The interior ceiling 
is 36.3m high, but the exterior reaches up 
to 51m due to the double-layering used in 
construction. Unlike the dome of the Mosque 
of Shaykh Lotfollah, where both shells are 
built parallel to one another and begin at the 
same level, here the shells start at different 
heights; thus the WINDOWS which, on the 
outside, are set in the drum, are to be found 
in the curve of the dome itself on the inside. 
The hollow space in between is responsible 
for the loud echoes heard when you stamp 
your foot on the black paving stones under 
the center of the dome. Although scientists 
have measured up to 49 echoes, only about 
12 are audible to the human ear - more than 
enough for a speaker to be heard throughout 
the mosque. The marble mihrab and Minbar 
(pulpit of a mosque) are also beautifully 
crafted.
To the east and west of the main sanctuary 
are the courtyards of two madrasahs. These 
madrasahs are composed of a central 
rectangular court with trees surrounded 
by rooms for the students. As in the main 
courtyard, the entire surface of the walls is 
decorated with glazed tiles; the motifs in the 
southeast court, in cobalt blue and bright 
yellow, are particularly fine. Both provide 
good VIEWS of the main dome with its 
glorious profusion of turquoise-shaded tile.
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At the end of the Imam Square 
is the huge gateway to the 
Imam Mosque, flanked by 
two turquoise minarets. The 
richness of this mosque’s blue-
tiled mosaic designs and its 
perfectly proportioned Safavid-
era architecture form a visually 
stunning monument to the 
imagination of Shah Abbas I 
and the ability of his architect.

Niasar Fire 
Temple

Niasar boasts a well-
preserved Sassanian-
era fire temple. With 
each of its four sides 
aligned to the solstice, 
this pre-Islamic temple 
is one of the few non-
Indian temples still 
standing and it shows 
how the practice of 
building a dome on top 
of a square influenced 
mosque design. The 
Parthian-era cave 
nearby was built as a 
Mithraist temple. Built 
on the summit of a hill, 
this Zoroastrian fire 
temple (ateshkadeh) is 
believed to have been 
built by Ardashir I, the 
founder of the Sasanian 
dynasty. 
The temple is a simple 
square pavilion, with 
a dome carried on four 
heavy piers joined by 
arches. The arches 
were built simply by 
bridging the piers, 
without a keystone. 
Characteristic of 
Sasanian architecture, 
this technique is also 
seen at a larger scale 
at the Taq-i Kisra. The 
dome, which only 
covers the center of the 
pavilion, is raised on a 
low, square drum set 
in from the piers. Four 
small squinches brace 
the corners of the drum 
on the inside. There is 
a small window on 
each side of the drum. 
Rubble stone and 
plaster were reinforced 
with reeds grown on 
the site to construct the 
pavilion. The dome was 
constructed of rubble 
stone and gypsum 
mortar, with the 
support of wooden ribs. 
Although fire temples, 
such as the Chahar 
Qapu at Qasr-i Shirin, 
were built with living 
quarters for priests, the 
temple at Niasar stands 
alone. Referred to as 
chahar taq, the domed 
pavilion typology of the 
fire temples remained 
in use during the Islamic 
period, as exemplified 
by the garden pavilions 
(hasht bihisht) of the 
Safavids. 
There is an interesting 
point in the structure 
of the fire temple: some 
of the stones used in 
the building have older 
and different cut than 
others. These stones 
had been quarried 
from a cave down the 
temple for use in the 
construction of the fire 
temple. This reveals 
the fact that the Niasar 
cave is older than the fire 
temple.
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“Welcome to Iran. We hope you have a lovely stay 
and that you spend some memorable moments 
in Esfahan. My wife and I are happy to welcome 
you in our traditional residence in Isfahan. We 
want to show you Iranian culture, Iranian life, local 
home-made food, Iranian famous hospitality and 
traditional music. Stay with us for a few days. This 
traditional home is 350 years old. We restored it 
completely to high standards and we pride ourselves 
of its cleanliness. The residence is situated in the city 
center. We offer home-made local foods for breakfast, 
lunch and dinner.”

See what travelers are saying:
Piccinade,Paris, France:Marvellous guesthouse 
in Ispahan
We spent a wonderful time with Forouzeh and 
Amir, they’re the best hosts we’ve ever met. This 
place is lovely and calm yet 5mn away by taxi from 
the main square.Don’t miss it!Thank you so much 
for contributing to make our experience in Iran 
unforgettable! 
Diego T:Best place to stay in Esfahan
Amazing place to stay in Esfahan. You will feel like 
home. The family that owns the place is just amazing. 
Dont skip this place if you ara travelling around Iran. 
The house is a historical place and the best local food 
you can ever try in Iran.
Hilda Marije I:Nice stay with beautiful yard
We had a nice and pleasant stay. It is a good place if 
you want some place for yourself and a quiet stay. The 
yard is beautiful, dorms are good quality. Place is not 
so easy to find, make sure you save the address/map.
Address: Number  26,mojtaba kharaziha 
alley,majid shekarshad Street,Jahad 
Avenue,Isfahan

A quiet cafe beside naghshe jahan square. outdoor and 
indoor seats local and international meals coffee tea 
and cold drinks.

