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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 
4,201,0004,101,000قدیم

سکه طرح 
4,542,0004,357,000جدید

2,111,0002,131,000نیم سکه

1,111,0001,081,000ربع سکه

642,000621,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,691,0001,622,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18390,370374,440 عیار

یک گرم طالی 
19412,020395,210 عیار

یک گرم طالی 
24520,490499,250 عیار ادامه در صفحه 

نقش دالالن و کاسبان تحریم و 
نوسانات نرخ ارز در توزیع کاال؛

در این آشفته بازار، بازرسان 
چه می کنند؟

این روزها شرایط عجیب و غریبی بر بازار حاکم 
شده و تقریبا قیمت ها به صورت روزانه در حال 
نوســان و افزایش هستند، شرایطی که سبب 
شده تا مصرف کننده نهایی دچار سرگردانی 
شــود و نداند چه راهی به صالح اســت و آیا 
مایحتاج چندماه خانواده اش را خریداری کرده 
و اقدام به انبار کردن اجنــاس و کاالها کند و 
یا به وعده مسئوالن خوش بین باشد که هیچ 
کمبودی وجود ندارد و مردم صبور باشــند تا 
قیمت ها متعادل شود . قصه افزایش قیمت ها و 
ترس و ولع مردم برای خرید مایحتاج ضروری 
و حتی غیرضروری معموال هرچند سال یکبار 

و با متزلزل شدن اقتصاد و ...

 حق مردم 
بخشیدنی نیست

گذشــتن از خطای دیگران امر 
پسندیده ای اســت اما گذشت 
تا جایی پسندیده است که فرد 
خاطی تنها به شــما ضرر وارد 
کرده باشد و اال شما در جایگاهی 
نیستید که حق مردم را ببخشید 
حتی اگر رییس جمهور باشید! 
اما این روزها به راحتی بخشیدن 
حق بقیه در کشور انجام می شود 
و مســئولین از کیسه خلیفه )یا 
همان مردم( می بخشــند ، اگر 
این چنین نبود جناب روحانی 
آقای ولی اله سیف را به مشاورت 
خویــش در امور پولــی و مالی 
منصــوب نمی کرد. کســی که 
همین حاال در حال بازخواست 
از سوی قوه قضاییه است؛ کسی 
که همین چند وقت پیش از در 
بانک مرکزی با فشار افکار عمومی 
و به رغم میل دولت رانده  شــده 
بود، این بار از پنجره مشــاورت 
دوباره به عرصه بازگشته است تا 
رییس جمهور به مردم این پیام 
واضح را منتقل کنــد که اصوال 
اعتنایی به آنها و خواست شــان 
ندارد  و یا به دنبال خواسته ها و 

حق و حقوق مردم نیست. ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
      اگر 10 درصد از منابع سرمایه گذاری در استان به سمت صنعت پاچه و نساجی جذب شود می توان به اشتغالزایی 15 درصدی دست یافت.

اصفهان که زمانی پارچه لباس های پلیس انگلستان را تولید و تامین می کرد اکنون برای تامین چادر مشکی خود دست به دامن واردات شده است.

نقش رانت روی پارچه اصفهان؛ 

لباسی که چینی ها به تن بازار می دوزند

این ایده ها را به خاطر بسپارید؛

7 مسیر ایجاد استارت آپ های خوشمزه 
غذایی

اســتارت آپ های متنوعی در حوزه غذا ایجاد شده است و خدمات 
متنوعی هم در این باره ارایه می شود؛ از سفارش غذای آنالین تا 

بازارهای دوسویه غذایی و بسیاری خدمات متنوع دیگر. ما در 
مطلب امروز، ابتدا، ایده های متنوع موجود را در حوزه های 
مشابه، دســته بندی می کنیم، ســپس، ایده هایی معرفی 

می کنیم که ذهن شما را با نحوه ایجاد استارت آپ های جدید 
آشناتر خواهد کرد. ...
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اکبر قاضی فرد افزود: با توجه 
به اینکه جنس خاک شمال 
شــهر اصفهان ریزدانه است 
 هر چه به سمت این مناطق
 می رویم پدیده فرونشست 

زمین شدیدتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه فرونشست 
نتیجه برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی 
است گفت: خشکســالی های اخیر، بسته 
شدن آب زاینده رود و برداشت های بی رویه 
از آب های زیر زمینــی از عوامل اصلی این 

پدیده است. 
وی اظهار داشــت : برداشــت های بی رویه 
آب های زیرزمینی و خشکسالی نه تنها در 
ایران بلکه در هر جایی از دنیا که اتفاق بیفتد، 

فرونشست زمین را بدنبال خواهد داشت.
قاضی فرد گفت: برداشــت آب از منافذ زیر 

زمینی موجب خالی شدن این منافذ شده و در 
نتیجه زمین تحمل وزن الیه های باالیی خود 
را ندارد و به تدریج باعث فرونشست می شود.

وی افزود: در صورتی که فرونشست زمین در 
مناطق شهری رخ دهد، ابنیه های فنی که 
در باالی آن قرار دارد با خطر تخریب مواجه 

خواهد شد.
استاد دانشــگاه اصفهان با اشاره به پل های 
تاریخی قرار گرفته بر روی بســتر رودخانه 
 زاینده رود گفــت : این پل هــا نزدیک به 
پایه های کوه بنا شده است اما در صورتی که 
قسمتی از آنها بر روی الیه های رسی خاک 
قرار گرفته باشد در آینده، احتمال فرونشست 

آنها وجود دارد.
وی افزود: سطح آب های زیر زمینی در اطراف 
رودخانه زاینده رود به شــدت پایین رفته و 
انتظار این را داریم که پدیده فرونشست در 
این مناطق بوجود آید. قاضــی فرد با بیان 
اینکه مدیریت منابع آب بهترین راهکار برای 
جلوگیری از فرونشســت زمین است گفت: 
 باید هر چه زودتر محدودیتی برای برداشت از 
آب هــای زیرزمینی ایجاد شــود و فضای 
سبزی که امکان احیای آن وجود دارد را کنار 

بگذاریم و به فکر شهر باشیم.
وی افزود: در صورتی که شهر با فرونشست 
مواجه شد و منافذ بسته شد دیگر نمی توانیم 
کاری انجام دهیم و هیچگونه منافذی برای 

تجمع آب در آینده وجود نخواهد داشت.
دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان 
گفت: بایــد مدیریت جامــع و اصولی برای 
برداشت از آب های زیر زمینی به وجود آید و 

فضاهای سبز غیر ضروری حذف شود.
 وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم ســطح 
آب های زیر زمینی بیش از گذشــته پایین 
برود افزود: مساله برداشت های بی رویه آب از 
باالدست رودخانه زاینده رود به ویژه در استان 
چهارمحال و بختیاری باید مدیریت شــود 
و سهم آب شــهر اصفهان از طریق رودخانه 
تامین شود.  بررسی ها نشان می دهد تاکنون 
پنج مورد فرونشست زمین دراستان اصفهان 

گزارش شده است. 
تاکنون فرونشست های استان اصفهان در 
اراضی جنوب فرودگاه شهید بهشتی، گلشهر، 
اردستان، روستای پرمه حیدرآباد در بخش 
چنارود چادگان و شــهر دامنه شهرستان 

فریدن رخ داده است. 

فرونشست زمین شمال اصفهان را بیشتر سایر نقاط تهدید می کند

 پل های تاریخی 
قرار گرفته 

بر روی بستر 
زاینده رود نزدیک به 
پایه های کوه بنا شده 

است اما در 
صورتی که قسمتی 

از آنها بر روی 
الیه های رسی خاک 

قرار گرفته باشد 
در آینده، احتمال 

فرونشست آنها 
وجود دارد.

 دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان گفت: مناطق 
شمالی شهر اصفهان نسبت به سایر نقاط با خطر بیشتر پدیده 
فرونشست زمین مواجه است به گونه ای که شواهدی مبنی بر 

آسیب واحدهای مسکونی دیده شده است.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

NASLEFARDA.NET

فردا 

از آن ماست

روابط عمومی:

32274500

STARTUP
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 به جرات می توان گفت 
۵0 درصد از واحدهای 

نساجی اصفهان به 
تعطیلی کامل و مابقی 

نیز با ظرفیت 20 درصد 
مشغول فعالیت هستند 
و این در حالی است که 
هم وادرات مواد اولیه 

این صنعت و نیز ماشین 
آالت مورد نیاز باید با 

ارز آزاد تامین شود که 
قطعا در چنین شرایطی 

سرمایه گذاری در این 
صنعت و صنایع مشابه 

به دلیل عدم توجیه 
اقتصادی به صفر خواهد 

رسید.

 حق مردم 
بخشیدنی نیست

ادامه از صفحه یک:
... شــاید هم پیام رییس جمهور به 
مردم این باشــد که تا جرم کسی 
محرز نشــده ، نباید او را به عنوان 
خطاکار شــناخت ولــی ای کاش 
رســیدگی به پرونده این افراد در 
اولویت قرار می گرفت تا شبهه ای 

برای مردم ایجاد نشود.
تا وقتی بیرون از مرزها به دنبال حل 
مشکالت داخلی باشیم هیچ کدام 
از مشــکالتمان حل نخواهد شد. 
هنوز برخی مردم  و مســئولین به 
 این موضوع پی نبــرده اند که  هیچ 
گربه ای محض رضــای خدا موش 
نمی گیرد . بر این اساس بیراه نیست 
اگر بگوییم حل مشــکالت کنونی 
اقتصاد ایران وابسته به حل مشکل 
وابستگی فکری- فرهنگی متولیان 
اقتصادی و سیاسی کشور به غرب 
- یعنی سرمنشا تحریم ها و فشارها 

به ایران- است. 
تا وقتی مدیران ارشــد اقتصادی و 
سیاسی کشــور، راه حل مشکالت 
اقتصادی که به اعتراف خودشــان 
غرب بــرای ما پدید آورده اســت، 
تک گزینه ای است و آن تک گزینه 
هم حــل مســاله با غرب اســت، 
وضع اقتصــاد ما قطعــا از این هم 
وخیم تر می شود. افکاری که غرب 
و آمریکا از آن اســتفاده می کنند 
 برای رســیدن به مقاصد شوم خود 

در ایران! 
یکی از سیاســیون کشــور چند 
روز پیش اظهار داشــته است که: 
»مشــکالت اقتصادی مــا راه حل 
اقتصادی ندارد، راه حل سیاســی 
دارد«. یعنی بیخــود تالش نکنید 
که بخواهید اقتصاد خود را سامان 
 دهیــد یــک چرخش سیاســی 
می تواند شما را به هدفتان برساند ! 
این نتیجه وابستگی فکری به غرب 
است که نه تنها تفکر را از فرد وابسته 
سلب می کند بلکه چشم و گوش را 

نیز از او می گیرد.
جنگ امروز در ایــران ، جنگ تن 
به تن نیســت بلکه جنگ روانی و 
اقتصادی است. درست است اوضاع 
اقتصادی کشور نابه سامان است اما 
سیاه نمایی های موجود برعلیه ایران 
یک جنگ روانی بیــن مردم ایجاد 
کرده اســت. جنگی که باعث شده 
مردم  هیچ کدام از پیشــرفت های 

ایران را به حساب نیاورند. 
مقام معظم رهبری نیز در این مورد 
گوشــزد داده اند و کشــور را رو به 
 پیشرفت خوانده اند . وی فرموده اند:

 »کشور در حال پیشــرفت است. 
این موضوع رجزخوانی نیســت، با 
اطالع دقیق می گوییم پیشرفت های 
خوبی رخ داده است.« و نیز فرمودند: 
»هدف دشمن در جنگ رسانه ای 
ایجاد اضطراب، یــاس و بدبینی در 

مردم است.«
  مســلما دشــمن خارجــی بــا 
نقشه های فراوان سعی بر این جنگ 
روانی دارد و برخی از مسئولین نیز 
به آن دامن می زنند. شــاهراه های 
اطالعاتی و ارتباطی جدید به ویژه 
در حوزه مجازی امکانات وســیعی 
را در اختیار دشــمنان انقالب قرار 
داده تا آنها هر یک در شــیپور این 
جنگ، صداهای عجیــب و غریب 
درآورند و مسئولین نیز در رساندن 
این صداهای خوفناک هیچ کوتاهی 
نمی کنند و تازه آب در آسیاب آنها 

می ریزند. هدف چیست؟ 
آیا رابطه با آمریکا یک شــبه تمام 
مشــکالت ما را حل خواهد کرد ؟ 
پس چرا افغانستان و عراق هنوز در 
وابستگی به ســر می برند؟ چرا به 
خودمان نمی آییم؟ ریشه مشکالت 
داخلی اســت فکری بــه حال آن 

بکنید.

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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خط 2 متروی اصفهان نیازمند پنج هزار میلیارد تومان اعتبار است
 مدیر اجرای طرح خط 2 قطار شهری اصفهان گفت: تکمیل و راه اندازی این خط بیش از پنج هزار میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد.
سید محسن واعظی با بیان اینکه برآورد اعتبار مورد نیاز برای خط 2 قطار شهری مربوط به زمانی است 
که نرخ دالر سه هزار و 500 تومان بود، افزود: آن زمان برای راه اندازی این خط پنج هزار میلیارد تومان 

اعتبار نیاز داشتیم اما امروز با افزایش نرخ ارز، اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی این خط بیش از رقم برآورد 
شده پیشین است.

وی با اشاره به کمک دولت برای تامین بودجه خط 2 متروی اصفهان گفت: برای راه اندازی این خط دولت اجازه 
فروش 500 میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت را به شهرداری اصفهان داده است.

مدیر اجرای طرح خط 2 متروی اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر چهار ایستگاه از خط 2 مترو توسط پیمانکاران در حال ساخت و ساز و 
حفر تونل است. وی با بیان اینکه حفاری ایستگاه ها از زمان انعقاد قرارداد توسط پیمانکاران آغاز و مقدمات حفاری تونل آماده شده است، ادامه 
داد: همچنین دستگاه TBM)دستگاه حفر تونل در زیرزمین( توسط پیمانکار خریداری شده است و منتظر ترخیص آن از گمرک هستیم که 

به نظر می رسد با ترخیص آن تا چند ماه آینده، عملیات حفر تونل خط 2 نیز آغاز شود.

تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل جاده ای در اصفهان افزایش یافت
 معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت : تقاضای سفر با ناوگان 

جاده ای در این خطه شهریور امسال در مقایسه با ماه های قبل روند رو به افزایشی داشته است.
علیرضا جعفری روز یکشنبه در جلسه برنامه ریزی، پیش بینی و ارتقا سطح خدمات سفرهای تابستانی و 
همچنین سفر زائران اربعین حسینی استان اصفهان افزود: با توجه به شرایط موجود و افزایش نرخ بلیت 

سفر هوایی ، تقاضای برای حمل و نقل جاده ای بیش از پیش رو به افزایش است.
وی گفت: از اول تا 23 مرداد امســال 785 هزار نفر در قالب 69 هزار و 323 سفر از اصفهان به نقاط مختلف 

کشور سفر کردند.
جعفری افزود : این در حالی است که شهریور امسال این رقم شامل 830 هزار مسافر در قالب 70 هزار و 510 سفر بوده 

است. معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان همچنین با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی 
و لزوم برنامه ریزی برای تسهیل سفر زائران حسینی گفت:  آسیب شناسی اقدامات سال گذشته ما را در بهبود کیفیت خدمات سفر به مردم 
یاری خواهد کرد.  وی تاکید کرد : ناوگان حمل ونقل مسافر و تمام دستگاه های ذی ربط در امور سفر زائران اربعین باید از امروز نسبت به رفع 
مشکالت و موانع پیش رو اقدام کنند، همچنین درسایه تعامل و هم افزایی می توان سطح خدمات ارایه شده به زائران اربعین حسینی را ارتقا داد. 

گزارش
مهدلو:

شرکت های صوری خط قرمز سازمان امور مالیاتی است

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: عمده فعاالن اقتصادی از 
دالل ها حمایت می کنند و مهم ترین عامل در متوقف شدن چرخه مالیات 
بر ارزش افزوده همین دالل ها و واسطه گرانی هستند که بیشترین منعفت 

را از پنهان کاری می برند.

به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، بهروز مهدلو در نشستی با نمایندگان اتاق بازرگانی، 

با اشــاره به تعیین شــش هزار و 900 میلیارد تومان مالیات برای سال 97  استان 
اصفهان، اظهار کرد: از سال آینده پیش بینی مالیات هر استان بر اساس مستندات 

واقعی و به دور از گمانه زنی ها  خواهد بود.
وی از شش هزار میلیارد تومان مالیات معوق در استان اصفهان خبر داد و افزود: اغلب 
این میزان به شرکت های صوری اختصاص دارد و پرونده های قضایی متعددی در این 

زمینه تشکیل شده است. 
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان به پرونده های متعدد مالیاتی که مودی در 
ظاهر یک بازنشسته یا خانه دار است اشاره کرد و گفت: برخی از شرکت های صوری با 
سوءاستفاده از افراد اقدام به فعالیت های اقتصادی پنهانی می کنند و مالیات معوق را 

برای این افراد جا می گذارند.
وی از فعاالن اقتصادی خواســت کــه در خریدوفروش های روزانه خود به ســراغ 
 شــرکت های صوری نرونــد و معامالت خود را با شــرکت ها و افــراد معتبر انجام 

دهند.
مهدلو تاکید کرد: متاســفانه عمده فعاالن اقتصادی از دالل ها حمایت می کنند و 
 مهم ترین عامل در متوقف شــدن چرخه مالیات بر ارزش افــزوده همین دالل ها و 

واسطه گرانی  هستند که بیشترین منعفت را از پنهان کاری می برند.

وی از برخورد قاطع  سازمان امور مالیاتی استان با شرکت های صوری خبر داد و گفت: 
شرکت های صوری خط قرمز دارایی است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان به استرداد بخشــی از مالیات بر ارزش افزوده 
شرکت های طرف مقابل با شهرداری اشاره کرد و گفت: شهرداری ها از سازمان مالیاتی 
طلبکار مالیات بر ارزش افزوده هستند و شرکت هایی که با شهرداری فعالیت می کنند 
بدهکار این مالیات به سازمان مالیاتی هستند. تهاتر این بدهی و طلب می تواند به 

شرکت های تولیدی و خدمات کمک کند.
وی  تاکید کرد: از سال 98 که سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی )سنیم( به صورت 
جامع مستقر می شود فعاالن اقتصادی که دو دفتِر باشند با جرایم سنگین از جمله 

زندان روبرو خواهند شد.
مهدلو افزود: در اصالحیه قانون جدید نیز برای ممیزان مالیاتی هم حکم زندان در 

نظر گرفته شده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست خواستار شفاف سازی و عادالنه شدن 
مالیات بنگاه های اقتصادی شد و گفت: سطح مالیات تعیین شده استان اصفهان بدون 
توجه به شرایط کسب وکار باال است که این سطح باید متناسب با فعالیت بنگاه های 

اقتصادی تعیین شود.

اما این روزها به جای آنکه 
نام و نشــان کارخانه های 
تولید پارچــه را چهارباغ 
بگیریــم باید ســری به 
خیابان استانداری بزنیم، 
خیابانی که هــر از گاهی 
شاهد اعتراض بسیاری از 
کارگران نساجی به دلیل تعطیلی کارخانه 
و عدم پرداخت حقوق های معوق هستیم.
سرنوشت صنعت پارچه و نخ اصفهان روند 
رو به سقوطی را طی کرده است و اصفهان 
که زمانی به منچستر شرق شهره بوده این 
روزها بورس فروش پارچــه های ترک، 

هندی و پاکستانی شده است.
به گفته دبیر انجمن نســاجی اصفهان، 
این استان هشت هزار و 300 واحد تولید 
پارچه، نخ و منســوجات داشته است که 
بیش از دو هزار واحد به صورت رسمی و با 

مجوز فعالیت می کرده اند.
وی می گوید: به دلیل ســودآوری و نیز 
ظرفیت خوب اشتغالزایی در این صنعت، 
شــش هزار واحد صنعتی هم به صورت 
زیرپله ای در اصفهان شکل گرفت که با 
وجود فعالیت غیررسمی اما بخش زیادی 
از نیازهای بازار اصفهان و 30 استان دیگر 
کشور و حتی چندین کشــور اروپایی و 

آسیایی را تامین می کرد.
مظفر چلمغانی با انتقاد از سیاست های 
غلط در دولــت های نهــم و دهم برای 
واردات منســوجات به ایران و تضعیف 
کشــت پنبه به عنوان ماده اولیه صنعت 
تولیــد پارچه، مــی افزاید: بازگشــت 
سرمایه در صنعت نساجی در دهه های 
 ۴0 و 50 به اندازه ای خوب بود که اغلب 
بــه  اصفهانــی  داران   ســرمایه 
کارخانه داران بزرگ این صنعت تبدیل 
شــده بودند و با تشکیل شــرکت های 
ســهامی مردم را در این ســود شریک 
 می کردنــد امــا در دهه هــای بعد با 
سیاست های اشتباه در امر واردات و نیز 
نبود مزیت هــای صادراتی، این صنعت 
رو به افول رفت. وی با بیان اینکه اگر 10 
درصد از منابع سرمایه گذاری در استان 

به ســمت صنعت پاچه و نساجی جذب 
شود می توان به اشتغالزایی 15 درصدی 
دست یافت، می گوید: متاسفانه اکنون با 
از دست رفتن بازار داخل به دلیل واردات 
جنس مشابه، این امکان از اصفهان گرفته 

شده است.

  نســاجی اصفهان با کمتر از 20 
درصد ظرفیت فعال است

دبیر انجمن نســاجی اصفهان وضعیت 
کنونــی نســاجی اصفهان را ناشــی از 
 تصمیمــات در بلندمــدت مــی داند و

 می گوید: بها دادن بــه اجناس ترک و 
هنــدی در بــازار پارچه باعث شــد تا 
تولیدکننده بــرای رقابت بــا محصول 
خارجی رو به کاهش ظرفیت های تولیدی 

خود برای کاهش هزینه بیاورد.
وی ادامه می دهد: برخی تولیدکنندگان 
نیز کاهش کیفیت را تنهــا راهکار برای 
ماندن در بازار داخل دانســتند که البته 
شمار این تعداد واحد صنعتی بسیار اندک 
است و اغلب واحدها در شــرایط نابرابر 
رقابتی مجبور به تعطیلی کامل یا کاهش 

ظرفیت تولید شدند. 
اکنون به جرات می توان گفت 50 درصد 
از واحدهای نساجی اصفهان به تعطیلی 
کامل و مابقی نیز بــا ظرفیت 20 درصد 
مشغول فعالیت هســتند و این در حالی 
است که هم واردات مواد اولیه این صنعت 
و نیز ماشین آالت مورد نیاز باید با ارز آزاد 
تامین شود که قطعا در چنین شرایطی 
ســرمایه گذاری در این صنعت و صنایع 
مشابه به دلیل عدم توجیه اقتصادی به 
صفر خواهد رسید. از طرفی، در سال های 
اخیر که دولت از پنبه کاران برای کشت 
حمایت الزم را نکرد، تولید این محصول 
نیز رو به افول گذاشت و تامین مواد اولیه 

کارخانه های تولید پارچه و نخ در اصفهان 
با چالش جدی روبرو و وابسته به واردات 
شــد، وارداتی که اکنون باید با نرخ آزاد 
انجام شــود اما توان آن برای واردکننده 
و نیز خریــد آن از ســوی تولیدکننده 
 وجود ندارد. اصفهان کــه زمانی پارچه 
لباس های پلیس انگلســتان را تولید و 
تامین می کرد اکنون برای تامین چادر 
مشکی خود دست به دامن واردات شده 
اســت و به گفته احمد تقی زاده، رییس 
اتحادیه پارچه فروشــان اصفهان، تنها 
کارخانه تولید چادر مشــکی استان هم 
که با تالش بســیار راه اندازی شده بود 
به دلیل دســت اندازهای داخلی مانند 
مالیات و بیمه، به صورت نیمه تعطیل و 
محدود فعالیت می کند. وی می گوید: 
هرچند واردات جان نساجی را در اصفهان 
گرفته است اما از سوی دیگر ما در اصفهان 
توانایی تولید پارچه های مجلســی که 
بخش زیادی از نیاز بازار را شامل می شود، 
نداریم و باید در واردات تکنولوژی تولید 

آن از سوی دولت حمایت شویم.

  ۹0 درصد پارچــه های مورد نیاز 
بانوان را واردات تامین می کند

تقی زاده با بیــان اینکه حدود 90 درصد 
از پارچه های مورد نیــاز بانوان از طریق 
کشــورهای واردکننده جنس به ایران 
تامین می شود و ما توان تامین را نداریم، 
می افزاید: در این زمینه ناچار به واردات 
هستیم که به همین دلیل قطعا بسیاری از 

واحدهای تولیدی با رکود روبرو شده اند.
به تبع رکود در کارخانه ها و کارگاه های 
تولید پارچه اصفهان، واحدهای فروش 
هم به دلیل کاهش قــدرت خرید مردم 
با مشــکل روبرو شــده اند و بسیاری از 
واحدهای صنفی از سال گذشته تاکنون 

ابطال پروانه کســب خود را به ماندن در 
بازاری که با ارز آزاد جنس خود را تامین 
می کند اما مشتری برای آن وجود ندارد، 

ترجیح داده است.

  پرچم نیمه افراشته انقالب صنعتی اصفهان
هرچنــد جنس چینــی هم بــه اذعان 
مشــتریان و نیز فروشــندگان کیفیت 
مشــابه پارچه های ایرانی را ندارد اما به 
علت قیمت پایین فعال مورد اقبال بخش 
زیادی از خریداران قرار گرفته اســت و 
تامین پارچه مورد نیــاز واحدهای تولید 
لباس نیز با منسوج چینی انجام می شود اما 
ضرر حضور نابجای رقیب خارجی در بازار 
داخلی در حال حاضر از جیب تولیدکننده 
داخلی و کارگران پرداخت می شــود به 
گونه ای که بســیاری از واحدهای تولید 
پارچه اصفهان به دلیل وام هایی که برای 
نوسازی تجهیزات خود گرفته اند اکنون 
 با بهره های بیــش از 20 درصد بدهکار 
بانک ها شده اند و از طرف دیگر با مطالبات 
و معوقات کارگران خود که شاید نزدیک به 
شش ماه است، حقوق نگرفته اند، روبرواند. 
شــش دهه پیش، انقــالب صنعتی با 
 صنعت پارچه و منســوجات و با کمک 
آلمانی ها در اصفهان آغاز شد اما این روزها 
با عدم تدبیر برخی مسئوالن و سودجویی 
واردکنندگانی کــه از رانت های دولتی 
برای واردات پارچــه برخورداند، راه این 
 صنعت استراتژیک به کج راهه افتاده و اگر 
سیاست های ارزی و خالی گذاشتن دست 
تولید از حمایت های دولتی، تداوم یابد 
نساجی اصفهان مانند کارخانه متروک 
ریسباف در قلب چهارباغ پوسیده خواهد 
شــد و باید ســراغ صنعت پارچه بافی 
اصفهان را از آرشیو مجالت و روزنامه های 

دهه 50 و 60 گرفت.

نقش رانت روی پارچه اصفهان؛ 

در اولین جشنواره بادام و گردو عنوان شد :لباسی که چینی ها به تن بازار می دوزند

روستاییان اصلی ترین نیروی محرک 
حرکت های توسعه طلبانه  

اخبار اصفهان: سال هاست که توسعه یافتگی به بزرگترین آرزوی 
جمعی ما بدل شده واگرچه راه های مختلفی رابرای رسیدن به این 
مهم امتحان کرده ایم، اما هنوزنتوانسته ایم به جایگاه واقعی خود 
برســیم. مدیرعامل مرکز کارآفرینی لیان ، در جشنواره بادام و 
گردو که با حضور شهردار، فرماندار و جمعی از مسئوالن در شهر 
باغبهاداران برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: با این وجود 
وعلی رغم حرکت های بزرگ در این زمینه به جرات می توان گفت 

کشور هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را به دست بیاورد.

