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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,301,0004,183,000قدیم

سکه طرح 
4,607,0004,577,000جدید

2,251,0002,111,000نیم سکه

1,201,0001,111,000ربع سکه

651,000642,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,742,0001,709,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18402,140394,520 عیار

یک گرم طالی 
19424,450416,410 عیار

یک گرم طالی 
24536,190526,030 عیار ادامه در صفحه 

حذف مادی های طومار شیخ بهایی؛ 

 مادی هایی 
که شبانه پر می شوند

نقش زاينده رود و شبکه مادي هاي منشعب از 
گذشته های دور در امور کشاورزي و آبرساني، 
جمع آوري آب هاي سطحي و آباداني شهرها از 
اهميت خاصي برخوردار بوده است. متاسفانه با 
توسعه شهري و افزايش ساخت و سازها و از بين 
رفتن باغات و مزارع اطراف رودخانه و هم چنين 
خشکی زاينده رود، بخشي از هويت اصفهان به 
نام »مادي« به دســت فراموشي سپرده شد و 

حتی بازمانده های آن در حال نابودی است.
برخی از پژوهشــگران ميراث فرهنگی اعالم 
کرده اند که طومار شــيخ بهايی، شناسنامه 
مادی های اصفهان محســوب می شود و اين 
طومار تنها اثر و مدرک از وضعيت مادی ها و 

نحوه تقسيم آب زاينده رود است. ...

 اعتماد مردم را 
جلب کنید

دام های ســرمايه گــذاری در 
کشور به حدی رسيده است که 
مردم ترجيح می دهند پول های 
 خود را در بالشت خود بگذارند و 
شب ها ســر خود را بر روی آن 
گذاشته و بخوابند! شايد اندکی از 
استرس شان ، در از دست دادن 

اموالشان کاسته شود . 
البته اين به شرطی است که قبال 
پول هايشــان را به دالر يا طال 
تبديل کرده باشــند و اال وقتی 
درب بالشــت را باز می کنند با 
 آن پول ها يک بالشــت ســالم 
نمی توانند بخرند! هنوز سابقه 
شــرکت هــای هرمــی برای 
سرمايه گذاری در طال، يا برخی 
 موسســات ســهام فروش که 
سهام شان فقط صعود می کرد 
 و ايــن اواخر موسســات مالی 
غيــر مجاز کــه ســودهای آن 
 چنانی به سپرده ها می دادند، از 
خاطره ها محو نشــده است که 
هفته گذشته خبر ورشکستگی 
يکی از شــرکت هــای خريد و 
فروش اينترنتی در حوزه سکه 
طال منتشــر شد. شــرکتی که 

احتماال منجر به زيان مالی  ...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
      با اینکه این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سخنگوی سازمان غذا و دارو، این نوع خبرها را تایید نکرده و از عدم کمبود داروها در کشور می گویند اما به هر حال باید دید عامل اصلی 

کمبود برخی دارو در داروخانه ها چیست؟ کمبودی که عدم جبران آن می تواند آتش این شایعات را شعله ور کرده و بحران هایی را در این زمینه ایجاد کند.

شایعاتی که تایید نمی شوند؛

تبانی پزشک ها و داروخانه ها چقدر واقعی است؟

توسط اپراتور اول؛

تعرفه مکالمات درون و برون شبکه یکسان می شود
تعرفه پايه سرويس مکالمه درون و برون شبکه برای اپراتور اول از تاريخ اول مهرماه 
يکسان شده است.

تعرفه پايه )آزاد( سرويس مکالمه درون و برون شبکه همراه اول از ابتدای مهرماه 
سال جاری يکسان شده است. بدين ترتيب هر دقيقه مکالمه درون و برون شبکه 
بصورت تک نرخی برای سيم کارت های دائمی ۵۹۹ ريال و برای سيم کارت های 
اعتباری ۸۹۹ ريال محاسبه می شود و برای مشترکان همراه اول تفاوتی نخواهد داشت با 
کدام يک از اپراتورها تماس برقرار کنند....
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گردشگری

صدای میراث
گـــزارش

 درشکه های اسبی 
 در میدان نقش جهان؛ 

ماندن یا نماندن؟!
     جعفری زند: درشکه  اسبی در نقش 

 جهان نه در دوره صفویه وجود داشت،
 نه در عصر قاجار 

فراوان  بحث های 
در خصوص ماندن و 
نماندن درشکه های 
اسبی در میدان نقش جهان اصفهان و 
دیگر مراکز تاریخی این شهر در هفته های 

گذشته در گرفته است. 
حامیان حقــوق حیوانات معتقدند با 
توجه به ســاعات کار بسیار، فعالیت 
در گرمترین و ســردترین ساعات 
روز و اساســا با توجه به غیرضروری 
بودن استفاده از اسب برای کشیدن 
درشــکه ها، ایــن کار بــر خالف 
 حقــوق حیوانات و حیــوان آزاری

 است.

صدای ميراث، نظــر دکتر عليرضا جعفری 
زند، دکترای باستان شناسی را درخصوص 
ماندگاری يا حذف درشــکه های اسبی از 

ميدان نقش جهان جويا شده است. 

جعفری زند، باستان شناس و نويسنده کتاب 
»اصفهان پيش از اسالم« به صدای ميراث 
گفت: در هيچ دوران تاريخی در ميدان نقش 
جهان، اسب با درشــکه به اين شکل وجود 

نداشته است.
 نه در دوران صفوی و نه حتی دوره قاجار! 
 بنابرايــن اين کار اصالــت تاريخی ندارد و 
من درآوردی است و از نظر زيبايی شناسی 
 هــم وصلــه ای ناجــور بــرای ميــدان 

است.
او گفت: اگر چوگان در ميدان نقش جهان 
بازی می شد به هويت ميدان نزديک بود. 
ضمن اينکه همان بازی چوگان هم با اين 
شرايط و شــکنجه حيوانات همراه نبوده 

است.
نويسنده کتاب اصفهان پيش از اسالم ادامه 
داد: در ايتاليا ميدان باســتانی ارابه رانی را 
احياء نکردند، زيرا متوليان فرهنگی کشور 
متوجه شــدند که اين حيوان آزاری باعث 
زير سوال رفتن فرهنگ گذشــته آن ها و 

آبروريزی می شود. 
حتی در اســپانيا نيز شــاهد هستيم که با 
گاوبازی مخالفت های شــديد می شــود و 
کمپين های بزرگی برای تحريم اين مساله 
اســت و با اينکه درآمد و گردشگر زيادی 
نصيب اين کشــور می کند، احتمال دارد 
در ســال های آينده بطور کلــی گاوبازی 

متوقــف اســپانيا   در 
 شود.

بــه گفتــه اين باســتان 
شناس، شرايط دنيا عوض 
شده و بی احترامی به حقوق 
حيوانات در نظر گردشگران 
خارجــی يک نکتــه منفی 

حساب می شود.
ايــن عضــو هيــات علمی 
دانشــگاه گفت: نمی توانيم 
هــر کاری را به اســم احيای 
ســنت يا فرهنگ گذشــته 
انجام دهيم، برخی از رســوم 
منحــط گذشــته بايــد کنار 
گذاشته شــود. حتی در قديم 
و در زمــان مســابقات چوگان 
چنين شرايطی نبود که اسب ها 
از اول صبح تا آخر شب در سرما 
 و گرما بدوند و در واقع شــکنجه 

شوند.

وی افزود: در مســابقات چوگان، اسب ها 
چند ســاعتی مســابقه می دادنــد و پس 
 از آن بهتريــن شــرايط در اختيارشــان 

بود.
کاوشــگر تپه اشــرف اصفهان درخصوص 
برخــی اظهارنظرهــا کــه می گوينــد 
خوب اســت بــرای اســب ها ســايه بان 
نصب شــود گفت: چــرا بايد بــرای يک 
 اشــتباه، اشــتباه ديگری انجــام دهيم؟

 اوال کــه مــا اجــازه ايجــاد ســازه در 
محوطــه ميــدان را نداريــم و ثانيــا هر 
ســازه جديد با فضــای ميدان ســازگار 
نيســت و بنابرايــن بهتريــن کار حذف 
 اســب های درشــکه از ميدان نقش جهان 

است.
دکتر جعفری زند در پايــان گفت: ميدان 
نقش جهان عالوه بر اسب ها چند ايراد ديگر 
دارد که آنــرا از هويت و کارکرد اصلی خود 

دور کرده است.
 از جمله حوض وســط ميــدان که عمال 
ميدان چــوگان را از بين برده و دروازه های 
چوگان محو شــده اســت. مســاله ديگر 
پوشــش گياهی ميدان اســت کــه هيچ 
 ســنخيتی بــا گياهــان دوران صفــوی

 ندارد.
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یکی دیگر از کاربردهای 
این مادی ها جلوگیری 

وقوع سیل در زمان 
بارش های شدید بود و 
اگر دوباره شرایط آبی 

اصفهان همانند گذشته 
شود و  بارش ها نرمال 
باشد، در صورت وقوع 

سیل، ما این مادی ها 
را بسته ایم که موجب 

خسارت به اهالی منطقه 
 و روستاهای اطراف

 می شود.

 اعتماد مردم را 
جلب کنید

ادامه از صفحه یک:
...  حدود ســه هزار نفر شده و حاال 
مراجع نظارتی با اعــام غیر مجاز 
بودن آن ، درباره حواشی اش هشدار 
می دهند. هشداری که البته طبق 
معمــول اندکی دیر هنگام اســت 
 و باز مــردم ماندند و یک ســایت 
بــی صاحــب کــه نمــی توانند 
 از آن هیــچ پولــی دریافــت 

کنند.
البته شاید مقصر اصلی این ماجرا 
خود مردم باشــند کــه دچار یک 
فراموشی تاریخی شده اند. از قدیم 
گفته اند سیلی نقد به از حلوای نسیه 

است. 
مردمی که سرگذشت سایت های 
 هرمی و موسسات مالی غیر مجاز را

 دیده اند و در برخی موارد خودشان 
زخم خورده آنها بــوده اند چطور 
دوباره به یک ســایت اعتماد کرده 
 و میلیاردها پول را به این ســایت 

سپرده اند؟!
 هرچند این شــرکت توانسته بود 
پروانــه کســب الکترونیکی واحد 
صنفی و نماد اعتمــاد الکترونیکی 
دوســتاره )نماد e( را از ســازمان 
صنعت، معدن و تجــارت دریافت 
کند و حتی از خدمات شبکه شتاب 
و شــاپرک نیز برای پرداخت های 

کاربران بهره گیرد. 
با این حال، بر خاف ماده 11 قانون 
پولی و بانکی کشور، این شرکت باید 
برای انجام معامات ســکه از بانک 
مرکزی مجوز می گرفت که فاقد آن 
بود.حال چرا مردم ما به این سرعت 
 به شرکت های این چنینی اعتماد 
 می کننــد ، جــای بســی تفکر 