See what travelers are saying:

Mike H,Warsaw, Warszawa, Poland: Nice place to 
hangout - careful, big portions!
Just off the West side of Naqsh-e Jahan Square, tucked 
away in a courtyard is this delightful cafe with a very 
friendly staff. A nice place to hang out before going back 
to the markets and sites. I had a milkshake and some 
carrot cake, which were delicious on a hot day, but far 
too big to finish. I visited a number of cafes in Esfahan for 
over 2 days and this was the best - the person proprietor 
was especially helpful with her advice on the best food 
and drink combination. Highly recommended.
JustineR14,Brussels, Belgium: Lovely café
This café is very well located. Right next to the big square 
but super peaceful. The drinks are amazing and the food 
is very good (homemade cakes!). The owner is lovely 
and even speaks French! Definitely, my favorite place to 
take a break in Isfahan.
Julien B:Very nice
This place is something you don’t want to share it first 
as you want this place like a secret for you. They re very 
kind and professional, the drinks or food you could have 
is very good too, and the place is so unique. I recommend 
it very much! 
Anders K: Wonderful café!
This is definitely a must try cafe in the heart of Esfahan. 
Located close to Naqsh-e Jahan Square it is a perfect 
place to enjoy a snack, tea, coffee or ice cream. The staff 
is so friendly and helpful. I would recommend this place 
to anyone!
LOCATION:Sepah Street | Timche Mesghali, Isfahan, 
Iran

The splendid 
niches contain 
complex 
stalactite 
moldings in a 
honeycomb 
pattern; each 
panel has its own 
intricate design. 
Although the 
portal was 
built to face 
the square, 
the mosque 
is oriented 
towards Mecca 
and a short, 
angled corridor 
neatly connects 
the square 
and the inner 
courtyard, with 
its pool for ritual 
ablutions and 
four imposing 
iwans. 

 Safa House
The Safa house is a 350-year-old 
historical house in Aran& Bidgol near 
Kashan (7 km), The nearest guest 
house to Maranjab desert & salt lake 
also Noosh Abad underground city. 
It’s the best place for a night stay in this 
area. Safa house team are a couple that 
wants to serve their service to Iranian 
culture in this oasis city. There is a 
restaurant with traditional foods & a 
Cafe with all kinds of drinks in the yard 
where you can sit & watch the stars 
at nights.

Must-see sites in Isfahan
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Iran’s state grains buyer 
GTC (Government Trading 
Corporation of Iran) has 
issued an international 
tender to buy 30,000 tons of 
rice to be sourced from India, 
European traders said on 
Monday.
The tender closed on October 
9, Reuters reported.
The sella grade rice of 
type 1121 is sought in two 
15,000 ton consignments 
for shipment in containers 
between Oct. 15 to Nov. 15.
Iran has been one of the 
largest importers of Indian 
basmati rice in recent years.

Both India and Pakistan 
have claimed geographical 
indication on aromatic 
long-grained basmati rice, 
saying the variety is unique 
to the respective countries. 
Uruguay is another rice 
exporter to Iran.

Trump’s 
sanctions on 
Iran could push 
oil prices above 
$100 per barrel
US sanctions on Iran’s 
energy industry, when 
they come into effect 
in November, could 
potentially drive oil 
prices above 100$ per 
barrel, according to an 
industry expert.
US West Texas 
Intermediate crude 
oil futures traded at 
about 68$ per barrel on 
Tuesday, while Brent 
crude futures sat at nearly 
78$, CNBC reported.
"If there was not that 
set of sanctions, I think 
prices would go to 70$ 
or even a little bit lower. 
But now the sanctions 
threat is real and less 
than two months in front 
of us, that will transform 
the market into much 
higher prices," Fereidun 
Fesharaki, founder and 
chairman of consultancy 
FACTS Global Energy, told 
CNBC's Akiko Fujita at the 
CLSA Investors' Forum in 
Hong Kong.
"The higher price will 
only be blamed on the 
Trump administration. 
There's not much 
anybody can do if the 
sanctions come in and are 
enforced properly," he 
said on Tuesday.
Iran is currently one of the 
largest oil exporters in the 
world. Cutting off Iranian 
supplies entirely would 
push oil prices above 
100$ per barrel because 
other major producers 
could not easily fill the 
void, said Fesharaki.
Trump said on Twitter 
in July that energy prices 
were too high and urged 
the Organization of the 
Petroleum Exporting 
Countries to reduce 
prices. But OPEC and 
Russia don't have the 
spare capacity to ramp 
up supply much more, 
Fesharaki said.
The timing for oil prices 
to hit 100$ per barrel – 
a level not seen since 
2014 – depends on how 
quickly the US and China 
resolve their difference 
on the trade front, 
Fesharaki noted.Ongoing 
friction between the 
two largest economies 
in the world has affected 
sentiment. If that leads 
to a slowdown in global 
economic activity, the oil 
and gas industry will be 
dampened, Fesharaki 
ended.
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Iran Issues Tender to Buy 30,000 Tons 
Rice from India