ندا موســوی افزود: تجارب گوناگون در سال های اخیر نشــان داده که با 
 توجه به شرایط اقلیمی و پتانسیل هایی که وجود دارد روستاییان به عنوان
 اصلی ترین نیروی محرک حرکت های توسعه طلبانه تلقی می شوند، اما 

متاسفانه باید گفت از پتانسیل هایی که وجود دارد استفاده نشده است.
مدیر عامل مرکز کارآفرینی لیان ادامه داد: آرزوهای بزرگ به سادگی قابل 
تحقق نیستند و نیازمند این هستند که ما پس از سال ها اهمیت این موضوع 
را درک کرده و کمر بند هایمان را محکم ببندیم، چرا که انجام این پروژه ها 
این موضوع را به ما نشان داد که بزرگترین سد در راستای تحقق این مهم 

فراموشی ما است.
 وی با اظهار تاســف از اینکه ما موضوعات ســاده را نمی دانیم و فراموش 
 کرده ایم که با هر فکــر و عملی در یگانگی و وحدت به نــام ایران زندگی
 می کنیم گفت: شکست یک نفر از ما شکست همه و موفقیت یک نفر از ما 

موفقیت همه ماست.
مدیر عامل مرکــز کارآفرینی لیان ادامــه داد: ما فراموش کــرده ایم که 
درهرجایگاه و شخصیت اجتماعی که قرار داریم فارغ ازتمام شرایط اجتماعی 
و اقتصادی باید نقش خود را به درستی بازی کنیم، اینکه من در نقش یک 
کشــاورز فراموش کرده ام که نمی توانم بدون هیچ تالشی با وجود دیدن 
کاســتی ها به موفقیت برســم. اینکه فراموش کرده ام که در جایگاه یک 
 مدیر انجام تعهدات و کمک به حل معضالت فارغ از هرگونه سهم خواهی، 

بدیهی ترین وظیفه من است.
 وی در پایان گفت: در روزگاری به ســرمی بریم که انگشت اتهام به سمت 
خودمان نیست، اما باتمام انتقادات و باتمام کاستی ها، امروز جوانه های امید 
در قلب  من جوانه زده است و تجربه های ما نشان می دهد که اگر سعی کنیم 

می توانیم بهترین خودمان باشیم. 
در این مراسم همچنین اردشیر محمدی، شهردار باغبهادران با اعالم اینکه 
این جشنواره که برای اولین بار طراحی، برنامه ریزی و اجرا شد، چیزی نبود 
جز همت و تدبیر و تالش مدیران استان، استاندار معزز و معاونین ومدیران 
 کل استانداری و دکتر ســفرخانلو درحمایت از کار و تالش و روستاییان و 
سرمایه های داخلی و حمایت از رفع موانع بومی و خانگی واقتصاد مقاومتی 
اینجانب از همــه عوامل و برگزارکنندگان و رســانه مطبوعات و دهیاران 

صمیمانه سپاسگذاری می نمایم. 
فرماندار شهرستان لنجان نیز با اشاره به قیام عاشورا و برگزاری این مراسم 
باشکوه در باغبهادران اظهار داشــت: خداوند همواره در مواردی به جامعه 
مسلمین آوانس های مختلف داده است و تنها جایی که خدا بسته برخورد 

کرده است، در حوضه والیت بوده و در این زمینه شوخی ندارد.
مهدی صفرخانلو ادامه داد: اینجا دیگر آوانسی قرار نداده به این خاطر که 
همیشه بیشترین دعواها بر سر والیت بوده و بیشترین ریزش ها در تاریخ بر 

سر این موضوع بوده است. 
وی افزود: بسیاری هستند که نمی خواهند عید غدیر با شکوه برگزار شود 
و ما خدا را شاکریم که توانستیم در این جشن باشکوه شرکت کنیم ، انشاا... 

که خداوند از ما قبول کند و ما را جزو شیعیان واقعی آن حضرت قرار بدهد.
سعید انصاری،مدیرکل امور روستایی اســتانداری اصفهان نیز با اشاره به 
اینکه در هفته دولت چندین جشنواره در سطح استان برگزار شد که بنده 
توفیق داشتم که در یکی از آن ها که در شهرستان مبارکه برگزار شد شرکت 
 کنم که جشــنواره انگور بود و جای بسی خوشحالی اســت که روز به روز 
جشنواره های تولیدات و محصوالت کشاورزان عزیز و روستاییان محترم در 

سطح استان برگزار می شود.

روزی خیابان چهارباغ اصفهان محل عبور و مرور صدها کارگری 
بود که اگر مقصد آنها را جویا می شدیم باالتفاق، همه آنها یک 
نام و نشان را بر زبان می آوردند؛ »کارخانه ریسندگی اصفهان«. 
 کارخانه ای که فراتر از یک واحد تولید برای اصفهان به شمار
 می رفت و آن را می توان نمونه ای از واردات تکنولوژی، مدرنیته 

کردن روند تولید و برندی برای اقتصاد اصفهان دانست.
رفته رفته و از اواسط دهه ۴0 شمسی، صنعت نساجی به پیشانی 
تولید در اصفهان تبدیل و آنقدر ریشه های آن مستحکم شد که 
مشارکت و سرمایه های عمومی، سبب سرازیر شدن بخش قابل 
توجهی از نقدینگی روز مردم به واحدهای تولید پارچه و نخ شد 
به گونه ای که اغلب کارخانه های تولیدی، قالب خود را به یک 

شرکت سهامی تبدیل کردند.
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       اگر ۱0 درصد از منابع سرمایه گذاری در استان به سمت صنعت پاچه و نساجی جذب شــود می توان به اشتغالزایی ۱۵ درصدی دست یافت. اصفهان که زمانی پارچه 
لباس های پلیس انگلستان را تولید و تامین می کرد اکنون برای تامین چادر مشکی خود دست به دامن واردات شده است.



عبور تریلرهای حامل سنگ در خور و بیابانک ممنوع شد
 تردد تریلرهای حامل سنگ از روز یکشنبه به مدت 10 روز در جاده های شهرستان خور وبیابانک 

در شرق استان اصفهان ممنوع شد.
فرماندارخور و بیابانک گفت: در پی افزایش ترافیک جاده ای درروزهای پایانی تابستان و به منظور 
کاهش سوانح رانندگی و نیز سهولت در رفت و آمد خودروهای سواری ، تردد خودروهای سنگین 

حامل سنگ تا سوم مهر امسال ممنوع شده است.
عباس بالنیان افزود : این ممنوعیت با توجه به افزایش تردد خودروهای ســواری در مسیرهای مشهد 

مقدس، نایین به خور و اردکان به چوپانان اعمال شده است.
وی گفت: خور و بیابانک در مسیر جاده های شمال به جنوب و شمال شرقی به مرکز کشورقرار گرفته و همواره در 

روزهای پایانی تابستان دارای ترافیک بیشتری نسبت به ســایر ماه های سال است. فرماندار خور و بیابانک افزود: یکی از 
عوامل بروز حادثه رانندگی در مسیرهای برون شهری خور و بیابانک دو طرفه بودن جاده ها ست که الزم است رانندگان به نکات 
ایمنی توجه کنند و رعایت سرعت مطمئنه را داشته باشند. بالنیان تصریح کرد: روزانه 10هزار دستگاه خودروی سواری و حدود 

400 دستگاه تریلر حامل سنگ از جاده های خور و بیابانک عبور می کنند.

هنر »میناکاری« اصفهان به روز و کارآمد می شود
 معاون صنایع دستی میراث فرهنگی اصفهان گفت:با برنامه ریزی های الزم تا چند سال دیگر »میناکاری« از 
حالت تکراری خود خارج می شود و شاهد کارهای شاخص و یکدستی در این هنر شاخص اصفهان هستیم.

جعفِر جعفر صالحی اظهار داشت: هنرمندان اصفهانی باید ایده های نوین در ساخت صنایع دستی را در 
نظر بگیرند چراکه اکنون دچار نوعی کلیشه در تهیه انواع و اقسام صنایع دستی شده ایم. وی افزود: نمی توان 

انتظار داشت که به طور مثال در هنر میناکاری یا قلمزنی همواره از طرح های اسلیمی و ختایی استفاده کنیم 
و تا همیشه نیز از این نوع  هنر استقبال خوبی انجام شود. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث 

فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه در دنیای امروز باید مطابق سلیقه مشتری هنر خود را به روز کرده و صنایع دستی 
تولید کنیم، تاکید کرد: هم اکنون هنرمندان به نامی داریم که هم  طرح ختایی و اسلیمی در کنار طرح مورد سفارش مشتری 

استفاده می کنند  به نوعی که در کنار به روز بودن بر اصالت هنر خود تعهد دارند و می خواهند نشانی از هنر ایرانی نیز بر محصول نقش کنند و ما 
نیز این شیوه را تایید می کنیم. وی با اشاره به طرح های یکسان و گاه ضعیفی که امروزه با توجه به گسترش آموزش در حوزه هنر میناکاری ایجاد 
شده است،  ادامه داد: تمام تالش خود را کردیم تا هنرهایی مانند میناکاری از حالت یکدست همیشگی خارج شود و با توجه به برنامه ریزی های 

انجام شده در این راستا تا چند سال دیگر  سال دیگر میناکاری از تزیینات صرف امروز خود خارج می شود.

 قصه افزایش قیمت ها 
و تــرس و ولــع مردم 
برای خریــد مایحتاج 
حتــی  و  ضــروری 
غیرضــروری معموال 
هرچند سال یکبار و با 
متزلزل شــدن اقتصاد 
و نوسانات شــدید نرخ ارز در کشور 
تکرار می شــود،  قصه ای تکراری که 
معموال همه یکدیگــر را به احتکار، 
خرید غیرضروری کاالها، بستر سازی 
برای کمیاب شــدن اجناس محکوم 

می کنند. 
نگاهی به وضعیت برخی فروشگاه ها 
نشــان می دهد کــه مــردم برخی 
مناطق بــرای خریــد محصوالت و 
کاالها به فروشــگاه ها هجــوم برده 
 و برای چنــد مــاه کاال در خانه انبار

 کرده اند . 

  نقش کاسبان تحریم و دالالن 
در آشفتگی بازار

البته این یک ســوی قضیه بوده و از 
نقش دالالن و کاســبان شرایط ویژه 
نظیر تحریم و نوســانات نرخ ارز نیز 

نباید چشم پوشی کرد. 
در ماه هــای اخیــر دالر از حــدود 
چهارهزار تومان بــه بیش از 14هزار 
تومان در نوســان بوده و متاســفانه 
از  حالــت  خوشــبینانه ترین  در 
1۲هــزار و ۵00 تومــان پایین تــر 
نیامده و این موضوع ســبب شده تا 
تولید کنندگان میــزان تولید خود را 
به دلیل کمبود مواد اولیه،  مشکالت 
 ترخیــص از گمــرک و ... کاهــش

 دهند. 
البته همان طور که گفته شــد نباید 
از حضــور و نقــش دالالن نیــز در 
آشــفتگی بازار غافل شــد چراکه بر 
اســاس گفته های رییــس اتحادیه 
ســوپرمارکت داران می توان نتیجه 
گرفت که دالالن نیز در این آشــفته 
بازار که نظارت جدی از سوی سازمان 
حمایت و دولــت بر قیمت هــا و ... 
نمی شود؛  اقدام به گرفتن ماهی از این 

آب گل آلود کرده اند.
 به گفته سعید درخشــانی، دالالن، 
برخی کاالها را به قیمت درج شــده 
روی آنها به مغازه  داران می  فروشند و 
با توجه به اینکه فروش باالتر از قیمت 

مندرج روی کاال گران فروشی و جرم 
محســوب می شــود، فروشندگان 
مجبورنــد آن ها را بــه قیمت خرید 

بفروشند.
هرچنــد ماجــرا بــه اینجــا ختم 
نمی شــود و برخــی مغــازه داران و 
ســوپرمارکت  هاو کســبه   اقدام به 
زدن برچســب قیمــت جدید روی 
کاالهــا می  کنند که ایــن کار دقیقا 
 مصداق بارز گرانفروشی و محسوب 

می شود.

  قانون چه می گوید؟
به گفته  درخشانی  در ماه  های اخیر، 
کاهــش عرضه، کمبود مــواد اولیه، 
احتکار و در نتیجه آن، افزایش قیمت  
برخــی محصوالت، بــازار مصرف را 

دچار مشکل کرده است. 
 افزود: بر اســاس قانون، درج قیمت 
جدیــد روی محصــوالت تخلــف 
محسوب می شــود و در دادگاه قابل 

پیگیری است.
هموطنان می توانند تخلفات را برای 
رســیدگی به ســامانه 1۲4 اطالع 

دهند.
برررســی ها نشــان می دهد اکنون 
چرخــه معیوبــی به وجودآمده که 
نتیجه کاهش عرضه کاال از ســوی 
تولیدکنندگان و واردکنندگان است 
و سبب شــده تا بنگاه داران، دالالن 

نو  توزیع کننــدگان اجناس و کاالها 
را با درج قیمت هــا ی جدید گران تر 
به مغازه داران و کســبه بفروشند و 
در نهایت کاال به چنــد برابر قیمت 
تمام شــده تولیــد و یــا واردات به 
نهایــی مصرف کنننــده   دســت 

 برسد. 

  بازرسان چه می کنند؟ 
آشــفتگی فــراوان در بــازار کاال و 
اجنــاس و همچنین نوســان روزانه 
قیمت ها در مغازه ها و ســوپر مارکت  
به طوری که  مشــهود است بازرسان 
سازمان حمایت و همچنین تعزیرات 
می توانند به راحتــی این موارد را در 

اکثر واحدهای صنفی مشاهده کنند 
بنابرایــن ادامه این رونــد می تواند 
نتیجه کم کاری و بی توجهی بازرسان  
ومسئوالن این سازمان ها باشد که یا 
نتوانسته اند و یا نخواسته اند از حقوق 
 مصرف کننــدگان حمایــت جدی

 کنند. 

نقش دالالن و کاسبان تحریم و نوسانات نرخ ارز در توزیع کاال؛

در این آشفته بازار، بازرسان چه می کنند؟

گردشگری

نباید از حضور و 
نقش دالالن نیز 

در آشفتگی بازار غافل 
شد چراکه بر اساس 

گفته های رییس اتحادیه 
سوپرمارکت داران 

می توان نتیجه گرفت که 
دالالن نیز در این آشفته 

بازار که نظارت جدی از 
سوی سازمان حمایت 

و دولت بر قیمت ها و 
... نمی شود؛ اقدام به 

گرفتن ماهی از این آب 
گل آلود کرده اند.