دارد. 
شــاید بی اعتمادی به دولت باعث 
شــده مردم به هر ریسمان سیاه و 
سفیدی چنگ بزنند تا سرمایه های 
اندک خود را حفــظ کنند. وگرنه 
 اگر بورس ما بازدهی داشــت،  اگر 
 بانــک های مــا ســرمایه گذاری 
سود آوری می کردند،   و با اخاص 
 میــزان ســود خــود را در اختیار 
سرمایه گذاران می گذاشتند و اگر 
بازار ما ثبات داشت دیگر مردم گول 
چنین ســایت ها و شرکت هایی را 

نمی خوردند.
 امــروزه ســایت های اینترنتــی 
متعددی برای هر نــوع معامله در 
ایران وجــود دارد. از مراکز فروش 
کاال و محصوالت گرفته تا معامات 
بورس و خدمات رفاهی، به سادگی و 
بدون اتاف وقت کاربران، فعالیت 
می کنند. که تنها راه اعتماد به آنها 
 تا کنون نماد اعتمــاد الکترونیک

 بود.  
نماد الکترونیک ، به این معنی است 
که ســازمان تجــارت الکترونیک 
ایران، صرفا تضمین می کند که فرد 
حقیقی یا شرکت حقوقی مشخصی 
با اطاعــات واقعی، اقــدام به ارایه  
 کاال یا خدمــات از طریق اینترنت 

کند. 
به بیان دیگر، صاحب سایت و دارنده  
حســاب های بانکی آن، برای مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک، شناخته 
شده هســتند و در صورت هرگونه 
مشکل یا درگیری حقوقی، می توان 
از فرد یا شرکت مذکور، شکایت کرد. 
که البته سایت سکه ثامن این نماد را 

کسب نموده بود . 
حال دو حالت وجــود دارد یا اینکه 
به دلیل دادن نمــاد الکترونیک به 
سایت ثامن ، دولت پای آن بایستد 
و خسارات تمام متضرران را متقبل 
شود و یا اینکه نماد الکترونیک نیز 
ماننــد دیگر نماد هایــی همچون 
 اســتاندارد و ایــزو و .... دچــار 

بی اعتمادی مردم شود.
 انتخاب با شماست!

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

تجهیز پنج شعبه از بانک های اصفهان برای نابینایان
قائم مقام انجمن نابینایان ایران گفت: متاسفانه هنوز بسیاری از بانک ها به مسئولیت اجتماعی خود عمل 
نکرده اند در صورتی که بنا به مصوبه سازمان ملل متحد که دولت های عضو این انجمن را موظف به ایجاد 

شرایطی برابر برای افراد معلول با سایر افراد جامعه می کند.
مسعود شادکام اظهار کرد: در حال حاضر پنج شعبه از تعداد ۹۰ شعبه ای که در کل کشور، مخصوص به 

معلوالن نابینا است در شهر اصفهان قرار دارد. پنج شعبه شامل بانک های سپه، تجارت، کشاورزی، آینده و 
بانک شهر است و معلوالن می توانند بدون نیاز به همراه داشتن فرد امین از تمامی خدمات بانکی از طریق یک 

دستگاه برجسته نگار که دارای خروجی صوت و بریل است بهرمند شوند، ولی برای دریافت دسته چک، وجود 
یک فرد امین در کنار نابینایان الزامی است. 

وی درارتباط با فعالیت های انجمن نابینایان ایران  افزود: در پنج سال گذشته طی جلسات متعددی که در خصوص بحث مناسب سازی 
 با بخش IT ) اطاعات فناوری ( بانک ها که در حدود 1۲۰ ســاعت به طول انجامید، بانک های بسیاری متقاعد به همکاری با این انجمن 
شده اند که اولین آنها پست بانک و به پیروی از آن بانک های دیگری نیز شروع به تجهیز شعب در سراسر کشور برای ارایه خدمات به معلوالن 

نابینا کرده اند.

طرح گردش آب در زاینده رود از فرونشست زمین جلوگیری می کند
 نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسامی گفت : طرح گردش و 
برقراری جریان آب در رودخانه زاینده رود از فرونشست و ترک خوردن زمین و مشکات مربوط در استان 

اصفهان جلوگیری می کند.
محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، هفته گذشته پیش از تدوین طرح گردش و برقراری جریان آب در 

رودخانه زاینده رود با اجرای 5۲ کیلومتر لوله گذاری و استفاده از حداقل منابع آبی موجود و پساب تصفیه 
شده در استان خبر داد که در آن سهم آب هر شهرستان واقع در مسیر رودخانه در سال هایی که محدودیت آبی 

وجود دارد، از طریق لوله انتقال می یابد. 
ابوالفضل ابوترابی افزود : طرح انتقال حداقل منابع آبی و پساب تصفیه شده ظرفیت خوبی است تا بتوانیم مشکل ریزگردها، 

زاینده رود و حفاظت از آثار تاریخی و باستانی را که از اهمیت باالیی برخوردار است را رفع کنیم. 
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسامی با بیان این که این طرح ایده خوبی است که توسط استاندار اصفهان مطرح 
شد، اظهارداشت : طرح برقراری جریان آب در رودخانه زاینده رود و استفاده از حداقل منابع آبی موجود و پساب تصفیه شده، شدنی و امکان پذیر 

است و یکی از راه های خوبی است تا بتوانیم محیط زیست، آثار تاریخی و گردشگری استان را حفظ کنیم. 

خـــبــــر

معاون بازآفریني شهري اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

جلوگیري از مهاجرت و ترک محله با اقدام بازآفریني شهري

معاون بازآفریني شهري و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با 
اشاره به اختصاص 23 میلیارد تومان به عنوان تخفیف عوارض ساخت در محالت 
هدف به شهرداري ها، گفت: دولت برنامه ای براي جابجایي مردم ساکن در محالت 
مورد هدف بازآفریني شهري ندارد بلکه هدف جلوگیري از ترک محله ها توسط 

افراد بومي است.
به گزارش  اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان، ایمان طاهر درباره میزان اعتبارات 
تخصیصي به بافت های ناکارآمد شهري، اظهار کرد: سال گذشته 13.5 میلیارد تومان به 
بافت های ناکارآمد شهري اختصاص یافته که شش میلیارد تومان جهت اجراي آسفالت، 
یک میلیارد برای ساخت و احداث خانه سامت، یک میلیارد جهت احداث سالن ورزشي، 
دو میلیارد براي روشنایي معابر بافت ها، 1۹۰ میلیون تومان جهت مطالعه و اسکان مجدد، 
8۰۰ میلیون تومان براي مطالعه و ساماندهي سکونتگاه های غیررسمي و دو میلیارد و 7۰۰ 

میلیون تومان براي بهسازي و کف سازي محات اعتبار تخصیص یافته است.
وي در توضیح اسکان مجدد، گفت: برخي شهرها داراي مناطقي هستند که بر روي گسل واقع 
شده و یا از نظر شرایط زندگي شرایط مساعدي ندارند و قرارداد مطالعه جهت شناسایي مراکز 
خطر و اولویت قرار دادن این مناطق جهت اسکان مجدد آن ها مورد بررسي قرار گرفته است.

معاون بازآفریني شهري و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان هم چنین با اشاره 
به اینکه سال گذشــته ۲3 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه ملي بابت تخفیف عوارض 
پروانه های ساختماني جهت بهسازي و ساخت بافت های ناکارآمد شهري به شهرداری ها 
پرداخت شده اســت، افزود: به ازاي این میزان پرداختي ۲۹۰ میلیارد تومان تعهد براي 

شهرداری ها ایجاد شده تا در این بافت ها خدمات رسانی کنند. 

وی افزود: در ســال جاري نیز 67 میلیارد تومــان به وزارتخانه اعام نیاز شــده و در این 
 راستا در محات و مناطق مختلف توسط شــهرداري 5۰ تا 1۰۰ درصد تخفیف عوارض 

داده می شود.
طاهر با بیان اینکه محله همت آباد اصفهان با توجه به مشــارکت مردمي، ســال گذشته 
به عنوان الگویی در کشــور توســط رییس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس کلنگ زني 
و مقرر شــد تا طبق برنامه 17۰ واحد مســکوني در این محله بهســازي و تجمیع شود، 
افزود: در این خصوص 3۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ســازمان ملي زمین و مسکن 
جهت خرید یک محله از همت آباد که شــهرداري تملــک کرده، طرح ارایــه و قرارداد 
 تنظیم شــده و در مرحله اباغ به پیمانکار اســت که ایــن کار تا یک ماه آینده شــروع 

می شود.
وی با اشاره به اینکه واحدهایي به عنوان پشتیبان نوسازي بافت های فرسوده در یک محله 
در قالب سهم دولت احداث می شود، گفت: این واحدها با واحدهاي فرسوده تهاتر می شود تا 
با احداث و یا بهسازي واحدهاي مورد نظر جهت اسکان موقت در اختیار ساکنان قرار گیرد 
و سپس با آماده شــدن واحدهاي مورد نظر مجددا محات بعدي نوسازي و اجرا شوند و 
هدف این برنامه جلوگیري از جابجایي و مهاجرت مردم از محات خود است و در این راستا 

تسهیات ودیعه مسکن ارایه می شود.

 بایــد توجه داشــت که 
اسامی نهرها در این طومار 
دیده می شــود که برخی 
از آنها هماننــد نهر آحاد، 
صالــح آباد، بــاغ وحش، 
قرق حســن آباد، بابکی، 
قرق آقا سیدجعفر ناژوان 
)ماربین(، سلیمی، مادی آباد، شاه کبیر، 
کبوترآباد، کراج و شهرستان برای مشروب 
ساختن قریه ها و روستاهای اطراف شهر 
مورد استفاده بوده است. اما امروز به دلیل 
 خشکســالی و مدیریتی کــه بر حوضه
 زاینده رود حکمران اســت، بســیاری 
از ایــن مادی هــا و نهرهــای قدیمی و 
تاریخی، خشــک و محل تخلیه نخاله 
هــای ســاختمانی و بعضا زباله شــده 
اســت. این یکــی از موضوعــات مورد 
گایــه برخــی از مــردم روســتاهای 
اطــراف فاورجــان اصفهــان اســت.  
یکی از اهالــی محلی روســتای هویه 
 شهرســتان فاورجان گفت: نــام این
  مادی ها و نهرهای قدیمــی در طومار 
شیخ بهایی ذکر شده و حتی تعداد سهم 
هر مادی مشخص است، بنابراین دلیلی 
ندارد امروز که زاینده رود خشک شده و 
آبی وجود ندارد، کاربری این مادی ها را 

تغییر دهیم.
وی افزود: یکی دیگــر از کاربردهای این 
مادی ها جلوگیری وقوع سیل در زمان 
بارش های شدید بود و اگر دوباره شرایط 
 آبی اصفهان همانند گذشــته شــود و
 بارش ها نرمال باشــد، در صورت وقوع 
ســیل، ما این مــادی ها را بســته ایم 
که موجب خســارت به اهالی منطقه و 

روستاهای اطراف می شود.
یکی دیگر از اهالی منطقه نیز گفت: سه 
مادی قدیمی منطقه فاورجان هرستان، 
درچه و جزین اســت و در کتب مختلف 
به آن اشاره شده که »از پل مارنان تا پل 
فاورجان مادی نواحــداث وجود ندارد 
و آنچه در طومار شــیخ بهایی قید شده 

همانست«.
وی ادامه داد: نهرهــا و مادی هایی که از 

رودخانه زاینده رود منشــعب شده بود، 
روستای مختلفی را سیراب می کرد. مثا 
زمانی چهار روستا از مادی هرستان که 
در طومار شــیخ بهایی به آن اشاره شده، 

سیراب می شدند.
باید توجه داشت که در بخشی از طومار 
شیخ بهایی درباره مادی جزین واقع در 
هویه آمده اســت »مادی جزین که در 
کشــیک ماربین تخمین پانصد ذرع در 
زیر مادی هرســتان واقع اســت سهم و 
نیم مقرر«. هم چنین »مادی فاورجان 
محاذی اماک خیرآبــاد کوهچه در زیر 
مادی نظام آباد مشهور به شاه واقع است 
که از 75 سهم آن 14.75 سهم مربوط به 

قریه هویه است«.
با این وجود به گفته اهالی محلی فاورجان، 
مادی های این منطقه بــه عنوان یکی از 
میراث قدیمی، خواسته و ناخواسته مسدود 
شــده اســت و بارها برای این موضوعات 
پیگیری کرده اند، اما پاسخ درستی مبنی 

بر احیای این نهرها دریافت نکرده اند.

