
تحصیل آسان برای 
همه باید مهیا باشد

باالخــره اول مهر فرا رســید و 
تالطم دانش آموزان و والدینشان 
برای خریــد مدرســه اندکی 
فروکش کرد. البته اگر بگذریم 
از لیست باال بلندی که اول مهر 
برخی از معلم ها به دانش آموزان 
می دهند و والدین ملزم به خرید 
آن هستند! این روزها گرانی بازار 
نوشت افزار توانست تلنگری به 
فصل فراموشی دفترهای کاهی 
دهه شصت بزند. گویا خواست 
به دهه شصتی ها یاد آوری کند 
دهه نودی ها از شما هم بیشتر 
در مضیقــه هســتند و با وجود 
کاالهای رنگارنگ در بازار توان 
خرید برخی از آنها را ندارند. البته 
غافل از اینکه این دهه نودی ها 
فرزندان همان نسل سوخته دهه 
شصتی هستند و باز هم این دهه 
 شصتی ها هســتند که در آتش
 بــی تدبیری گرفتار شــده اند. 
امسال بوی ماه مهر کمی تند آمد 
و کمی به مذاق برخی ســازگار 
نشد شاید هم بوی نبود کاغذ و 
چوب مداد و نــوک خودکار و.... 
اینقدر فضا را پر کرده بود که دیگر 
بوی ماه مهر کم توان شده بود.  ...
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ادامه در صفحه 

استاندار اصفهان؛ 

تحریم ها را به فرصتی برای 
دستیابی به استقالل اقتصادی 

تبدیل می کنیم
استاندار اصفهان با بیان اینکه جنگ دشمن با 
ملت ایران در ابعاد اقتصادی و ریشه های سیاسی 
است، گفت: ما تالش و تکیه بر خدا ایستاده ایم و 
تحریم ها و تهدیدهای دشمنان را به فرصت هایی 
برای دستیابی به استقالل کامل اقتصادی تبدیل 

می کنیم.
محسن مهرعلیزاده پیش از ظهر دیروز در مراسم 
رژه نیروهای مسلح استان اصفهان به مناسبت 
هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در دوران دفاع 
مقدس ملت ایران خود را نشان داد و ساخته شد 
و امروز اتحاد و انسجام و بزرگی ملت مسلمان 

ایران ناشی از مقاومت و ایستادگی است.  ...

        پرونده جدیدی از اعتمادهای بی پایه بر سودآوری حداکثری رو شده و اینبار مالباختگان خریداران آنالین سکه و طال هستند، اما آیا دولت باز هم مثل موسسات غیرمجاز،
جور این سوءاستفاده را خواهد کشید؟

قیمت 500 تومان

این بار خریداران آنالین سکه و طال ضرر کردند؛  

داستانتکراریمالباختگانسرمایهگذاریهایوسوسهانگیز

معامالت بیت کوین در ایران کاهش یافت
رییس هیئت مدیره انجمن بالکچین ایران گفت: بعد از ممنوعیت معامله 

ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت کوین در ایران حجم معامالت 
بیت کوین از هزار به ۳۰۰ بیت کوین کاهش یافت.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ســپهر محمدی درباره 
تصمیمات دولت برای استفاده از بستر ارزهای رمزنگار، افزود: 
در صورتی که دولت تصمیم بگیرد تا صرفا بخش دولتی در 
حوزه رمز ارزها فعالیت داشته باشد و بخش خصوصی قابلیت 
ورود به مساله و فعالیت گســترده اقتصادی و علمی نداشته 

باشد، کشور در آینده به مشکل برمی خورد و ...

محمدرضا افالکی  در خصوص آخرین 
وضعیت کشــت گندم و جو در ســال 
زراعی 97-96 در استان اصفهان، اظهار 
کرد: سطح زیر کشــت آبی و دیم گندم 
نسبت به سال زراعی گذشته حدود 29 

هزار هکتار کاهش یافته است.
وی افزود: براین اساس تولید گندم در 
سال زراعی جاری نسبت به  سال زراعی 
96-95 از 25۰ هزار تن به 152 هزار تن 
کاهش یافته اســت که نزدیک به 1۰1 
هزار تن گندم با نــرخ 1۳۰۰ تومان از 
کشاورزان استان خرید تضمینی شده 
اســت، هم چنین میزان تولید جو 14۰ 

هزار تن است.
مدیرامور زراعت جهاد کشاورزی استان 
اصفهان در خصوص برنامه کشت گندم 
در استان با توجه به بحران آبی در سال 
زراعی 98-97، گفــت: مطابق برنامه 
ابالغی تهران و با پیش بینی تولید 17۰ 
هزار تن، برای سال آبی جدید قرار است 
4۰ هــزار هکتار گندم آبــی و 16 هزار 

هکتار گندم دیم کشت شود.
وی درباره کمبــود گندم بــا توجه به 
کاهش زیر کشــت آن به دلیل بی آبی 
در اســتان اصفهان، اظهار کرد: استان 

اصفهان تامین کننده نیاز اصلی گندم 
خود نیست، با این وجود در سال زراعی 
97-96 نزدیک بــه 1۳.5 میلیون تن 
گندم در کشور تولیدشده و همچنان در 
تولید این محصول استراتژیک، خودکفا 

هستیم.
افالکی در خصوص گالیه کشــاورزان 
نسبت به اینکه دولت هنوز هزینه خرید 
تضمینی گنــدم را به آن هــا پرداخت 
نکرده اســت، اظهار کــرد: دولت برای 
رفع این مشکل، 5۰ درصد هزینه خرید 
تضمینی گندم را به کشاورزان پرداخت 
می کند و تا به امروز نیز تمام این درصد 
پرداخت شده است و با تخصیص اعتبار 
از سوی سازمان برنامه ریزی تا پایان مهر 
ماه تمام هزینه خرید تضمینی گندم به 

کشاورزان پرداخت خواهد شد.
وی درباره وضعیت کشــاورزی شــرق 
اصفهان در ســال زراعی جدید، اظهار 
کرد: پیرامون این موضوع وزارت نیرو و 
شرکت آب منطقه ای باید تصمیم گیری 
کند و در صــورت تامین آب، کشــت 

کشاورزان انجام خواهد شد.
وی تاکیــد کرد: بعید اســت در مقطع 
زمانــی کنونی آب برای کشــت پاییزه 

شــرق اصفهان تامیــن شــود، اما اگر 
نزوالت جوی پاییز مناسب باشد کشت 
دیرهنگام انجام می شــود و این موجب 
 وارد شــدن خســارات به کشــاورزان 

می شود.
مدیرامور زراعت جهاد کشاورزی استان 
اصفهان تاکید کرد: در صورت تامین آب 
دیرهنگام در سال زراعی 98-97 کشت 
گلرنگ در بهمن ماه جایگزین کشــت 

گندم خواهد شد. 
وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی استان 
نزدیک به 58۰8 تن گندم گواهی شده 
را بیــن کشــاورزان اســتان اصفهان 
توزیع کرده اســت، تصریح کرد: یکی 
از ضرورت های کشــت موفق وجود بذر 
گواهی شــده اســت که در حال حاضر 
65 درصد نیاز کشت دیم گندم فراهم 

شده است.
افالکی یادآور شد: متاســفانه در سال 
زراعی جاری به دلیل عدم بارش مناسب 
برف و بــاران، نزدیک 2۰ هــزار هکتار 
کشت گندم در شــرق اصفهان حذف 
شد، هم چنین در این منطقه حدود پنج 
 هزار هکتار گندم براثر خشکســالی رها 

شد.  

خرید تضمینی 101 هزار تن گندم در استان؛

احتمال کشت دیرهنگام کشاورزان شرق اصفهان در صورت بارش مناسب

 متاسفانه در سال 
زراعی جاری به دلیل 

عدم بارش مناسب 
برف و باران، نزدیک 

20 هزار هکتار 
کشت گندم در شرق 

اصفهان حذف شد، 
هم چنین در این 

منطقه حدود 5 هزار 
هکتار گندم براثر 

خشکسالی رها شد

مدیرامور زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به خرید تضمینی 101 هزار تن گندم در سال زراعی جاری از کشاورزان استان، 
گفت: بعید است در مقطع زمانی کنونی آب برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان تامین شود، اما اگر نزوالت جوی پاییز مناسب 

باشد کشت دیرهنگام انجام می شود.

ایسنا
گـــزارش
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باغ بلبل، نمونه کامل پردیس ایرانی

جدیدترینشمارهماهنامه
گردشگریسپاهان)کوله(

منتشرشد

گشت و گذار در کوچه باغ های ناژوان

گردشگری شب در اصفهان

بازار طال و سکه  97/6/31 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,201,0004,183,000قدیم

سکه طرح 
4,532,0004,597,000جدید

2,111,0002,111,000نیم سکه

1,111,0001,111,000ربع سکه

642,000642,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,736,0001,691,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18400,760390,370 عیار

یک گرم طالی 
19422,990412,020 عیار

یک گرم طالی 
24534,340520,490 عیار



 تحصیل آسان 
برای همه باید مهیا باشد

ادامه از صفحه یک:
... گران شــدن 60 درصدی لوازم 
 التحریــر باعث شــده ایــن دهه 
نودی های عصر تکنولوژی  دور مداد 
و دفترهای فانتزی را خط کشیده  و 
فقط لوازم ضروری بخرند،  هرچند 
به نظر برخی مســئوالن)رییس 
اتحادیه فروشندگان نوشت افزار ( 
این رشد شصت هفتاد درصدی با 
توجه به نوسانات نرخ ارز، منطقی 
است اما از نظر بچه ها منطق چیز 
دیگری می گویــد. منطق بچه ها 
می گوید»هر سال باید بهتر از سال 
گذشته باشد نه بدتر« و چه به حق 

است این منطق بچه گانه!
گرانی لوازم التحریر امســال باعث 
شــده برخی از خانواده ها نتوانند 
برای فرزندان خود قبل از ماه مهر 
 خرید کنند و امروز در اول مهر این 
 دانــش آمــوزان بایــد بــدون
 لوازم التحریر سر کالس بروند. آیا 
فکری به حال ایــن دانش آموزان 
شده اســت؟ این دیگرجریان آب 
و بنزین نیســت که بگوییم گران 
کنیم تا پولدار ها استخرهایشان را 
پر آب نکنند و با ماشین های چند 
صد میلیونی شان دور دور نکنند،  
جریان نبود لــوازم التحریر یعنی 

سوزاندن یک نسل و آینده کشور.
آیا هیچ ارگانی وجود ندارد که این 
دانش آموزان را شناســایی کند؟ 
 آیا آمــوزش پرورش نمــی تواند
 دانــش آمــوزان فقیــر را تحت 
حمایت خود بگیرد؟ این کار یعنی 
 شناسایی و حمایت از دانش آموزان 
بــی بضاعت بــه راحتی توســط 

معلمانشان قابل اجرا است .
حمایت از این دانش آموزان همان 
 ســازندگی آینده کشــور است. 
دانش آموزان هر سال در شهریور 
 مــاه بــه خریــد لــوازم التحریر 
می پرداختند اما امسال بازار رونق 
نداشــت و مســلما ذوق اول مهر 
نیز بــرای بچه ها امــروز کم رنگ 
است چراکه با گرانی 70 درصدی 
لوازم التحریر، همه اقشــار قدرت و 
توان خرید مایحتــاج تحصیلی را 
ندارند و فرزندان اقشــار کم درآمد 
جامعه مجبورند بدون خرید و همراه 
داشتن لوازم التحریردر کالس درس 

حاضر شوند.
 هرچنــد دانش آمــوزان مــا در
 ســال های اخیر بسیار تنوع طلب 
شده اند و همین تنوع طلبی باعث 
شــده امروز به دل زدگی برســند 
اما ایــن تنوع طلبــی را نمی توان 
به یکباره قطع کرد و فرزندان را از 
تجمل گرایی دور کرد این فرهنگ 
ســازی بایــد ما حصــل چندین 
سال تالش باشــد همان طور که 
فرهنگ اشرافی گرایی نیز در بین 
دانــش آموزان ماحصــل چندین 
ســال تالش بی وقفه دشــمنان 
اســت. در حال حاضر خانواده ای 
بــا حداقل دســتمزدقانونی، باید 
درکم ترین حالــت نصف حقوق را 
تنها برای یک کودک کنار بگذارد. 
اول مهر همیشه هیجان زیادی برای 
بچه مدرسه ای ها داشته و دارد؛  از 
خرید لوازم التحریر گرفته تا لباس 
و کیف و کفش و نشاط کوتاه مدتی 
برای نشستن سر کالس. اما امسال 
این گرانی هــا و افزایش قیمت به 
لوازم التحریر هم رســیده است و 
هیجان هر ساله را برای خانواده ها 
و کودکانشــان به زهر تبدیل کرد.
این در صورتی اســت که کشور به 
قدر کافی بودجه برای کمک به این 
دانش آموزان دارد و رهبری نیز در 
چندین مورد به مســئولین تاکید 
کرده اند تحصیــل در جامعه حق 
همه است و باید شرایطی مهیا شود 
تا تحصیل آسان و بدون مشکل برای 

همه ممکن باشد.

اقتصاد استان
02
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جشن عاطفه های امسال الکترونیکی است
معاون فرهنگی کمیته امداد اصفهان گفت: جشــن عاطفه های امسال به صورت الکترونیکی برگزار 

می شود.
کریم زارع با اشــاره به به برگزاری جشن عاطفه ها اظهار کرد: امســال این طرح بزرگ نیکوکاری و 
همدلی به صورت الکترونیکی برگزار می شــود و امکان مشارکت در آن برای حمایت از حق تحصیل 

آبرومندانه نیازمندان با شماره گیری #۱*۸۸77*، تماس با شماره 0۹6۸۸77 و مراجعه به تارنمای 
emdad.ir فراهم شده است.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه مبارزه با بی سوادی، روی دیگر مبارزه با فقر و نیازمندی است، اظهار کرد: 
این نهاد از بدو تاسیس در این زمینه گام برداشته است و افزایش فرصت تحصیل باکیفیت برای مددجویان و فرزندان 

آن ها یکی از عوامل مؤثر در نیل جامعه تحت حمایت به توانمندی اقتصادی و فرهنگی است.
معاون فرهنگی کمیته امداد اصفهان با اشاره به کسب رتبه نخست استان توسط کمیته امداد اصفهان در زمینه تسهیل سوادآموزی و 
مبارزه با بی سوادی مددجویان، افزود: ریشه کنی بی سوادی و ترک نابجای تحصیل به عنوان یکی از مهم ترین زمینه سازان فقر اقتصادی، 

همواره در دستور کار این نهاد قرار دارد.