Officials of the Central Bank of 
Iran, Industries Ministry and the 
Islamic Republic of Iran Customs 
Administration attended the meeting. 
Masoud Khansari, TCCIM’s president, 
expressed concerns over ad hoc policy 
changes and the barrage of directives 
that have been devised since the 
government first responded to rial’s 
steep depreciation against the US 
dollar on April 10.
“From April 10 until August 13, CBI 
has issued more than 33 directives 
and according to the IRICA chief, it had 
to notify more than 150 ordinances in 
accordance with the forex injunctions,” 
he said, referring to the many 
regulations CBI introduced since it 
unified the US dollar’s exchange rate 
before altering some and nullifying 
others.
Khansari referred to the government 
decision to charge importers for 
the exchange rate difference after it 
decided to scupper the allocation of 
cheap currency for some goods. 
The fact that some of these importers 
had counted on the government’s 
word and were enraged, some 
of whom refused to pay the rate 
difference necessary for customs 
clearance of their goods. 
Although the government has since 
made exceptions for importers of 
some raw materials and machineries, 
Khansari described the decision as 
“dishonorable”.  
“Due to these policy changes, including 
imposing bans on some goods that 
had already been imported, currently 
139,000 containers are held up at the 

customs across the country. Some of 
the importers refuse to take delivery 
of their goods for fear of being named 
and shamed as hoarders, if they were 
to stock the products,” he said. 
Other TCCIM representatives also 
complained about the red tape 
involved in obtaining hard currency 
from the online forex dealings system 
known as Nima. 
CBI on August 6 eased foreign 
exchange rules and allowed 
moneychangers to resume work at free 
market rates as part of the latest rescue 
package intended to calm the markets.
The fresh strategy came after the 
government decided to unify the US 
dollar’s exchange rate at 42,000 rials 
on April 9 in response to the rial’s 
freefall. 
At the time, it also banned the physical 
trade of hard currency by exchange 
shops and the trading of US dollar at 
any rate other than the official rate.
  Official Response
Gholamreza Panahi, CBI’s deputy 
for foreign exchange affairs, said the 
country needs to manage currency 
demand in line with the amount of 
hard currency it has at its disposal. 
Panahi said the secondary market–the 

venue where exporters and importers 
trade in hard currency at negotiated 
rates–is accepted by the private sector 
and has in fact motivated exporters to 
offer their hard currency. 
He added that since only 3% of 
the currency trade are in the form 
of physical banknotes, the rally in 
exchange rates–at 140,000 rials on 
Tuesday–cannot be relied on. 
According to the official, with an 
average exchange rate of 90,000 rials, 
the secondary market was a far more 
credible barometer for real exchange 
rates. 
Hearing business people’s gripes 
about the currency repatriation rules, 
Panahi said a new directive would be 
announced in this regard, taking into 
account the private sector’s views. 
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. 

Ban on Exit of Essential Goods From 
Western Border
 Essential goods, including rice, meat, chicken, sugar 
and sugar cubes, to name a few, are banned from leaving 
Bashmaq border crossing in Kurdestan Province’s Marivan 
County bordering Iraq as of Sept. 11.
“Iraqi travelers to Iran purchase these goods and take them 
to Iraq. This will in the long run cause scarcity and a hike in 
the prices of these goods in the markets of Iranian border 
cities,” Marivan’s Governor Mohammad Shafiei was quoted 
as saying by IRNA.
The official added that 1,100 travelers from northern 
Iraq enter Marivan every day. Most of them purchase 
Iranian goods to carry back to Iraq, as the recent freefall 
in the Iranian currency’s value has made prices in Iran 
significantly cheaper vis-à-vis those in the markets of 
neighboring countries, according to Financial Tribune.

Tehran to Host Int’l Water, 
Wastewater Expo
The 14th Iran International Water and Wastewater Exhibition, 
also known as WATEX 2018, has been scheduled to open at 
Tehran International Fairground on October 3, according to the 
event’s official website.
This is the biggest event in the Iranian water industry and many 
prominent domestic and international companies will take part 
in the expo to showcase their latest products and services. Those 
interested in participating can register at www.watex.ir. As Iran 
is facing a worsening water situation, the significance of water 
management has currently increased.