    مادی ها را مخفیانه از بین می برند
اما بخشدار فاورجان در واکنش به علت 
واقعی پر شدن برخی از مادی های منطقه 
هویه فاورجان، گفــت: نزدیک به یک 
 سال پیش لیســت کاملی از متصرفین 
مادی هــا تهیه و به دادگســتری ارجاع 
شد و در شــورای حفاظت در دستور کار 
قرار گرفت و برای این موضوع مصوبه ای 
تعیین شد و از آب منطقه ای نیز دعوت 

به عمل آمد.
جعفر موسوی با بیان اینکه شرکت آب 
منطقه ای مادی ها و انهار را به دو دسته 
سنتی و طبیعی تقسیم می کند، اظهار 
کرد: مادی های ســنتی آنهایی هستند 
که توسط مردم احداث شده و در مورد آن 
نظری نمی دهیم، اما مادی های طبیعی 
را  آب منطقه ای برای آبرسانی به مزارع 

پایین و شهرستان ها و روستاهای اطراف 
خریداری کرده است.

وی ادامه داد: در این راســتا مقرر شــده 
مصوبه ای در شورای حفاظت بیت المال 
در دادگستری به ریاست دکتر حفیظی و 
اعضا تعریف شود که این اموال در اختیار 
بخشــداری ها قرار گیرد و بخشداری ها 
مورد به مورد جهت احداث مسیر و فضای 
سبز که استفاده عموم داشته باشند تفیض 
اختیار و موارد را به دهیاری ها اعام کند.  
بخشدار فاورجان گفت: در این خصوص 
اقداماتی انجام شــده و حتــی با برخی 
برخورد کرده ایم، اما دست زیاد است و به 
صورت شبانه و مخفیانه گاهی از بین بردن 
این مادی ها صورت می گیرد، از ســوی 
دیگر در این زمینه هزینه هایی داشــته 
ایم، اما به دلیل به نبود بودجه کافی، احیا 
این مادی ها از دست ما خارج شده است. 

وی تصریح کرد: در مــواردی که مادی و 
انهار در دست روستاها بوده دهیاری ها با 
به دست آوردن بودجه از راه های مختلف، 
آنها را احیا کرده و در حریم روستاها نیز 
درصدی جهت دفع آب های ســطحی 

اقداماتی صورت گرفته است. 
موسوی با تاکید بر اینکه قسمت هایی از 
مادی ها را احیا کردیم، اما ســطوح زیاد 
است، تصریح کرد: درقســمت هایی از 
روستای هویه برای دفع آب های سطحی 
احیا داشته ایم، هم چنین لیست متصرفین 
به دادگستری ارسال شده تا حکم صادر 
شود و آب منطقه ای نیز همکاری کند. 
قسمتی از مادی های جزین و دره مرگی 
 و ســودون در طرح جاده قرار دارند، اما

 بخش هایی که توسط کشاورزان تصرف 
و تبدیل به اراضی شده، احیا خواهد شد.

    مادی های متروکــه در اختیار 
بخشداری ها قرار می گیرند

نماینده مــردم فاورجــان در مجلس 

شــورای اســامی نیــز در خصــوص 
مادی هــای این منطقه گفــت: مطابق 
قانون نهرهای متروکه در اختیار شهر و 
 بخش قرار می گیرد و این شهرداری ها و

  بخشــداری هــا هســتند کــه بایــد 
تصمیم گیری کنند. 

سیدناصر موســوی الرگانی افزود: طبق 
قانون مادی هایی کــه نیازمند حفاظت 
هســتند، باید بتون کاری و سنگ کاری 
شــوند و مادی هایــی کــه در اختیار 
بخشــداری ها قرار دارند و نیازی به آنها 
نیست می توانند در اختیار راهسازی یا 
جاده ســازی قرار گیرد، اما در نهایت در 
این موضوع تصمیم گیر نهایی بخشدارها 

هستند. 
وی خاطرنشان کرد: مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای نیز تفاهم نامه ای امضا کرده 
است و طبق قانون حفاظت از این انهار و 
مادی ها به بخشداری ها واگذار شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان نیز در این باره، گفت: با 
توجه به شرایط خشکسالی و محدودیت 
برداشت آب از طریق روش های سنتی 
 و محــدود شــدن برداشــت آب از این 
مادی ها، طبیعتا این مادی ها باید باز و 
بسته شود، مثا در یک دوره آبیاری 15 
روزه، باید هفت و نیم روز باز و هفت و نیم 

روز بسته باشند.
حسن ساسانی تاکید کرد: این کار قطعا 
باید توسط عوامل ما و طبق برنامه اباغ 
شده، انجام شــود. بنابراین وقتی کسی 
نخاله و زباله ای در این مادی ها می ریزد 
اختال قابل توجهی در این زمینه ایجاد 
می کند. هرچند اهالــی و مردمی که در 
نزدیکی این نهرها زندگی می کنند آنقدر 
برداشت های مجاز و غیرمجاز دارند که 
اجازه نمی دهند در این مادی ها نخاله ای 
ریخته شود، اما به هر حال این اقدام بسیار 

غیرمنصفانه است.

حذف مادی های طومار شیخ بهایی؛ 

نخستین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و مادی هایی که شبانه پر می شوند
استارتاپ ها در اصفهان برگزار می شود

نخســتین نمایشــگاه تکنولوژی، نوآوری و اســتارتاپ ها 
)Startexpo۲۰۱۸( در روزهای ســوم تا ششم مهرماه امسال در 
محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل 

شهرستان برپا می شود.

به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این 
نمایشگاه با تاکید بر فناوری، کاربرد دانش در توسعه جوامع بشری و نوآوری، 
به کارگیری ایده های نوین  در سه هزار و 5۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی 
با حضور حدود 7۰ مشارکت کننده از استان های تهران، اصفهان، خراسان 
رضوی و چهارمحال و بختیاری از سه شنبه ســوم مهرماه سال جاری در 
اصفهان آغاز شــده، صاحبان تکنولوژی های نوین را در پایتخت علمی و 

دانشگاهی ایران گرد هم جمع می کند.
نمایشــگاه تکنولوژی، نوآوری و اســتارتاپ ها زمینه های مختلفی مانند 
استارتاپ ها و کســب و کارهای جدید، پارک های علم و فناوری و مراکز 
رشد، صنایع خاق و پیشرو، مراکز دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی 
و دولتی را دربرمی گیرد و مشــارکت کنندگان، توانمندی های خود را در 

حوزه های مرتبط با نمایشگاه به نمایش می گذارند.
برندها و شرکت های معتبری در این نمایشــگاه حضور یافته اند که از آن 
جمله می توان به ثامن ارتباط عصر، کارگزاری بانک پاسارگاد، کارگزاری 
شهر، دانشگاه اصفهان، شــرکت فوالد مبارکه، صاایران و توسعه مدیریت 
ارتباطات ماندگار اشاره کرد. همچنین کشورهای عمان و مغرب نیز با اعزام 
هیئت های عالی رتبه به این نمایشگاه، جنبه های بین المللی ویژه ای را در 
 )Startexpo۲۰۱۸( نخستین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارتاپ ها

ایجاد می کنند.
این نمایشگاه بستری برای عرضه نوآوری و فناوری در نظر گرفته شده و بر 
خاف نمایشگاه های مشــابهی که صرفا عرضه و تبادل کاال را هدفگذاری 
کرده اند، به دنبال تبادل دانش فنی و تکنولوژی و مشارکت میان شرکت ها و 

نیز سرمایه گذاری روی طرح های نو و استارتاپ ها است.
برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان محصوالت فناورانه و مشتریان، معرفی 
فناوری های روز به صنایع متوســط و بزرگ، آشنا کردن سرمایه گذاران با 
فرصت های سرمایه گذاری در طرح های فناورانه یا استارتاپ ها، دعوت از 
مخاطبین تخصصی و افراد تحصیل کرده به بازدید از نمایشگاه و گردهمایی 
گسترده ای از نقش آفرینان اکوسیستم استارتاپی، نوآوری و فناوری از جمله 

اهداف تعیین شده برای نمایشگاه استارتکس به شمار می رود.
در این نمایشگاه طیف وسیعی از مخاطبین شامل فعاالن حوزه های فناوری و 
تکنولوژی مانند تجهیزات پوشیدنی، خرده فروشی، خدمات، آموزش، حمل 
و نقل و لجستیک، شهرهای هوشمند و فناوری های شهری، پهپاد و رباتیک، 
واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، هوش مصنوعی، کشاورزی هوشمند، سفر 
و گردشگری، بازی های رایانه ای، رسانه و بازاریابی، سامت، اینترنت اشیا، 
انرژی، امنیت شبکه، اتوماســیون، تولید هوشمند، باک چین، فین تک و 
تجارت الکترونیک، شبکه های اجتماعی، فناوری های فضایی و کارآفرینی 
اجتماعی حضور دارند و داشته ها و دستاوردهای خود را برای افرادی نظیر 
مدیران وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و خصوصی، شرکت های دانش بنیان 
و فناور، استارتاپ ها، صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران خصوصی، 
پارک های علم و فناوری، شتابدهنده ها و مراکز رشد، مخترعان، طراحان وب 
و اپلیکیشن، توسعه دهندگان نرم افزار، مشاوران و منتورها، برگزار کنندگان 
رویدادها و مدیران تحقیق و توسعه صنایع و شرکت ها به نمایش می گذارند.