آمادگی پایانه های شهر برای سال تحصیلی جدید
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان از آمادگی پایانه های شهر برای استقبال از سال 

تحصیلی جدید خبر داد.
عباس محبوبی اظهار کرد: با توجه به نزدیک شــدن به آغاز سال تحصیلی جدید و به منظور رفاه حال 
مسافران به خصوص دانشجویان پایانه های شهر اصفهان از جمله پایانه های پنج گانه آماده خدمت رسانی 

شده اند.
وی با اشاره به زیباسازی پایانه های شهر افزود: نصب آب نما و تندیس بدرقه مسافر، زیرسازی و توسعه فضای 

سبز، رنگ آمیزی، تعویض و به روز رسانی مبلمان شهری نصب منبع آب برای تامین آب شرب و صرفه جویی آب در 
سطح پایانه ها، برگزاری جلسه با مدیران شرکتهای مسافربری و عوامل نیروی انتظامی جهت هماهنگی های بیشتر، چاپ 

و نصب بنر تبریک به دانشجویان برای شروع سال تحصیلی جدید از جمله اقدامات انجام شده در پایانه های شهر است.
مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری اصفهان با تاکید بر نظافت و پاکیزگی پایانه ها تصریح کرد: به منظور سالمتی مسافران و دانشجویان بر 
اساس دستورالعمل به تمام سرپرستان پایانه ها ابالغ شده که طبق روال همیشگی نظارت دقیق و مستمر بر تاریخ انقضای مصرف اقالم غذایی 

که در پایانه ها به فروش می رسد، داشته باشند.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

 آنان به دنبال ایجاد 
تحریم به اصطالح 

فلج کننده هستند تا 
نارضایتی مردم را فراهم 

کنند و میان دولت و 
نظام فاصله ایجاد کنند، 
آنان نتوانستند بفهمند 
که این ملت تا پای جان 
ایستاده است؛ ملتی که 
بیش از 230 هزار شهید 

تقدیم کرده و امروز 
جایگاه ایران اسالمی را 

 بهتر از گذشته، باال 
برده است.

نقل قول

بالتکلیفی تولید با نامشخص بودن وضعیت اقتصاد4570 میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید در اصفهان پرداخت شد

 رییس ســازمان صنعــت، معدن 
و تجارت اصفهان گفت : از ســال 
گذشــته تاکنون چهار هزار و 570 
میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید با هدف اشتغال زایی 
به واحدهای صنعتی و کشاورزی این استان پرداخت شده 

است.

اسرافیل احمدیه افزود : این میزان اعتبار به 672 طرح و واحد تولیدی 
استان در بخش های عادی صنعت و کشاورزی پرداخت شد. 

وی با بیان این که در این مدت سه هزار و 7۸ واحد تولیدی استان 
برای دریافت تسهیالت ثبت نام کردند، اظهارداشت: روند پرداخت و 

ارایه تسهیالت در سال جاری همچنان ادامه دارد. 
وی تصریح کرد : یک هزار و 564 مــورد از این واحدها مربوط به 
بخش کشاورزی و یک هزار و 5۱4 مورد هم به بخش صنعت، معدن 

و تجارت اختصاص داشته است. 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان این که 
سال گذشته حدود چهار هزار میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای 
تولیدی پرداخت شد، ادامه داد : در سال جاری هم تاکنون حدود 

600 میلیارد ریال اعتبار پرداخت شده است. 
وی روند پرداخت تسهیالت رونق تولید توسط بانک ها را رضایت 
بخش دانست و بیان کرد : از سال گذشته تاکنون سیزده هزار و 700 

میلیارد ریال تومان تسهیالت مستقیم توسط بانک ها به یک هزار و 
362 واحد تولیدی پرداخت شده است.  

احمدیه با اشاره به این که در این طرح سقفی برای ارایه تسهیالت 
استان ها به واحدهای تولیدی وجود ندارد، گفت: بانک های عامل 

هم برای پرداخت این تسهیالت مشکل خاصی ندارند. 
واحدهای تولیدی صنعتی، کشــاورزی، صنایع تبدیلی، معادن، 
اصناف و خدماتی که در ســال گذشــته موفق به ثبت نام برای 
 تســهیالت طرح رونق تولیــد در ســامانه بهین یاب نشــدند 
می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی این سامانه در قسمت »فرآیند 
طرح رونق تولید ۹6 « ثبت نام کنند. سامانه اینترنتی »بهین یاب« 
در دولت یازدهم و برای حمایت قانونی و ثبت نام واحدهای تولیدی 
که خود را مستحق اخذ تسهیالت می دانند، راه اندازی شده است.  
اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی ، صنعتی ترین استان کشور 
به شمار می آید.  دولت یازدهم در برنامه های اقتصادی خود برای 
خارج کردن واحدهای تولید از رکود، چندین طرح را به اجرا گذاشت 
که رونق و رفع موانع تولید و ارایه بسته های حمایتی و تسهیالت 

مالی به صنایع کوچک و متوسط یکی از آنهاست. 
سال گذشــته در مجموع حدود 27 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بانکی به حدود یکهزار و 200 واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی 
استان در قالب طرح رونق تولید و همچنین بطور مستقیم از سوی 

بانک ها، پرداخت شد. 

نایب رییس اتاق بازرگانی الزمه 
برنامه ریزی برای رســیدن به 
موفقیت در فعالیت اقتصادی را 
داشتن ثبات عنوان کرد و گفت: بی ثباتی ها منجر به 

توقف تولید می شود.

مصطفی روناسی  اظهار داشت: فعاالن اقتصادی در تمام دنیا 
برای موفقیت شان نیاز به برنامه ریزی دارند و برنامه ریزی نیز 

نیازمند وجود ثبات است.
وی گفت: بنده به عنوان یک فعال اقتصادی باید بدانم در شش 
ماه آینده وضعیت کشور به چه گونه ای است، ارز چه قیمتی 

دارد و روابطمان با کشورهای دیگر به چه شکلی است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اگر ثبات نباشد برنامه ریزی 
نمی توان انجام داد و کارها به نوعی آنی می شــود و کارهای 
آنی نیز برای اقتصاد و تولید جوابگو نیســت، اظهار داشت: 
فعاالن اقتصادی نسبت به آینده نگران هستند و نمی توانند 
برنامه ریزی کنند مثال اگر خواهان بستن قراردادی هستند 
بدانند ســه ماه آینده قیمت مواد اولیه، فوالد و پتروشیمی 

چقدر است؛ این ها در نتیجه باعث توقف کارها می شود.
وی تصریح کرد: امیدوار هستیم دولت به بازار آرامش دهد، 
ثبات در بازار ایجاد کند و از همه مهم تر روابط بین المللی را 

اصالح کند.
روناسی کشورهای همســایه را یک بازار بسیار بزرگ عنوان 
کرد و اظهار داشت: اگر نتوانیم به همسایگان خود صادرات 
انجام دهیم آن وقت می توانیم به آلمان صادرات کنیم؟ قطعا 
در وهله اول همسایگانمان بهترین هدف تجاری ما هستند، از 
دولت انتظار داریم که روابط تجاری با همسایگان را تقویت و 

اگر مشکالتی هست آنها را برطرف کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اهمیت داشتن 
دسترســی به بازار 400 میلیونی همسایگان، گفت: ما برای 
اینکه بتوانیم تولیدی داشته باشیم که توانایی رقابت با دنیا را 
داشته باشد نیازمند دسترسی به فناوری و دانش روز هستیم 

که درنهایت این مساله تاکید بر داشتن روابط خارجی دارد.

ایرنا
گـــزارش

تسنیم
گـــزارش

وی بــا اشــاره بــه 
ینــی  فر آ ر فتخا ا
رزمنــدگان، آزادگان 
دوران  در  شــهدا  و 
دفــاع مقــدس افزود: 
درس بــزرگ دفــاع 
مقدس این اســت که 
مولّد تــوان مضاعف بــرای مقاومت 
در برابر اســتکبار جهانی بــود و ما 
 توانستیم مقابله کنیم و پیروز میدان 

باشیم.
اســتاندار اصفهــان گفــت: امروز 
همانند 40 ســال گذشــته عمر پر 
افتخــار نظــام مقــدس جمهوری 
اســالمی، همچنــان ملــت ایران، 
اســالم و ایران عزیــز، آماج حمالت 
 دشمنان و مورد طمع استکبار جهانی

 است.
وی تصریح کرد: در پایان شــهریور 
۱35۹ اســتکبار جهانی با تحریک 
صدام از بعــد نظامی به این کشــور 
حمله ور شد و پس از شکست سخت 
در ۸ سال دفاع مقدس، ناگزیر به ترک 
مخاصمه شــد، آنــان در عرصه های 
مختلف، تهدید علیه مردم ایران ایجاد 
کرده و همواره از طرف مردم ســیلی 
خورده اســت، اما باز هــم، حاکمان 
آمریکایی در کاخ سفید جنگ دیگری 
را راه انداخته اند؛ البته این بار جنگ 

نظامی یا شبیخون فرهنگی و تبلیغات 
سیاسی نیســت، بلکه این جنگ در 
ابعاد اقتصادی و با ریشــه سیاســی 

است.
مهرعلیزاده عنوان کرد: آنان به دنبال 
ایجاد تحریم به اصطالح فلج کننده 
هســتند تا نارضایتی مردم را فراهم 
کنند و میــان دولت و نظــام فاصله 
ایجاد کنند، آنان نتوانستند بفهمند 
که این ملــت تا پای جان ایســتاده 
اســت؛ ملتی که بیش از 230 هزار 
شــهید تقدیم کرده و امروز جایگاه 
 ایران اســالمی را بهتر از گذشته، باال 

برده است.
وی با بیــان اینکه ایــن ملت صحنه 
عاشــورا را دیده اســت، گفت: امام 
حســین)ع( الگوی این ملت است؛ 
امامی که ذلت نمی پذیرد و شهادت را 
بر ننگ بیعت با یزید ترجیح می دهد؛ 

دشــمن چگونه انتظار دارد با فشار 
نظامی به تنگ بیاییم و تسلیم شویم، 
درست اســت که هیچ کس سختی 
را بر آســانی ترجیح نمی دهد، همه 
به دنبال رفاه و خوشــی و شــادی و 
اســتفاده از نعمت های الهی هستند 
ولی همه این ها زمانــی ارزش دارد 
که انســان آزاده باشــد و نه به ظالم 
 و مســتکبران و آری به حــق تعالی 

گفته باشد.
استاندار اصفهان بیان کرد: دشمنان 
در ســال ۱35۹ هوس کردند برای 
برانــدازی نظام به خــاک جمهوری 
اســالمی حمله کنند و با محاسبات 
خود، فکــر کردند پــس از 4 روز در 
تهران خواهند بــود، اما امــروز در 
چهلمین ســالگرد نظــام جمهوری 
اســالمی هســتیم و جمهــوری 
اســالمی ایران، بــه راه خــود ادامه 

می دهد، امروز عالوه بــر تجهیزات 
نظامی، دانشــمندان، کشــاورزان، 
 کارگرانــی نمونه در سراســر ایران 

وجود دارند.
وی گفــت: ما بــا تــالش و تکیه به 
خدا ایستاده ایم تا دشــمنان بدانند 
نباید با ایــن ملت بــزرگ هرگز در 
بیفتند، ملت ایران در سراســر تاریخ 
پر افتخــار بوده و هســت و امروز به 
ایمان به خدا، مســلح اســت، ما از 
تحریم هــا و تهدیدهای دشــمنان، 
فرصت هایــی خواهیم ســاخت که 
 اســتقالل اقتصادی کاملی را داشته 

باشیم.
مهرعلیزاده عنوان کرد: ما با پیروی از 
بیانات مقام معظم رهبری و تشکیل 
بســیج عمومی، پیش خواهیم رفت 
و دشمن را از تحریم هایش پشیمان 

می کنیم.

استاندار اصفهان؛ 

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:تحریم ها را به فرصتی برای دستیابی به استقالل اقتصادی تبدیل می کنیم

 اقتصاد ایران 
به افزایش تورم عادت کرده است

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه تحریم ها بار 
هزینه ای باالیی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد، گفت: 
متاســفانه عدم ارتباط بانک های ایرانی با بــازار و بانک های 
بین المللی و قطع جریان مالی با دنیا موجب فساد در سیستم 

بانکی کشور شده است.

کمیل طیبی در خصوص مشــکالت اقتصاد ایران به خصوص در دوران 
تحریم ها، اظهار کرد: اقتصاد ایران طی چنــد دهه اخیر همواره درگیر 
مشــکالت قدیمی و مزمن بوده اســت، به خصوص در چهار دهه اخیر 
سرمایه گذاری جدیدی در کشور شکل نگرفته و از سوی دیگر تکنولوژی 

سرمایه گذاری ها در تولید و صنعت به روز نشده است.
وی با انتقاد از اینکه روزبــه روز نقش دولت در اقتصاد کشــور پررنگ 
می شود، تصریح کرد: متاسفانه اقتصاد ایران به نرخ افزایشی تورم عادت 
کرده، بنابراین در چرخه اقتصاد افزایــش نرخ تورم موجب ایجاد رکود 

می شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه مسائلی همچون افزایش ساعتی نرخ دالر، 
انواع ارز، سکه و ...  روند نگران کننده ای ایجاد کرده و به روشنی می توان 
دست دالالن و واسطه گران را در اقتصاد دید، افزود: با ایجاد رفتار رمه ای 
در بازار ارز و سکه، جامعه دچار نگرانی شده و متقاضیان افزایش ارزش 

دارایی ریال به ارز و سکه در کشور بیشتر شده اند.
وی با تاکید بــر اینکه اقتصاد ایــران همواره درگیر مشــکالت بانکی 
است، افزود: متاســفانه عدم ارتباط بانک های ایرانی با بازار و بانک های 
بین المللی و قطع جریان مالی با دنیا موجب فســاد در سیستم بانکی 
کشور شده است که آثار آن در اختالس و یا رانت موسسات مالی مشهود 
است و حتی برخی نهادهای دولتی به راحتی از فرصت های رانتی خود 

استفاده می کنند.
 طیبی در خصوص آثار تحریم ها بر اقتصاد ایران، تاکید کرد: به طورقطع 
تحریم ها موجب تضعیف پایه و ستون اقتصاد ایران می شود و بار هزینه ای 

باالیی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
وی با اشاره به تورم زا بودن تحریم ها، گفت: متاسفانه افزایش نرخ تورم 
در بلندمدت بر رشد تولید اثر گذاشته و اگر برنامه درستی اعمال نشود 

تا دو سال آینده شرایط نگران کننده تر خواهد شد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: در حال حاضر غول تورم در کشور 
بیدار شــده و مردم همواره  نارضایتی خود را از افزایش قیمت ها اعالم 

می کنند.
 وی با بیان اینکه با اعمال تحریم ها ایران برخی از پتانسیل های تجاری و 
صادراتی خود را از دست می دهد و با عدم تحقق درآمدها، دچار کسری 
بودجه خواهیم شــد، اظهار کرد: با از دست رفتن فرصت های صادراتی 
کشــور، درآمدهای مالیاتی دولت نیــز کاهش می یابــد، درحالی که 
هزینه های جاری کشــور همچون حقوق کارمندان و بازنشستگان سر 
جای خود قرار دارد، در این شرایط با چاپ و نشر پول، نقدینگی غیرمولد 

در کشور شکل خواهد گرفت.
طیبی با اشــاره به راهکارهای مقابله با تحریم ها، گفــت: بهترین راه، 
مصلحت اندیشی است، چرا که با کم شدن تنش ها، تالش برای کاهش 

ریسک در اقتصاد کاهش خواهد یافت.
وی با تاکید بر ضــرورت کاهش دخالت دولــت در اقتصاد، اظهار کرد: 
سیاست های دستوری کنترل نرخ ارز و دالر دولتی، یکی از سیاست های 
اشــتباه دولت در اقتصاد اســت، درحالی که باید در تعامل با دنیا نقش 
تحریم ها کاهش دهیم، چراکه آمریکایی ها شمشــیر تحریم ها را از رو 

بسته و اصرار بر اجرای آن دارند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه جنگ دشمن با ملت ایران 
در ابعاد اقتصادی و ریشه های سیاسی است، گفت: ما تالش 
و تکیه بر خدا ایستاده ایم و تحریم ها و تهدیدهای دشمنان 
را به فرصت هایی برای دستیابی به استقالل کامل اقتصادی 

تبدیل می کنیم.
محســن مهرعلیزاده پیش از ظهر دیروز در مراسم رژه 
نیروهای مسلح اســتان اصفهان به مناسبت هفته دفاع 
مقدس اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس ملت ایران 
خود را نشان داد و ساخته شد و امروز اتحاد و انسجام و 
بزرگی ملت مسلمان ایران ناشی از مقاومت و ایستادگی 

است. 
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      امروز عالوه بر تجهیزات نظامی، دانشمندان، کشاورزان، کارگرانی نمونه در سراسر ایران وجود دارند.