Iranian Steel Traders Welcome Free 
Market Dynamics
The competitive ceiling for steel prices on the Iranian 
Mercantile Exchange is to be removed, according to a letter 
written by Deputy Industries Minister Jafar Sarqeini wrote 
to Hamed Soltaninejad, chief executive of IME.
“The prices of steel products on IME from now on are to be 
equivalent to the average rate of discovery of goods in the 
last four offers on the market, thus removing the ceiling 
on commodity trading for steel products,” reads the letter, 
IRNA reported .
The discovery of new prices will be in accordance with the 
proposal made by four major steel companies of Khorasan, 
Khuzestan, Mobarakeh and Esfahan. 
Before the letter was issued, the formula used in IME to 
discover the steel price was based on the 42,000-rial 
exchange rate for the dollar, with 15% of fluctuation in prices 
allowed per week, Financial Tribune reported.
Now, with the cap being removed, the price of steel products 
can move in any direction the market sees fit, which is good 
news for both suppliers and consumers.

Asia buyers to receive more Saudi oil 
ahead of Iran sanctions
At least three North Asian buyers will receive extra supplies 
of oil from Saudi Arabia after the kingdom cut its prices 
for most grades in October and as they look to cushion the 
impact on supply of U.S. sanctions on Iran, sources said, 
Reuters reports.Buyers have asked to lift more Saudi oil than 
contracted volumes in October amid fears that the sanctions, 
to be imposed on Iran’s crude exports from Nov. 4, will crimp 
supply during peak winter demand in Asia, the sources said.
Saudi Aramco will supply more oil to the buyers in October, 
with one to receive more Arab Light crude, the sources said. 
They declined to be identified as they were not authorized 
to speak with media.

Members of Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture’s Board of 
Representatives convened on 
Tuesday to discuss the latest 
status of the economy, particularly 
the anguish caused by the recent 
currency crisis.

Central Bank of Iran Censured 
Over Policy Inconsistency

news

 Iranian Banks Urged to Help 
Control Liquidity
Governor of the Central Bank of Iran 
Abdolnasser Hemmati late Monday met 
with chief executives of banks and credit 
institutions to evaluate the country’s 
monetary and banking developments and 
discuss the reformative role of banks in 
creating market stability.
According to the official news website of 

the central bank, the head of the monetary 
regulator mostly wished to secure the 
cooperation of banking system to curb the 
rampant rise of liquidity and support private 
businesses. 
Banks were also called upon to assist the 
central bank in handling the ongoing currency 
crisis that has seen Iran’s rial lose more than 
two-thirds of its value in the past six months.
The CBI chief stressed on implementing 
measures to curb money supply, which 

have been recently emphasized by a host of 
high-ranking figures, including the Leader 
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Financial 
Tribune reported.
On Aug. 6, remarks made by the Leader were 
publicized in which he referred to the high 
volume of liquidity circulating in the banking 
system as “a big pain and a very dangerous 
thing”. He also called for liquidity to be 
redirected toward the production sector and 
called for addressing banking woes.

Iranian Lawmakers Conclude 
Review of Central Bank Bill
 Iranian Lawmakers Conclude Review of Central Bank Bill
EghtesadOnline: Members of the economic commission of 
Iran’s Parliament on Tuesday concluded the review of reform 
measures concerning the Central Bank of Iran, which is part of 
wider reforms aimed at overhauling the country’s ailing banking 
system.
According to Zahra Saeidi Mobarakeh, spokeswoman of Majlis 
Economic Commission, the parliamentary entity finalized CBI 
reforms that constituted about one-third of the banking reforms.
“Subjects reviewed during today’s MEC meeting included 
the mode of calculating revenues and losses in the central 
bank balance sheet, increasing the capital of central bank and 

regulating the revaluation of central bank foreign assets,” she told 
ICANA, the official news outlet of the parliament.
On Monday, she had announced that MEC members further 
discussed the central bank’s monetary and foreign currency 
policies, Financial Tribune reported.
“As the Comprehensive Banking Law significantly empowers the 
independence of central bank, the approach of implementing 
monetary and foreign currency policies is one of the things that 
is being seriously pursued,” she said.
The Comprehensive Banking Law is the umbrella term used 
for wide-ranging and long-gestating reforms to Iran’s banking 
system and central bank that were devised by the parliament 
and the government. 
Mobarakeh also said on Monday that the commission focused 
on the nature and mechanism shaping the relationship 

between the central bank and the 
government after reforms are 
implemented. She said MPs were 
focused on maintaining “an 
effective relationship” between 
the monetary regulator and the 
administration.
Representatives from the central 
bank and the Majlis Research Center, 
the research arm of the parliament, were 
also present during the meetings.
On Sunday, MEC members had approved the formation 
of new CBI entities, including a specialized monetary and 
foreign exchange policy committee, a specialized supervisory 
committee and an Islamic Jurisprudence Council.