نخستین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارتاپ ها در راستای سیاست های 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان به منظور توسعه و ترویج 
کارآفرینی، خلق ثروت، رونق اقتصادی و افزایش سطح اشتغال در جامعه 
برگزار خواهد شد و پیش بینی می شود مخاطبین بسیاری را به خود جذب 
کند. بخشــی از این مخاطبان به دلیل توسعه روزافزون فناوری های نوین 
و کســب و کارهای مبتنی بر تکنولوژی، بازدید از نمایشگاه را در دستور 
کاری خود قرار خواهند داد و بخشی دیگر نیز به دنبال بازاری برای توسعه 

فعالیت های حوزه فناوری با حمایت های مالی و سرمایه گذاری هستند.
این نمایشــگاه در حالی برگزار می شود که طی ســال های اخیر، کسب و 
کارهای مبتنی بر فناوری اطاعات و ارتباطات، رشد چشمگیری داشته اند. 

نقش زاینده رود و شبکه مادي هاي منشعب از گذشته های دور 
در امور کشاورزي و آبرساني، جمع آوري آب هاي سطحي و 
آباداني شهرها از اهمیت خاصي برخوردار بوده است. متاسفانه 
با توسعه شهري و افزایش ساخت و سازها و از بین رفتن باغات 
و مزارع اطراف رودخانه و هم چنین خشکی زاینده رود، بخشي 
از هویت اصفهان به نام »مادي« به دست فراموشي سپرده شد و 

حتی بازمانده های آن در حال نابودی است.
برخی از پژوهشگران میراث فرهنگی اعالم کرده اند که طومار 
شیخ بهایی، شناسنامه مادی های اصفهان محسوب می شود و 
این طومار تنها اثر و مدرک از وضعیت مادی ها و نحوه تقسیم 

آب زاینده رود است.

گــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     به طور قطع زنده کردن بافت تاریخی مادی ها، به عنوان بخشی از هویت استان اصفهان در راستای ارتقا صنعت گردشگری و زنده کردن شریان دوباره آنها به امید جاری 
شدن آب در زاینده رود بسیار ضروری به نظر می رسد.



موسوی الرگانی: طرح تونل سوم کوهرنگ مشکل بودجه ای ندارد
 رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: طرح تونل سوم کوهرنگ مشکل بودجه ای ندارد و در صورت تغییر 

پیمانکار این طرح تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.
ناصر موسوی الرگانی پس از اتمام مراحل تصویب بودجه سال ۹۷ مبلغی به عنوان کمک به هر حوزه انتخابیه برای 
تکمیل طرح های نیمه تمام اختصاص یافت، اظهار داشت: این مبلغ برای هر نماینده پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

تومان بود. وی بیان د اشت: با توجه به اینکه تکمیل طرح تونل سوم کوهرنگ یکی از اولویت های استان اصفهان 
برای اتمام است، ۱۱ نماینده استان اصفهان همه اعتبار دریافت شده از مابقی بودجه را برای این طرح اختصاص دادند. 

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه فقط یکی از نمایندگان نیمی از این اعتبار را برای تکمیل تونل سوم 
کوهرنگ اختصاص داد و مابقی را برای شهرستان خود جذب کرد، اظهار داشت: در حال حاضر با تخصیص هایی که به این طرح 

شده است، با مشکل مالی در اجرای آن مواجه نیستیم و باید پیمانکار آن تغییر یابد تا پیشرفت طرح مشاهده شود. وی ادامه داد: در صورت 
این تغییرات می توانیم شاهد بهره برداری از تونل سوم سد کوهرنگ تا دو سال آینده باشیم.

موسوی الرگانی افزود: این طرح در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد که ۷۰ میلیارد تومان آن از طریق بودجه سال جاری و مابقی نیز از محل 
اعتبار تخصیص یافته به نمایندگان تامین شده است.

استاندار: جلسات روزانه برای بررسی کاالهای مورد نیاز مردم برگزار می شود
استاندار اصفهان از برگزاری جلسات منظم روزانه به منظور بررسی تامین کاالهای مورد نیاز 

مردم استان خبر داد.
محســن مهرعلیزاده  در مورد تامین کاالهای مورد نیاز مردم  اســتان، اظهار داشت: در این 

خصوص جلسات منظم و روزانه برگزار می شود.
وی با بیان اینکــه حتی کاالهایی کــه در ماه های آینده مــورد نیاز قرار خواهنــد گرفت نیز 

مدنظر اســت، گفت: حتی کاالهایی که باید از تهران به شــکل ســهمیه ای که ارزهای ارزان به 
 آن ها اختصاص داده می شــود یعنی کاالهای اساســی مورد نیاز مردم را مکاتبه می کنیم تا به موقع

 برسند.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه آن هایی هم که می تواند در اختیار اســتان باشــد با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و 
 صنوف، خودمان اقدام می کنیم، خاطرنشــان کــرد: امکاناتی را نیز در اختیــار آن ها قرار می دهیــم و توصیه های الزم نیز 

می شود.
وی تاکید کرد: نگرانی نداریم و ان شاءا... مشکلی پیش نخواهد آمد.

دارو، ایــن عنصر حیاتی 
بــرای درمــان و ادامــه 
زندگــی بیمــاران، این 
روزهــا همزمان بــا آغاز 
تهدیدهــای بین المللی، 
تحریم هــا و نگرانــی از 
کمبــودش در بــازار با 
خبرهای ناخوشایندی همراه بوده است. 
احتکار یکی از اقدامات غیرانسانی به دست 
برخی ســودجویان و محتکران در مدت 
اخیر بود که بر اضطــراب مردم دامن زد. 
از احتکار ســه  انبار داروی گران قیمت و 
کم یاب در شهرستان ممسنی به ارزش 
۴۵ میلیــارد ریال گرفته تــا انبار کردن 
 ۳۵ قلــم داروی کمیاب در شهرســتان 
خمینی شهر به ارزش ۱۱میلیارد ریال. 
اخیرا هم با اینکه مستنداتی ارایه نشد اما 
برخی از سایت های خبری از تبانی عجیب 
و غریب تعداد معدودی از پزشــک ها و 
 داروخانه ها به شکلی عجیب و باورنکردنی 
در زمینه دارو گــزارش می دهند. به این 
شکل که »پزشک یک نسخه غیرواقعی 
برای بیمار می نویســد و او را به داروخانه 

موردنظر می فرستد. داروخانه هم نسخه 
را فاکتور می کند اما پــول آن را از بیمار 
نمی گیرد. در نتیجه  این اقدام، داروهای 
نوشته شــده در نســخه، از نظر وزارت 
بهداشــت و نهادهای نظارتی برای بیمار 
موردنظر تجویز و به او  تحویل داده شده 
است؛ درحالی که داروها در انبار داروخانه 
باقی می مانند و سپس برای مصارفی مانند 

قاچاق مورد استفاده قرار  می گیرند.« 
این گزارش  گواه نگرانی مــردم از وقوع 
دوباره تخلفاتی است که سه سال پیش هم 
توسط برخی پزشک ها و داروخانه ها انجام 
شــده بود. چنانچه آن زمان پیرصالحی، 
مدیر کل نظــارت بــر دارو و مواد  مخدر 
ســازمان غذا و دارو گفته بود: »در  برخی 
موارد مشاهده می شود که پزشک ها برای 
منافع مشترک حتی زمانی که بیمار نیاز به 
دارو نداشته، نسخه می نویسند و گه گاهی 
از  دفترچه بیمار سوء استفاده می شود به 
طوریکه خود بیمار نیز از این مساله اطالعی 
ندارد. برای نمونه، عکس برداری صورت 
 نگرفته یا دارویی تحویل داده نشده اما برای 
بیمه سند ارایه می شــود .   این مورد برای 
داروهای گران قیمت زیاد  اتفاق می افتد«. 
اما زمانی موضوع برای مردم و نگارندگان 
این گزارش جدی تر شده که به گفته آنها 
خبرهایی از کمبود تعدادی از داروها در 
ماه های اخیر به گوش شان رسیده است. 
آنها می گویند: »بر اســاس آمار گمرک، 
واردات برخی از همین داروها، در چهارماه 

ابتدایی امسال به نسبت مدت مشابه سال 
گذشته ۲.۵ برابر  افزایش یافته. پس این 
موضوعات احتمال احتکار دارو را باال برده 
است.« اما با انتشار این اخبار بدون ارایه 
هیچ گونه سند و مدرکی که وقوع چنین 
تخلفاتــی را اثبات کند هنوز مشــخص 
نیست که این بار نیز پزشک و داروخانه ها 

تخلفاتی در این زمینه داشته اند یا خیر.

   گزارشی نداشتیم
از این رو برای دریافت اطالعات بیشتر با 
یک نماینده مجلس و سخنگوی سازمان 
غذا و دارو گفت وگو کردیم. سید مرتضی 
خالقــی، نایب رییس اول کمیســیون 
بهداشــت و درمــان مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به عدم دریافت گزارشی 
از تخلفات تازه در زمینه تبانی و احتکار 
دارو توسط برخی پزشک ها و داروخانه ها 
گفــت:  »زمانی که مســتندی برای این 
گزارش ها وجود نــدارد نباید آن را طرح 
کرد. واقعا گزارشــی از پزشکی که بدون 
نیاز و خواست بیمار دارویی را نوشته و آن 
طور که گفته شده دارو هم به بیمار تحویل 
داده نشده، نداشته ایم. انتشار این اخبار 
بدون مستندات ایجاد اضطراب در میان 
مردم و بدنام شدن پزشک و داروساز را به 
دنبال دارد.« او افزود: »امروزه بزرگترین و 
بهترین تشخیص دهنده امور، خود بیماران 
و همراهان آنها هستند که درباره داروهای 
تجویزی از پزشک توضیح خواسته یا خود 

پزشــک برای او نام و نحوه استفاده آن را 
شرح می دهد و بیمار با مراجعه به داروخانه 

عینا آنها را مطالبه می کند.«

   طرح ادعا محل سوال است
در این باره کیانوش جهانپور، سخنگوی 
ســازمان غذا و دارو هم گفت: »منتشر 
کنندگان این خبر باید درباره این تخلفات 
اطالعات الزم را به ما بدهند. اگر اطالعاتی 
از موارد این تخلف و افراد خاطی داشــته 
و ارایه نکرده اند به نوعــی مطرح کردن 
این موضوع مبهم خالف قانون است. در 
صورتی که واقعا از موارد آن آگاهی داشته 
و مستند اســت باید قبل از هر کاری به 
نهادهای نظارتی ارایه می دادند تا برخورد 
می شد. اما اگر مستندی ندارند که طرح 

ادعا محل سوال اســت.« جهانپور تاکید 
کرد: »تخلف در همه حوزه ها وجود دارد 
اما زمانیکه درباره تخلف یک حوزه، قشر 
یا مکانی سخن می گوییم باید موارد آن را 
مشخص و عنوان کرد تا با آن برخورد شود. 
با کلی گویی نباید همه اقشــار یا برخی 
مشاغل جامعه را زیر سوال برد. این رویکرد 