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت راهسازی و معدنی در اصفهان برپا می شود 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت راهسازی، معدنی، خدمات شهری و خودروهای دیزلی از سوم مهرماه در اصفهان برپا می شود.

 این نمایشگاه در روزهای ســوم تا ششــم مهرماه به مدت 4 روز و در ادامه مجموعه نمایشــگاه های مرتبط با حوزه خودرو و حمل و نقل اصفهان در محل برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برپا می شود.در نمایشگاه امسال 2۱ شرکت در مساحتی بالغ بر 2500 مترمربع فضای نمایشگاهی حضور خواهند 
یافت و آخرین یافته ها، محصوالت و توانمندی های خود را در بخش ماشین آالت راهســازی، راهداری، معدنی، خودروهای تجاری، خودروهای حمل و نقل جاده ای، 

قطعات یدکی، ماشین آالت خدمات شهری و خدمات وابسته به نمایش می گذارند.



جریان دائمی آب در زاینده رود با بهره برداری از سد تونل سوم
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اگر اقدامات اجرایی سد تونل سوم انجام شود و تا دو سال ونیم آینده 

بهره برداری و آبگیری شود، شاهد جریان دائمی آب در زاینده رود خواهیم بود.
فتح اله معین اظهارکرد: آنچه تاکنون بر سر زاینده رود آمده حاصل عدم انجام وظیفه قانونی دستگاه های مسئول، 

نداشتن مدیریت موثر و کارا در مصرف آب زاینده رود و همچنین انجام تخلفاتی در دولت ها است.
وی با بیان اینکه زاینده رود در طول تاریخ متعلق به شهر اصفهان بوده و با نام اصفهان عجین شده است، افزود: 

متاسفانه برداشت های غیر مجاز و عدم مدیریت صحیح باعث خشکی طوالنی مدت شاهرگ حیاتی اصفهان شده 
است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: به منظور پیگیری و رفع بخشی از مشکالت مربوط به زاینده رود، اعضای شورا و 
شهردار اصفهان در دو نوبت مالقات هایی را با معاون اول رییس جمهور داشته و در سفر ایشان به اصفهان این درخواست را به صورت 

جدی مطرح کردند.
معین با اشــاره به انجام مالقات هایی با وزیر نیرو در موضوع آب و وزیر جهاد کشاورزی به دلیل مشکالت کشــاورزان، اظهار امیدواری کرد که 

پیگیری های مستمر مسئوالن استان نتیجه بخش باشد و بتوانیم باز هم شاهد جاری شدن دائمی آب در زاینده رود باشیم.

وجود 26 دشت ممنوعه در اصفهان
تداوم خشکسالی ها و افت بارندگی ها موجب شده تا 390 دشت کشور در شرایط بحرانی به سرببرند که در 
این بین 211 دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی ایران در استان های فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان 

و خراسان جنوبی قرار گرفته اند.
به  گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، تداوم خشکسالی ها، افت بارندگی ها و تبعات ناشی از کم آبی و 

بی آبی در کشور موجب شده تا از میان 609 دشت ایران، 390 دشت دارای وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی 
است که از این تعداد 255 دشت در شرایط ممنوعه و 135 دشت نیز در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار گرفته اند و 

هرگونه توسعه بهره برداری از منابع آب های زیرزمینی در دشت های یاد شده ممنوع است.
ادامه فشار به منابع زیرزمینی موجب شده است تا کسری تجمعی آبخوان های زیرزمینی کشور به 130 میلیارد مترمکعب 

برسد که حدود 106 میلیارد مترمکعب از این کسری در طی 20 سال اخیر اتفاق افتاده است و هر ساله نیز رقمی حدود 6 میلیارد مترمکعب 
به کسری مخازن زیرزمینی کشور اضافه می شود. از طرفی در حال حاضر اضافه برداشت چاه های مجاز از منابع زیرزمینی به حدود پنج میلیارد 
مترمکعب و برداشت از چاه های غیرمجاز به حدود هفت میلیارد مترمکعب رسیده است که ادامه این روند باعث شده است تا بیش از 90 درصد 

پتانسیل منابع آب زیرزمینی کشور در دشت های ممنوعه قرار بگیرد.

هنوز پرونده موسســات 
اعتباری غیرمجاز بســته 
نشده و اموال این موسسات 
به طــور کامل بــه بانک 
مرکزی به عنوان قیم این 
موسســات در پرداخت 
خســارت مالباختــگان 
پرداخت نشده است، که پرونده جدیدی 
از سوءاستفاده و کالهبرداری مالی ده ها 
میلیارد تومانی از افرادی رو شده است که 
به دنبال کسب سود بیشتر آن هم در فضای 
خاکستری اقتصاد ایران بوده اند. این بار اما 
دیگر صحبت از سپرده گذاری در موسسات 
اعتباری بدون شناسنامه نیست که ده ها 
شعبه در گوشــه و کنار این کشور ایجاد 
کرده بودند؛ بلکه نوع مدرنی از کالهبرداری 
شکل داده و بدون اینکه فرد سرمایه گذار 
بداند که طرف معامله اش کیست، صرفا با 
برخی نشانه هایی که می تواند محلی برای 
سرمایه گذاری سودآور باشد، بده- بستان 

شکل می گیرد.

  پشت پرده سرمایه گذاری های 

وسوسه انگیز
البته بخش دیگــری از ماجــرا عمال به 
سیاســتگذاری های اقتصادی کشور هم 
بازمی گــردد؛ همان سیاســت هایی که 
اوضاع را برای بازارهای سرمایه گذاری در 
بسیاری از رشته ها سخت و دشوار کرد و 
سرمایه گذاری های سرگردان بسیاری را با 
سودای کسب سود بیشتر و حتی با انگیزه 
حفظ ارزش دارایی، روانه برخی معامالت 

سودآور، اما پرریسک کرد.
 با اوج گیری تغییرات و نوســانات قیمتی 
سکه و دالر در بازار، بسیاری از مردم به این 
فکر افتادند که سرمایه های هر چند اندک 
و در برخی مواقع کالن خود را روانه بازارها 
و فعالیت هایی کنند که عــالوه بر اینکه 
سودآوری مناسبی برایشان داشته باشد، 
ارزش  سرمایه شان را هم حفظ کند؛ غافل 
از اینکه ممکن حرکت های سوداگرایانه 
در بازار طال و ارز، نه تنها ارزش پولشان را 
حفظ نکند و برایشان سودآور نباشد، بلکه 

کل دارایی شان را هم بر باد دهد.
نکته حائز اهمیت در این میان، عدم توجه 
بسیاری از ســرمایه گذاران به اعتبار آن 
دسته از سرمایه پذیرانی است که در این 
شرایط نابه ســامان اقتصادی، سودهای 
غیرمتعارف را به آنها پیشنهاد می دهند 
که برخــی از آنها، عمال پایدار نیســت و 
ریسک باالیی را به همراه دارد. به این معنا 
که بسیاری از ســرمایه گذاران در پرونده 
خرید و فروش آنالین سکه و طال که اکنون 

هم با مشکل مواجه شده اند و تا حدودی 
مالباخته به شمار می روند، بدون توجه به 
برخی فاکتورهای اصلی اعتماد به طرف 
دوم سرمایه گذاری  که عمال سرمایه پذیر 
نامیده می شود، اقدام به انتقال وجوه مالی 

کرده اند.
شــاید وجه مشــترک ایــن پرونده هم 
با موسســات اعتباری غیرمجاز تنها در 
مواردی کوچک خالصه شود که توانسته 
اعتماد ســرمایه گذاران و مردم را جلب 
کند. در موسسات اعتباری غیرمجاز تعداد 
شعبی که به صورت آشکارا و با وجود تعداد 
باالی دستگاه های نظارتی و ناظری قوی 
همچون بانک مرکزی هر روز از صبح زود 
مطابق با روال ادارات دولتــی و بانک ها 
کرکره های خود را باال می دادند و با پایان 
ساعات اداری و بعضا بیشتر، چراغ کسب و 
کار خود را خاموش می کردند و به فعالیت 

روزانه خود پایان می دادند.

  تکرار پرونده موسسات اعتباری 
غیرمجاز در معامالت آنالین سکه

مردم هم اغلب بی توجه به هشــدارهایی 
که نهادهای سیاستگذاری همچون بانک 
مرکزی اعالم می کردند، تنها به سواالت 
کوچکی از شــعب بابت کســب اعتماد 
بیشتر بسنده کرده و در مقابل این پاسخ را 
دریافت می کردند که مشکلی وجود ندارد 
و در حال طی مراحــل قانونی برای اخذ 
مجوزهای الزم از بانک مرکزی هستند؛ 

برخی از همین موسسات هم که بعضا با 
نام های مقدســی برای جلب اعتماد هر 
چه بیشتر مردم شکل گرفته  بودند، خود 
را تحت نظارت بانک مرکزی می دانستند، 
در حالیکه نه ســپرده قانونــی نزد بانک 
مرکزی داشتند و نه به تعهدات موسسات 
اعتباری مجاز و بانک ها برای سپرده گیری 
 از مــردم، نــزد سیاســتگذار پایبنــد 

بودند.
در هر حال داســتان هر چه که بود، ارایه 
ســودهای موهومی به مــردم و برخی 
ســرمایه گذاری های همین موسســات 
در بازار ملک و امالک ســبب شد که آنها 
یکی پس از دیگری اعالم ورشکســتگی 
کرده و صاحبانشــان متواری شوند؛ یا در 
حالت خوشــبینانه، سرپرستی آنها برای 
ساماندهی به ســایر بانک ها و موسسات 

اعتباری مجازی سپرده شود تا بلکه سامان 
بگیرند؛ به خصوص اینکه بسیاری از افرادی 
که ســمت هیات مدیره این موسسات را 
یدک می کشــیدند، نه علــم مدیریت 
مالی می دانســتند و نه به قواعد و قوانین 
سرمایه گذاری آن هم از نوع بانکداری آشنا 
بودند، بلکه آنها فقط ولع کسب سرمایه 
بیشتر از مردم را داشته و با طرح درصدهای 
باال برای نرخ سود بانکی، سرمایه گذاران 
را اغوا می کردند. اما تمــام آرزوها و آمال 
سرمایه گذاران این موسسات، به یکباره 
نقش بر آب شــد و نه تنها دیگر خبری از 
نرخ های سود باال برای ســپرده ها وجود 
نداشت، بلکه حتی بازگشت اصل سپرده ها 
هم با اما و اگرهای بسیار مواجه بود. حال 
همان داستان و سناریوها البته در سطح 
کوچکتر خود، دوباره تکرار شده است. این 

بار اما نه برای نرخ سود بانکی، بلکه برای 
خرید و فروش آنالین سکه و طال.

  خرید و فروش آنالین سکه و طال 
ممنوع است؟

این اظهارات در شرایطی مطرح می شود 
که مطابق با قوانین بانک مرکزی، خرید 
و فروش آنالین سکه و طال ممنوع است 
و مجوز چنین کاری به هیچ مرجعی داده 
نشده است. این در حالی است که اتحادیه 
طال و جواهر هم هشدار داده است  که به 
هیچ ســایتی برای خرید و فروش آنالین 
سکه و طال مجوز نداده اســت، بنابراین 
مردم باید در ایــن رابطه، دقت کافی را به 
عمل آورده و اســتعالمات الزم را قبل از 
هر گونه سرمایه گذاری در این خصوص 

انجام دهند.

این بار خریداران آنالین سکه و طال ضرر کردند؛  

داستان تکراری مالباختگان سرمایه گذاری های وسوسه انگیز

 در این فضای 
مه آلوده اقتصادی، 

مردم نباید به راحتی 
سرمایه های خود را وارد 

سرمایه گذاری های به 
ظاهر سودآور اما بی پایه 
و پرریسکی کنند که نه 
تنها سودی نصیبشان 

نمی کند، بلکه اصل 
سرمایه هایشان را هم به 

باد می دهد.