این روزها شــرایط عجیب و غریبی بر بازار حاکم شده و 
تقریبا قیمت ها به صورت روزانه در حال نوسان و افزایش 
هستند، شرایطی که سبب شــده تا مصرف کننده نهایی 
دچار سرگردانی شــود و نداند چه راهی به صالح است و 
آیا مایحتاج چندماه خانواده اش را خریداری کرده و اقدام 
به انبار کردن اجناس و کاالها کند و یا به وعده مسئوالن 
خوش بین باشد که هیچ کمبودی وجود ندارد و مردم صبور 

باشند تا قیمت ها متعادل شود .
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امضای دو تفاهم نامه برای 
افزایش اشتغال زایی 

فارغ التحصیالن

ســازمان برنامه و بودجه کشور با 
وزارت تعــاون،  کار و رفاه اجتماعی 
و معاونت علمــی و فناوری رییس 

جمهوری تفاهم نامه امضا کرد.
 تفاهمی به  منظور اجرایی شــدن 
برنامه های اشتغال با موضوع »ایجاد 
فرصت های شــغلی جدید در سال  
1۳۹۷« بین سازمان برنامه و بودجه 
کشــور و وزارت تعاون،  کار و رفاه 

اجتماعی منعقد شد.
همچنین یادداشت تفاهم دیگری 
با موضــوع »برنامه هــای افزایش 
اشــتغال نیروی انســانی تحصیل 
کرده و متخصص« بین این سازمان 
با معاونت علمــی و فناوری رییس 

جمهوری به امضا رسید.
 این تفاهم نامه هــا با هدف افزایش 
مهارت و اشــتغال پذیری جوانان 
فارغ التحصیل دانشگاهی و تسهیل 
در جــذب و به کارگیری جوانان در 

بنگاه های اقتصادی منعقد شد.
ســیدحمید پورمحمدی، معاون 
ســازمان برنامه و بودجــه  در این 
مراســم با بیان اینکه این سازمان 
 در مجمــوع 1۲ برنامــه را بــرای 
اشــتغال زایی در نظر گرفته است، 
اظهار کرد: در حوزه وزارت کار شش 
برنامه با هدف ایجاد اشــتغال برای 
۳۳۸ هزار نفر طرح ریزی شده است.
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خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

آماری از  سفر خارجی ها به ایران؛

عراقی ها در ایران ولخرج تر 
از چینی ها بوده اند

و  نظارت  مدیرکل 
ارزیابی گردشگری 
با اعالم این که ورود 
گردشــگران خارجی در پنج ماه نخست 
امسال ۴۵ درصد رشد داشته است، از سفر 
سه میلیون و ۱۴0 هزار و سه نفر به ایران از 

فرودین  تا مردادماه ۹۷ خبر داد.
محمد ثابت اقلیدی با تاکید بر این که این آمارها 
از پلیس مهاجرت دریافت شده و سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیچ دخل 
و تصرفی در آن ندارد، گفت: جمعیت مسافران 
ورودی در مدت زمان مشــابه سال گذشته دو 
میلیون و 1۵۹ هزار و ۸۸۲ نفر بوده اســت که 
در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال ۹۵ که دو 
میلیون و 1۸۳هزار و 4۲۲ نفر به ایران ســفر 
کردند، حدود یک درصد رشد منفی داشته است.
به گفته او عراقی ها با یک میلیون و ۲۶۳ هزار نفر 
درصدر جدول گردشگران ورودی به ایران در این 
پنج ماه قرار دارند که جمهوری آذربایجان با ۶1۹ 
هزار و ۵۷0 نفر، افغانستان با حدود 400 هزار نفر 
و ترکیه با ۳۳0 هزار نفر به ترتیب در جایگاه های 
بعدی قرار گرفته اند و این مدت بیشترین رشد 

را داشته اند.
وی با بیان این که ســفر اروپایی ها در این بازه 
زمانی به ایران متوسط ۲۲ درصد کاهش داشته 
است، افزود: بیشترین ریزش در بازار آلمان تجربه 
شده است. پنج ماه نخست سال ۹۶ نزدیک به 

۳1 هزار آلمانی به ایران سفر کردند 
درحالی که امسال جمعیت آلمانی های 

مسافر با ۳۲ درصد افت به ۲1 هزار نفر رسیده 
است.

ثابت افزود: امسال تعداد گردشگران فرانسوی 
1۶ هزار نفر بود، درحالی که پنج ماه نخســت 
پارسال ۲1 هزار نفر از فرانسه به ایران سفر کردند. 
از فروردین تا مردادماه سال ۹۶ نیز 11 هزار تن از 
اتباع امارات به ایران آمدند که تعداد آن ها امسال 
به 11 هزار نفر رسیده است. جمعیت گردشگران 
هلند نیز با ۲۵ درصد افت از 1۲ هزار نفر به ۹ هزار 

نفر رسید.
مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
سپس به مقایسه آمار کلی گردشگران و مسافران 
ورودی به ایران در ســال ها گذشته پرداخت و 
افزود: در ســال ۹۶ جمعیت گردشگران، پنج 
میلیون و 11۳ هزار و ۵۲4 نفر بود که در مقایسه 
با سال ۹۵ با چهار میلیون و ۹01 هزار و ۸4 نفر 

مسافر، 4.۲۳ درصد رشد مثبت را تجربه کرد.  
او در واکنش به انتقادهایی که به آمار گردشگران 
ورودی امسال و 4۵ درصد رشد آن درشرایطی 
که سال های گذشته رشد منفی را تجربه می کرد 
و امسال با افزایش قابل توجهی روبرو شده است، 
گفت: آمارها حکایت از تغییرات گســترده در 
جمعیت مسافر از کشورهای همسایه دارد. مثال 
تعداد سفر عراقی ها به ایران در پنج ماه نخست 
امسال تحت تاثیر نوسانات ارز برابر با کل سال ۹۶ 
بوده است. پارسال یک میلیون و ۳۵۶ هزار و 1۸۵ 
عراقی به ایران سفر کردند که رشد آن در مقایسه 
با سال ۹۵ با یک میلیون و ۳۹۸ هزار و ۲01 نفر 

مسافر نیز منفی ۳.1 درصد بوده است.  

وی اضافه کرد: این رشــد منفی سال های قبل 
در بازار جمهوری آذربایجان نیز تجربه شــده 
درحالی که فرایند ورود اتباع این کشور به ایران 
امسال با رشــد مثبت همراه اســت. سال ۹۵ 
جمعیتی در حــدود ۹۸1 هــزار و ۲00 نفر از 
آذربایجان به ایران آمدند که ســال ۹۶ با رشد 
منفی ۲.۲ درصد این آمار بــه ۹۵۹ هزار و ۶۵۳ 

نفر رسید.
ثابت معتقد اســت: ریــزش آمار مســافران از 
کشــورهایی همچون عراق بــه خاطر فعالیت 
واســطه ها و دالل ها بوده که به نارضایتی اتباع 

آذری و عراقی منجر شد.
وی همچنین باور دارد: در شرایطی که آمریکا 
تبلیغات منفی گسترده ای را علیه ایران آغاز کرده 
و روی سفر گردشــگران اروپایی و حتی برخی 
کشورهای آسایی اثر منفی گذاشته است باید 
کشــورهای دیگری که ظرفیت بالقوه دارند از 

جمله همسایه ها را جایگزین کرد.
 به گفته مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری  کل 
جمیعت گردشگرانی که از اتحادیه اروپا در سال 
۹۶ به ایران سفر کردند ۲۵۷هزار و ۲1۹ نفر بود 
که این عدد در سال ۹۵ کمی بیشتر  و به تعداد 

۲۸۹ هزار و 14۸ نفر بود.
این مقام مسئول در ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اعتقــاد دارد: 
درآمدزایی گردشــگران کشــورهای همسایه 
با توجه به رشــدی که در این پنج ماه داشتند، 
ریزش آمار گردشگران اروپایی را جبران می کند، 
چرا که آمارها نشان می دهد تعداد گردشگران 
اتحادیه اروپا در سال های گذشته به ۳00 هزارنفر 
هم نرســیده درحالی که جمعیت گردشگران 
کشورهای همسایه بیش از  دو سه میلیون نفر 
بوده است. وی افزود: طبق گزارش سازمان جهانی 
جهانگردی متوسط هزینه کرد هر گردشگر در 
جنوب غرب آســیا ، 1۳40 دالر است که این 
میان برخی گردشگران مثل آلمانی ها ولخرج تر 
از سایرین هستند، برخی هم مثل فرانسوی ها 
بســیار صرفه جو و یا حتی برخــالف تصورها، 
عراقی های مسافر در ایران به مراتب از چینی ها 
ولخرج تر شده اند. این ها موضوعاتی است که باید 
در برنامه ریزی ها به آن توجه کرد. او همچنین در 
پاسخ به انتقادهایی که این مدت به شیوه سفر 
عراقی ها در ایران شده اســت، گفت:  عراقی ها 
به واســطه زندگی عشیره ایشــان عادت دارند 
خانوادگی و پر جمعیت سفر کنند، آن ها معموال 
مدت زمان زیــادی را در یک منطقه می مانند 
برای همین هتل  و یــا خانه ایی را طوالنی مدت 

اجاره می کنند.
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بزرگترین رویداد فناوری کشور با حضور برترین شرکت های دانش بنیان
دومین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور کشــور در تاریخ ۱۹-۲۲ مهرماه ۱۳۹۷ برگزار 
می شود. دومین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور کشور در تاریخ ۱۹-۲۲ مهرماه ۱۳۹۷ 
برگزار می شود و در این نمایشگاه از میان بیش از ۳۷۰۰ شرکت دانش بنیان و خالق، حدود ۳۰۰ شرکت 
برتر انتخاب خواهند شد. این شرکت ها گلچینی از بهترین شرکت های دانش بنیان و خالق کشور بوده 

و نماد واقعی سطح علم و فناوری کشور می باشند. تنوع شرکت کنندگان و ابعاد برگزاری، این نمایشگاه را 
به نمایشگاه منحصر به فردی در کشور تبدیل کرده است.  ویژگی منحصر به فرد این نمایشگاه این است که 

تنها شرکت های دانش بنیان و خالق امکان حضور در آن را دارا هستند. لذا در این نمایشگاه کلیه شرکت های 
حاضر تولید کننده کاالهای داخلی و همگی تولیدکننده محصوالت دانش بنیان )High tech( هستند. عالوه بر این، این 

نمایشگاه تنها نمایشگاهی در کشور است که در آن شرکت های وارد کننده امکان حضور نخواهند داشت. به همین جهت این نمایشگاه 
 بیانگر توانمندی های واقعی فناورانه جمهوری اســالمی ایران است. همچنین این نمایشــگاه با رویکردی بین المللی برگزار خواهد شد و 
هیات های تجاری و اقتصادی از کشورهای مختلف جهان از نمایشگاه بازدید به عمل خواهند آورد. بدین منظور هماهنگی های اولیه جهت 

بازدید هیات هایی از کشورهای روسیه، چین، اتریش، پرتغال، هند و بالروس از نمایشگاه انجام شده است.

ISFAHAN
N E W S

  1- ســفارش غذای 
آنالین؛ یک بازار بزرگ

 اولیــن اســتارت آپ ها 
در حوزه غــذا مربوط به 
عرضه غذاهــای آنالین 
بودنــد. اســتارت آپ ها 
بســتری فراهم می کنند 
که ما بتوانیم به راحتی و بدون اتالف وقت، 
غذای موردعالقه خود را از میان انبوهی 
از منوها انتخاب کنیم. زودفود، ریحون، 
چیلیوری، دلیون و... از جمله اســتارت 
آپ های فعال این حوزه هســتند. البته 
ســفارش غذا فقط به وعده های متعارف 
ختم نمی شود؛ برخی اپلیکیشنی ایجاد 
کرده اند که شما می توانید به صورت آنالین 
در آن جا انواع نان گرم سفارش داده و در 
منزل تحویل بگیرید؛ نون رسون، بقچه و.... 
از این جمله اند. برخی هم صبحانه گرم یا 
کله پاچه را آنالین کرده اند. این روزها توجه 
ویژه ای به عرضه آنالین مواد غذایی مثل 
انواع گوشت، میوه جات و... شده است و 
استارت آپ هایی در این حوزه در حال رشد 
هستند. برخی از فعاالن بزرگ در عرصه 
تهیه غذا هم خودشان دست به کار شده و 
سیستم عرضه آنالین راه انداخته اند. با همه 
این ها به نظر می رسد دنیای عرضه آنالین 

غذا، فرصت های بزرگ دیگری هم دارد.

  2-  دو سوی بازار غذاهای خاص را به 
هم وصل کنید

قبلتر درباره بازارهای دوســویه صحبت 
کردیم؛ جایی که شــما عرضه کنندگان 
و مصرف کنندگان یــک کاال و خدمت را 
در بستری ســهل به هم وصل می کنید. 
مهم ترین استارت آپ های مبتنی بر بازار 

دوسویه در حوزه غذا، مامان پز است. البته 
دســته اول )عرضه غذای آنالین( را نیز 
می توان جزو بازارهای دوسویه به حساب 
آورد اما با توجه به این که این کار )عرضه 
آنالین( بعضا توسط خود تولیدی ها هم 
انجام می شود بهتر اســت بازار دوسویه 
محسوب نشــوند. اما مجموعه ای مثل 
مامان پز که تعداد زیــادی تولیدکننده 
غذای خانگــی را به مشــتریان متصل 
می کند مصــداق دقیق بازار دوســویه 
است. برخی نمونه های مشابه برای اتصال 
تولیدکنندگان کیک و کلوچه خانگی و... به 
بازار مصرف نیز شکل گرفته اند که ممکن 
است در آینده بیشتر درباره آن ها بشنویم. 
همچنین وصل کــردن تولیدکنندگان 
خانگی انواع ترشی، ساالد، رب، مرباجات و 
حتی دسرها هم می تواند ایده یک استارت 

آپ موفق باشد.

  3- مشــاوره؛ برای آن هایی که 
نمی خواهند از لذت آشپزی دست 

بکشند
 اما بسیاری از مردم دوست دارند خودشان 
آشپزی کنند و حتی غذاهای خاص بپزند. 
اما به طور عمومی با دو مشکل مواجهند: 
مواد اولیــه و روش کار. برخی اســتارت 
آپ ها به این حوزه وارد می شــوند یعنی 
راهنما یا مشاوره آشپزی ارایه می کنند. 
مثال معروف در این حوزه ایزی پز است 
که عالوه بر ارایه دســتور پخت غذا، مواد 
اولیه الزم را نیز در یک بســته )با توجه 
به سفارش شــما( آماده کرده و در منزل 
تحویل می دهد. در این صورت شما هیچ 
دردسری برای آشــپزی ندارید؛ هم مواد 
اولیه و هم دســتور پخت را استارت آپ 
برای شما آماده می کند. البته برخی نیز 
مشکالت بسیاری در یافتن ایده خوب برای 
آشپزی دارند؛ حتما با این پرسش مواجه 
شده اید که امروز ناهار چی درست کنم؟ ! 
استارت آپ های مشــاوره می توانند این 
خدمات را هم به سبد خود بیفزایند یا این 
که برنامه های هفتگی یا ماهانه ارایه کنند.