غیر اخالقی است.« 
همچنین سخنگوی سازمان غذا و دارو با 
رد ادعای کمبــود دارو در بازار افزود: »ما 
بارها گفته ایم که در زمینــه تولید دارو 
مشــکلی نداریم. اما زمانی که در جامعه 
نگرانی از کمبود دارو ایجاد می شــود و 
برخی هم در راســتای این جنگ روانی 
حرکت می کنند بخشــی از بیماران به 
خصوص بیماران مزمن دغدغه و نگرانی 

پیدا کرده و به ســمت ذخیره دارو برای 
مدت طوالنی تــری حرکت می کنند که 
در این صورت قاعدتا مصرف نســبت به 
روند گذشــته بیشتر می شــود و نوعی 
کمبود کاذب را ایجاد می کند.« جهانپور 
درباره سیستم ردیابی و رهگیری سازمان 
غذا و دارو که برای امــکان ردیابی دارو و 
جلوگیری از تخلفات آن ایجاد شده است 
نیز اظهار کرد: »این سیستم به خصوص 
بر روی اپلیکیشن آن ردیابی ۳۰۰ دارو را 
فراهم کرده البته ایــن ردیابی برای همه 
داروها انجام پذیر است. فعال ردیابی این 
۳۰۰ قلم داروی گــران قیمت که نیاز به 
تایید بیمه  داشته انجام شده و سایر داروها 
هم به ترتیب در حال به سرانجام رسیدن 

هستند.«

شایعاتی که تایید نمی شوند؛

تبانی پزشک ها و داروخانه ها چقدر واقعی است؟

خبرهای دو خطیگردشگری

با اینکه این 
عضو کمیسیون 

بهداشت و درمان 
مجلس و سخنگوی 
سازمان غذا و دارو 

که ناظر و متولی اقالم 
دارویی کشور هستند 

این نوع خبرها را 
تایید نکرده و از عدم 

کمبود داروها در کشور 
می گویند اما به هر حال 

باید دید عامل اصلی 
کمبود برخی دارو در 
داروخانه ها چیست؟ 

کمبودی که عدم جبران 
آن می تواند آتش این 

شایعات را شعله ور کرده 
و بحران هایی را در این 

زمینه ایجاد کند.

در حالی که بازار دارو در کشــور وضعیت مناسبی ندارد، 
برخی  سایت ها از تبانی عجیب و غریب تعداد معدودی از 
پزشک ها و  داروخانه ها به شکلی عجیب و باورنکردنی در 

زمینه دارو گزارش می دهند.

دنیای اقتصاد
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش
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ایران، میهمان بزرگترین 
رویداد گردشگری آسیا

پاویــون اختصاصــی ایــران در 
بزرگترین رویداد گردشگری آسیا 
که هم اکنون در توکیو، ســرزمین 
آفتاب تابان در حال برگزاری است، 

برپا شده است.
انجمن تورگردانان ژاپن )جاتا( که 
از لحاظ بازدید و شرکت کنندگان 
مهمترین رویدادگردشگری  اسیایی 

محسوب می شود  گشایش یافت.
رویــداد بــزرگ) JATA ۲۰۱۸( هر 
ســال در آخرین روزهای شهریور 
ماه  در محل نمایشگاه های دائمی 
 توکیو موسوم به بیگ سایت برگزار

می شود.
نمایندگان کشورمان با هدف معرفی 
جذابیت هــای تاریخی و فرهنگی 
ایران همواره و در ادوار مختلف در 
این رویداد حضور داشتند. امسال 
نیز پاویون اختصاصی ایران با حضور 
سفیر ایران در ژاپن کار خود را آغاز 

کرد.
در این نمایشگاه بیش از یک هزار 
و ۳۰۰ شــرکت از ۱۳۰ کشــور از 
جملــه جمهوری اســالمی ایران 
و ۵۶ منطقــه گردشــگری ژاپن 
حضــور دارند.  در نمایشــگاه بین 
المللی گردشــگری ژاپن ۲۰۱۸، 
کانون جهانگــردی و اتومبیلرانی 
جمهوری اسالمی ایران با اخذ مجوز 
از سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری ایران همراه با 
سه شرکت گردشگری دیگر حضور 

دارند. 
سفیر جمهوری اســالمی ایران در 
ژاپن به عنوان مهمان ویژه در آیین 
گشایش این نمایشــگاه شرکت و 
 Zurab(با زوراب پولولیکاســویل
 )P O L O L I K A S V I L
جهانــی  ســازمان  دبیــرکل 
 گردشــگری دیدار و گفــت و گو 

کرد.
نمایشگاه بین المللی گردشگری 
توکیو به مدت ۴ روز دایر است که دو 
روز اول به حضور متخصصین و دو 
روز پایانی نیز به بازدید عموم مردم 

اختصاص دارد.

مهر
خـــبـــر
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حذف سیاسی ایران از لیست ارزان ترین 
مقاصد گردشگری؟

 دفاع »دیلی تلگراف«
 از ارزانی سفر به ایران

اخیرا وب ســایت 
یکی از موسسه های 
ارایــه خدمــات 
مالی در بریتانیا در گزارشــی فهرستی 
از »ارزان ترین مقاصد برای ســفرهای 
طوالنی« منتشــر کرده که عدم حضور 
ایران در آن واکنش رسانه های بریتانیایی 
را نیز به دنبال داشته است؛ نادیده گرفتنی 
که بسیاری دلیل آن را سیاسی و امنیتی 

می دانند.

در گزارش »پُست آفیس« به ترتیب کیپ تاون، 
توکیو و بالی به عنوان ارزان ترین شهرهای جهان 
برای ســفرهای بلندمدت معرفی شده و این 
درحالی است که روزنامه »دیلی تلگراف« چاپ 
انگلیس، با زیر سوال بردن اعتبار پژوهش صورت 
گرفته از طرف »پست آفیس«، به گزارش های 
آماری منابع دیگری اشــاره می کند که به گواه 
برخی از آنان، ایران ارزان ترین مقصد ســفر در 
جهان برای گردشگران است. به باور کارشناسان، 
ارزانی سفر به یک شهر یا کشور یکی از مهم ترین 
عوامل شکل دهنده انگیزه سفر برای بسیاری از 
گردشگران جهان اســت و می تواند بسیاری از 
کاستی های زیرساختی و رفاهی را کم اثر کند. 
به این ترتیب، مطرح شــدن مجــدد نام ایران 
به عنوان یک مقصد ارزان سفر برای گردشگران 
خارجی، موجب توجه بیشتر جامعه گردشگران 

بین المللی به کشور و رشد حضور 
ساالنه آنان در ایران خواهد شد که از این رهگذر 
درآمد ارزی قابل توجهی نصیب کشور می شود.

   روایتی نه چندان معتبر از ارزان ترین ها
در این بین اما، »دیلی تلگراف« ذره بین خود را 
بر گزارش آماری »پست آفیس« قرار داده و به 
بررسی یافته های آن پرداخته است. بنا به آنچه 
موسسه »پست آفیس« اظهار می کند با در نظر 
گرفتن قیمت تمام شده ۱۰ قلم از کاالهای رایج 
مصرفی همچون مواد غذایی و نوشیدنی به عنوان 
شاخصی برای مقایسه هزینه های سفر به برخی 
مقاصد، کیپ تــاون، پایتخت آفریقای جنوبی، 
در صدر فهرست ارزان ترین مقاصد شهری دنیا 
برای سفرهای بلندمدت قرار گرفته است. بنا به 
محاسبات صورت گرفته، شاخص مطرح شده 
برای این شــهر به میزان ۴۸/ ۵۱ پوند انگلیس 
است و ارزانی سفر به آفریقای جنوبی از آن مقصد 
محبوبی خصوصا برای گردشگران بریتانیایی 

ساخته است. 
همزمان با نوســاناتی که پونــد انگلیس طی 
سال های اخیر و در پی برگزیت داشته که نهایتا 
منجر به کاهش ارزش آن شــده، ارزش واحد 
پول آفریقای جنوبی، راند، نیز در دو سال اخیر 
ســیری نزولی را طی کرده اســت؛ به گونه ای 
که در سال گذشــته هر پوند انگلیس معادل 
۱۵ راند بود و اکنون هــر پوند با ۱۹ راند برابری 
می کند. در ادامه و در رتبه دوم و سوم فهرست 
»پســت آفیس«، توکیو و بالی قــرار دارند که 
 رقم شــاخص مذکور بــرای آنهــا به ترتیب
 ۴/ ۵۷ پونــد و ۹۵/ ۶۳ پوند اســت. در انتهای 
این فهرست نیز سه شهر ماهی، ابوظبی و دبی 
 جای دارند که به ترتیب با کسب ۴۷/ ۱۹۲ پوند،

 ۵۴/ ۱۶۶ پوند و ۷۴/ ۱۶۴ پوند به عنوان شاخص 
هزینه ها، گران ترین شــهرهای جهــان برای 

سفرهای طوالنی مدت معرفی شده اند.
»دیلی تگراف« تصریح می کند که این گزارش 
هرچند مخاطب را به بیراهــه نمی برد و در آن 
مقاصد کم وبیش ارزانی شناسایی شده است، اما 
در محاسبه هزینه ها و ارزیابی ارزانی، تمامی اقالم 
یک سفر و از جمله هزینه های عمده ای همچون 
بلیت هواپیما و اقامت را لحاظ نکرده است. برای 
مثال در گزارش »پســت آفیس« و درخصوص 
ارزانی ســفر به کیپ تاون ذکر شده است که در 
این شهر هزینه تمام شــده برای یک وعده شام 
شامل پیش غذا، خوراک اصلی و دسر به همراه 
یک بطری نوشیدنی برای دو نفر، تنها ۳۰ پوند 
می شود؛ این درحالی است که با نگاه به بازار ارز 
ایران و در نظر گرفتن ارزش هر پوند به میزان ۱۸ 
هزار و ۵۰۰ تومان، این رقم به پول ایران معادل 

۵۵۵ هزار تومان است!

   روایت مجمع جهانی اقتصاد
در حالی در گزارش »پست آفیس« نامی از ایران 
و شهرهای آن به عنوان یکی از ارزان ترین مقاصد 
ســفری جهان نیامده که »دیلی تلگراف« نیز 
به نتیجه ایــن گزارش با دیــده تردید می نگرد 
و روایت های آمــاری دیگــر در این خصوص و 
مخصوصا گزارش سال ۲۰۱۷ »مجمع جهانی 
اقتصاد« را معتبرتر می دانــد. »مجمع جهانی 
اقتصاد« که هر دوسال گزارشی جامع از وضعیت 
صنعت گردشــگری در جهان تهیه می کند، در 
یکی از بخش های گزارش خود کشورهای جهان 
را در شاخص »رقابت پذیری قیمت ها« بررسی 
می کند که به موجب یافته های ایــن نهاد و در 
گزارش سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۵، ایران در این 
شاخص رتبه نخســت را در جهان کسب کرده 
است. »دیلی تلگراف« همچنین به حضور مصر 
و مالزی در رتبه های دوم و ســوم این شاخص 
اشــاره می کند و از این رو عدم حضور یا حضور 
کمرنگ شــهرهای این سه کشــور در گزارش 
»پست آفیس« را تناقضی آشکار می داند. ایران 
درحالی در گزارش »مجمع جهانی اقتصاد« در 
شاخص »رقابت پذیری قیمت ها« یا به تعبیری 
دیگر ارزانی ســفر حائز رتبه نخست شد که در 
زمان انتشــار آن گزارش تحوالت ارزی چندماه 
اخیر رخ نداده بود. بدون شــک و با کاهش قابل 
توجه ارزش ریال طی یک سال اخیر در برابر سایر 
ارزهای عمده جهانی، موقعیــت ایران به عنوان 
 مقصدی ارزان برای ســفر محکم تر از گذشته

 شده است.