پرونده جدیدی از اعتمادهای بی پایه بر سودآوری حداکثری 
رو شــده و اینبار مالباختگان خریداران آنالین سکه و طال 
هستند، اما آیا دولت باز هم مثل موسسات غیرمجاز،جور این 

سوءاستفاده را خواهد کشید؟
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عمده سپرده های مردم 
در کدام بانک هاست؟

در شــبکه بانکی، ایــن بانک های 
خصوصی هستند که بیش از 10۷۷ 
هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۷0 
درصد از مجموع سپرده های بانکی 
را در اختیار داشته و فاصله زیادی 
از این نظر با بانک هــای تجاری و 

تخصصی دارند.
مجمــوع ســپرده های بخــش 
غیردولتــی در شــبکه بانکی در 
آخریــن آمارها به حــدود 1560 
هزار میلیارد تومان می رســد که 
این رقم عمــده نقدینگی بیش از 
1600 هزار میلیاردی را تشــکیل 
می دهد. این در حالی اســت که از 
بین سپرده های شــبکه بانکی که 
در سه بخش بانک های خصوصی، 
تخصصی و تجــاری قــرار دارند، 
 عمــده آن در بانک های خصوصی 
ســپرده گذاری شــده اســت؛ به 
طوری که در پایان تیرماه مجموع 
سپرده های بانک های خصوصی به 
حدود 10۷۷ هــزار میلیارد تومان 
رسیده که در مقایسه با رقم ۷5۷ 
هزار میلیارد تومانی تیرماه 1395 
حدود 300 هزار میلیارد تومان رشد 

را در دو سال اخیر نشان می دهد.
به هرحال این بانک هــا هم از نظر 
تعدادی بخش زیادی از حدود 35 
بانک و موسسه اعتباری فعال دارای 
مجوز در شــبکه بانکی را تشکیل 
می دهند و هم اینکــه بانک های 
خصوصی در ســال های اخیر در 
پرداخت سود و طرح های تشویقی 
برای جذب سپرده نیز فعالیت های 

خاص خود را داشته اند.
اما بانک های تجاری با حدود 315 
هزار میلیارد تومان سپرده در رده 
دوم سپرده های بانکی قرار دارند، که 
این رقم در مقایسه با تیرماه 1395 
که حدود 1۸5 هزار میلیارد تومان 
ســپرده بخش غیردولتی در این 
بانک ها قرار داشــت تا 130 هزار 
میلیارد تومان رشد دارد. بانک های 
تخصصــی نیز کــه تعدادشــان 
محدودتر اســت فقــط 16۷ هزار 
میلیارد تومان از مجموع سپرده های 
بانکی را در اختیار دارند که به نسبت 
تیرماه 1395  ایــن رقم حدود 60 
هزار میلیارد تومان افزایش نشان 

می دهد. 
در حال حاضر نرخ ســود سپرده در 
بانک ها بر اساس مصوبه شورای پول 
و اعتبار 15 درصد برای سپرده ساالنه 
و تا 10 درصد برای سپرده کوتاه مدت 
است. در دو سال اخیر شورای پول و 
اعتبار مصوبه جدیدی برای کاهش 
نرخ سود نداشته، اما در سال گذشته 
با توجه به انحرافی که بانک ها در سود 
داشتند، بانک مرکزی در بخشنامه ای 
آنها را ملزم به کاهش نرخ ســود تا 
حداکثر 15 درصد کرد. این در حالی 
است که با وجود نقدهایی که به باال 
بودن نرخ سود مطرح می شود، بعید 
اســت با توجه به شــرایط موجود 

اقدامی در این باره انجام شود.

ایسنا
خـــبـــر
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گردشگری

ارزان ترین کشورها برای سفرهای طوالنی
 ایران در صدر

روزنامه انگلیسی »دیلی تلگراف« درحالی 
ارزان تریــن مقاصــد را برای ســفرهای 
طوالنی مدت پیشنهاد کرده که در بین آن ها 
ایران به عنوان انتخاب نخست پیشنهادی به »گردشگران مقتصد« 
معرفی شده، این درحالی است که وزارت خارجه انگلیس اخیرا به 

شهروندان دو تابعیتی برای سفر به ایران هشدار داده است.

مقاصد ارزان درحالی برای تعطیالت زمستانی پیشنهاد شده اند که تبلیغات 
منفی علیه برخی کشورها مقاومت هایی را در پذیرش حقایق ایجاد کرده است. 
با آن که روزنامه تلگراف برای معرفی »ارزان ترین مقاصد مناسب سفرهای بلند 
مدت« به سه مرجع آماری معتبر استناد کرده اما در نهایت نظران کاربران آن 
نشان می دهد »امنیت« همچنان شاخصی در اولویت و مهم تر از »ارزانی« 

است.
آفریقای جنوبی از جمله مقاصد ارزانی است که خیلی ها با توجه به درگیرهای 
داخلی و تبلیغات سیاه درباره شــرایط اجتماعی و فرهنگی مردمش، آن را 
به عنوان گزینه ســفر انتخاب نمی کنند، با این حال »Post Office«  )یکی 
از بزرگترین زنجیره های خدمات مالی انگلیس( در گزارش ساالنه که پاییز 
اخیر منتشــر کرده »کیپ تاون« را در آفریقای جنوبی به عنوان ارزان ترین 
مقصد ســفرهای بلندمدت معرفی کرده است. شــاخص های این انتخاب 
میانگین قیمت مواد غذایی، نوشــیدنی و خریدهای ضروری در 3۴ مقصد 

سفر بوده است.
»توکیو« با سبدی شــامل 10 قلم مصرفی رایج در ســفر به ارزش 51.۴۸ 
پوند، با فاصله کمی از کپ تاون، رتبه دوم این رده بندی را به دســت آورده 
 که پس از آن بالی )اندونزی(، مومباســا )کنیا( و هویــی آن )ویتنام( قرار 

گرفته اند.

آفریقای جنوبی پایین ترین ارزش 
ارزی را در دو سال اخیر داشته، به 
طوری کــه ارزش هر پوند انگلیس 
هجده یا نــوزده رانــد )واحد پولی 
آفریقای جنوبی( است، درحالی که 
زمستان گذشته ارزش این پول 15 
راند بود. به گزارش Post Office در 
شــهری مثل »کپ تاون« یک وعده 
شــام که شــامل پیش غذا، خوراک 
اصلی و دسر است به همراه یک بطری 
نوشــیدنی برای دو نفر فقط 30 پوند 

می شود.
وضعیت در »توکیــو« به گونه دیگری 
است، با این که رتبه دوم فهرست مقاصد 
ارزان برای ســفرهای طوالنی را دارد، 
اما قیمت ها در این کشــور به نســبت 
 زمســتان گذشــته 1۷ درصد افزایش

 داشته است.
Post Office دریافتــه کــه قیمت ها در 
1۴ مقصد از بین 3۴ استراحتگاه آمارگیری شده، همچون ریودوژانیرو )33 
درصد(، کپ تاون )20 درصد( و کانکون )1۸ درصد( به ترتیب بیشــترین 

کاهش را داشته اند.
در انتهای این جدول رده بندی، شهر »ماهی« )سیشل( قرار دارد که 10 قلم 
مصرفی رایج در آن میانگین 192.۴۷ پوند هزینه برمی دارد. به عنوان مثال 
قیمت یک وعده شام برای دو نفر در این شهر 126.۸۴ پوند می شود. ابوظبی، 
دبی، باربادوس و لس آنجلس نیز با عنوان پنج شهر گران، انتهای این جدول 

را کامل می کنند.
این آمارها از دیدگاه جهانگردان مجرب مقایســه چندان دقیقی نیســت؛ 
چرا که هزینه هتل و پرواز در آن محاســبه نشــده و تنها هزینه های رایج 
در محل درنظر گرفته شــده اســت. عالوه بر این واضح نشــده که آن  10 
مورد درنظر گرفته شده برای تعیین شــاخص ارزانی، دقیقا چه بوده است 
و آیا به همه هزینه کرد گردشــگران در مقصد توجه شــده یا ذائقه  قشــر 
خاصی از جامعه انگلیس را که چندان اهل ماجراجویی در ســفر نیســتند 
 و از مراکز  معمول توریســتی اســتفاده می کنند، هدف این محاســبه ها 

قرار داده است.
واضح است که مطالعه Post Office دقیق نیست،  به عنوان مثال در »دهلی« 
که رتبه سیزدهم این رده بندی را دارد گزارش شده با ۸0.۴2 پوند می توان یک 
وعده کامل شام شامل پیش غذا، غذای اصلی و دسر سفارش داد، قیمتی که 
هزاران کوله گرد )backpackers( را متعجب کرده است چرا که به گفته آن ها 
در این شهر با چند پوند می توانند در رستوران هایی )با سرویس های بوفه ای( 

هر چه می خواهند بخورند.
Post Office اعالم کرده این جدول از مجموعه اطالعات متخصصان سفرهای 
بلندمدت و دفاتر ملی و منطقه ای گردشگری کشورهای شرکت کننده در 
این آمارگیری، تهیه شده و قیمت ها با توجه به استراحتگاه های برجسته این 

مقاصد درنظر گرفته شده است. 
همچنین اطالعات از اینترنت در تایید درستی قیمت ها به صورت گزینشی 

استخراج شده است. 

ایسنا
گـــزارش

بانک و بورس

معامالت بیت کوین در ایران کاهش یافت
رییس هیئت مدیره انجمن بالکچین ایران گفت: بعد از ممنوعیت معامله ارزهای رمزنگاری شده از جمله 

بیت کوین در ایران حجم معامالت بیت کوین از هزار به 300 بیت کوین کاهش یافت.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سپهر محمدی درباره تصمیمات دولت برای استفاده از بستر ارزهای رمزنگار، 
افزود: در صورتی که دولت تصمیم بگیرد تا صرفا بخش دولتی در حوزه رمز ارزها فعالیت داشته باشد و بخش خصوصی 
قابلیت ورود به مساله و فعالیت گسترده اقتصادی و علمی نداشته باشد، کشور در آینده به مشکل برمی خورد و ممکن 
است که در آینده دولت مشوق هایی که هم اکنون به پیام رسان های بومی برای گسترش و جذب کاربر و خروج کاربران 
از پیام رسانی خارجی مانند تلگرام را در دستور کار داده است را در آینده ای نه چندان دور برای دورنگهداشتن مردم از 

کوین ها و مشکالت احتمالی آن ها با صرف منابعی نسبت به راه اندازی رمز ارزهای داخلی انجام دهد.
محمدی با اشاره به رمز ارز ملی، اظهار داشت: تا به امروز نمونه رمز ارز ملی موفقی که کشوری ساخته باشد وجود ندارد 
و ارز رمزنگار ایران در صورتی می تواند موفق باشد که بخش خصوصی به عنوان محرک اقتصادی قابلیت استفاده از 

این بستر را با چارچوب های تعریف شده داشته باشد.
رییس انجمن بالکچین افزود: رمزارز ملی صرفا همان رمز ارزی است که بانک مرکزی با همکاری شرکت خدمات 
انفورماتیک فعال بستری را برای آن توسعه داده و سایر رمز ارزهایی که توسط بخش دولتی یا خصوصی توسعه پیدا 

می کنند به عنوان ارز رمزنگار محسوب می شوند.

   بیت کوین تحریم را دور می زند اما محدود است
وی درباره ادعای دور زدن تحریم ها با بیت کوین و کمک این رمز ارز به اقتصاد کشور در شرایط تحریم گفت: دور زدن 
تحریم با بیت کوین ممکن است اما محدود تلقی می شود این در صورتی است که با بهره گیری از تکنولوژی بالکچین 
)زنجیره بلوک( می توان تحریم ها را در ابعادی بدون محدودیت پشت سر گذاشت؛ در واقع به منظور حجم کارکرد 
این دو موضوع باید به این نمونه اشاره داشت که  با استفاده از بیت کوین می توان 100 میلیون دالر در روز جا به جایی 
داشت اما بالکچین توانایی حجم معامالت روزانه چند میلیارد دالری دارد و همین مساله مهم باید در دستور کار قرار 
گیرد و به جای استفاده از بیت کوین به عنوان محصول، جهت گیری کشور بهره گیری از زیرساخت بالکچین برای 

پشت سر گذاشتن تحریم ها باشد که می تواند به اقتصاد کشور کمک کند. محمدی تاکید 
کرد: بازار ارز در چند وقت اخیر سیاست های متعددی را تجربه کرد که عمده آن ها 

در سایه بی تدبیری جواب نداد و انتظار می رود به منظور تکرار نشدن این تجربه در 
بازار ارزهای رمزنگار تدابیر درست و سنجیده ای انجام شود که از جمله آن ها باید 

به قانونی شدن معامله بیت کوین صرفا از طریق صرافی های 
مجاز و تحت نظر بانک مرکزی اشاره داشت.
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رویداد استارتاپی حوزه نرم افزارهای دریایی برگزار می شود
رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ گفت:به منظور 
جذب سرمایه برای شرکت های نوپا و اســتارتاپ ها و با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و استارتاپی 

کشور، رویداد استارتاپی در حوزه نرم افزارها )اپلیکیشن های( دریایی برگزار می شود.
 اسماعیل قادری فر با تاکید بر توسعه زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور، یکی از خالهای زیست بوم 

نوآوری و استارتاپی کشور را نبود فرصت ها و بسترهای جذب سرمایه دانست.وی با اشاره به برگزاری 
رویداد استارتاپی در حوزه اپلیکیشــن های دریایی؛ در آبان ماه ســال جاری با حضور سرمایه  گذاران و 

شرکتهای نوپا، استارتاپ ها و ایده پردازان این حوزه، هدف از برگزاری این رویداد را مواجهه و مذاکره مستقیم 
و رودرروی صاحبین ایده و استارتاپ ها با سرمایه گذاران برای جذب سرمایه عنوان کرد.به گفته وی این رویداد در دو 

بخش عمومی )شامل ارایه استارتاپ ها و ایده ها ( و اختصاصی )جلسات مذاکره سرمایه گذاران و استارتاپ ها( برگزار می شود و 
استارتاپ ها می توانند طی آن به جمع زیادی از سرمایه گذاران دسترسی داشته باشند.رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت 
علمی تاکید کرد: سرمایه  گذاران نیز پس از برگزاری جلسات خصوصی و بررسی مسائلی همچون ویژگی استارتاپ ها و میزان پیشرفت 

ایده، مشتریان جذب شده، حجم بازار و میزان فروش به ارزیابی آنها پرداخته و برای سرمایه گذاری در آنها اعالم نظر خواهند کرد.

ISFAHAN
N E W S

رییس اتحادیه 
فروشندگان موبایل: 

قیمت موبایل ارزان 
نخواهد شد

رییس اتحادیه فروشندگان 
گوشی تلفن همراه با بیان 
اینکه قیمت گوشی به نرخ 
ارز مرتبط اســت، گفت: 
 نباید توقع داشت که با ورود 
گوشی های تازه وارد، گوشی 

در بازار ارزان شود.

ابراهیــم درســتی دربــاره 
آخرین وضعیت گوشی های 
ترخیص شــده با ارز دولتی از 
گمرک و زمــان توزیع آن در 
بازار، اظهار داشت: شنیده ها 
حاکی از آن است که ظرف یک 
 هفته این گوشی ها در کمیته

 قیمت گذاری، تعیین تکلیف 
شده و وارد بازار شود.