CBI on August 
6 eased foreign 
exchange rules 
and allowed 
moneychangers 
to resume work 
at free market 
rates as part 
of the latest 
rescue package 
intended 
to calm the 
markets.
The fresh 
strategy came 
after the 
government 
decided to unify 
the US dollar’s 
exchange rate 
at 42,000 rials 
on April 9 in 
response to the 
rial’s freefall. 



... But unfortunately, 
in Iran, officials 
are scared to 
apologize or even 
confess to mistake. 
We, the Iranians, 
understand that it's 
a prerequisite for 
everyone, especially 
the authorities, but 
that they do not accept 
their mistake makes 
people angry. In some 
cases, observed after 
a small apology from 
the authorities, the 
responsible person 
has been addressed 
or complained that 
he has either not 
rescinded this or has 
denied his apologies. 
A few days ago, Arif, 
chairman of the 
reformist council of 
politics, apologized 
to the people and 
considered himself 
one of the officials 
in the government's 
choice. But in less 
than a few hours, this 
apology was denied.

Today, we are at a 
clear war against the 
aggressors of history, 
said Iran's President 
Hassan Rouhani on 
Wednesday.'Today, a 
group is lining up against 
the Iranian nation and 
don’t have any political 
and intellectual supporter 
except a few countries”, 
said President Rouhani. 
Speaking at the meeting of 
the Council of Ministers, 
'Today is one of the worst 
times in the history of the 
US. Today, there are few 
researchers, intellectual 
and experts in the US who 
agree with those who sit at 
the White House”.Saying 
that the US is in the worst 
conditions in the world 
and even international 
organizations like the 
UNESCO, the UN, the 
IAEA and the ICC do 
not agree with the US' 
policies, President 
Rouhani added, “Today, 
the allies of America are 
not supporting them 
politically and even 
America’s traditional 
allies have distanced 
themselves from this 
country and they are 
proud of the distance, 
while once they were 
proud of being with the 
US.”

Tehran summit aimed at resolving 
Syrian crisis: Turkey
Turkey's representative to the United Nations said 
Tehran summit sought to advance the political process 
for Syria, establish a Syrian constitutional committee 
and pave the way for fair elections.
The UN Security Council meeting was held on Tuesday 
at Russia's request to submit a report on the results of 
Iran-Russia-Turkey recent summit in Tehran.
Feridun Hadi Sinirlioǧlu, Turkey's representative to the 
UN said the presidents of the three countries discussed 
the Idlib issue which was the most crucial subject in 
Tehran summit.
The escalation of military operations in Idlib threatens 
security in Turkey and Europe, he went on to say. 
Sinirlioǧlu stated the Syrian government aims 
at justifying the attacks on Idlib as a fight against 
terrorism; however, in current complex situation in 
Idlib, traditional ways to fight terrorism will not come 
to fruition.
Noting that assaults on Idlib would only be for the 
benefit of terrorists, he stated such measures would 
inflict more pain on Syrians and would push further 
Syrians toward extremism.
Russia's Lavrov Condemns US 
'Sanctions-First' Diplomacy
 Russia's top diplomat Sergei Lavrov condemned US 
foreign policy on Wednesday, stoking tensions between 
the two powers by accusing Washington of imposing 
sanctions before it enters negotiations.
Moscow has faced increasingly harsh punitive measures 
since angering the West and Kiev by annexing Crimea in 
2014 and backing separatist rebels in eastern Ukraine.
In recent months the US has imposed fresh sanctions 
over alleged Russian interference in the presidential 
elections and the poisoning of a former spy in Britain.
"In most cases, the United States is not very willing to 
negotiate," Lavrov told young diplomats on the sidelines 
of an economic forum in the far-eastern Russian city of 
Vladivostok, AFP reported.
"First, they announce sanctions, then more sanctions, 
and only after that they open talks," he said, warning 
that such policies were unlikely to lead to "long-term 
success".
Mogherini: EU continues 
supporting Iran Deal
 High Representative of the European Union for Foreign 
Affairs and Security Policy reaffirmed EU's commitment 
to defend Iran nuclear deal also known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).Mogherini made 
the remarks Tuesday while addressing the plenary 
session of the European Parliament on EU-US relations.
She referred to the main disagreement between the 
EU and the US as regard multilateralism, saying 'Now, 
it is no secret that we have one main disagreement 
that concerns multilateralism and the very idea of a 
system for global governance. We Europeans continue 
to see multilateralism as the best way to prevent chaos, 
conflicts and confrontations in a multi-polar world.'
'This is why we continue and we will continue to defend 
the nuclear deal with Iran, the Paris agreement on 
climate change, and to fund the essential work of all 
the UN agencies, including UNRWA, the United Nations 
Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East,' Mogherini was quoted by the European 
External Action Service (EEAS) as saying.