42
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      پایگاه اطالع رسانی دولت اعالم کرد: اخبار منتشر شده مبنی بر استعفای »محمد شریعتمداری« 
وزیر صنعت، معدن و تجارت صحت ندارد.

      طرح پیش فروش 53 هزار دستگاه از تولیدات گروه صنعتی ایران خودرو از روز سه شنبه این 
هفته )سوم مهرماه( برپایه کد ملی مشتریان به شیوه اینترنتی آغاز و در مدت 6 روز اجرا می شود.

      سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران گفت: برداشتن محدودیت سقف 
رقابت در بورس سبب شد فعالیت دالالن در بازار محصوالت پلیمری به صفر برسد.

     بانک مرکزی از بانک ها خواست تمهیدات الزم برای رفاه حال زائران اربعین از جمله تعیین 
شعب کشیک، نصب خودپرداز و افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازها را بیندیشند.

     سرپرست وزارت اقتصاد، خواستار حرکت بیمه مرکزی به سمت صدور مجوز بیمه های 
تخصصی از جمله بیمه های زندگی شد.

     رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: به دلیل ابالغ نشدن دستورالعمل اجرایی درباره چگونگی 
دریافت مابه التفاوت ارزی از خودروهای وارد شده با ارز ۴۲00 تومانی، هنوز تکلیف این خودروها و زمان 

تحویل آن ها به خریداران مشخص نیست.



کسب و کار
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تعرفهمکالماتدرونوبرونشبکهیکسانمیشود
تعرفه پایه سرویس مکالمه درون و برون شبکه برای اپراتور اول از تاریخ اول مهرماه یکسان شده است.

تعرفه پایه )آزاد( سرویس مکالمه درون و برون شبکه همراه اول از ابتدای مهرماه سال جاری یکسان شده 
است. بدین ترتیب هر دقیقه مکالمه درون و برون شبکه بصورت تک نرخی برای سیم کارت های دائمی 
۵۹۹ ریال و برای سیم کارت های اعتباری ۸۹۹ ریال محاسبه می شود و برای مشترکان همراه اول تفاوتی 

نخواهد داشــت با کدام یک از اپراتورها تماس برقرار کنند. در اطالعیه همراه اول آمده است که این روش 
جدید قیمت گذاری موجب سهولت و شفافیت بیش تر در محاسبه هزینه مکالمات مشترکین خواهد شد. از 

مزایای دیگر این طرح کاهش تعرفه تماس های برون شبکه برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول است. 
بنا بر اعالم همزمان با اجرای این طرح که در چارچوب مصوبــات رگوالتوری و منطبق با روش های روز قیمت گذاری 

در دنیاســت، جهت باال بردن قدرت انتخاب و امکان مدیریت بیش تر هزینه مشترکین، بســته های مقرون به صرفه و متنوع مکالمه 
درون شبکه برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول ارایه شده است. مشترکین دائمی و اعتباری می توانند با شماره گیری ۳۳۷#*۱۰* 
بسته های مکالمه ماهانه را مشاهده و خریداری کنند. پیش از این در مرحله اول یکسان سازی تعرفه مکالمات همراه اول، طرح یکسان سازی 

تعرفه مکالمه برای مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول صورت گرفت.
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 ترفیع گرفتن مســاوی 
اســت با افزایش حقوق و 
احتماال زندگی راحت تر. 
در ادامه  مقاله درباره  اثرات 
تبعیض در محــل کار و 
راهکارهــای مقابله با آن 

بحث خواهیم کرد.
گاهی این استثنا قائل شدن و تبعیض در 
محل کار دلیل ساده ای دارد. معموال ما از 
کار کردن با دوستان و آشنایان خود لذت 
می بریم و درنتیجه با پارتی بازی دست آنها 
را در اداره یا شرکت خودمان بند می کنیم. 
بنابر تحقیقی که در دانشــکده  بازرگانی 
دانشگاه جورج تاون صورت گرفت، ٪۹۲ 
از مدیران ارشد بازرگانی شاهد تبعیض و 
پارتی بازی در ترفیع کارمندان بوده اند و 
یک چهارم مدیران شرکت کننده در این 
تحقیق اذعان کردند که خودشان نیز بین 
کارمندان شان تبعیض قائل می شوند. به 
نظر می رســد تبعیض و پارتی بازی، یک 
موضوع اپیدمیک و رایج اســت که اثرات 

زیان باری بر محیط های کاری می گذارد.
لین تیلور نویسنده و کارشناس محیط های 
کاری معتقد است: »درست مانند زمانی که 
در مدرسه یکی از دانش آموزان نورچشمی 
معلم بود، در محل  کار نیــز با همکاری 
روبه رو هســتیم که فــارغ از توانایی ها و 
شایستگی هایش، رییس همیشه او را برای 
پروژه های بهتر و مهم تر انتخاب می کند و 
این حس به سایر کارمندان القا می شود که 

رییس، آدم منصفی نیست.«
تری هاکت مدیر ســایت زنان می گوید: 
»مدیریت ســالم و کارآمد یعنی تشویق 
کارمندانی که به دنبال همکاری بیشــتر 
با سایرین هســتند و با راهکارهای بهتر، 
شرایط را بهبود می بخشــند. این شیوه  
مدیریتی موجب ایجاد انگیزه در کارمندان 
می شود و مسلما تبعیض قائل شدن میان 
کارمندان نتایج زیان باری برای کسب وکار 

در پی خواهد داشت.«
رفتار دوگانه  رییس بــا کارمندان خود، 
حس نارضایتی را در آنها ایجاد می کند و 

موجب شکاف در تیم کاری می شود. اگر 
رییس فرصت درخشــش و نشان دادن 
توانایی را برای تمام کارمندان خود به وجود 
نیاورد، در واقع فرصت رشد شرکت خود 
را از دست می دهد و این در طوالنی مدت 
موجب خسارت و از دست رفتن سرمایه 

می شود.
اگر نورچشــمی رییس »شما« هستید، 
بــرای مقابله بــا تبعیــض در محل کار 
 چــه اقداماتی می توانید انجــام بدهید؟

اگر احساس می کنید که بیش از سایرین 
مورد لطف رییس خود قــرار می گیرید، 
مارشــا ایگان، مربی خالقیت در محیط  
کار، به شما پیشنهاد می دهد »کارمندان 
قابلی را که از توانایی های الزم برخوردار 
هســتند، به رییس خود معرفی کنید و 
درباره  عملکرد اعضای تیم خود نظرات 

مثبتی ارایه بدهید.«
به کمک روش هایی که در ادامه معرفی 
می شــوند، می توانید با تبعیض در محل 

کار مقابله کنید.

  ۱. با رییس خود صحبت کنید
رایان کان نویســنده  کتاب »استخدام، 
راهنمایی برای فارغ التحصیالن« می گوید: 
برای بهبود شرایطی که در آن قرار دارید، با 
رییس خود صحبت کنید. اگر شما کارمند 
محبوب رییس هســتید و به واسطه  آن 
از مزایایی برخوردار می شوید، درنهایت 
می بینیــد که از این محبوبیت ســودی 
عایدتان نمی شود چون خود را در جمع 
همکارانی می بینید که شــما را دوست 
ندارند، از شما حمایت نمی کنند و در نظر 
آنها شما شایستگی موقعیتی را که در آن 
قرار گرفته اید، ندارید. حتی اگر به واسطه  
ســخت کوشــی خود فرصتی به دست 
بیاورید، همکاران تان آن را به حســاب 
محبوبیت تان نزد رییس می گذارند و شاید 

در پی تخریب موقعیت تان باشند.

  ۲. نه بگویید
نه گفتن را یاد بگیرید. به عقیده  تیلور اگر 
موقعیتی که در آن قرار گرفته اید برای تان 
خوشایند نیست، بهتر است دست به کار 
شوید. مثال وقتی به شما پروژه ای پیشنهاد 
می شــود، به رییس تان بگویید سرتان 
شلوغ است ولی می توانید با مشارکت یکی 
از همکاران تان که توانایــی الزم را دارد، 
پروژه  موردنظر را انجام بدهید. با تقسیم 
کار می توانید کیفیت زندگی کاری خود را 

افزایش بدهید.

  ۳. به دیگران فرصِت دیده شدن 
بدهید

مــارک پِی لِیتنــر، مربــی برنامه های 
کســب وکار می گوید: »تقریبــا در هر 
موقعیت حرفه ای، به ســایرین فرصتی 
برای درخشــش و دیده شدن بدهید، اما 
مراقب باشید این فرصت از نظر دیگران 

عادالنه باشد.«

  4. حرفه ای رفتار کنید
تیلور رفتار حرفــه ای را این گونه تعریف 
می کنــد: »قرار نیســت رابطه  شــما با 
رییس تان در محل کار بیش ازحد صمیمانه  
باشد چون چنین رابطه ای، مشارکت شما 
با همکاران تان را دچار مشــکل می کند. 

همان طور که خودتان دوســت ندارید از 
جمع همکاران طرد شوید، آنها نیز دوست 
دارند مورد توجه رییس قرار بگیرند. شما 
و همکاران تان مانند یک تیم ورزشــی، 
برای موفقیت به یکدیگر نیاز دارید. بدون 
مشارکت با همکاران تان و اطمینان به آنها، 

عمر موفقیت شما کوتاه خواهد بود

  ۵. مورد اعتماد باشید
به عقیده  پی لیتنر، »اعتماد« اولین چیزی 
است که تبعیض آن را از بین می برد. اگر 
شــما فرد محبوب رییس هستید، سعی 
کنید اعتماد دیگران را جلب کنید و هرگز 
مرتکب عملی نشوید که به خلوص نیت و 

امانت داری شما شک کنند.

۶. مزایای محبوبیت را نپذیرید
شاید نپذیرفتن یک دفتر جدید، ترفیع و 
منصب باالتر دشوار باشد، اما باید بدانید 
چرا برای داشتن این مزایا انتخاب شده اید. 
از خودتان بپرســید: »چرا من شایسته  
داشــتن این مزایا هســتم؟« به عقیده  
پی لیتنر، طرح این ســوال به شما کمک 
می کند بدانید آیا شما و همکاران تان در 

شرایط برابری قرار دارید یا خیر.