وی بــا بیــان اینکــه وزرای 
 ارتباطــات و صنعــت در

 کمیته ای دراین باره تصمیم 
گیری خواهند کــرد، گفت: 
ورود این تعداد گوشی به بازار 
و نیز گوشی های توقیف شده 
می تواند تا حدودی وضعیت 
نابســامان بازار گوشی را بهتر 
کند اما این به معنای آن نیست 
که قیمت ها ارزان شــود. چرا 
که نرخ گوشــی به ارز وابسته 
است و بسیاری از گوشی هایی 
که هم اکنون در بازار هستند با 

ارز آزاد وارد شده اند.
رییس اتحادیه فروشــندگان 
گوشــی تلفن همراه با اشاره 
بــه اینکــه ثبت ســفارش 
برای گوشــی هایی که با ارز 
آزاد وارد کشــور می شــوند، 
آزاد شــده اســت، ادامه داد: 
 منتظــر قیمــت گــذاری 
گوشــی هایی که با ارز دولتی 
وارد شده اند هســتیم تا این 
گوشی به ســرعت به دست 
فروشندگان برســد و منافع 
مصرف کننده نیز در آن دیده 

شود.
درســتی تاکیــد کــرد: قرار 
است قیمت گوشــی موبایل 
برمبنای ارز ثانویه محاســبه 
و قیمت گذاری شــود و مازاد 
ارز دولتــی ۴۲۰۰ تومانی، از 
صندوق دولت پرداخت شود. 
براین اســاس باید در انتظار 
 لیست قیمت ها و نحوه توزیع

 گوشــی های ترخیص شده 
بــرای ورود با بــازار در هفته 

آینده باشیم.
با وجــودی که اواخــر هفته 
گذشــته وزیــر ارتباطات در 
توییتی از موافقت هیات دولت 
با ترخیص ۶۰۰ هزار گوشــی 
مانده در گمرک، خبر داد اما 
هنوز این گوشــی ها به بازار 
تزریق نشده است و نحوه ورود 
و قیمت گذاری آنهــا در بازار 

مشخص نیست.
هم اکنــون نرخ گوشــی در 
بــازار بــا افزایــش صعودی 
برخــی   همــراه اســت و 
مــدل های جدیــد برندهای 
پرطرفدار، حــدود ۱۰ تا ۱۵ 
 میلیون تومان قیمــت داده 

می شود.
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ماجرای جالب 
تنها هیوندای 
آزرا مدل 2018 
موجود در کشور

اسفند ماه سال گذشته بود که نمایندگی هیوندای خودروی آزرا مدل ۲۰۱8 را با 
قیمت 37۰ میلیون تومان پیش فروش کرد. اما برنامه نماینده هیوندای در ایران 
یعنی کرمان موتور بری عرضه آزرا های مدل ۲۰۱8 خرداد ماه سال جاری اعالم 
شــده بود که با توجه به ممنوعیت چند ماه اخیر واردات خودرو به تعویق افتاد و 
اخیرا تنها تصاویر یک دستگاه از خودروهای مذکور در شبکه های اجتماعی منتشر 

شده است.
در زمان ثبت نام خودرو مبلــغ ۱۵۰ میلیون تومان به عنــوان پیش پرداخت از 
خریداران دریافت شده و مابقی قیمت آزرا یعنی ۲۲۰ میلیون تومان دیگر نیز در 

نیمه مرداد ماه امسال از مشتریان دریافت حساب شد.
 براســاس شــایعات قیمت نهایی که در بازار برای هیونــدای آزرای ۲۰۱8 اعالم

 می شود چیزی در حدود 8۵۰ تا 9۰۰ میلیون تومان است.
اما جالب اســت بدانید که در واقع تاکنون تنها یک نمونــه از این خودروها تنها با 
هدف پش سر گذاشتن آزمایشات فنی مربوط به سازمان استاندارد از گمرک کشور 
ترخیص شده است و با توجه به قانون ممنوعیت واردات خودرو به کشور مشخص 
نیست که سرنوشت خودروهای ثبت نام شده توسط مشتریان چه خواهد شد. در 
صورت صدور مجوز ترخیص خودروهای مذکور از گمرک، این احتمال وجود دارد 
که سری اول ثبت نامی به مشتریان تحویل داده شود و با قیمت های نجومی )بیش 
از 8۰۰ میلیون تومان( در بازار آگهی شــوند، اما در پی توقف فعالیت هیوندای در 
ایران و با ادامه دار شــدن ممنوعیت واردات، کمی بعید به نظر می رسد که عرضه 

آزرا جدید در کشور ادامه دار شود.

آیا از کپی رایت 
استارتاپ خود 

 محافظت 
می کنید ؟

کپی رایت یکی از چالش های استارتاپی است که بازه زیادی از محصوالت و خالقیت ها را 
در بر می گیرد و الزمه هر هنرمند و هر نویسنده یا حتی مالک یک استارتاپ است . در حال 
حاضر در ایران نیز این مساله مهم مورد توجه مالکین استارتاپ ها نیز قرار گرفته است و 
حتی اگر ایده ای بین المللی نیز دارید می بایست نسبت به ثبت جهانی یا ثبت ایده خود 
در کشورهای مهمی مثل آمریکا اقدام نمایید . پروسه ثبت کپی رایت که توسط دولت 
فدرال آمریکا انجام می پذیرد هزینه ای در حدود ۱۰۰ دالر در بردارد ولی می تواند تا مدت 

طوالنی از هویت فعالیت و استارتاپ شما محافظت نماید .
حق انحصاری بهره برداری اساسا از لحظه   تولید اثر به وجود می آید اما برای استفاد ه   قانونی 
از آن باید در دفاتر قانونی ثبت شده باشد. قبل از ثبت حق امتیاز باید مطمئن شوید که 
خودتان حق تکثیر اثر دیگری را نقض نکرده اید. اگر از ترانه های یک موسیقی، یک تصویر 
یا گزیده ای از آثار دیگران بدون اجازه  آن ها در کتاب خود استفاده کرده اید، به دلیل نقض 

قانون کپی رایت تحت تعقیب قرار خواهید گرفت.
در پاره ای موارد استفاده از نتیجه  تحقیق، انتقاد یا اقتباس از دیگران در دسته بندی  استفاده  

منصافانه قرار می گیرد و نیازی به کسب اجازه ندارد. 
البته این اختیار بستگی به مقدار اطالعات استفاده دارد که فقط قاضی، بر اساس قوانین 
کشور و محل تولید اثر، صالحیت اظهار  نظر در این مورد را دارد. به هرحال بهتر است از قبل، 
رضایت مکتوب صاحب اثر را اخذ کرده باشید. در غیر این صورت بدون مشورت اشخاص 

آگاه به قوانین، بی گدار به آب نزنید.
این نکته را مد نظر داشته باشید که کپی رایت از ایده و خالقیت شما محافظت نمی کند و 

تمامی این موارد می بایست در قالب یک متن یا طرح Drawing باشد .

تــــازه هـــا

دیجیاتو
خــبـــر

جی اس ام
ایران استارتاپخــبـــر

خــبـــر

در ادامــه مــی توانید 
پنج نمونه از اشتباهات 
رایجی را از نظر بگذرانید 
که رهبران دنیای کسب 
و کار با مرتکب شدن آنها 
اعتماد کارکنان خود را 
از دســت می دهند. به 
خاطر داشته باشید که اگر در جایگاه 
رهبر یک ســازمان، شــرکت یا تیم، 
 هر یــک از این اشــتباهات را مرتکب 
شــده اید، هیچ گاه بــرای تغییر دیر 

نیست.

    1- بی توجهی به استعداد ها و 
نقاط قوت اعضای تیم

عدم شناســایی و درک نقاط قوت و 
اســتعداد های منحصر به فرد اعضای 
تیم و نحوه ی بهره گیری از آنها برای 
باال بــردن عملکرد تیم بــه طور قطع 
یکی از عوامل نابود کننده ی مدیریت 
شماست. هر کســی به اســتفاده از 
ویژگی ها و اســتعداد های منحصر به 
فرد خود شــدیدا  عالقه دارد. بهترین 
رهبــران دنیای کســب و کار آنهایی 
هســتند که با پیدا کردن نقاط قوت 
اعضای تیم خود و بیرون کشیدن آنها 
رابطه ی عمیق تری با اعضای تیم خود 
برقرار می کنند؛ رابطــه نزدیکی که 
در نهایت باعث می شــود افراد بازده 

باالتری داشته باشند.

   2- احتکار اطالعات
اصلی ترین علت آنکه رهبران اطالعات 
را نزد خــود نگه می دارنــد و آنها را با 
اعضای تیمشان در میان نمی گذارند 
این اســت که مــی خواهنــد قدرت 

و کنتــرل خــود را روی تیــم حفظ 
 کنند. همیــن کنترل گــری یکی از 
اثربخش ترین راه هــای از بین بردن 
اعتماد میان رهبــر و اعضای تیمش 
محســوب می شــود. به رهبری که 
برای کنترل کردن محیط و انســان 
 های اطراف خود اطالعات را گروگان 

می گیرد نمی توان اعتماد کرد.
خالف این حالت رهبری اســت که با 
احساس مســئولیت اطالعات مهم را 
با اعضای تیمش در میان می گذارد و 

شفافیت خود را با آنها حفظ می کند.

    ۳- مدیریت ذره بینی
مدیران ذره بینی نیز مثــل مورد باال به 
 خاطر اعمــال قدرت دســت به چنین 
کار هایی می زنند. قدرت نیز برای کنترل 
کردن دیگران مورد استفاده قرار می گیرد. 
اجازه ندهید انگیزه هایی مثل جلوگیری 
از اشــتباه یا حصول اطمینــان از خوب 
پیش رفتن کار ها شــما را به دخالت در 
امور و وظایف کارکنان خود وادار کنند. 
اما چگونه؟ برای این کار سه راه پیشنهاد 

می شود:

* اول اینکه به فرایند اســتخدام خود 
خوب دقت کنیــد. آیا بــرای ارزیابی 
سازگاری متقاضیان با موقعیت شغلی 
مــورد نظر یا مقایســه مهــارت های 
رفتاری مطلوب خود جدا از مهارت های 
فنی و تخصصی، ســوال های مناسبی 

می پرسید؟

* دوم اینکه آیا اعضای تیم شــما به 
درستی آموزش می بینند؟ آیا فرایند 
جذب مشــارکت برانگیزی دارید که 

تاکید آن روی توسعه تیم باشد؟

* در آخــر، آیــا بــه بازخورهایی که 
 از ســمت کارکنــان خــود دریافــت
 مــی کنید گوش مــی کنیــد؟ آیا در 
واکنش به این بازخور هــا کاری انجام 
می دهید؟ این بازخور هــا به برطرف 
شدن نیاز های کارکنان و بهبود شخصی 
آنها و در نتیجه کسب و کار شما کمک 
خواهند کــرد. اگر وقتی نیــرو های با 
 استعدادی استخدام می کنید که شما و 
 ارزش های شــرکت شــما را محترم 

می شــمارند آنهــا را بــرای موفقیت 
توانمنــد کنید و قدرت خــود را با آنها 
سهیم شوید، اعتماد آنها را نیز به شدت 
جلب خواهید کرد و در مســیر شــکل 
 دهی یک تیم فــوق العاده قرار خواهید 

گرفت.

 4- همیشه حرف آخر را زدن
در ادبیات رهبری، کســی که همیشه 
کارمندانش را وادار مــی کند به او در 

مورد تــک تک کار هایشــان گزارش 
 بدهند، همیشــه حق را بــا خودش

 مــی داند و همیشــه حــرف آخر را 
خودش مــی زنــد، فردی بــا هوش 
 هیجانی )EQ( پاییــن در نظر گرفته 

می شود.
چنیــن فــردی وقتی دیــدگاه های 
دیگران را جویا نشود، به ویژه در آستانه 
تغییر )به خاطر ترسناک بودنش از نگاه 
کارکنان( مورد اعتمــاد واقع نخواهد 

شد. 
 وقتــی رهبــر یــک کســب و کار 
چشــم اندازی برای آن در نظر نگیرد 
یا در دنبال کردن این چشــم انداز به 
صدای جمعی اعضــای تیمش گوش 
نکند، اعضای تیم او احتماال  احساس 
اهمیت، احترام و ارزش خود را از دست 

خواهند داد.
در نتیجه روز به روز بیشتر دچار انفعال 
می شــوند و بر نارضایتی شان افزوده 

خواهد شد.

۵- در دسترس نبودن
برخی جلســات )نه همــه آنها( مهم 
 و ضــروری هســتند. همه مــا این را

 می فهمیم. اما وقتی رهبران جلسات 
غیر ضروری برگزار می کنند و در عوض 
وقت به مراتب کمتری را به جلســات 
یک به یک با اعضای تیم خود اختصاص 
می دهند، این پیــام را به آنها منتقل 
می کنند که برایشــان اهمیتی قائل 
نمی شوند. شــاید در واقعیت اینطور 
نباشد اما این برداشتی است که اعضای 
تیم از این رفتار خواهند کرد. اگر می 
خواهید چنین پیامــی را به کارکنان 
خود منتقل نکنید برای جلسات یک 
به یک ۱۵ تا ۲۰ دقیقــه ای با هر یک 

وقت خالی کنید.
اگر اعضای تیم شــما بــرای در میان 
گذاشــتن دغدغــه ها، ســواالت، یا 
راهنمایــی گرفتــن از شــما وقــت 
خواستند، این زمان را در اختیارشان 

قرار دهید.

۵ نشانه رهبری ضعیف؛

انگیزه کارمندان را  از بین نبرید!

وقتی رهبر یک کسب 
و کار چشم اندازی 

برای آن در نظر نگیرد 
یا در دنبال کردن این 
چشم انداز به صدای 

جمعی اعضای تیمش 
گوش نکند، اعضای 

تیم او احتماال  احساس 
اهمیت، احترام و 

ارزش خود را از دست 
خواهند داد.

بهترین رهبران دنیای کسب و کار به برطرف کردن نیاز های 
کارمندان خود از هر نسلی که باشند متعهد هستند. هرچه 
باشد، نیاز های کارکنان در سنین مختلف و در برهه های 
مختلف زندگی می تواند تفاوت زیادی با یکدیگر داشته 

باشد.
یکی دیگر از ویژگی های رهبران برتر این است که به شدت 
حواسشان به مواردی که برای حفظ کیفیت باالی رهبری خود 
باید از آنها اجتناب کنند هست. آنچه در ادامه می خوانید نیز 

روی همین نکات متمرکز خواهد بود.