US threatens Iran over attack on 
consulate in Basra

The White House issued the warning 
on Tuesday, days after protests over 
alleged corruption and government 
neglect escalated into deadly 
violence in the oil-rich port city.
At least 12 protesters were killed in 
Basra and many of its institutions and 
buildings.
Meanwhile, three mortar shells 
struck the ultra-secure green zone 
in Baghdad, which houses Iraqi 
authorities and the US Embassy, 
on Friday and unknown assailants 
fired Katyusha rockets at the airport 
in Basra, which also houses the US 
consulate, on Saturday.
White House Press Secretary Sarah 
Huckabee Sanders blamed Iran. 
“Over the past few days, we have 
seen life-threatening attacks in 
Iraq, including on the United States 
consulate in Basra and against the 
American embassy compound in 
Baghdad.” “Iran did not act to stop 
these attacks by its proxies in Iraq, 
which it has supported with funding, 
training, and weapons,” she added.
“The United States will hold the 
regime in Tehran accountable for 
any attack that results in injury to 
our personnel or damage to United 
States government facilities. America 
will respond swiftly and decisively in 
defense of American lives.”
The White House's statement is in 
sharp contrast with the assertion of 
Iraqi officials, who have blamed the 

US, Daesh terrorists and remnants of 
former Ba’ath regime for the recent 
wave of violence.
Angry demonstrators on Friday 
stormed Iran's fortified consulate, 
setting the building ablaze and 
causing serious financial damage.
"We have complete information and 
documents that show the US embassy 
and consulate in the country caused 
the Basra unrest," Abu Mahdi al-
Muhandis, the second-in-command 
of Hashd al-Sha’abi, a volunteer anti-
terror group, said on Sunday.
Muhandis said it was actually meant 
to sow discord among different Iraqi 
political parties and movements.
Iraqi Prime Minister Haider al-
Abadi, who visited Basra on Monday, 
condemned the Friday attack on the 

Iranian consulate. 
In recent months, US President 
Donald Trump has repeatedly 
touted his administration’s success 
in defeating Daesh and destroying 
its so-called caliphate in Iraq and 
neighboring Syria.However, the 
Pentagon acknowledged last month 
that the terrorist organization 
appeared to be “well-positioned 
to rebuild and work on enabling its 
physical caliphate to re-emerge.”The 
US first deployed forces to Iraq in 
2003 under the banner of "war on 
terror" two years after invading 
Afghanistan under the same pretext. 
The deployment was followed by 
rampant violence and chaos, which 
set the stage for the rise of Daesh in 
2014.

Deny a Truth!

US has few 
backers in 
countering 
Iran

The United States has threatened 
Iran with a response over the 
unrest in the Iraqi city of Basra, 
saying Tehran will be held 
accountable for any possible harm 
to the American citizens stationed 
there.

Iranian Parliament Speaker Ali Larijani warned 
that enemies have supplied terrorist groups with 
arms and equipment to foment insecurity in Iran, 
stressing that the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) is standing against them like a strong dam.
 "The enemy intends to distort independence 
and security in Iran; they, for instance, armed 
all (terrorist) grouplets in Northwestern and 
Southeastern Iran but they cannot make a move 
thanks to the presence of the IRGC," Larijani said, 
addressing a meeting in the Southern province of 
Fars on Monday evening.
"The enemies equip these grouplets to disturb 
security in Iran," he added.
 Larijani cautioned that enemies are after 
increasing pressures on the Iranian people with 
the aim of disappointing them.
 His remarks came after Top Military Aide to the 
Iranian Supreme Leader Major General Yahya 

Rahim Safavi warned enemies that Iran's Armed 
Forces will chase them kilometers away from 
the country's borders in case of the slightest 
aggression.
"We warn the enemies of the Islamic Revolution 
that if they make an aggression against the Islamic 
Iran, we will chase and punish them not only 
outside the borders but also beyond the seas," 
General Rahim Safavi said, addressing a forum in 
Tehra.
He also referred to the sanctions and pressures 
exerted by the enemies against the Iranian nation, 
and said Iran will come out victorious from the 
economic war launched by enemies through 
national unity and solidarity.
On Sunday, the IRGC in a statement confirmed the 
Saturday missile strikes against the headquarters 
of Kurdistan Democratic Party – Iran (KDP-I) 
terrorist group in the Iraqi Kurdistan region, 