اگر قربانی تبعیض شــده اید، چه 
راهکارهایی می توانید اتخاذ کنید؟

  ۱. مطمئن شوید که واقعا یک قربانی 
هستید

اگر احســاس می کنید نادیــده گرفته 
می شوید، ابتدا یک گفت وگوی صمیمانه 
با خود داشته باشید و مطمئن شوید که 
احساس شما واقعی است. ایگان می گوید: 
»اگر عملکرد فردی که مورد لطف رییس 
قرار دارد، بهتر از شماست، شاید وقت آن 
رسیده است که با تالش بیشتر، عملکرد 

خود را بهتر کنید.«

   ۲. با رییس خود گفت وگو کنید
به شیوه ای دیپلماتیک با رییس خود وارد 
گفت وگو شــوید. نباید گفت وگوی شما 
غیرمنتظره باشد. درباره  آن فکر کنید و 
گفت وگویی واضح، آرام و موجز داشــته 
باشــید. ایگان در این باره می گوید:  »باید 
درباره  نحوه  رفتــار رییس خود قضاوت 

درستی داشته باشید. اگر او را به داشتن 
رفتــار ناعادالنه میــان کارمندان متهم 
کنید، تنها وجهه  خود را از بین می برید 
و موجب ایجاد حالــت تدافعی در رییس 
خود می شوید. بهتر است درباره  موضوع 
تبعیض میان کارمندان چیزی نگویید و 
به جای آن از رییس بخواهید فرصتی برای 
 همکاری بیشتر در اختیار شما قرار بدهد.«

  ۳. سخت کوش باشید
حرفه ای باشید و نشان بدهید برای تیم، 
شرکت و مشــتریان خود اهمیت قائلید. 
هرگز اجازه ندهید تبعیض در محل کار بر 

شیوه  کار شما اثر بگذارد.

   4. دلیل واقعی تبعیض را پیدا کنید
شــاید دلیِل اینکه رییس شما به یکی از 
همکاران تان بیشتر توجه می کند، گذشته 
و تجربیات مشترک آنهاست یا شاید این 
توجه براساس عادت یا از روی اعتماد شکل 
گرفته باشــد. با دانستن دلیل این توجه، 
عادالنه یا ناعادالنه بودن آن مشــخص 

می شود

   ۵. همکارتان را سرزنش نکنید
معمــوال همکار شــما مقصــر به وجود 
آمدن این توجه نیســت. هرچند ممکن 
است داشــتن یک رابطه  کاری معمولی 
با چنین فــردی مشــکل باشــد اما او 
 را ســرزنش نکنید و با او رفتار مناسبی 

داشته باشید.

به دنبال بهبود شرایط باشید ؛

چگونهباتبعیضدرمحلکاربرخوردکنیم؟

اگر واقعا این توجه 
ناعادالنه است، 

صبوری پیشه کنید. 
باالخره رییس تان 
متوجه می شود که 

توجه به سایرین به نفع 
شرکت است و به دنبال 

فرد مناسب دیگری 
می گردد. بنابر توصیه  
پی لیتنر، سعی کنید 

عملکرد خوبی داشته 
باشید تا وقتی چنین 
زمانی فرا رسید، فرد 

منتخب »شما« باشید.

بسیاری از ما شاهد تبعیض در محل کار خود بوده ایم؛ یکی 
از همکاران مان بیشتر از سایرین مورد عالقه  رییس است 
و معموال پروژه های بهتر و مهم تر به او سپرده می شوند. اصال 
شاید شما همان نورچشمی باشید. ُخب مسلما وقتی زیادی 
مورد توجه رییس قرار بگیــری، فرصت ها و موفقیت های 
شغلی، یکی پس از دیگری به سراغت می آیند و کسی که قرار 

است ترفیع شغلی بگیرد تو هستی. چه چیزی از این بهتر؟
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تــــازه هـــا

بررسی جک S7 ؛ 
چینی پر ادعا وارد می شود

،،

  اگر شما کارمند محبوب رییس 
هستید و به واسطه  آن از مزایایی 

برخوردار می شوید، درنهایت می بینید 
که از این محبوبیت سودی عایدتان 

نمی شود چون خود را در جمع همکارانی 
می بینید که شما را دوست ندارند، از 

شما حمایت نمی کنند و در نظر آنها شما 
شایستگی موقعیتی را که در آن قرار 

گرفته اید، ندارید.

جک S7  یک شاسی بلند چینی است که در سال ۲0۱7 توسط چینی ها 
در نمایشگاه خودرو شانگهای معرفی شد و با فاصله کمی در بازار کشور 

چین عرضه شد. 

جک S۷ قرار است به زودی توسط کرمان موتور در ایران به تولید برسد و در کنار 
سایر محصوالت این کمپانی چینی به فروش برسد.

جک S۷ از نظر ظاهری بــه نوعی پیرو زبان طراحی جک اســت و از ســویی 

نشان دهنده پیشرفت نســبی چینی ها در 
طراحی خودرو اســت. در نمــای جلو جک 
S۷ کمی ناهماهنگی به چشــم می خورد به 
طوری که جلو پنجره بســیار بــزرگ بر روی 
سپر قرار گرفته و شــکل نامتعارفی دارد. در 
نمای عقب، چراغ ها شــکل جدیــدی دارند و 
 پیکربندی آنها کمــی ما را یــاد تویوتا راوفور 

می اندازد.
کمپانی جک تــالش زیادی کــرده تا طراحی 
کابین S۷ را به خودروهای نســبتا لوکس و به 
روز نزدیک کند به همین دلیل یک نمایشــگر 
در مرکز داشــبورد قرار داده و صفحه آمپر از نوع 
دیجیتالی است. مجموعا 6 دریچه ورودی هوا بر 
روی داشبورد دیده می شود که در نوع خود جالب 
اســت و جک به همین دلیــل، کلیدهای کنترل 
تهویه مطبوع و سیســتم صوتی را پایین آورده و در زیر داشبورد تعبیه کرده که 
ممکن است کمی شما را برای استفاده به دردسر بیندازد. در مرکز داشبورد هم 
 یک ســاعت آنالوگ دیده می شود که به ســبک خودروهای لوکس و کالسیک

 است.
جک S۷ لیست نســبتا کاملی از آپشــن ها و تجهیزات رفاهی را در اختیار شما 
قرار می دهد که از مهم ترین آنها می توانیم چراغ های جلو هالوژنی، سیستم های 
ترمز و پایداری ABS, EBD, ESC, HAS, EBP, CDP، تهویه مطبوع اتوماتیک 

با دریچه های مجزا برای صندلی های عقب، نمایشــگر ۱۲,۳ اینچی، ســانروف 
پانوراما، هشدار برخورد از جلو، هشــدار حرکت بین خطوط، اتو پارک، دوربین 
دید ۳6۰ درجه، سیستم صوتی هارمن کاردون مجهز به ۱۰ بلندگو و موارد دیگر 

اشاره کنیم.
جک S۷ در بازار کشــور چین با دو موتور مختلف عرضه می شــود. یکی موتور 
۱,۵ لیتری 4 سیلندر توربو با ۱۷4 اسب بخار قدرت و ۲۵۱ نیوتن متر گشتاور و 
دیگری موتور ۲,۰ لیتری توربو با ۱۹۰ اسب بخار قدرت و ۳۰۰ نیوتن متر گشتاور 
که کرمان موتور، نســخه ۱,۵ لیتری را برای بازار کشورمان در نظر گرفته است. 
برای انتقال این قدرت یک جعبه دنده 6 سرعته دستی و یا اتوماتیک دو کالچه 

در دسترس خواهد بود.
جک S۷ در جایگاهی باالتر از جک s۵ قرار می گیرد که در بازار کشورمان حضور 

دارد و به محبوبیت باالیی دست پیدا کرده است.
 S۵ پیرو زبــان طراحی کمپانی چینی جک اســت اما در مقایســه با S۷ جک
طراحی به روزتــر و جدیدی دارد. جک S۷ ظرفیت ۷ سرنشــین و صندلی های 
 ردیف ســوم را دارد که این صندلی ها در حالت عادی بخشــی از صندوق عقب

 هستند.
همانطور که گفتیم جک S۷ در بازار کشــور چین با دو موتــور مختلف عرضه 
می شود و قرار است در ایران با موتور ۱,۵ لیتری 4 سیلندر توربو عرضه شود. به 
 عالوه اینکه مونتاژ آن همانند سایر خودروهای جک در ایران بر عهده کرمان موتور

 است.
جک S۷ در صورت حضور در بازار ایران رقبایی چون بی وای دی اس ۷ و چری 

تیگو ۷ را در مقابل خواهد داشت.
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The cemetery passed into Muslim 
ownership in the 8th-9th centuries 
has since been known as Lesan al-
Arz, Rokn od-Din, or Takht-e Fulad. 
By the 15th century, it was the main 
graveyard of Esfahan and housed 
many significant tombs, of which 
the mausoleum of Baba Rokn od-
Din was the most important. During 
the Safavid reign, the number of 
shrines exceeded 400, but few of 
them remained. Large portions 
of the cemetery were occupied by 
living quarters during the Qajar 
period; nevertheless, the cemetery 
did not lose its importance. Until 
the end of the Pahlavi reign, 
Takht-e Foulad remained the only 
graveyard in Esfahan. Most of the 
present structures of Takht-e Foulad 
belongs to one of the following three 
periods: Safavid (8 buildings), Qajar 
(20 Buildings), and Pahlavi (17 
Buildings).
The best time to visit the cemetery 
is on Thursdays and Fridays when 
most of the mausoleums are usually 
unlocked.
Lesan al-Arz
Lesan al-Arz was a celebrated 10th-
century (buyid) structure, expanded 
by the Safavid kings, who added a 
famous water storage tank beside 
it. The grave of Yushea was located 

here. Unfortunately, the building was 
demolished in 1973.
Rokn od-Din Shrine
Baba Rokn od-Din was a famous 
14th-century Sufi, who died in 1367 
and was buried in Takht-e Fulad. 
Since then, his grave has been the 
popular pilgrimage site. Although 
Baba Rokn ol-Din was undoubtedly 
a very IMPORTANT figure in Sufism, 
little information about his life is 
available. His grave is the oldest in 
the cemetery. The present building 
dates from the time of Shah Abbas 
I and was completed one year after 
his death in 1629 by Shah Safi. The 
tomb is pentagonal, surmounted 
by a brick drum and a dodecagonal 
pyramidal dome (reminiscent of a 
Sofi hat) that is covered with blue 
enameled faience.
Valeh Mausoleum
A popular poet, calligrapher, and 
artist of the 18th-19th centuries, 
Valeh Esfahani died in 1814 and was 
buried in the Valehiyeh Tekiyeh, He 
carved his own gravestone during his 
lifetime, and only the date of his death 
was added later. The mausoleum 
was built in the time of Sadr Esfahani 
during the reign of Fath Ali Shah.
Mir Tekiyeh
Another important crypt in the 
graveyard belongs to Mir Fendereski, 
a famous Sufi. His grave is marked by 
a stone 3.60 m (11.8 ft) long, 1.90 m 
(6.2 ft) wide, and 1 m (3.28 ft) high. 
The Tholth inscription on its side 
is dated 1640. The room beside the 
grave features a ghazal (sonnet) 
by Hafez, written in Nastaliq by the 
famous calligrapher Mir Emad – the 
only inscription by his hand that can 
be found on a building’s wall. Around 
the courtyard are a scattered family of 
the Bakhtiyari chieftains. One of them 