  4-  محصوالت خاص عرضه کنید
 استارت آپی در آمریکا وجود دارد که به 

مردم مرغ خانگی )همراه با قفس و...( اجاره 
می دهد تا تخم مرغ تولیدی خودشان را 
مصرف کنند. موضوع محوری این ایده، 
پاســخ به تقاضای فزاینده برای مصرف 
کاالهای ســالم و ارگانیک است. بر پایه 
همین ایده برخی غذای خود را بر اساس 
ویژگی های سنی، جنسیتی و سالمتی 
افراد تهیه و پیشــنهاد می کنند؛ غذای 
رژیمی، مناســب برای کــودکان، زنان 
باردار و... پیشنهادهایی است که استارت 

آپ های این حوزه برای مردم دارند. به نظر 
می رسد ارگانیک بودن غذاها و استارت 
آپ هایی در این حوزه در آینده موفقیت 

چشمگیری کسب کنند.

  5- منویی برای گروه های هدف 
خاص

 برخی استارت آپ ها به جای تمرکز بر تهیه 
یا عرضه غذای خاص، بر گروه های مخاطب 
خاص تمرکز می کنند. مثال عرضه صبحانه 

گرم برای کارمندان یا ساندویچ مدرسه 
برای کودکان مدرسه ای. همچنین تهیه 
و عرضه بسته خشــکبار و میوه برای این 
قشــرها هم ســوژه جذابی است. برخی 
استارت آپ های خارجی وجود دارند که 
روی معضل غذادادن بــه نوزادان تمرکز 
و با عرضه انواع غذای نــوزاد کار را برای 
والدین پرمشغله امروز ساده کردند. تهیه 
و عرضه غذای مناســب برای گروه ها و 
قشرهایی چون ورزشکاران یا کوهنوردان 
 یا دیابتی ها نیز ممکن است آینده روشنی 

داشته باشد.

  6- گردشــگری غذایی؛ محل 
برخورد دو حوزه آینده دار

 گردشــگری به طور کلی رو به گسترش 
است و اســتارت آپ های این حوزه هم 
می توانند به آینده بسیار امیدوار باشند. 
اما گردشــگری خود شاخه های متنوع و 
رو به رشدی دارد که هنوز در ایران مغفول 
مانده اند؛ از جمله گردشگری غذایی. یک 
ایده خوب برای یک اســتارت آپ موفق 
آینده این است که سامانه ای برای معرفی 
انواع غذاهای محلی و خاص به گردشگران 
معرفی کرده و البته اتصال طرفین را هم 

برقرار کند؛ مثال شــما در مسیر سفر به 
مشهد بتوانید به جای خوردن ناهارهای 
تکراری در کنار جاده، در روســتایی در 
نیشابور یک غذای محلی را از قبل سفارش 
داده و میل کنید. البته کار سختی است اما 

بسیار جذاب است.

  7-  و اما گزینه های دیگر!
 دسته  بندی همه حوزه های کارآفرینی 
غذایی در چند دسته چندان آسان نیست. 
برخی از استارت آپ ها کار مدیریت انبار 
و تولید را بــرای رســتوران ها و... انجام 
می دهند؛ یعنــی برنامه هایی برای آن ها 
تهیــه می کنند که می توانند بر اســاس 
پارامترهای مختلف )فصل سال، وضعیت 
آب و هوا و اطالعات گذشته و...( پیش بینی 
کنند که طی روزهای آینــده چه تعداد 
مشــتری خواهند داشــت و نیازشان به 
انواع گوشــت و برنج و... چقدر است. به 
دسته سایر اســتارت آپ ها، کافی شاپ 
یاب، رستوران یاب و... را هم اضافه کنید. 
همچنین اســتارت آپ هایی مثل کولی 
کولی در آفریقا که هدفشان نه اقتصادی 
بلکه رفع ســوءتغذیه و بهبود اجتماعی 

است.

این ایده ها را به خاطر بسپارید؛

7 مسیر ایجاد استارت آپ های خوشمزه غذایی

ین روزها توجه 
ویژه ای به عرضه 

آنالین مواد غذایی 
مثل انواع گوشت، 

میوه جات و... شده 
است و استارت 

آپ هایی در این حوزه 
در حال رشد هستند. 
برخی از فعاالن بزرگ 

در عرصه تهیه غذا هم 
خودشان دست به کار 
شده و سیستم عرضه 
آنالین راه انداخته اند. 

با همه این ها به 
نظر می رسد دنیای 
عرضه آنالین غذا، 
فرصت های بزرگ 

دیگری هم دارد.

اســتارت آپ های متنوعی در حوزه غذا ایجاد شده 
است و خدمات متنوعی هم در این باره ارایه می شود؛ 
از ســفارش غذای آنالین تا بازارهای دوسویه غذایی 
و بســیاری خدمات متنوع دیگر. ما در مطلب امروز، 
ابتدا، ایده های متنوع موجود را در حوزه های مشابه، 
دسته بندی می کنیم، سپس، ایده هایی معرفی می کنیم 
که ذهن شــما را با نحوه ایجاد استارت آپ های جدید 

آشناتر خواهد کرد.
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تــــازه هـــا

هاوال H2 یا هایما S5؛ 

رقابت کراس اوورهای شهری از سرزمین اژدها

،،
 گردشگری به طور کلی رو به

  گسترش است و
 استارت آپ های این حوزه هم می توانند 

به آینده بسیار امیدوار باشند. اما 
 گردشگری خود شاخه های متنوع 

و رو به رشدی دارد که هنوز در ایران 
 مغفول مانده اند؛ 

از جمله گردشگری غذایی.

در این سال ها ماشین های چینی از نظر طراحی، کیفیت و 
حتی ایمنی پیشرفت قابل توجهی داشته اند و اکنون دیگر 
با آن چهارچرخ های سابق، که فقط نام »خودرو« را یدک 

می کشیدند، قابل مقایسه نیستند. 
در بررسی و مقایسه هاوال H2 و هایما S5 با خودروبانک همراه باشید.

   طراحی ظاهری
قبل از هر چیز باید بگویم که امروز با دو محصول خوش قیافه از چین طرف هستیم. ابتدا 
نگاهی به هاوال بیاندازیم؛ ماشینی با خطوط مستقیم و ظاهری منظم که با بدنه جعبه ای 
شکلش تا حدودی حس یک شاسی بلند واقعی را به بیننده منتقل می کند. البته جلو پنجره 
بزرگ و ارتفاع نسبتا زیاد شاسی هم در ایجاد این احساس بی تاثیر نبوده اند. به طور کلی 
 H۲ اجزای بدنه و خطوط طراحی، تناسب خوبی باهم دارند و همین باعث شده که هاوال
در عین سادگی، شیک و جذاب به نظر برسد. از دقت به ریزه کاری هایی مثل طراحی جالب 
زیرسپر جلو، ستون c و خط شانه ای که تا صندوق ادامه یافته هم نمی شود به این راحتی 
گذشت، زیرا همین نکات کوچک، طراحی ماشین را از حالت کسالت بار دور نگاه داشته اند. 
در پشت سر هم قطعاتی مثل بالچه های انتهایی، چراغهای خوش تراش، صندوق دو طبقه 

و سر اگزوزهای دوگانه توانسته اند پایان خوشی برای H۲ ترسیم نمایند.
اما در طرف دیگر میدان، هایما در ساخت S5 حسابی ریسک کرده و با خطوطی جسورانه 

و حجم های اغراق آمیز توانسته ظاهری هیجان انگیز تر از رقیب 
خلق نماید. مثال اگر نگاهی به خطــوط روی کاپوت و کناره بدنه 
بیندازید متوجه می شوید که هایما بیشتر از هاوال روی عضالتش 

کار کرده است! 

   طراحی داخلی
در داخل اتاق هم وضعیت مشابه قسمت بیرونی است. در واقع اینجا هم 
هاوال با استفاده از خطوط مستقیم و چیدمان ساده قطعات، داشبوردی 
شیک و کالسیک را پیش رویمان قرار داده و در طرف دیگر هایما با یک 
سری خطوط منحنی و کنسول V شکل، سعی کرده خالقیت و متفاوت 
بودن را به رخ بکشاند. در مورد جادار بودن روی صندلی های جلوی هر 

شرایط مناسب ارزیابی شد؛ در پشت سر هم جای پای هر دو خوب است دو ماشین 
اما در مورد فضای سر، شیب انتهایی سقف هایما مقداری فضای این قسمت را محدود کرده 

و در نتیجه افراد بلند قد روی صندلی عقبی هاوال اندکی راحت تر می نشینند. 
در مورد صندوق عقب هم ابعاد هر دو نسبت به سایز بدنه و کالس اتومبیل ها متوسط و 

اصطالحا کا راه انداز است.

   امکانات رفاهی و ایمنی
هر دو ماشین گزینه های کافی برای این رنج از قبیل ایربگ های جلو، جانبی و پرده ای، 
ترمزهای ABS و EBD ، سیتم کمکی ترمز، سیستم های کنترل کشش و پایداری، 
سیستم کمکی حرکت در سرباالیی، ورود و اســتارت بدون کلید، سانروف برقی، تهویه 
مطبوع اتوماتیک، روکش چرمی صندلی ها و فرمان، چراغهای روشنایی در روز، آینه های 
برقی تاشونده، بلوتوث، نمایشگر لمسی، رهیاب ماهواره ای، کروز کنترل، نمایش دهنده 
فشار باد تایر ها و... را در اختیار قرار می دهند که راضی کننده است. اما در قیاس با یکدیگر 
می توان هاوال را به دلیل داشــتن امکانات اضافه ای مثل ترمز دستی برقی، اتوهلد، آینه 
الکتروکرومیک، تهویه دو منطقه ای، سیستم فرمان برقی و نمایشگر بزرگتر برنده اعالم 
کرد؛ هرچند ناگفته نماند که هایما نیز با داشتن گزینه هائی از قبیل دوربین ۳6۰ درجه 
)هاوال فقط دو دوربین یکی دنده عقب و دیگری زیر آینه سمت راست دارد( و صندلی برقی 

شاگرد، توانسته مقداری از کمبودهایش را در برابر رقیب جبران نماید.

   پیشرانه و سیستم انتقال قدرت
پیشرانه های میهمانان امروزمان هم شباهت های زیادی بهم دارند و هر دو با 4 عدد سیلندر، 
۱.5 لیتر حجم، ۱6 سوپاپ و استفاده از سیستم پرخوران توربو مشابه هم به نظر می رسند. 
البته علیرغم این شباهت ها راندمان دو موتور باهم متفاوت است و در اینجا S5 با ۱6۱ اسب 
 H۲ بخار قدرت و ۲۲۳ نیوتن متر گشتاور به ترتیب ۲۰ اسب بخار و ۲۱ نیوتن متر قویتر از

ظاهر می شود.

   تجربه رانندگی
فرمان برقی هاوال اندکی نرم تر است اما شرایط هایما هم از این نظر مناسب ارزیابی شد. از 
لحاظ عایق بندی نیز از شرایط کلی راضی بودیم زیرا در سرعت های معمول نه صدای موتور 
خیلی به گوش می رسید و نه صدای کمک ها و الستیک ها. در مورد کیفیت سوای نیز با 
توجه به کالس ماشین ها از میزان نرمی و راحتی تقریبا راضی بودیم؛ البته در این بخش 
هاوال مقداری نرم تر ظاهر شد و ســواری خانوادگی تری ارایه کرد اما در عوض هایما در 
 هنگام برخورد با پیچ ها حس چسبندگی بهتری داشت اما اگر قصد الیی کشیدن و حمله به 
پیچ های تند را دارید باید به شما بگویم که هیچ کدام از این دو برای اینجور کارها مناسب 
نیستند. اگر بخواهیم خیلی کلی در مورد شتاب صحبت کنیم باید بگوییم که وضعیت شتاب 
هر دو ماشین نسبت به سطح قیمتی و سگمنت، مناسب است. اما در یک بررسی دقیق تر، 

واکنش های پدال گاز بسته به شرایط متفاوت خواهد بود. 

   نتیجه گیری
همانطور که مشــاهده کردید هر دو ماشــین چینی امروز ما، با طراحی قابل قبول، اتاق 
 جادار، شتاب ثانویه خوب، سواری نسبتا نرم و امکانات کافی توانستند خودشان را به عنوان 
گزینه هایی معقول و منطقی در سگمنت کراس اوورهای شهری معرفی کنند؛ اما بر روی 
دیگر سکه، نکات منفی مثل تاخیر در شتاب اولیه، پایداری متوسط، و بازار دست دوم نه 

چندان مطلوب هم وجود دارد که ممکن است برخی را از خرید منصرف کند. 
خوب پس میشــود گفت که احتماال انتخابتان را از روی سلیقه فردی و ظاهرشان انجام 
خواهید داد؛ اما به غیر از این مورد سواری اندکی نرم تر، برند معتبرتر و آپشن های بیشتر 
هاوال H۲ در مقابل قیمت مناسب تر هایما S5 میتواند کفه ترازو را بسته به کاربرد شما به 