رنگ بندی 
پرچمدار میت 20 
هوآوی، و چالش 

کهکشانی ها

براساس یک گزارش هوآوی احتماال پرچمداران سری میت ۲۰ را در نسخه ای با رنگ سبز 
ارایه خواهد داد؛ همچنین نسخه دیگری از میت ۲۰ و میت ۲۰ پرو با رنگ Twilight معرفی 
خواهد شد.شــرکت هوآوی به زودی از پرچمداران جدید خود از خانواده میت رونمایی 
خواهد کرد؛ میت ۲۰ و میت ۲۰ پرو که جانشین میت ۱۰ و میت ۱۰ پرو می شوند، در دو 
رنگ مشکی و آبی در دسترس قرار خواهند گرفت. همچنین ظاهرا شرکت چینی رنگ 
دیگری را برای پرچمداران آینده خود درنظر گرفته است که براساس اطالعات به دست 
آمده، کهکشانی های سامسونگ را به چالش خواهد کشید! به نظر می رسد شرکت هوآوی 
درنظر دارد تا پرچمداران میت ۲۰ و میت ۲۰ پــرو را در مجموع در چهار رنگ مختلف 
ارائه دهد؛ به جزء رنگ آبی و مشکی که پیش تر به عرضه آن ها اشاره شده بود، جانشین 
میت ۱۰ در یک رنگ دیگر نیز عرضه می شود که سبز تیره است. در حال حاضر جزییات 
بیشتری از نسخه سبز رنگ گوشی هوآوی میت ۲۰ به دست نیامده است اما احتماال با رنگ 
Emerald Green گوشی گلکسی اس ۶ اج رقابت خواهد کرد؛ سامسونگ برای اولین بار 
از رنگ سبز در سال ۲۰۱۵ برای پرچمدار Edge Galaxy S6 استفاده کرده بود. با وجود 
اینکه کاربران نسبت به این رنگ عالقه نشان دادند اما سامسونگ از رنگ سبز برای دیگر 
 Galaxy S۱۰ استفاده نکرد؛ هرچند گمان می رود خانواده Galaxy S پرچمداران خانواده
شامل مدلی باشد که به رنگ سبز عرضه خواهد شد.  همراه با رنگ مشکی، آبی و سبز 
که در باالتر پیرامون آن صحبت کردیم، هوآوی تصمیم دارد تا سری میت ۲۰ را به رنگ 
Twilight ارائه دهد؛ رنگ Twilight در واقع ترکیب دو رنگ آبی و بنفش است. البته در ابتدا 
که اعالم شده بود میت ۲۰ و میت ۲۰ پرو به رنگ آبی و مشکی عرضه خواهند شد و هیچ 

جزییاتی پیرامون رنگ های دیگر آن که ترکیب دو رنگ مختلف هستند، به دست نیامد.

INC: منبع
یـــادداشت
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،،
 اگر وقتی نیرو های با استعدادی

 استخدام می کنید که شما و ارزش های 
شرکت شما را محترم می شمارند آنها را 

برای موفقیت توانمند کنید و قدرت خود 
را با آنها سهیم شوید، اعتماد آنها را نیز 
به شدت جلب خواهید کرد و در مسیر 

شکل دهی یک تیم فوق العاده قرار 
خواهید گرفت.



1. Birds Garden
The Birds garden of Isfahan 
was founded in the 1990s by 
the municipality of Isfahan and 
it’s now under the supervision 
of the recreation and welfare 
organization of the municipality. 
The Birds garden has an area 
of 17000 m². It’s enclosed and 
covered by a chain-link fence 
pitched on 11 metal columns 
with the height of at most 22 m. 
More than 5000 birds from 130 
different species are kept in the 
garden each one with the related 
living conditions. The birds 
belong to the different parts of 
Iran and also other countries like 
Australia, Indonesia, China, and 
Tanzania.

2. Flower Garden
The Flower garden of Isfahan, 
which is a recreational, cultural, 
educational and research center 
was one of Iran’s great natural 
environment projects, which 
was completed in the 1990s in 
Isfahan- Iran. The buildings in the 
garden have Iranian traditional 
elements. The entrance pavilion 
includes a building with the 
dimensions of 6×9 meters and a 
height of 6 m. On the ground floor, 
there is an information office. The 
whole landscape of the garden 

can be viewed from the deck of the 
building’s first floor. The second 
floor includes a hall for showing 
movies and slides about various 
kinds of plants and flowers.
The Rock garden has 250 rock 
plant species covering an area of 
2500 m².
The Waterfall is located on the 
eastern side of the rock garden. It 
is 4 m high and constructed with 
various river stones.
The Pond on the southeastern 
side of the garden stretches over 
3500 m². It helps freshen the air 
of the garden and for growing 
various water plants.
Playground for children 
separated from other parts of the 
garden by various kinds of hedges.
The main plant area which is 
wholly covered by lawn. The 
garden has been varied by 
planting different kinds of plants 
such as seasonal and permanent 
flowers and ornamental shrubs. 
In the center of the garden, a 
carpet-like design has been made 
of different flowers. The 5000 
m² paths are covered by granite 
stones with different shapes.Rose 
garden for growing the various 
kinds of roses cultivated in Iran.
The Greenhouse has been built 
over 700 m² on the northeastern 
side of the garden due to the 

shortage of flowers in winter.
The Herb garden covers 1170 m² 
and has 132 species of herbs from 
different parts of Iran.

3. Nazhvan Recreational 
Complex
The word Nazhvan consists of 
two words Nazh, which means 
“poplar” in Persian and van, which 
is a Persian suffix for the place. 
Therefore Nazhvan means “a 
place for poplars”. Nazhvan has 
an area of 1200 ha and is located 
in the western part of the city. 
It’s the only remaining part of 
the green space in the suburban 
area of Isfahan. It plays the 
role of Isfahan’s lungs and has 
a special importance from the 
bioenvironmental point of view of 
the city. ZayanderoodRiver flows 
through the middle of the garden 
and this is one of the distinguished 
features of Nazhvan that makes 
it different from other parks in 
Isfahan. As part of the Project 
for the prosperity of Nazhvan, 
the local government of Isfahan 
created facilities in Nazhvan as 
a nearby recreational areas like 
sports grounds, a swimming pool, 
a campsite, and playgrounds for 
children, also facilities for horse 
droshky, horse sport, boating, and  
cycling.

Gardens , Parks In Isfahan

Nowruz B&B: A Lovely 
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Avgoon Experience Cafe: 
Cafe To Change Your 
Mood

ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Hoora Building, 

Shahid Mofateh Street, Ahmad Abad 
Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  printing:Golriz
Isfahan subscribers Office: 

031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

Zoroastrian 
Fire Temple 
of Isfahan

The fire temple of 
Isfahan is located in 
the western part of 
Isfahan, in the road of 
Isfahan-Najaf Abad, 
near Monar Jonban, 
on top of a rocky and 
low hill. The temple 
was inspired by the 
Z o r o a s t r i a n i s m , 
which was the main 
religion of Ancient 
Persia and a minority 
religion in Iran of 
today. 

The fire temple of 
Isfahan is one of the 
historical monuments 
of Isfahan and one 
of the memorials 
of the ancient Iran. 
This historical place 
which is situated near 
the Zayande-Rood 
River, dates back 
to Sassanid era or 
earlier. The building 
of the fire temple is 
big and circular with 
numerous hatches. 
This building was 
built with mud bricks 
that made from 
pebbles, and the reed 
on the bankside of 
ZayandeRood River.
On top of the hill, there 
is a round building 
which has 8 corners 
and each corner has 
a window. It is said 
that Zoroastrian 
priests were placing 
the Holy Fire inside 
this building. There 
are many holes in 
the texture of this 
building that were 
dug by treasure 
hunters.
This fire temple has 
aslo 7 big windows 
and one entrance 

door; the fire is visible 
from each side. 
There are a number 
of shelves on top of 
the door and all the 
windows inside the 
fire temple. The fire 
temple of Isfahan is 
registered in the list of 
national monument of 
Iran in 1951, with the 
registration number 
of 380.
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where to stay

where to eat

If you like to stay in Isfahan for a night or more, we suggest you 
Nowruz B&B. You are very welcome to your home in Isfahan. 
This house situated in the old center of Isfahan, within 10 
minutes walk to Naghsh-e-Jahan square. It is a private apartment 
with kitchen, guest room, and two rooms available for guests. 
This wonderful guest house situated in the old center of the 
city. Nowruz B&B offers tourists and travelers a memorable 
accommodation during their stay in Isfahan. 
The location is very close to main tourist attractions in Isfahan. 
We will be very happy to make your stay in a friendly 
environment during your stay in Isfahan.

See what travelers are saying:
Alicel3807: Great, quaint Homestyle B&B
What a lovely quaint home. A lovely place to stay and come back 
after a busy day visiting Esfahan City. It was very easy to find the 
location of the house. It’s only a ten-minute walk to Naqshe-
Jahan square. Lots of little shops and restaurants within walking 
distance as well. No need for a car. The rooms are clean and 
homey and make you feel at home. Clean, quiet, and with very 
polite family members that make you feel at home. Breakfast was 
great and the food was good quality and plentiful. If we return 
to Esfahan we too will make sure to stay at this house. Wish we 
could have stayed longer. Thank you to all my new friends.
Giovanni L:Great location and friendly hosts!
I had a really good experience with this B&B and would 
recommend to anyone. The place itself is located in a very good 
area close to the center and the bus stations. The building is very 
charming, comfortable and well decorated with the family’s 
artworks. Whilst the rooms are not large, they are cleverly 
designed to provide comfortable and practical accommodation. 
The breakfast was delicious and healthy. Lunch and dinner are 
also available upon request. The home is a residence of a family 
which makes the experience homey and comfortable. They are 
very friendly people. My visit to this home was a real cultural 
experience. Thank you Nowruz bed and Breakfast, I truly 
enjoyed my stay.

46, Navab blind alley, Navab alley, AhmadAbad street, 
Isfahan

See what travelers are saying:

Aidin V: New experience
A historic basement with beautiful plaster molding and 
paintings on its walls at the central yard of stray Ameriha 
house. Coffee drinks and even traditional Irani ones are 
served in a 17-century atmosphere. It is very amazing that 
the temperature of the cafe is 20 C colder than outside in 
summer without using any air conditioner. Ilia the cafe man 
does his job in the best way. There some books are available.

Armostafa, Tehran, Iran: Experience an excellent café
I honestly express my opinion here! Relaxing place to go 
for a coffee/drinks with friends and family. You can even 
order some Persian foods and traditional drinks. The place 
looks like a home away from Home. People are amazing 
and the decor is very inviting Its a new place but there are 
quite a lot of people. It has a second floor if you would like a 
bit of privacy. Clean place and everything is new including 
espresso machines, dishes, and furniture...etc. all of the 
waitresses are polite and professional. No problem there 
Once you go there, you want to go again. I love this place and 
will go there again. Recommended to everyone.

Sirly O, Tallinn, Estonia: Best coffee I had in Iran!
Found this place from Instagram and wanted to see a cafe 
that has happily combined beautiful Iranian style walls with 
sophisticated European vibes. And they have books - always 
a smart idea and nice decoration. Service was excellent. The 
cappuccino was the best I had in Iran! Usually, they make 
coffees with artificial milk in Iran and I can taste it straight 
away, but in Avgoon I didn´t. It had to be a good quality milk 
I believe...or a real one. My sister had a rice pudding that 
tasted very good. And black coffee with spices and saffron 
milk that looked pretty amazing!

Alavi Street | SarayeAmeriha Boutique Hotel 
basement, Kashan 87134, Iran

ZayanderoodRiver 
flows through 
the middle of 
the garden and 
this is one of the 
distinguished 
features of 
Nazhvan that 
makes it different 
from other parks in 
Isfahan.

 Abyaneh village is situated in the
 highlands of central district of Natanz

. county
 Abyaneh village has a temperate 

 climate, favorable natural environment,
 vernacular architecture, and various

 historical buildings that attracts many
 tourists. This village is registered in the

 list of national monument of Iran on
 August 22, 1975, with the registration

 number of 1089. People living in
 Abyane speak with their own special
 accent that is fundamentally different

.from other accents in Isfahan
 They also wear traditional costumes.

 which are colorful or floral pattern skirts
 or pleated pants. Houses in this village

 date back to Seljukid, Safavid, and Qajar
 eras; many houses in this area are built as

 if they are placed on a stairway; The flat
 roofs of lower houses are the yard of the
 upper ones and no walls surround them.

 They are also built in the form of cube,
 with wooden grid windows and doors

 and also covered with red soil which will
.be harder when it rains

Must-see sites in Isfahan
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The Eurasian Economic Commission 
Council approved the roadmap to 
implement the interim agreement on 
Iran’s entry into the Eurasian Economic 
Union Free Trade Zone.
The announcement was made by BelTA 
news agency based on a report of the 
EEC press service.
The agreement was signed at the 
Astana Economic Forum on May 17.
By the end of this year, the Supreme 
Eurasian Economic Council plans to 
make decisions on whether or not the 
roadmap will be mandatory for the 
EEU member states, Financial Tribune 
reported.
“Plans are in place to agree on a 
comprehensive agreement with 

Iran within the next three years. In 
the future, it will cover almost all 
commodity groups,” the EEC said.
During the Astana Economic Forum, the 
council also signed a roadmap on trade 
and economic cooperation between 
the EEU and China.Iran and the 
Eurasian Economic Union are looking 
to substantially increase bilateral trade 
as the two sides signed a three-year 
provisional agreement on May 17 for 
the bloc to welcome Iran into the EEU.
The arrangement is the first step in 
implementing free trade between Iran 
and the five members of the union. It 
lowers or abolishes customs duties, 
setting off a three-year process for a 
permanent trade agreement.