vowing harsher response if terrorist attacks 
continue.
The statement said that the missile strikes were 
launched after the terrorist group launched attacks 
on bordering areas in Iran, fomented insecurity 
and conducted sabotage acts in West Azarbaijan, 
Kurdistan and Kermanshah provinces in Western 
Iran."The IRGC Aerospace Force's missile unit in 
cooperation with the IRGC Ground Force's drone 
unit targeted the headquarters and a meeting of the 
leaders of a filthy and criminal grouplet and a center 
for training affiliated terrorists with 7 short-range 
ground-to-ground missiles yesterday (Saturday)," 
it added, noting that the center was destroyed and 
tens of leaders and key agents of the grouplet were 
killed and wounded.
 According to Fars News Agency, he statement 
underlined that the missile attacks were launched 
after the ringleaders of the terrorist groups 

neglected 
the serious warnings of the Iraqi Kurdistan 

region officials about the Islamic Republic's 
determination to remove their bases and end 
their aggressive and terrorist acts against Iran.It 
underlined the Iranian security and Armed Forces' 
vigilance to safeguard the country's territories, 
warning the terrorist groups that there will be more 
crushing response if they risk to resume attacks on 
the Islamic Republic.

Enemies Arming Terrorist Groups against Iran
report
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Iran, Russia ready to 
confront US sanctions
 Iran and Russia have adopted a series of 
policies to confront US anti-Iran sanctions, 
Deputy Foreign Minister of Russia Sergei 
Ryabkov said.
Iran, Russia ready to confront US sanctions
Speaking in an interview with Russian 
newspaper ' Rossiyskaya Gazeta', Ryabkov 
referred to standing against US sanctions 
as one of the issues mentioned in his recent 
meeting with Iranian Deputy Foreign 
Minister for Political Affairs Abbas Araqchi 

in Tehran.
'During the meeting, we held talks with 
the Iranian side prior to the UN General 
Assembly ministerial meeting slated to 
be held on September 23,' he added.He 
pointed to Iran's readiness and tendency 
for preserving the nuclear deal with P1+5, 
saying all parties agree that keeping this 
international accord will be to the benefit 
of all sides including Iran and Russia. 
Washington is ready to take various 
measures against Iran and this is very 
dangerous, Ryabkov noted.Elsewhere in 
his remarks, the Russian diplomat referred 

to Iran oil exports, saying paving the way 
for continuation of Iran oil exports to 
international markets is of importance. He 
called for adopting a formula and a strategy 
for responding to the second wave of US 
sanctions against Iran to minimize its harms 
and to solve issues related to economic 
cooperation.
He also dismissed the decision made by some 
European firms to refrain having cooperation 
with Iran to remain safe from US pressures.
Ryabkov underlined Russia's determination 
to stand against US in political and economic 
fields.

Iran dismisses reports of dispatching 
Iranian drug addicts to Afghanistan
Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram Ghasemi dismissed 
recent reports on sending Iranian drug addicts to Herat of 
Afghanistan as "downright lie."
Stressing that the dissemination of such fake news follows special 
objectives, Ghasemi said Iranian representative offices in Afghanistan 
have not confirmed the news."Iranian representative offices in 
Afghanistan have carried out necessary investigations and no reliable 
sources have confirmed the news so far," Ghasemi noted.He also said that t h e 
published reports seem to be "basically fake," and maybe it could be considered a kind of 
"misinformation" seeking specific goals.
Recently, various foreign media outlets have published news saying that Iranian addicts are being 
dispatched to Afghanistan, especially the city of Herat, the third-largest city of Afghanistan.

Salehi: Trump on loser’s side, won’t 
benefit from JCPOA withdrawal
Iran’s nuclear chief said on Tuesday that he hoped the atomic deal 
between Tehran and world powers survives, but says the program 
would be in a stronger position than ever if the deal does not survive.
The remarks by Ali Akbar Salehi, who also serves as a vice president 
to President Hassan Rouhani, come as Iran and other signatories to the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) try to salvage the accord, 
now challenged by US President Donald Trump.
Salehi sought to contrast Iran’s behavior, which includes abiding by the atomic 
deal, against “emotional and sensational moves.”
“I think [Trump] is on the loser’s side because he is pursuing the logic of power,” Salehi told the Associated 
Press in an exclusive interview in Tehran. “He thinks that he can, you know, continue for some time but 
certainly I do not think he will benefit from this withdrawal, certainly not.”

“The United 
States will hold the 
regime in Tehran 
accountable for 
any attack that 
results in injury to 
our personnel or 
damage to United 
States government 
facilities. America 
will respond swiftly 
and decisively in 
defense of American 
lives.”