سمت یک ماشین سنگین تر نماید.
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Every year on the tenth day of the 
mourning month of Muharram, 
Ashura, people from Arazi village 
come to their neighboring village and 
after performing mourning rituals 
and saying noon prayer will be given 
Nazri (charity food) cooked by all 
families in the Bagh-Malek village.
Each family prepare some food and 
put the beautifully decorated food 
in big round trays and take them to 
the village mosque for the mourners 
to eat.
It’s an ancient Persian tradition that 
the people cook food and give it to 
others, including the poor, friends and 
family, in their religious ceremonies. 
This charity food or free food, is called 
Nazri.
The Iranians used the ancient Persian 
tradition of “Nazr” (distributing free 
foods among the people) to cook 
Nazri (charity food) in Muharram and 
the Day of Ashura.
It’s an ancient Persian tradition that 
the people cook food and give it to 
others, including the poor, friends and 
family, in their ceremonies.
This charity food or free food, is called 
Nazri. In fact, Iranians donate food 
and call it Nazr. The Nazri foods in 
Muharram are Iranian foods like 
Gheimeh, Ghorme Sabzi, Morgh, 
Kebab, Adas Polo, and many other 
local foods. But the main food or Nazri 
in Muharram is “Gheymeh” that is 
also called “Gheimeh Ashura” or 
“Gheymeh Nazri”.
In Muharram and in Ashura days, 
you can see people who line up to get 
Nazri foods. They do it because Nazri 
foods are very delicious.
Many irreligious people and those 
who are non-Muslim eat Nazri food 
in Ashura day, only because it’s very 
delicious. Some say: “The Ashura 
day is like a festival of food. Many are 
in the streets and enjoy foods and 
seeing each other’s in the streets. In 
fact, it’s like what has happened to 

the religious days in the US and other 
parts of the world.
In Ashura day, you can see the 
ordinary boys and girls that have 
a Nazri food in their hands, or eat 
Nazri foods with each other’s, and are 
happy and enjoy their day.
Shiite Muslims worldwide are 
commemorating the most important 
days in their faith’s history during the 
first month of the Islamic calendar, 
known as Muharram.
The holy day of Ashura, marking 
the 10th day of Muharram, holds 
special significance within Islam. 
For Shias, the holy day of Ashura 
holds additional significance to the 
extent that it highlights a centrality 
of Shia faith. It marks the ten-day 
siege of Karbala, and the martyrdom 
of Hussein ibn Ali, grandson of the 
Prophet, and his followers at the 
historic battle.
Since this significant time in 
history, Ashura has manifested in 
ritual mourning, remembrance 
and atonement as a form of holding 
witness to the moral principles of 
Islam through Imam Hussein’s refusal 
to assimilate to tyranny. Physical 
rituals take the form of prayers, 
Quranic recitations, sermons, 
and elaborate processions and 
reenactments of the Battle of Karbala.
As is common within Islam, 
distributing free food to honor the 
sacrifice of others is a mainstay ritual 
of Ashura.
In Iran, traditional food is distributed 
as Nazri (free food), like Ghorme 
Sabzi or Adas Polo, but the most 
traditional meal prepared for 
distribution is Gheymeh or Gheymeh 
Nazri (also the predominant food for 
Ashura in Iraq).
The food is considered holy for 
anyone who eats it or makes it. It is 
given free by individuals and private 
groups as a way of completing an 
offering made to God in honor of 
Hussein’s martyrdom.
Nazri food distributed free by 
individuals during Muharram in Iran
Often cooked in enormous copper 
pots over wood-burning fires, and 
then served in disposable containers 
that litter city sidewalks for weeks, 
the food is believed to have benefits 

both physical and spiritual.
Kiosks called hayats are set up all over 
Iran. In the capital alone, there are 
now nearly 13,000 registered hayats 
making offerings of food or drink. 
Everyone from rich bazaar merchants 
to high school kids takes part in the 
cooking and serving of the food.
In Muharram and in Ashura days, 
you can see people who line up to get 
Nazri foods. They do it because Nazri 
foods are very delicious.
Many irreligious people and those 
who are non-Muslim eat Nazri food 
in Ashura day, only because it’s very 
delicious. Some say: “The Ashura 
day is like a festival of food. Many are 
in the streets and enjoy foods and 
seeing each other’s in the streets. In 
fact, it’s like what has happened to 
the religious days in the US and other 
parts of the world.
In Ashura day, you can see the 
ordinary boys and girls that have 
a Nazri food in their hands, or eat 
Nazri foods with each other’s, and are 
happy and enjoy their day.

What is Ashura?
The Day of Ashura is the 10th day of 
Muharram and marks the martyrdom 
of Imam Hussain, the third shia Imam.
1372 years ago on the 10th day of the 
Month of Muharram, Imam Husayn, 
grandson of Prophet Muhammad and 
son of Imam Ali and his 71 supporters 
were killed in Karbala, Iraq by 30,000-
man army of Yazid ibn Muaviye. Imam 
Husayn’s family was then captured by 
Yazid’s army and exiled to Sham.
In some Shi’a regions of Muslim 
countries such as Afghanistan, 
Iran, Turkey, Azerbaijan, Iraq, 
Lebanon, Bahrain, and Pakistan, the 
Commemoration of Imam Hussain 
has become a national holiday 
and most ethnic and religious 
communities participate in it.Even 
in predominantly Hindu majority but 
secular country like India, Ashura is 
a public holiday”.The Day of Ashura 
is also commemorated by Sunni 
Muslims (who also refer to it as The 
Day of Atonement) as the day on 
which the Israelites were freed from 
Pharoah of Egypt.
Ashura day is the most tragic day for 
all Muslims, in particular Shi’as.

Nazri :Charity Food Served 
During Muharram Holy Month

Matinabad Desert Eco-Camp: 
Paradise Lost

Bagheshar Traditional Roof 
Restaurant: Nice Place, 
Excellent Food And Price Worth
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According to a -300year old 
tradition people of Bagh-Malek 
village, Isfahan province, play 
host to Arazi villagers who 
come to Bagh-Malek to perform 
mourning rituals.

Isfahan 
water 
museum

Isfahan water 
museum is located 
near the water affairs 
organization of the 
east of Isfahan, on 
the way of Javan 
garden, after 
Shahrestan bridge, 
in front of Payame 
Noor Universityand; 
This museum is 
very amazing and 
wonderful.
The legacy of the past 
is not merely gold 
and jewel; In this 
museum it has been 
tried to familiarize 
people with the 
value of water by 
collecting, keeping, 
and showing the 
works related to 
water like its finding, 
t r a n s f e r r i n g , 
d i s t r i b u t i n g , 
and exploiting 
operations.

There are 5 vitrines 
in the southern side 
of the museum, 
two vitrines in the 
external entrance, 
and also two in the 
internal entrance 
which display 
the facilities 
related to water. 
Five maquettes 
of Rudasht dam, 
water facilities 
in Chehelsotoun 
and Fin garden, 
Isfahan water 
treatment plant, 
and the Zayande-
Rood tributaries 
in Chaharmahal 
and Bakhtiari are 
displayed in the 
entrance and the 
middle side of the 
museum.
Also eleven paintings 
and photographs 
of the dams and 
bridges of Zayande-
rood were placed 
on the southern 
and northern walls.  
Small gathering hall 
is also situated at the 
end of the eastern 
main hall with 
the capacity of 20 
people. There is a big 
electronic board that 
shows the path of 
Zayandeh-Rood and 
also the cities and 
villages on its way. 
Four old paper based 
documents related to 
Isfahan water rights 
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Matin Abad Eco- Resort & Organic Farm, Iran is one of 18 best 
practices in sustainable (Eco) tourism initiated by governments, 
NGOs, and private sectors, in developing countries, including 
SIDS, with potentials for replication elsewhere. The best 
practices were collected and analyzed by four main criteria: 
Conservation, Community, Culture, and Commerce, initiated 
by The Zeitz Foundation, the main pillars of sustainable 
(eco) tourism. Matin Abad Eco- Resort & Organic Farm was 
established in 2008. The group of experts in tourism and 
naturalists want to provide the tourists with an opportunity 
for an experience and adventures close to the nature. In the 
company of seasoned naturalists, tourists will experience treks 
with camel ride or walk; they can ride bikes through waves of 
sand and mountain valleys, and can even enjoy desert walks in 
the beautiful star-lit nights. Located between the sand dunes 
and vast semiarid grass-covered plain is the camp with modern 
facilities.

See what travelers are saying:
Moe420, Chicago, Illinois: Desert charm and comfort
A jewel in the desert, and a place to have desert charm and hotel 
comfort together. Nice and clean hotel with good service and very 
friendly staff, which provide you all organic food from their own 
farm. You could enjoy camel rides, desert off-roading, close-by 
sightseeing or just enjoy the desert charm that will mesmerize 
you at the first glance.We have visited this place a few times with 
family and friends and have enjoyed it every time.
lorettam55, Westport, Connecticut: I enjoyed my night here
Not very far out in the desert, bur enough to get the feel of 
isolation. Laid out with rooms branching out from both sides 
of the center entrance, the rooms are all on one floor and open 
to the outside. I liked the “desert” decor of the room. The food 
is just okay, and the dining room could be made to look more 
welcoming; it was rather sterile and cold-feeling. It was very 
enjoyable to go to the second floor bar to drink tea and look at 
the stars. It was also a good place to meet Iranians. A fire was 
built outside, and our group sat around it and sang songs. A lovely 
experience all in all.

See what travelers are saying:
Robbert V,Zuidoostbeemster, The Netherlands 
:Nice lunch
We had local dishes without rice! Mushed lam with 
potato and bread. In addition, some bird leg in 
pomegranate sauce, we liked it. The rooftop seems 
nice but you cannot see anything.
Janez K, Ljubljana, Slovenia: for tourists
This is a typical Iranian restaurant for feeding tourists - 
everything is good, service is excellent, but they do not 
offer a great variety.
amsterdam05, Amsterdam, The Netherlands: Nice 
restaurant on top of a commercial building
Nice restaurant on top of a commercial building. Big 
enough to also suit bigger groups. On the advice of the 
owner, we had the kofta, two big meatballs mixed with 
rice within it a plum, in a tomato sauce, with bread. 
Something else than a kebab. Reasonably, tasty. We 
were glad we shared the meal; it was more than enough 
for both of us. Very good value for money.
Efficient service. Clean toilets.
Ali M: Best sherbet in Isfahan
This coffee shop (part of Bagheshar Restaurant) has 
the best location in Isfahan. It had traditional saffron 
sherbet and it was great.
Hamdi Hafez, Esfahan, Iran: unique Cafe and 
Restaurant
If you want to enjoy an outdoor restaurant, try 
this place. Calm, nice, traditional with good foods. 
Especially for breakfast and dinner
Sh-mgh, Tehran, Iran: Nice place
The place is almost an open yard therefore in a cold 
day or in hot sunshine, not recommended. However, 
on summer nights is a good choice.
The food is high quality and the price is good. In 
addition, there is a large environment with lots of seats 
and suitable for a large group of visitors.

This charity food 
or free food, is 
called Nazri. In 
fact, Iranians 
donate food and 
call it Nazr. The 
Nazri foods in 
Muharram are 
Iranian foods like 
Gheimeh, Ghorme 
Sabzi, Morgh, 
Kebab, Adas Polo, 
and many other 
local foods. But 
the main food or 
Nazri in Muharram 
is “Gheymeh” 
that is also called 
“Gheimeh Ashura” 
or “Gheymeh 
Nazri”.
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 Iran and Turkey were announced 
to be forming a joint bank as part 
of deals on the use of national 
currencies in transactions.
Establishing a joint bank has been 
suggested by the head of Iran-
Turkey business council, Umit 
Kiler who hailed such a move as 
'a complementary action' to 
ties between the two countries.
The chief noted "using national 
currencies have also been 
negotiated before. Implementing 
a joint financial framework eases 
the process of replacing national 
currencies with dollar or other 
foreign currencies."
Kiler also assured that the newly set 
up joint bank is to receive assistance 

from Turkish investors, importers, 
and exporters, MENAFN reported.
He added "Iran and Turkey have 
centuries-long mutual trade, 
thus US unfair sections affect 
Turkey more than the other 
countries."Kiler stressed that the 
estimated 30 billion dollars of 
Iran-Turkey trade in the future can 
be realized through expansion of 
relations between banks in the 
two countries.He also said that an 
economic delegation comprised 
of Turkish businessmen and 
managers of economic sectors 
are planned to visit Iran in order 
to review new means to develop 
bilateral trade and devise a 
roadmap to circumvent sanctions.

US President 
to Announce 
$200bln in 
Tariffs on 
Chinese Goods as 
Early as Monday
 US President Donald Trump 
will announce 200$ billion 
in tariffs on Chinese goods 
early next week, despite 
his administration's 
ongoing trade negotiations 
with Chinese officials.
The Wall Street Journal 
reported Saturday 
that the Donald Trump 
administration officials 
are prepared to make an 
official announcement 
as early as Monday or 
Tuesday.A White House 
Spokeswoman declined to 
comment to the Journal on 
a potential announcement, 
instead pointing to a Friday 
statement encouraging 
China to address trade issues 
with the US.“The president 
has been clear that he and 
his administration will 
continue to take action to 
address China’s unfair trade 
practices. We encourage 
China to address the long 
standing concerns raised 
by the Unites States," the 
statement read.The news 
comes days after Trump met 
with top economic advisers 
to discuss trade moves 
against China. On Thursday, 
the president tweeted that 
increased pressure was 
having an effect on China's 
economy."They are under 
pressure to make a deal 
with us," Trump tweeted, 
adding that "our markets 
are surging, theirs are 
collapsing. We will soon 
be taking in Billions in 
Tariffs & making products 
at home. If we meet, we 
meet?"Previous back-and-
forth measures imposed 
by the two countries have 
totaled more than 50$ billion 
in reciprocal measures, as 
China has retaliated against 
US.Hundreds of billions 
more in tariffs have been 
proposed by Trump, but 
those measures have been 
delayed while officials 
determine a final list of 
products.Last week, Trump 
threatened a third round 
of tariffs on another 267$ 
billion of Chinese imports, 
covering more than total 
Chinese exports to the 
US.Past American tariffs 
have targeted manufactured 
Chinese goods including 
electronics and medical 
devices, while Chinese 
tariffs have targeted exports 
from Republican-held states 
such as various grains and  
pork.
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Iran, Turkey set to form joint bank

Q: Saudi Arabia’s crude oil output is 
purportedly more than what is claimed. 
What is the crude oil output of this country 
now?
A: OPEC’s August report, based on secondary 
sources, shows that Saudi Arabia’s oil 
production reached 10.401 mbd, which is 
343,000 bd above its commitment based on 
the decision made at the OPEC 171st Meeting 
in November 2016. Statistics, however, indicate 
a surge in this figure. Platts and the Petroleum 
Intelligence Weekly, two secondary sources, 
reported Saudi Arabia’s oil production in 
June and July at 10.630 mbd and 10.860 mbd, 
respectively. However, at the request of Saudi 
Arabia, and manipulation of these two sources, 
the country’s output was announced at 10.320 
mbd and 10.290 mbd for the two months. 
These two sources lost their credibility by 
such doing. The reason why Saudi Arabia has 
done so is clear; because it did not want to be 
accused of distorting the market and lowering 
oil prices and also increasing oil inventories of 
OECD countries.
Q: Can Saudi Arabia produce 12 million 
barrels of oil a day?
A: We have to wait, because Saudi consumption 
in summer for such sectors as refining and 
power generation is high. However, Saudi oil 
production records have never been registered 
at 11 million barrels per day. Saudi Arabia has 
tapped its stockpiles of about 240 million 
barrels based on the latest estimates to bring its 
oil production to 12 mbd, a record the kingdom 
had previously registered during occupation 
of Kuwait by Iraq, as well as the overthrow of 
Iraqi dictator Saddam Hussein. Again, Riyadh 
will need to tap its oil inventories to strike 
such production levels. According to Joint 
Organisations Data Initiative (JODI), Saudi 
Arabia’s crude oil stockpiles stood at 325 mb 
by the end of 2015, but reversed in 2016 and 
2017 when part of the country’s crude oil 
supply of respectively 10.460 mbd and 9.954 
mbd was provided by tapping the stockpiles. 
The stockpiles dropped by 80 million barrels 
in 2016 and 2017 to reach 245 mb in 2017. 
Such level of inventories would suffice for 
eight months if 1 mbd of crude is withdrawn 
from them. Saudi Arabia can use its surplus 
capacity to scale up its production to 11 mbd in 

fewer than 90 days, which means it will harm 
its surplus production capacity, agitating the 
prices.