 China Quits 
Trade Talks 
with US Amid 
Tariff Threats 
Escalation
China will not send 
vice-premier Liu He to 
Washington next week to 
continue the negotiations 
over the tariff wars with 
the US representatives, 
media reported on 
Saturday.
Beijing was to send two 
separate delegations 
to Washington, one of 
which was expected to be 
headed by Liu; yet both of 
these delegations were 
cancelled, the Wall Street 
Journal reported.
The second delegation 
was a mid-level delegation 
that had to start the talks 
and make necessary 
preparations for Liu’s visit.
White House official 
speaking to the reporters 
on condition of anonymity 
said that despite the 
cancellation, two sides 
remain in touch over the 
possible scheduling for 
more talks.
“We have been very clear in 
all of these meetings about 
what is… required,” the 
official said, stating that 
“I am still optimistic that 
there is a positive way 
forward, and the president 
wants us to continue to 
engage to try to achieve a 
positive way forward”.
The official outlined 
that the Donald Trump 
administration’s ultimate 
goal wasn’t to separate the 
Chinese and US markets, 
however, the companies 
could face the choice to 
alter their supply chains if 
Beijing won’t change the 
current economic course.
“In the short term there 
is, of course, a risk that 
if China continues on 
the path it is, that some 
companies as a result of 
this may start… to move 
supply chains,” the official 
stressed.
Earlier on Friday, US 
President Donald Trump 
reportedly threatened 
more tariffs against China 
if Bejing would retaliate 
against the US for imposing 
%10 tariffs on 200$ billion 
worth of Chinese goods, 
the Reuters reported. The 
threat came after China 
added tariffs on 60$ billion 
of the US products as a 
countermeasure for the 
US implied tariffs on 200$ 
billion of Chinese goods 
starting from September, 
24. On January 2019 ,1, the 
tariffs are expected to grow 
up to %25.
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Eurasian Council Approves Roadmap for 
Iran’s FTZ Entry

The finding has been made after the 
Ministry of Cooperatives, Labor and Social 
Welfare conducted a recent study. 
The population of Iran’s internal migrants 
reached 684,000 last year, of whom 
around 567,000 resided in urban areas 
and 117,000 in rural areas. 
Over 561,000 of the total population 
of migrants last year were of ages 10 
or above, accounting for over 82.1% of 
the total figure, according to Financial 
Tribune.
Out of 295,000 or 52.6% of the 
economically active population of 
migrants, more than 223,000 (75.5%) 
were employed and 72,000 (24.5%) were 
unemployed. 
“Following family’s decision”, “looking for 
a job”, and “finding better employment” 
were the top reasons behind the internal 
migration of the employed population in 
Iran last year.
This is while “education”, “graduation” and 
“doing the mandatory military service” 
were the least important reasons.  
“End of mandatory military service”, 
“following family’s decision” and “looking 
for job” were the top reasons behind the 
migration of the unemployed population 
last year while “job transition”, “education” 
and “doing the mandatory military 
service” were the least important reasons 
behind the migration of this population.
According to the latest report by 
the Statistical Center of Iran, Iran’s 
unemployment rate in the first quarter of 
the current Iranian year (March 21-June 
21) stood at 12.1%, registering a 0.5% 
drop compared with the same period of 
last year.
A total of 3.32 million Iranian workforce 
were unemployed in spring. 
The unemployment rate was 13.6% for 
urban areas (2.75 million people) and 
7.9% for rural areas (568,631 people).
The SCI has put Q1 labor force 
participation rate—the proportion of 
the population of people 10 years and 

above that are economically active either 
employed or looking for work—at 41.1% 
or 27.38 million people, registering a 0.5% 
rise year-on-year. 
Unemployment rate among women stood 
at 19.2% while it hovered around 10.3% 
among men, as over 2.25 million men and 
1.07 million women of ages 10 and above 
were jobless in the first quarter. 
Men’s and women’s economic 
participation rates were 65.3% and 16.8% 
respectively in Q1. 
According to SCI, 21.82 million men and 
5.56 million women of ages 10 and above 
were economically active in the first three 
months of the current year, meaning that 
they were either employed or looking for 
a job.
SCI provides two figures for the youth 
unemployment rate: the proportion of the 
population between the ages of 15 and 24 
and those between 15 and 29 years.   
The unemployment rate among those 
between 15 and 24 years stood at 28.3% 
in Q1, posting a 0.5% decrease while the 
unemployment rate of those between 
15 and 29 stood at 25.5%, posting a 0.9% 
drop compared with the same period of 
last year. 
The share of higher education 
unemployment from the total rate of 
unemployment was 36.4% in Q1, which 
indicate a decrease of 1% compared 
with the first quarter of last year. The 

unemployment rates for male and female 
graduates stood at 23.8% and 63.1% 
respectively while higher education 
unemployment rates were 17.4% in urban 
areas and 22.2% in rural areas during the 
period under review.  
Semnan Province filed the lowest 
unemployment rate of 7.1% among 
all Iranian provinces in Q1 while 
Chaharmahal-Bakhtiari Province had 
the highest unemployment rate of 22.8%, 
the latest report by the Statistical Center 
of Iran said.
Tehran Province, wherein lies the capital 
city, registered a 12.3% unemployment 
rate.
Eleven provinces, namely Semnan (7.1%), 
Ardabil (7.7%), Zanjan (8.2%), Hamedan 
(8.2%), South Khorasan (8.5%), North 
Khorasan (8.8%), Markazi (8.8%), 
Golestan (8.8%), Mazandaran 8.8%, 
East Azarbaijan (9.9%) and Fars (9.9%), 
registered single-digit unemployment 
rates in spring.
Gilan Province had the highest labor 
force participation rate (46.8%) and 
Markazi Province had the lowest labor 
force participation rate (34.5%), whereas 
Tehran registered a 40.1% participation 
rate in Q1.  
Ardabil registered the highest 
employment rate of 42.1% while Lorestan 
filed the lowest employment rate of 30.8% 
in Q1 among all Iranian provinces.

Iran Non-oil exports hit $19 bn over 
past 5 months
The governor of the Central Bank of Iran (CBI) said 
that the total non-oil exports reached 19 billion dollars 
in the first five months of the current Iranian year 
(beginning on March 21).“Three billion dollars of the 
revenue from oil, gas, and condensates have entered 
the economic cycle of the country and the remainder 
16 billion dollars will enter soon,” Abdolnaser 
Hemmati said .Referring to the Foreign Exchange 
Deals Integrated System locally known by its acronym 
NIMA, he added, “To date, total two billion euros 
have been supplied in NIMA, 80 percent of which is 
provided by petrochemical manufacturers.”Hemmati 
asked non-oil producers to join NIMA, stressing that 
the CBI and currency exchange centers in addition 
to NIMA provide Iranian people and companies with 
sufficient currency required for their various needs.
Elsewhere in his remarks, he referred to the 13 billion 
dollars assigned to importing staples, medicine, and 
medical equipments and said that the import of these 
commodities is ongoing.

China Urges US to Withdraw 
Sanctions or Face ‘Consequences’
China urged the United States to withdraw punitive 
sanctions imposed on the Chinese military over its 
purchase of fighter jets and missiles from Russia 
or “bear the consequences”.On Thursday, the US 
State Department said Chinese purchases of SU-35 
aircraft and S-400 surface-to-air missiles breached 
a US sanctions law targeting Russia over its alleged 
meddling in the 2016 US election and actions in 
Ukraine, Al-Jazeera reported.But Beijing, on Friday, 
warned of consequences for Washington if it does not 
cancel those sanctions.“The Chinese side expresses 
strong indignation over the above-mentioned 
unreasonable practices of the US side,” foreign ministry 
spokesperson Geng Shuang told journalists.Moscow 
also warned that Washington was “playing with fire” 
and accused the US of trying to squeeze Russia out of 
the global arms market.“This is unfair competition, 
dishonest competition, an attempt to use non-market 
methods that that run counter to norms and principles 
of international trade to squeeze the main competitor 
of US makers out of the markets,” President Vladimir 
Putin’s Spokesperson Dmitry Peskov stressed.

ESCO Produces UIC60 Rails for 
First Time
Esfahan Steel Company has produced 1,000 tons of 
UIC60 rails based on the latest international standards, 
the manager of the Rolling Engineering Department of 
ESCO said.
“We were totally reliant on the competence and 
knowledge of Iranian experts in the manufacture of 
these UIC60 rails. The company is ready and has the 
capacity for launching the rail’s mass production,” 
Mohammad Amin Yousefzadeh was quoted as saying 
by IRNA. Islamic Republic of Iran Railways and ESCO 
signed an agreement in July 2014 for the production 
of UIC60 rails, with the delivery deadline set for 
September 2015. ESCO missed the deadline and no 
new developments took place until late 2016 when 
the company launched its new rail production line in 
cooperation with the German Kuttner Company. UIC60 
rails are capable of supporting high-speed trains.

 Looking for a job and finding 
better employment were the main 
reasons behind internal migration 
in Iran in the last Iranian year 
(ended March 2018  ,20) after 
“following family’s decision”.

Causes of Internal Migration
tech

Iran Housing Uptrend 
Continues
 Iran's housing and construction sector registered a fourth 
consecutive positive growth rate during the quarter to June 21, the 
latest figures disclosed by the Central Bank of Iran show.
According to a report published on the monetary regulator's 
website, the key sector registered a small growth rate of %0.1 this 
spring in what many believe could be its last such growth in the 
foreseeable future.
Even as prospects are not very bright, the tiny growth registered 
during the period is actually a vast improvement compared with 
the similar period of last year when the sector had contracted by 

%3.5 when it was still mired in its longest-running recession in 
recent memory, which lasted for more than five years.
But after the final contraction last spring, the sector registered 
consecutive growths of %1.4 ,%3.1 and %2 in the next three 
quarters. Overall, the sector's growth was equal to %1.2 during 
the whole of the previous fiscal year that ended on March 2018 ,20, 
according to Financial Tribune.
In its Sunday report concerning the housing and construction 
sector during this year's Q1, CBI wrote: "The value of private sector 
construction investments in urban areas increased by %18.9 
year-on-year."
However, it added that after implementing price indices and 
balancing the said figure, the growth in the added value of private 
sector construction is estimated to register an annual decline of 
%2. Ultimately, taking into account the figure mentioned above 

and calculating the added value of 
government construction, CBI 
says the final growth figure of the 
sector culminated at %0.1.
This is while the housing sector 
is almost certainly heading for 
another period of stagnancy after 
barely recovering from a five-year 
recession some nine months ago. 
The housing market in Tehran, which 
usually accounts for almost half of all 
deals across Iran, has slumped in the past three months. 
Preliminary data for the sixth months of the current Iranian year 
(ending Sept. 22) indicate that home sales have registered an 
annual decline of %45.    

According to SCI, 
21.82 million men 
and 5.56 million 
women of ages 10 
and above were 
economically 
active in the first 
three months of 
the current year, 
meaning that 
they were either 
employed or looking 
for a job.

Arrest Over Afghan Forex Smuggling
EghtesadOnline: A man has been arrested for smuggling $38,000 
from Afghanistan to Iran, an Afghan official said .
The cash was being carried to the neighboring country in a cement 
truck, said Jelani Farhad, a spokesman for the border province 
of Herat, Afghanistan’s 1TV reported.  The discovery was made 
at the border, he said. A total of 50 people have been arrested for 

smuggling currency to Iran at Islam Qala border crossing over the 
past three months, the official said. According to the TV channel, 
millions of dollars are smuggled daily across the Afghan-Iran 
border after the US reimposed sanctions on Iran in August.  Iranian 
authorities, however, do not consider the act as smuggling, as the 
Central Bank of Iran recently authorized the import of foreign 
exchange and gold into the country without any restrictions, as 
long as anti-money laundering regulations are observed.



...a generation and the future 
of the country. Students 
bought stationery in 
September each year but 
this year, the market did 
not boom because, with a 
high cost of %70, all classes 
of people do not have the 
power and ability to buy 
educational supplies. And 
the children of low-income 
groups of the society are 
forced to attend classes 
without purchasing 
stationery. Currently a 
Family with a minimum 
wage should spend half of 
its salary for just one child. 
The first of Mehr has always 
had a lot of excitement for 
Kids from the purchase of 
stock items to clothing and 
bags and shoes But this 
year, the rise in the price 
of supplies has turned 
the thrill into poison for 
children and their families.

Iranian Parliament 
Speaker Ali Larijani said 
the country’s Armed 
Forces will never allow the 
US to turn the Persian Gulf 
into a gulf of fire by creating 
rifts among the regional 
countries.Addressing a 
military ceremony in Iran’s 
southern port city of Bandar 
Abbas on Saturday, Larijani 
commemorated the Iranian 
Armed Force’s devotion 
during the Iraqi imposed war 
in the 1980s.Former Iraqi 
dictator Saddam Hussein 
was deceived by the US into 
launching a war on Iran, 
Larijani deplored, cautioning 
against the same American 
scenario in the contemporary 
era.“The Persian Gulf is 
the gulf of friendship and 
fraternity. We should not 
allow the US to create division 
between us (the neighbors) in 
the Persian Gulf. Our Armed 
Forces would not allow the 
US to turn the Persian Gulf 
into a gulf of fire,” the speaker 
underlined.Highlighting 
Iran’s ability to fight off any 
“bully”, Larijani said Tehran 
also assists other countries in 
the war against terrorism.He 
further warned the region’s 
Arab and Muslim states 
against the US plots, saying 
US President Donald Trump 
and Secretary of State Mike 
Pompeo are trying to plunder 
the assets of the nations.  

Regional terror sponsors, US masters 
responsible for Ahvaz attack
 Foreign Minister Zarif said Iran holds regional terror sponsors 
and their US masters accountable for the Sat. terrorist attack 
on a military parade in Ahvaz.
In a tweet posted a few hours after a terrorist attack on a 
military parade in southwest city of Ahvaz, Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif said the terrorists were 
“recruited, trained, armed and paid by a foreign regime.”
Zarif noted that children and journalists are among casualties. 
According to reports, the death toll has risen to 11, and over 
30 people, including women and children, have been injured. 
The Iranian top diplomat further added that “Iran holds 
regional terror sponsors and their US masters accountable 
for such attacks.”
He stressed that “Iran will respond swiftly and decisively in 
defense of Iranian lives.”
The ‘Al-Ahwaz’ separatist group has claimed responsibility 
for the terrorist attack. 
Iranian, Russian police emphasize on 
broadening bilateral coop.
Iranian and Russian police forces placed special emphasis on 
broadening bilateral cooperation in relevant fields.
The visiting Deputy Police Chief and Commander of Law 
Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (NAJA) 
Brigadier General Hassan Karami met and held talks with the 
head of Moscow Police Department and was briefed on the 
salient activities and performance of Russia’s police forces.
The two sides called for enhancing bilateral cooperation in 
relevant fields.For his part, head of Moscow Police Department 
expressed his special thanks to the Iranian police officials 
for welcoming Russian police delegation visited Islamic 
Republic of Iran in early 2018.Very close cooperation has 
been established between Iranian and Russian police 
departments since 2011, he said, adding, “we are ready to set 
up very constructive cooperation with Iranian police officials 
in relevant issues.”Accordingly, Iranian police delegations 
were familiarized with the disciplinary terms and conditions 
of Russia’s capital Moscow, structure of Moscow Police 
Department as well as other relevant activities.
US wages economic war against 
Iranian nation like terrorists: Larijani
 Iranian Parliament Speaker said on Saturday that the US is 
a waging an economic war against Iranian children, women 
and patients just like terrorists who attack innocent civilians.
Addressing the Armed Forces parade in Bandar Abbas, 
Hormozgan province, Ali Larijani said “today, the United 
States leads a state-run terrorism which wears a mask of 
human rights and democracy, however, imposing sanctions 
against the Iranian nation will only bring shame for the US 
administration.”US leaders have come to the conclusion 
that they cannot fight a military war against Iran so they use 
cunning to reach their goals, he said. Then addressing US 
leaders he added, “you are not beside the Iranian nation, 
you are fighting an economic war against the Iranian people, 
children, women and patients, and you act just like terrorists 
who attack women, children and innocent people.”Trump’s 
strategy is to scare regional states with Iran and push them 
towards Israel, he said, and addressing the leaders of Arab 
states he noted, “appreciate Iran and Iran’s Armed Forces 
which are standing against American threats, and if the 
United States finds the opportunity, it will take you to kiss the 
Netanyahu’s foot and it will dominate the Jew over the Ka'bah.”
He went on to say that some countries should not be deceived 
by receiving US weapons.  he added that Iran will respond to 
any threatening measure and will not let the Americans to 
advance their plots in the region.