 Iranian Banks Urged to Help 
Control Liquidity

TCCIM Chief Slams Holdups at 
Iranian Ports of Entry
 President of Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture Masoud Khansari said as many as 139,000 containers 
holding 7 million tons of goods have piled up at Iranian ports of entry.
Khansari noted that 2.5 million tons of these goods are essential goods 
whose owners have to pay growing demurrage fees and warehousing 
costs each day.“From April 10 to August 13, the government issued more 
than 32 bylaws and the Islamic Republic of Iran Customs Administration 
churned out 160 directives, only to confuse importers and exporters. This 
uncertainty feeds consumers’ and producers’ distrust in officials,” he said. 

Among the problems 
of today's society is the 
existence of false pride 
among the people. The 
same false pride has 
led to the neglect of 
the culture of apology. 
This culture has been 
so scandalized among 
us as the Iranians 
that Officials who 
are often trained and 
faithful and devout, 
do not use apologetic 
culture. While the 
culture of misguided 
acceptance and error 
and apology is a sign 
of development. An 
apology is a social skill 
that we must learn and 
expand on ourselves. 
One of the reasons for 
the progress of the first 
world countries is the 
apology culture. If any 
person knows that after 
doing an error, the least 
thing to do is apologize 
and he will try to reduce 
his mistakes. 
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Isfahani artist has introduced a new art to the 

handicrafts world of this province; the new inspi-

ration is the combination of toreutics and carpet 

weaving, that has the potential to be introduced in the 

world.
In the alleys of one of the old neighborhood of Isfahan, a 
toreutics artist  has mixed his artworks with carpet weaving 
to create a unique and novel handicraft. The combination 
of carpet string and metal may be unbelievable, but this 
unknown master from the neighborhood of Rahnan 
succeeded to create a new tapestry with the combination 
of these two materials.
Pointing to his unique tapestry, he said, "This art is the 
combination of copper smithing, enameled works and 
toreutics. The frame of this tapestry is made from brass 
and copper is used inside the carpet." Hamid Ashrafi, the 
director of the 11th municipal district of Isfahan, who has 
visited this Rahnani artist, believe that the tapestry has not 
been produced by any artists before and this masterpiece 
of master Gholami is unique among its kind. "We should 
not pay attention only to the price of this artwork, but also 

we should consider the -50years' experience behind it," he 
emphasized.
"We try to take the attention of sponsors with the support of 
Isfahan mayor, and if the suitable context are provided, his 
artwork will be displayed in the museum of contemporary 
art," he said. Ashrafi emphasizes that we can receive 
help from the artists like Gholami to renew the historical 
bathhouse of Rahnan and give identity to this neighborhood 
in order to introduce its artists.

 Iranians to mark National 
Cinema Day

Iranians will celebrate National Cinema Day across the 
country to mark the anniversary of the introduction of the 
art in the country.
On National Cinema Day which falls on September 12 
this year, Iranian artists, movie fans and officials will hold 
functions to celebrate the occasion countrywide.
Cinema was first introduced in Iran by Mozaffar ad-Din Shah 
Qajar, the fifth Qajar king of Persia, in 1900, and five years 
after Lumière brothers first created cinematograph in 1985.
Mirza Ebrahim Khan alias 'Akkas Bashi' was the first 
Persian filmmaker and cameraman. He was the official 
photographer of Mozaffar ad-Din Shah Qajar.
Iranian films have garnered international fame with world-

renowned critics from around the world lauding the Iranian 
cinema as one of the world's most important artistic works.
Over the past three decades, a range of international film 
festivals have honored Iranian cinema for its distinct style, 
themes and cultural references.
Iranian film masterpieces continue to attract global 
attention at prestigious international festivals such as the 
Cannes Film Festival, Academy Awards, the Venice Film 
Festival and the Berlin Film Festival.
Firsts of Iranian cinema
The first film produced in Iran, 'Blue and Robbie', was a 
silent film that was directed in 1930.
Aside from a long list of globally-renowned Iranian 
directors, actors and actresses and movies artists, 
many movie critics consider late Iranian director Abbas 
Kiarostami as one of the rare great directors in the history 
of cinema.
'Taste of Cherry' — a 1997 film by Kiarostami — was 
awarded the Palme d'Or at the 1997 Cannes Film Festival. 
It was the first film from Iran which was awarded at Cannes 
festival.
'Separation' is a 2011 Iranian drama written and directed 
by Asghar Farhadi. 'Separation' won the Academy Award 
for Best Foreign Language Film in 2012, becoming the first 
Iranian film to win the award.
Farhadi won the best Screenplay from the Cannes Film 
Festival for his another movie, 'The Salesman'. Apart from 
Asghar Farhadi, Shahab Hosseini also won the Best Actor 
Award from the Cannes Film Festival.

 Unique Isfahan Art; Combination of 
toreutics and carpet weaving

  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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