Of course, I should note that a delegation 
from the Department of Energy of the United 
States made a hero’s return home from a visit 
to Saudi Arabia in June as it was decided that 
Saudi Arabia’s oil production was set for a raise 
from October. But the country’s maximum 
production capacity is the same as that in June 
and July.
Q: The Joint Ministerial Monitoring 
Committee (JMMC) of the Organization of 
the Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
in July approved of Russia’s 150,000 b/d 
production increase and 100,000 b/d 
production raise by UAE and 85,000 b/d by 
Kuwait. Was it all?
A: This is a clear misconduct by the JMMC 
because the JMMC is not allowed to re-
distribute over-compliance or production 
increases of the member countries; it’s just a 
monitoring  institution. Even now, countries 
are almost free to ramp up their output, as 
Libyan production has increased by 926,000 
bd and Nigeria over 1.726 mbd, and Iraq is 
constantly increasing production, regardless 
of its commitment. In August, Iraq’s crude oil 
production stood at 4.649 million barrels per 
day, up by 88,000 b/d from October. Given the 
fact that Iran’s oil production is still continuing, 
the increase in oil production in these countries 
could be translated as an increase in the global 
reserves of the OECD countries and their 
preparedness for replacing the reduction 
in Iran’s crude oil export Whereas  reducing  
the inventories of OECD countries was one of 
the goals of the OPEC-Non OPEC agreement 
in 2016. According to the OPEC report for 
September, OECD countries’ oil stocks are now 
at 2.830 billion barrels, which is 194 million 

barrels fewer than last year levels and 43 
million barrels lower than the average levels 
for the past five years. With the continuation 
of this production trend, undoubtedly, the 
commercial stocks of these countries would 
soar up again, leading to the drawing down 
of oil prices, even though there is currently an 
uptrend in the market over fears and concerns 
about the removal of Iranian oil from the 
market.
Q: As you said, Iraq’s oil production is 
increasing, regardless of its commitments. 
How would OPEC members respond to Iraq? 
And will the Iraqi oil production continue 
to grow?
A: Iraq’s oil production continues to grow 
thanks to the presence of international and 
American energy majors in the country. The 
latest report by Wood Mackenzie (Energy 
Research & Consultancy) suggests that the 
country’s oil production will stabilize at 4.48 
mbd in 2019. But as regards dealing with Iraq, 
OPEC is also an organization whose decision-
making mechanism relies on the political will of 
the member countries and there is no punitive 
mechanisms for members.
Q: What is OPEC’s position about NOPEC?
A: Studies have been conducted at OPEC 
secretariat regarding the issue of NOPEC and 
political and diplomatic measures will be 
taken by countries that have relations with 
the United States. Of course, US blackmailing 
does not seem to come to an end in the world 
and the region. Washington may even boycott 
Saudi Arabia on the pretext of refusing to open 
its embassy in Jerusalem, and block the flow of 
US dollars to this country, or event ban Saudi 
visits to US, or ask them to account for the 9/11 
incident. In fact, Mr. Trump aims at the military 
encounter of the regional countries, so that 
US can withdraw oil from the region for many 
years to come.

Pakistani minister calls for Iranian gas 
import
 Pakistan’s Minister of Petroleum and Natural Resources 
said that his country requires gas import from Iran, 
however, there are some obstacles which should be 
surmounted.The issue of energy is of utmost importance 
for Imran Khan and Pakistan calls for completing Iran’s 
gas import project, Ghulam Sarwar Khan told .Pakistani 
officials told Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif during his recent visit to Islamabad that Iran’s 
proposed gas price is too high and Zarif assured that Iran 
will reconsider the gas export price to Pakistan, Sarwar 
Khan added.Pakistan is not under pressure of the US 
sanctions for providing its needs, he highlighted, adding 
that if Tehran and Islamabad reach a final agreement, 
Pakistan will import gas from Iran based on its national 
interests.Overcoming economic challenge in Pakistan 
depends on providing energy, especially gas and 
electricity, he said, adding that Islamabad is after tackling 
energy shortage via establishing hydroelectric dam and 
importing gas.

Afghanistan rejects ban on imports 
from Iran
 An Afghan official dismissed Sunday some recent reports 
that Afghanistan has prohibited imports from Iran.
Ban has only been placed on imports via Farah border 
in western Afghanistan, Mozaffar Alikhani, head of 
Afghanistan-Iran Joint Chamber of Commerce, told .
Such prohibition is imposed to prevent violation of 
Customs’ rules and it is not related to the US sanctions 
against Iran, Alikhani added.On September 15, certain 
media released a copy of a letter which was signed by 
the director of Farah Customs, showing Afghanistan has 
imposed restrictions on imports of oil products, cement, 
iron, ceramics and tiles from the Iranian northeastern 
region where is a joint border point with western Afghan 
Farah Province.Elaborating on the issue, Alikhani said 
that although Afghan and Iranian Customs offices are 
systematically connected to each other, and the officials 
at the Afghan Customs can watch online information 
about exports from and imports to the country, Farah 
Customs does not have such system, so some Afghan 
businesspersons do not give full report on their imports 
in order to pay lower customs tariffs.He further said that 
the imports from Iran are underway through Afghan 
Dogharun and Nimruz borders.

Oil Market Taken ‘Hostage’ by 
S Arabia, Russia: Iran’s OPEC 
Governor
 Iran’s OPEC governor said Saudi Arabia and Russia have 
taken the oil market “hostage” as US President Donald 
Trump seeks to impose fresh sanctions on Iranian oil 
sales.“Russia and Saudi Arabia claim they seek to balance 
the global oil market, but they are trying to take over a part 
of Iran’s share,” Hossein Kazempour Ardebili was quoted 
as saying by Shana news agency.“Trump’s efforts to cut 
Iran’s access to the global crude market has prompted 
Russia and Saudi Arabia to take the market hostage,” he 
said.Kazempour Ardebili told Reuters on Friday that the 
United States will find it difficult to cut Iran’s oil exports 
completely as the oil market is already tight and rival 
producers cannot make up the shortfall.On Saturday he 
accused Moscow and Riyadh of welcoming sanctions 
against Iran for their own gain, and warned that such 
actions would damage the credibility of OPEC.

Iran’s OPEC Governor Hossein 
Kazempour Ardebili said not much is left 
of OPEC’s international credibility as an 
organization thanks to the measures taken 
by such members as Saudi Arabia and the 
UAE against other founding members like 
Iran.In an exclusive interview with Shana, 
the official said Russia and Saudi Arabia 
could not enhance their crude oil output 
easily at least for the next 12 months, 
saying Libya and Iraq, however, are raising 
their oil supply to the market.
The following is the English translation of 
the interview.

“I Iran OPEC Boss Lambasts Saudi Arabia, 
UAE for Welcoming Iran Oil Sanctions

tech

 Currency slump gives rise to visits 
from neighbors, sanctions wane visits 
from EU
The fall in Iran’s national currency value has attracted a new wave of 
visitors from neighboring countries, particularly Iraq. According to recent 
figures, the arrival of foreign tourists to Iran has had a %45 increase in a 
five-month period compared to last year.According to head of tourism 
development and planning office at Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism Organization (ICHHTO), the arrival of foreign tourists to Iran 
has experienced a 45 percent increase in a five-month period from March 
20 to August 22, with the figure standing at 3,140,003 visitors.Mohammad 
Sabet-Eghlidi said the figures have been obtained from the immigration 
police, adding that the number of foreign tourists’ arrival in Iran in the same 

period last year stood at 2,159,882.
Iraq is in the lead with 1.263 million number of tourists having visited Iran 
in the five-month period, followed by Azerbaijan with 619,570 tourists, 
Afghanistan with about 400,000 tourists and Turkey with 330,000 tourists, 
all showing a significant growth compared to the same period last year.As 
the number of tourists’ arrival from neighboring countries increase, visits 
from European countries have witnessed a significant drop. According to 
Sabet-Eghlidi, the visit of European tourists to Iran from March to August 
has declined by 22 percent.
The major drop has occurred in the German market. In the five-month 
period last year, nearly 31,000 German tourists visited Iran, while the 
number has dropped to 21,000 this year, showing a %32 decrease.
Following the Germans are French tourists, whose number of arrivals 
this year stands at 16,000, while the number stood at 21,000 in the five-
month period in 2017. The number of tourists from the Netherlands 

visiting Iran dropped from 12,000 to 9,000 this year, showing a 25 percent 
decrease.The drop in the number of visits from European countries could 
be attributed to visitor's concerns over US sanctions. As a way to tackle 
this hindrance and easing entry rules, Ali Asghar Mounesan, the Iranian 
vice president and head of ICHTO announced in August that passports of 
foreign tourists visiting Iran will not have to be stamped. He said the move 
is in line with easing of "tourists' concerns about visiting Iran because of US 
sanctions."Still, the overall figures show a 4.23 percent positive growth in 
the number of visitors in 2016 as compared with the figures in 2015, rising 
from 4,901,084 tourists to 5,113,524.As already discussed, figures point 
to massive changes in the number of visitors from neighboring countries. 
The number of Iraqi tourists in the five-month period from March to 
August 2018 was equal to the total number of Iraqi visitors to Iran in 2017. 
The considerable rise in the numbers has been attributed to the currency 
fluctuations in Iran, which has made the country a cheap place to visit.



...  consultation 
window. The 
president is conveying 
this clear message to 
the people, which 
ignore them and their 
desire or he is not 
looking for people's 
demands and rights.
As long as we look for 
internal problems 
outside the borders, 
none of our problems 
will be resolved. 
Solving the current 
problems of the 
Iranian economy 
depends on solving 
the intellectual-
cultural dependence 
of the country's 
economic and political 
custodians towards 
the West-that is the 
source of sanctions 
and pressures on 
Iran. As long as the 
top economic and 
political leaders 
of the country are 
seeking the solution 
to the economic 
problems that the 
West has created 
for us in solving 
the problem with 
west our economic 
situation will surely 
worsen. The thoughts 
that the West and the 
United States use to 
achieve their sinister 
intentions in Iran!
Today's war in Iran 
is not a duel but it is 
a psychological and 
economic war. It is 
true the country's 
economic situation 
is unstable But 
black spectacles 
exist against Iran 
has created a 
psychological war 
between people. A war 
that has caused the 
people not to consider 
any of Iran's progress. 
Certainly, the foreign 
enemy is trying to 
make a psychological 
war with plenty of 
plans, and some 
officials are spreading 
it. New intelligence 
and communication 
highways, especially 
in the virtual realm, 
provide the enemies 
of the revolution 
with a wide range 
of possibilities to 
make the strange 
sounds of the war. 
And officials do not 
miss out on bringing 
these frightening 
voices, and just pour 
water into their mills. 
What is the goal? 
Will the relationship 
with the United 
States overcome 
all our problems 
overnight? So why are 
Afghanistan and Iraq 
still dependent? The 
root of problems is 
internal . Think about 
it.

US embassy dismisses fake news on 
meeting of Iran-US envoys to form new 
Iraqi govt.
Official Twitter of US Embassy in Baghdad dismissed the 
reports on the meeting between Special Presidential Envoy 
Brett McGurk and Iranian Quds Force's Commander Ghasem 
Soleimani to discuss forming a new Iraqi government.
"The Embassy is aware of false media reports that Special 
Presidential Envoy Brett McGurk and an Iranian General met to 
discuss forming a new Iraqi government. The reports are fake 
news. No such meeting ever happened," wrote Charles Cole, US 
Embassy Spokesman in Baghdad early on Sunday.
Earlier, Kuwait's Al-Jarida newspaper quoted an unknown 
source claiming that Brett McGurk, US President Envoy for 
Global Coalition to defeat ISIL has met with Ghasem Soleimani, 
the commander of Iranian Revolutionary Guard Crops’ (IRGC) 
Quds Force on Saturday in Baghdad.
The sources claimed that the visit was arranged at the request of 
McGurk, and the American side has rejected US’ role in torching 
Iranian Consulate in Basrah.
Sources added that McGurk asked Soleimani that the two 
countries should set aside their differences and cooperate to 
support the new Iraqi government.
London Mayor Calls for Second 
Referendum on Brexit: Observer
 London mayor Sadiq Khan has called for another referendum on 
Britain’s European Union membership, adding his backing to an 
idea known as a “People’s Vote”.
Britain is due to leave the European Union on March 29. But with 
Prime Minister Theresa May’s Brexit plans still not accepted, 
some lawmakers, as well as union and business leaders are 
increasingly arguing for people to have a final say on any deal 
struck with Brussels.
May has repeatedly ruled out holding a second referendum 
following the vote two years ago to leave the EU. She says 
members of parliament will get to vote on whether to accept 
any final deal.
The intervention in favor of a second referendum from Khan, 
a senior member of Britain’s opposition Labor Party, will put 
more pressure on Labor leader Jeremy Corbyn to also support 
the second referendum idea, Reuters reported.
Labor is due to start its four-day annual party conference in a 
week’s time.
Trump-Matiss confrontation rising: 
American paper
The US Secretary of Defense disagrees with the US President over 
Washington's withdrawal from Iran nuclear deal and is at odds 
with him on the effect of the move, a US media wrote.
The New York Times in an article on Saturday wrote about the 
ongoing dispute between Donald Trump and James Mattis, 
saying, 'Over the last four months alone, the president and 
the defense chief have found themselves at odds over NATO 
policy, whether to resume large-scale military exercises with 
South Korea and, privately, whether Mr. Trump’s decision to 
withdraw the United States from the Iran nuclear deal has proved 
effective.'Two months ago, the US President blew up the meeting 
between Mattis and the defense officials of the North Atlantic 
Treaty Organization (NATO) which had been scheduled for 
months. The Pentagon chief and other officials had called on the 
representatives of other countries to finalize the deal before the 
arrival of US president in Brussels.With regard to US-South Korea 
joint drills, President Trump turned a deaf ear to Mr. Mattis's 
advice and suspended the drills to advance talks with North 
Korea. At a news conference last month, Mattis said major drills 
between the United States and South Korea might be resumed, 
but Trump twitted, 'There is no reason at this time to be spending 
large amounts of money on joint US-South Korea war games.' 