President addressing armed forces’ parade ceremony:
We know the value of our missiles with your 
pressures

Speaking at the armed forces’ parade 
ceremony for marking the beginning 
of the Sacred Defence Week, Iranian 
President Hassan Rouhani said, “This 
year, this ceremony had glory and 
greatness more than every other year”.
President added, “The incident that 
occurred on the afternoon of 22 
September 1980 was important in 
many ways. The first point is that Iran 
did not start the war and did not invade 
a country and did not intend to invade 
any country”.
Dr. Rouhani stated, “From the 
beginning, the message of the Islamic 
Revolution was peace and friendship 
and the fulfillment of God’s commands, 
brotherhood and friendship, and good 
neighbourliness with neighbours”.
“The reason that the people unitedly 
sacrificed their lives in Sacred Defence, 
was that they had no doubt that Iran did 
not start the war and it was others who 
invaded our land, our independence 
and territorial integrity, and we 
only defended ourselves to against 
aggressors,” added the President.
“The Iranian nation has been a nation 
that has defended its rights and has not 
intended to invade any country, and that 
was the reason why it was able to endure 
all the ups and downs of the 8-year war 
with unity, faith and hope,” the president 
continued.
He went on to say, “The war that was 
imposed on us was not a common one, 
and many war crimes against our armed 
forces and people happened. On the very 
first day of the war, Iraq poured missiles 
and bullets on the defenceless people of 
our residential areas”.
“During the war, Iraq used chemical 
weapons against international 
regulations against the defenceless 
people of Sardasht, and even its own city, 
Halabja”.
The President of the Islamic Republic of 
Iran also pointed out that, despite all the 
war crimes and the acts of aggression 
by Saddam Hussein, no power and 
international organization stood up 
against this aggression, saying, “This is a 
great lesson for us, the 8-year history of 

the Sacred Defence is not a past history, 
but a model for our future and it will stay 
alive and remain alive forever”.
He continued, “The 8-year war taught 
us that we have to stand on our own feet 
on hard days and be united and ready to 
sacrifice ourselves under the command 
of the Supreme Leader”.
“Today 38 after Saddam’s aggression 
and violation of the 1975 Agreement, 
this has happened again, and the 
same government that encouraged 
governments to go to the negotiation 
table and took the negotiation parties’ 
time for a single sentence for 17 days 
straight, bowing to the logic of our 
diplomats after 12 years and signing 
an agreement that was beneficial for 
all countries, region and the world, 
has started another war and violated 
another international agreement that 
was approved by UNSC through a man 
who does not respect any international 
law and regulation”.
The president said, “Today, the previous 
war is repeated. That day, it was one of 
the servants of the United States who was 
before the Iranian nation and all powers 
were supporting them, but today it is no 
longer a proxy war, and the United States 
is directly before the Iranian nation, and 
it has begun to violate agreements and 
withdraw from the deal”.
Dr Rouhani emphasized, “The Iranian 
nation disappointed America in the 
first phase and, as in the early days of 
the war, the resistance of our warriors 
disappointed Saddam, this time the 
people disappointed the enemy again”.
“The very same thing will happen to 
Trump, and what happened to Saddam, 
will happen to America and Trump. We 
are not the one who started the war, as 
we were not begin the war in 1980,” said 
Rouhani.
The President also said, “A lot of 

conspiracies happened in 2016 and 
2017 in which they wanted to impose 
sanctions on us and make us angry 
enough to exit the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), but the Islamic 
Republic of Iran exercised calmness and 
prudence to foil the plot”.
“In the second phase, Trump thought 
that if he withdraws from JCPOA, Iran 
would do the same an hour later, so that 
he could take Iran’s case to the Security 
Council and convict us,” he added.
Dr. Rouhani said, “In the third phase, 
Trump wanted to have its allies with him 
so that they would withdraw from the 
deal, but except for two hateful regimes 
in the region, no government and nation 
supported him”.
“Today, around the world, political, 
legal and moral victory is for the Iranian 
nation and we have filed complaints 
against the Us in international 
organizations and the ICJ and the US is 
angry about this. We have respected our 
covenant and international regulations 
and the Security Council”.
He continued, “Today, the enemy 
cannot achieve its goals and we won’t 
let Americans to bring our nation to its 
knee. Without a doubt, they will create 
some problems for our people but we are 
able to overcome this”.
Stating that history will judge in the 
coming month that who is the loser 
of this political, psychological and 
economic war that the United States 
has started, the President said, “Iran 
will not only not abandon its defensive 
weapons and missiles, but also increase 
its defensive power every day”.
Addressing the enemies of the Iranian 
nation, the President said, “You are 
saying that we must not be present in 
our own region, but the question is that 
what are YOU doing in this region from 
thousands of kilometres away”.
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Plots in Persian 
Gulf

Iranian President stressed that 
the Islamic Republic of Iran will 
increase its defensive power every 
day, and with your pressures, we 
know the value of our missiles 
more than before, saying, “We 
learn love from Karbala and 
dignity and steadfastness from 
Ashura”.

Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif blasted the US government for 
threatening peace in the region and the rest 
of the world.
“US President Donald Trump’s 
administration is a real threat to the peace 
and security in the Middle East and other 
parts of the world,” Zarif wrote on his 
Twitter account.
The Iranian foreign minister reiterated that 
the White House is destabilizing the world.
“It is true that there is a real threat to 
our region and to international peace 
and security: that threat is the Trump 
administration’s sense of entitlement to 

destabilize the world along with rogue 
accomplices in our region,” Zarif added.
The Iranian foreign minister underlined 
that Washington “must start acting like a 
normal state”.
Zarif ’s remarks came as first round of 
American sanctions took effect in August, 
targeting Iran’s access to the US dollar, 
metals trading, coal, industrial software, 
and auto sector.
A second round, forthcoming on November 
4, will be targeting Iran’s oil sales and its 
Central Bank.
Back in July, Iran lodged a complaint with 
the International Court of Justice (ICJ) 

over the US “unlawful” move to re-impose 
“unilateral” sanctions against Tehran.
US President Donald Trump announced 
on May 8 that Washington would no longer 
remain part of the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) and promised to 
re-impose the highest level of economic 
sanctions against Iran.
The sanctions reinstated on Iran on May 8 
included boycott of Iran’s crude supplies 
and bans on transfer of its crude revenues. 
There is a 180 days interval before these 
sanctions come into effect. Other US 
secondary sanctions are reinstated this 
month.

After 
Trump’s declaration, 

the Iranian government issued a 
statement, calling the US withdrawal as 
“unlawful”. The statement underlined 
Iran’s prerequisites for continuing the 
deal with the five world powers. These 
conditions that were reiterated later by 
Iran’s Supreme Leader Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei later mainly included Iran’s 
guaranteed crude sales and transfer of its 
revenues back home.

Iran: US Real Threat to Middle East, Global 
Community

report
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Iran to respond swiftly, 
decisively: Zarif
 In a reaction to a terrorist attack on a military parade in 
Iran’s southern city of Ahvaz, Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif stressed that the Islamic Republic 
of Iran holds regional terror sponsors and their US masters 
accountable for such attacks.
“Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime 
have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran 
holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will 
respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives,” Mr. Zarif tweeted on Saturday.
11 people, including a journalist, were killed and more than 30 others injured in the 
terrorist attack on the military parade in Ahvaz.

Latest defensive achievements of 
Iranian Army unveiled
The Islamic Republic Armed Forces and Khatam ul-Anbiya 
airbase unveiled their latest defensive achievements on 
September 22 in a parade to mark the 38th anniversary of the 
beginning of the country’s eight years of war imposed by the 
Ba’ath regime of Iraq.Latest version of Zulfaqar tanks as well as 
the latest air defense systems, protective armored systems, auto-
cannons, and reconnaissance vehicles was among the achievements 
of the Ground Force of the Islamic Republic of Iran’s Army demonstrated during 
the parade. Maquettes of the latest defensive products of the Islamic Republic of Iran 
Navy Force including Jamaran frigate, Sina-class missile boats, Ghadir submarine, Fateh 
submarine, al-Sabehat submarine, Valfajr torpedo, and Nour, Nasr and Kowsar missiles 
were also unveiled. 

Today, the previous 
war is repeated. 
That day, it was one 
of the servants of 
the United States 
who was before the 
Iranian nation and 
all powers were 
supporting them, 
but today it is no 
longer a proxy war, 
and the United 
States is directly 
before the Iranian 
nation, and it has 
begun to violate 
agreements and 
withdraw from the 
deal”.
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3 Ahvaz military parade terrorists killed, 
one in custody: Armed Forces spox
 Senior Spokesman for the Iranian Armed Forces said all terrorists involved in the attack 
on a military parade in southwest city of Ahvaz have been either killed or arrested.
Brigadier General Abolfazl Shekarchi said the terrorist attack was carried out by four 
terrorists, adding that the bodies of three of them are currently in possession of security 
forces, and the fourth terrorist is in custody.He said security forces engaged with the 
terrorists immediately after they opened fire at the parade, killing three and arresting 
the remaining other. He added that the terrorist in custody is being interrogated to reveal 
their affiliation and how they managed to enter the park located behind the stand at the parade 
perimeters.He further elaborated that the terrorists began shooting from a long distance while inside the park, at the 
armed forces as well as civilians watching the parade.

Finally, the first of the 
Mehr came.This year 
expensiveness of 
stationery has caused 
some families not to 
buy stationery for 
their children before 
the beginning of 
school and today these 
students should go 
to the class without a 
stationery. Have you 
had any thoughts 
about these students? 
This is no longer the 
case with water and 
gasoline, which we 
say is expensive, so 
that rich people do 
not fill their pools and 
do not get away with 
their several hundred 
million cars. The lack 
of stationery means 
burning...
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"We have negotiated with a number of investors 

regarding the construction of Jahan Nama hotel 

in the least possible time," the head of Registrar's 

Department of Isfahan municipality said.

Pointing to the current situation of Arg-e Jahan 
Nama Hotel, Morteza Afrouzi said, "In the agreement 
between the municipality and Police Force Cooperation 
Foundation in 2009, it was ordained that Jahan Nama 
Hotel with an area of 30 thousand square meters will be 
constructed as soon as possible by the Police Cooperation 
Foundation, but due to the changes in the management 
and policies, the Police Cooperation Foundation gave up, 
and the matter of construction remained in suspense for 
many years."
Saying that the appearance of this building is very 
important in terms of the landscape and urban design, he 
added, "The third and fourth phase of Arg-e Jahan Nama 
were negatively overshadowed due to the suspension 
of construction project of this hotel. Therefore, the 
municipality tries to construct and complete this hotel."
"During the various meetings and the further actions of 
the municipality, an agreement was concluded between 

the municipality and the Police Cooperation Foundation 
at the end of last year, and it was ordained that Arg Jahan 
Nama Hotel project will be assigned to the municipality, 
and finally after some years, the urban management 
of Isfahan gave back the ownership of this hotel to the 
municipality," he noted.
Referring to the negotiation with some investors to 
construct the hotel in the least possible time, he stressed, 
"All investors who are interested in constructing this hotel 
can invest in this part to help regain the lost prosperity of 
this building."

A top military aide to Leader of the Islamic 

Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 

said sustainable security in the region would 

be impossible without Iran.
“Without the Islamic Republic, no sustainable 
security will prevail in the region,” Major General 
Yahya Rahim Safavi said on Saturday.
He also underlined that Iran outstrips the 
neighboring countries in terms of defense power, 
adding, “Iran can be influential in sustainable 
stability and peace in the region.”Hailing Iran’s 
contribution to the security of regional countries 
at the request of their governments, General Rahim 
Safavi said the Islamic Republic has inspired 
regional governments and nations in such a way 
that “Americans have to pull out of West Asia, east 
of the Euphrates river in Syria, Afghanistan and 
Iraq.”In comments on Saturday, Iranian President 
Hassan Rouhani scorned the US call for Tehran 
to abandon its missile capabilities and curtail its 

regional influence, saying Iran will keep boosting 
its missile program that has exasperated the US.As 
regards the US push to limit Iran’s regional clout, 
Rouhani hit back at the US for deploying forces to 
the Middle East from thousands of kilometers away, 
saying Iran has always been a guardian of the Persian 
Gulf, Sea of Oman, Indian Ocean and Bab-el-Mandeb  
strait.

Jahan Nama hotel to regain its lost 
prosperity

Sustainable Security in Region Not 
Possible without Iran: Top General

10 thousand school 
transportation 
vehicles to serve 72 
thousand Isfahani 
students

"Ten thousand school transportation vehicles in 

50 school transportation companies will transfer 

72 thousand students during this new school 

year," the managing director of the Isfahan Taxi Services 

Organization said.
"The male drivers' uniforms have been designed, but 
we have yet to make a decision on the female drivers' 
uniform to take an action in this regard during October 
or November," Hadi Manuchehri said about the drivers' 
uniform.
"The price of these uniforms that is very lower than the 
uniforms on the markets, will be deducted from the 
drivers' salary in instalment.  School transportation 
companies and drivers have decided about the type and 
color of the uniforms together." He added.
Saying that the code of conduct for school transport 
drivers has been codified based on the drivers' opinions, 
he continued, "The school transportation companies 
should distribute this code of conduct among the drivers. If 
drivers do not receive this code, they should not be blamed, 
and the companies should follow up this issue."
Referring to the interaction between the municipality, 
department of education, and highway patrol, he said, 
"We hope that the new school year will begin with better 
conditions by the cooperation and support of these 
organizations as much as possible."
Pointing that the School transportation software has been 
launched in the 5th and 8th municipal district as the pilot, 
he also said, "The errors of this software will be resolved 
by the end of March and then it will be implemented 
throughout the city."

Saudi-affiliated 
terrorist 
group claims 
responsibility for 
Ahvaz terror attack
 The separatist and terrorist Al-Ahwaz group, affiliated 
to the Saudi regime, claimed responsibility for this 
morning terrorist attack which killed at least 10 people 
during the Armed Forces parade in this Persian Gulf 
littoral port.
The self-proclaimed group that called itself the 
Patriotic Arab Democratic movement in Ahwaz, 
accepted the responsibility for the attaack in a message 
sent on the social media on Saturday.
‹The group has carried out a few sabotage operations 
in Khuzestan Province during the past years,› said a 
senior provincial police officer.
‹A conscripted soldier was shot in the terror attack and 
later died,› Colonel Naqib Fatemi said on Saturday.
The group is supported by the foreign antagonists, 
including Saudi Arabia. They made several terror 
attacks about 13 years ago in a number of places in 
Ahvaz and killed a number of people.
A number of the terrorist group’s members opened 

fire to the people and officials attending the parade of 
Armed Forces on Saturday morning in Ahvaz. 
The shooting claimed 10 lives and injured more than 
20 others.
The number of the victims is likely to increase.
Disguised as the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) and Basiji (volunteer) forces, the terrorists 
opened fire to the authorities and people from behind 
the stand during the parade.
“None of the authorities were injured in the incident 
due to the fast reaction of the security forces”, Governor 
of Khuzestan Gholam-Reza Shariati told the Islamic 
Republic News Agency (IRNA) after the attack.
He added, “The terrorist team was annihilated, two of 
them were killed and other two were arrested. One of 
the detained terrorists is injured”.
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