Tehran Summit on Syria Proves Iran’s Role 
as Powerful Peacemaker: UK Analyst

“I will say first of all that the simple fact that 
such a summit could take place, and more to 
the point take place in Iran is a tremendous 
achievement - proof once again that Iran sits 
a powerful peacemaker indeed,” Director of 
Programs at Shafaqna Institute for Middle 
Eastern Studies Catherine Shakdam said in an 
interview with the Tasnim News Agency.
Shakdam is an expert commentator and 
political consultant. Her writings have 
appeared in Foreign Policy Association and the 
Guardian among many other media outlets. 
Catherine is also the co-founder of Veritas 
Consulting.
The following is the full text of the interview:
As you know, a trilateral summit was held 
in Tehran on Friday between Iranian 
President Hassan Rouhani and his Russian 
and Turkish counterparts, Vladimir Putin 
and Recep Tayyip Erdogan, about the 
Syrian crisis. According to Iranian Foreign 
Ministry Spokesman Bahram Qassemi, 
the summit was not expected to resolve all 
issues surrounding the prolonged crisis in 
Syria but it aimed to facilitate more steps to 
combat terrorism and restore tranquility 
to the Arab country. What do you think 
about the success of the summit as well as 
Iran’s regional role?
Shakdam: I will say first of all that the simple 
fact that such a summit could take place, 
and more to the point take place in Iran, is a 
tremendous achievement - proof once again 
that Iran sits a powerful peacemaker indeed. 
Given the protracted nature of the Syrian 
conflict, I think it stands to reason for Iran 
to wish to first establish a strong common 
ground before it could ambition to iron out all 
differences and issues - notwithstanding that 
any real peace in Syria would, of course, have 
to be sanctioned by Damascus government.
The summit was an important affirmation 
of Iran’s regional role and its commitment 
towards peace through the assertion of the 
principle of sovereignty. By commitment to 
peace, I evidently include Tehran’s dedication 
to see the back of each and every terror 
militants. I also believe that it signals a definite 
shift in regional dynamics in that Turkey - 
following many changes of heart, to say the 
least, is finally coming to the conclusion that 
it will fare better as an ally and a friend of Iran 
than a foe.
What we are witnessing and have been 
witnessing for a good while is a powerful 
realignment of power dynamics and how 
power is being conceptualized in relation to 
Western powers. Western capitals are losing 

their grip on the Greater Middle East.
Tasnim: The tripartite talks came as 
Syrian forces continue to reclaim much 
of southern parts of the country and 
are poised to soon launch an offensive 
in Idlib, one of the last remaining areas 
outside of Damascus’ control. What is your 
assessment of the summit’s impact on the 
military developments in Syria?
Shakdam: Syria already won the war as far as 
the military is concerned. It is really a matter 
of cleaning up really. Idlib will be the last battle 
against Daesh and its outcome is evident. Syria 
will not lose this fight. Syrians’ dedication to 
Syria and the many sacrifices made over the 
years will culminate with a victory in Idlib. 
That much I am certain of.What remains 
unclear is how mainstream media will tell the 
tale of Idlib and whether or not certain lies and 
deceptions will eventually come to light. It is 
impossible today to deny … by America’s own 
admission actually, that Washington is, in fact, 
supporting terror militants to weaken Syrian 
President Bashar Al-Assad. What amazes 
me is public apathy before such realization. 
So much of America’s dirty games have been 
revealed in Syria … Maybe it is time to call for 
accountability in the face of crimes against 
humanity. As far as what impact the summit 
will have on the military front I would say that 
it will further comfort soldiers in the belief 
that victory is at hand and that soon they will 
be able to return home. I don’t think we can 
give Syrian soldiers and their allies enough 
credit for the feats they accomplished. To fight 
an enemy such as Daesh and maintain dignity 
throughout, while keeping to the rules of war 
is a credit to Syria and its allies’ courage. Let us 
remember that this war was imposed on Syria 
and that Syria had every right to defend itself 
against the aggressor.
Tasnim: In his remarks at the summit, 
President Rouhani deplored the 

Washington government’s negative role 
in the ongoing crisis in Syria and said the 
“illegal” military presence of the US will 
only “increase the problems that already 
exist in the country”. What do you think 
about the US military presence and its 
bonds with terror groups in Syria?
Shakdam: President Rouhani is absolutely 
right in his assessment of America’s 
intervention in Syria. The US has no 
jurisdiction over Syria. The US cannot go about 
ignoring the international law just because it 
feels entitled to do so.
Such exceptionalism cannot and should not 
be tolerated. Syria is a sovereign nation and 
so only it can decide whose intervention is 
welcomed and whose is not. Both Iran and 
Russia were invited to enter the war theater 
by Damascus. I don’t recall President Al-
Assad extending such invitation to the US. 
More to the point, the US has backed terror 
militants to topple Damascus! This in itself 
is illegal … never mind an act of war against 
a sovereign state. America, in the name of its 
exceptionalism, has perpetrated atrocities 
on Syrian soil. Such actions ought to be 
denounced in the strongest terms possible. 
Iran is acting in accordance with international 
law by speaking out against America’s 
intervention.
It is incredible how short a memory the 
public has when it comes to the Middle East 
and in particular Washington’s military 
interventionism. Crying out democracy-
building is not a justification for war. Claiming 
to have lofty goals does not make it so by virtue 
of geography. This notion that the West knows 
better and is better is ludicrous and frankly 
irrational. If we keep in mind just how many 
wars the US has been responsible for over the 
decades … never mind the centuries, we ought 
to rethink our assessment of the so-called 
western democratic model.

The Right Of 
The People Is 
Not Forgivable A political analyst and author based 

in London described a recent summit 
between Iran, Russia, and Turkey on 
Syria as “a tremendous achievement” and 
said it affirmed Tehran’s commitment 
towards peace through the assertion of 
the principle of sovereignty.

 The world waits to see what the Syrian Arab 
Army and allies are going to do now that the 
“West” has warned it will attack Syria if there’s 
a full scale assault on the terrorists in Idlib.
I would humbly suggest surrounding Idlib 
with a single exit corridor for civilians and 
starve al-Qaeda and the rest of the terrorists 
into submission. Syria can appeal for support 
on the civilian question in Idlib.
Are the terrorists going to make hostages of 
the civilians there? And then what do you do 
with the terrorists? Where do they go if they 
ever are crushed and leave Syria? I suggest 
the US, which has coddled the morons, invite 
them to DC. I can’t imagine Erdogan or Europe 
wants them, even though they were literally 
created and funded by both the US and Turkey, 

and the Saudis especially. Best would be that 
they lay down their arms and if any are actually 
Syrians, they submit and re-integrate into 
Syrian society as civilians. The rest must go.
At this point the real danger is whether the 
“West” can admit defeat in Syria and get 
out and let Syria recover. I for one cannot 
understand why Syria is a problem for the US, 
or Iran for that matter. Is ANY independent 
state in the Mideast that isn’t comfortable 
with US or Zionist imperialism at risk? It 
seems so. The Syrians are NOT going to attack 
the Zionists directly except with language and 
have not done so since 1973 during the Yom 
Kippur war.
The war almost toppled the Zionists, except 
that the US stepped in and gave Israel massive 

backup and refreshed military equipment. 
It seems the US and its allies and the Zionists 
never had any plan for the Mideast but chaos 
– aimed at making “Israel” indomitable. 
Not Iraq or Libya or Yemen or Syria or Iran 
have ever really presented any danger to 
the U.S. or Israel, except ideologically.There 
are so many threads to US hostility, perhaps 
including a fear that the integration of Eurasia 
based on Chinese initiatives will dethrone 
the hegemony of the US economically if and 
when Eurasia prospers, and that includes 
Iran prospering, too. The U.S. refusal to accept 
and even integrate itself to a multipolar world 
does indeed risk sparking World War 3 where 
the primary actors would likely be Russia and 
China allied with its allies against the US.

T h e 
entire world is grappling with 

a situation in which the Neocon conned 
Washington is so determined to overthrow 
Assad and leave Syria in the same chaos as 
Iraq and Libya, for examples, that the Trump 
administration seems willing to risk war with 
arguably the best equipped nuclear armed 
power, Russia. Never before in recent times 
have irrationality and even immorality had 
such a grip on any government.

Not an easy time at all and no thanks to US
report
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Over 30 suspected of Iranian consulate 
attack arrested in Basra
Iraqi security forces arrested over 30 people suspected of attacking the Iranian 
consulate in the southern Iraqi city of Basra.
The Iraqi security forces have arrested over 30 people suspected of torching the 
Iranian consulate in the southern Iraqi city of Basra, Sky News Arabia broadcaster 
reported, citing Rami Sakini, a member of the Sairun coalition, the country's major 
party.
According to the lawmaker, the detainees were taken to an "undisclosed location."
In a statement on Friday, Qassemi regretfully confirmed the attack on the consulate, saying the attackers have 
caused serious financial damage to the building by setting it on fire in their brutal raid.
Fortunately, none of the staff members of the Iranian consulate had been harmed thanks to pre-emptive measures 
taken by the diplomatic mission after it received threats a day earlier, he noted.

Iranian embassy attack, France’ act of 
revenge on Iran: MP
 A member of Iran-France Parliamentary Friendship Group said the attack 
by a group of terrorists on Iranian embassy in Paris seems to be an act of 
revenge on the part of France against the Islamic Republic.Mohammad 
Dehghan told Mehr News correspondent on Sun. that France’s approach 
of double standards has facilitated the presence of terrorist organizations 
in the European country to plan for causing damage to the Islamic Republic 
of Iran.“Iran’s embassy in France is part of the Iranian territory and the French 
government is liable for protecting the diplomatic sites and their staff under international conventions 
and diplomatic norms,” said Dehghan, referring to the attack by a number of anti-Iran elements who 
caused damage to the embassy building in Paris by throwing objects at it, when they failed to invade the 
building.Dehghan then maintained that some reports point to negligence on the part of France, saying 
there is suspicion that the terrorist group had been acting in coordination with the French government.



 Currency slump gives rise to visits from 
neighbors, sanctions wane visits from EU

Army commander says no danger 
threatening Iran
The commander of the Iranian Army’s ground forces says nothing threatens the 
Islamic Republic, but the Armed Forces are ready to deliver the enemies a “strong 
blow on the mouth.”“I assure the Iranian people that no danger threatens the country, 
and that the country is not on the brink of war,” Brigadier General Kioumars Haydari 
said in the western Hamadan Province .“This, of course, does not mean neglecting the 
principle of readiness because, as stated by the commander-in-chief and Leader of the 
Islamic Revolution [Ayatollah Seyyed Ali Khamenei], the Armed Forces must always feel themselves in the 
trenches,” he added. Haydari hailed the Army’s defensive and combat readiness, saying it had reached such 
a level that “those claiming hostility with Iran have now resorted to non-military machinations.”

Forgiving others 
fault is a good thing. 
However, forgiveness 
is good as far as the 
perpetrator has only 
harmed you and you 
are not in a position to 
forgive the rights of the 
people Even if you are 
president! However, 
these days Forgiving 
people's rights is done 
in the country. If this 
were not the case, 
Mr. Rouhani did not 
appoint Mr. Valiollah 
Saif as his advice on 
monetary and financial 
affairs. The one who is 
currently in charge of 
the judiciary; someone 
who had been driven 
out of the Central Bank, 
by the public opinion 
and despite the desire 
of the state. This time he 
has returned from the
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Announcing the replacing of urban grasses with 

drought tolerant lawn grasses in 217 thousand 

square meters of the green space of Isfahan, the 

CEO of the parks and green space organization of Isfahan 

municipality said, "Resistant trees like evergreen oak and 

celtis australis will be the replacement of the dead trees, since 

these trees need less water."
 Explaining the activities that parks and green space 
organization of Isfahan has taken regarding the water 
crisis and drought, Forough Moertezaeenejad said, 
"making forward-looking predictions about water 
resources shortage, the new instructions of reforming 
the irrigation of the urban trees and shrubs was delivered 
to the contractors of the green space maintenance. The 
training programs were also held this April for different 
skill levels of laborers and experts with the purpose of 
optimal irrigation and preventing water loss."
Pointing to the training of five thousand citizens during 

the summer days under various topics such as; water 
consumption, maintenance and nutrition of the special 
and indoor plants, he said, "holding different training 
courses and classes in the cultural centers of the 
municipality has planned in this regard." Saying that 
preserving the green space and the existing trees is one of 
the priorities of this organization, she noted, "Developing 
the green space by using plant species resistant to water 
shortage is carried out as the pilot."Referring to the three 
million trees throughout the city, Moertezaeenejad said, " 
installing digital tree signs to identify and manage urban 
trees are among the programs of this organization to 
aware ourselves about  their last conditions and  also the 
probable damages ."

"Traditional architecture does not necessarily 

mean to use old styles; modern inspiring look to 

traditional materials in the facade of buildings 

is a positive step toward the architecture future of ancient 

Isfahan," an architecture PHD holder said.

“Modern use of brick in the facade of Isfahan buildings 
is a proper action due to the historical background of 
this material; but their harmony with the surrounding 
texture is a high priority. Despite different tastes and 
approaches to building design, contractors should 
maintain architectural principles as many imitative and 
repetitive facades are expanding in Isfahan,” Mehrnaz 
Ostovari stated.
Imitating the architectural styles or using 
disproportionate styles are not in harmony with Isfahan 
identity; for example, a modern building in the middle 
of a worn-out texture with simple facades would violate 
the architectural vision of the city. Innovation design 
approach is useful in this regard as long as it observes the 
harmony with the surrounding buildings; unfortunately 
this principle is ignored in Isfahan,” she said.
"Beautiful lattice works are the abundance patterns 
in many historical buildings of Isfahan such as Hakim 
Mosque. Using this lattice patterns in the facade of the 
city buildings is an inspiration of traditional architecture 
of Isfahan that if correctly designed, they will have 
positive effects in the appearance of the city. Using these 
architectural methods in various styles while considering 
the principles of architecture can lead to a diversity and 
harmony in the type and style of Isfahan urban design.

 Isfahan trees benefit 
of high tech with 
digital ID tags

Isfahan needed traditional urban facades
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