was once adorned with a depiction 
of Mir Fendereski, Sheikh Bahai, and 
a lion. It portrayed the story of the 
dispute between Mir and Sheikh 
Bahai about scientific and spiritual 
approaches to life. The story says 
that the discussion was interrupted 
by a lion that fled from its cage and 
rushed into the loyal palace where 
the dispute took place. Sheikh Bahai 
was not frightened, because he knew 
that a lion would not attack unless it 
was hungry (scientific approach to 
the problem); however, he could not 
assist in the situation. On the other 
hand, Mir managed to tame the lion by 
his spiritual power. Today the picture 
has been taken from its original site 
to the Saad Abad museum in Tehran.
Mausoleum of Aqa Hossein Khansari
A great Safavid scientist and famous 
social and public figure during the 
reign of Ahah Soleiman Safavid, 
Aqa Hossein Khansari died in 1688. 
After his death, for the first time 
in history, Shah Soeiman ordered 
the construction of a mausoleum 
for a scientist by a special royal 
decree. Regretfully, the site has 
recently undergone rather excessive 
modifications, but it still retains 
much of its original charm.Among 
other important shrines of Takht-e 
Fulad, which are worthy of the tourist 
visit, are the Malek Tekiyeh, built 
during the lifetime of the builder of 
Angurestan-e Malek and Timche-
ye Malek and where he was buried, 
and Hajj Mohammad Jafar Abedei 
Tekiyeh, with the tomb of the founder 
of the mosque of now, bears his name. 
In close proximity to Takht-e Foulad is 
Golestan-e Shohada (The rose garden 
of Martyrs), a modern graveyard, 
where victims of the Iran-Iraq war 
are buried.

Takht-E Foulad: -800Year Old 
Cemetery In Isfahan

Darbe Bagh Residence: 
Great Place And Great 
Experience

Mirrors Hall Restaurant: 
Delicious Food, Amazing 
Decorations
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Beauty of 
Iranian 
carpet

Safavid era is the 
brilliant period of 
reviving Iranian 
arts. The available 
inspirational examples 
of valuable Safavid 
artworka which are 
now displayed in 
famous museums of 
the world are Ardabil 
carpets.
The support and 
interest of Safavid 
kings regarding 
carpet weaving made 
it possible to upgrade 
this rural profession 
into a beautiful art. 
Shah Abbas had a 
great contribution 
to develop the art of 
carpet weaving by 
gathering the best 
painters, designers, 
and weavers from all 
around the country in 
his royal workshops. 
He established carpet 
weaving workshops 
near his royal palace 
and directly monitored 
the weavers to be sure 
about the quality 
of the texture. By 
the end of Safavid 
dynasty, the art of 
carpet weaving faded 
too. The decline of 
Persian Safavid power 
was the negative 
consequence of  the 
Afghan invasion during 
which everything was 
destroyed.
While carpet weaving 
is considered as a 
national art in Iran, 
some cities of the 
country are famous 
as the carpet weaving 
centers of Iran; Tabriz, 
from 1500 to 1550 AD, 
Kashan, from 1525 to 
1650 AD, and Kerman, 
from 1600 to 1650 
AD, were the carpet 
weaving centers of 
Iran. Today, some 
carpets woven during 
these eras are kept in 
the great museums of 
the world such as; the 
museum of fine arts in 
Boston, the Victoria 
and Albert museum 
in London, the Los 
Angeles museum, the 
museum of applied art 
in Vienna, the Louvre 
museum in France, the 
national museum in 
Stockholm, and also 
many other great 
museums of the world.
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RESTAURANT ADDRESS TEL

Shahrzad Restaurant Abbas Abad Street, Esfahan, Iran  +98 31 3220 4490

Khan Gostar Restaurant Hakim Nezami Street, Jolfa Hotel, Jolfa, Esfahan, Iran +98 311 627 8989

Firouz Sherbat Cafe Jolfa St. | Near the Vank Church, Esfahan 81464, Iran +98 31 3626 8009

Hermes Restaurant & Cafe Jolfa Alley, Nazar St, Esfahan 81464, Iran +98 31 3629 3349

Manouchehri House Restaurant No. 49, 7 Emarat, Sabet Alley, Mohtasham Street, Kashan 87134, Iran +98 31 5524 2617

Arabo Sandwich Kelisaye Vank, Esfahan, Iran  +98 31 3627 6325
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where to stay

where to eat

A historic house of some hundred years Saraye darbe bagh is 
situated in the Kashan old district. It was recently restored to 
its original majesty and converted into a boutique residential 
hotel.A very traditional breakfast is offered every day with 
potential for gussets to reserve luncheons or dinners all of 
which are prepared in traditional Kashan cuisine. Darbe Bagh 
guesthouse is the result of nearly two years of painstaking love 
and care of many artisan Kashan restoration expert. It was 
built approximately a hundred years ago as residence for Haj 
Agha Doroodgar. After his death the house fell in disuse for over 
twelve years during the course of which it suffered extensively. 
When we bought it there was probably no more than one year 
of life left in it. Our aim and mission was to restore it as closely as 
possible to its original form and structure. We believe we have 
been true to our mission of bringing back to life this National 
Heritage of ours. Under the guiding and expert supervision of 
Memar Helli and daily super human efforts of his son Eng. Javad 
Helli and guidance of our patron Mrs. Zarrabi we have brought 
back to life yet another one of our national heritage. We dearly 
love this home; the individual hand designed and hand made 
tiles in the bathrooms, over nine month of painstaking plaster 
work, the rooms and yard brick surface and extensive search 
for room lights and so on, represent the exhaustive work of 
many workmen. We hope you enjoy your stay and appreciate 
this small example of our beloved Iranian Heritage. 

See what travelers are saying:
elodie t,Toulouse, France:Really nice stay in Kashan
The Darbe bagh hotel is located close to the bazaar in a 
renovated traditional house. The employees are really nice 
helpful. The rooms are very quiet, comfortable and clean. 
Breakfast is served in the court, in the summer salon.
Arashqajar,Tehran, Iran:Fantastic Place
We stopped there for 3 days. I strongly recommend this if you 
want to stay in a traditional perfect location in Kashan city. The 
place is really cozy. The staff is polite and I recommend to have 
lunch and dinner in the place that is really good and delicious.

Fazel Naraghi Street | Farhang31 Alley, Kashan 

See what travelers are saying:

Mahnoush K: Unforgettable memories
Amazing beauty! If you want to experience Iranian 
gorgeous architecture, Mirrors Hall(inside Saraye 
Ameriha boutique hotel) is one of those beauties which 
you can enjoy eating in this unique Persian restaurant. Staff 
is really polite and food on some items is very delicious. I 
recommend eating breakfast there also(besides lunch 
or dinner), to see the beauty of the colorful reflection of 
morning light everywhere on the walls and mirrors.

Zullli, Cairns, Australia: A memorable setting for 
relaxed dinner
I enjoyed dinner here whilst also staying at the hotel. 
The Mirror restaurant is stunning. A ceiling with tinny 
mirror pieces perfectly arranged provides a unique 
dining atmosphere. I very much enjoyed the lamb balls 
with walnut and pomegranate. Not that much lamb but 
the sauce is very very good. The cucumber yogurt is very 
recommendable as well. Friendly service and overall very 
good.

Spitfirex, Geneva: Excellent food
While in Kashan we had dinner in this magnificent place 
in the heart of the old town. Food was excellent and the 
service very efficient. After dinner, we have watched the 
soccer match Iran vs Portugal and the ambiance was very 
friendly

Aidin V: Majestic
A really mirror hall belongs to 300 hundred years ago! It 
has been decorated with lots of small piece of the mirror 
which make a shiny sky on the wall and roof. Everything is 
traditional. Guests can enjoy local meals serves in cooper 
made dishes with a nice view of a Persian garden.

Alavi Avenue, Kashan 87134, Iran

The best time to 
visit the cemetery is 
on Thursdays and 
Fridays when most 
of the mausoleums 
are usually 
unlocked.

Takht-e Foulad is the fifth most 
important ancient cemetery of 
the Islamic word. The first written 
source that mentions the site is 
an 11th-century historical book, 
which reports that Takht-e Foulad 
held grave of the Israeli prophet 
Yushea (Prophet Joshua) son of 
Noah. 
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The head of Competition 
Council welcomed efforts 
made by the Central Bank of 
Iran to stabilize the currency 
market, saying CBI has taken 
positive measures to improve 
the conditions under the 
current circumstances facing 
the economy a
Reza Shiva also said CBI 
Governor Abdolnasser 
Hemmati had taken positive 
steps, including the creation 
of Secondary Forex Market 
and the allocation of US dollar 
at the official exchange rate 
of 42,000 rials for importing 
essential goods, IBENA 

reported. Shiva added that 
these policies should be 
pursued with greater vigor 
and CBI should protect its 
reserves at the same time. 
Shiva added that other issues 
like banking debts and their 
overdrafts from CBI should 
also be tackled, Financial 
Tribune reported.

 Liquidity 
Trend Bodes 
Ill for Bank 
Lending
 A look at the balance 
sheets of Iranian banks 
and credit institutions 
shows that their capacity 
to create money and 
allocate credit has been 
significantly influenced 
by the current state of 
liquidity and is expected 
to drop.
The total volume of 
liquidity was reported by 
the Central Bank of Iran at 
about 16.02 quadrillion 
rials (136.35$ billion) 
by the end of the fourth 
month of the current 
fiscal year on July 22. 
However, an analysis 
by Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture 
published on its website 
shows that about %95 of 
the money supply are in 
the form of deposits that 
had either been allocated 
to manufacturing or non-
manufacturing sectors 
as loans or entrusted to 
CBI in the form of reserve 
requirement and surplus 
reserves, Financial 
Tribune reported.
"Therefore, these 
resources cannot 
be reallocated to 
businesses," TCCIM said.
This comes as the volume 
of one-year deposits 
entrusted to the banks 
has declined during the 
period, while short-term 
deposits increased. 
If this trend were to 
persist, warns TCCIM, 
it will reduce the power 
of banks to create more 
money, consequently 
declining their lending 
capability.
When a majority of banks 
hold payment arrears 
from the government 
and non-government 
sectors and the declining 
trend of long-term 
bank deposits has only 
accelerated, "the money 
creation and lending 
ability of the banks will 
predictably dwindle and 
a new challenge will be 
created for the banking 
sector and other sectors 
as a consequence".
This is while many 
banks signed one-year 
deposit contracts with 
customers that will 
mature in the coming 
days. When they do, the 
aforesaid conditions 
can only exacerbate, 
leaving the banks 
worse off in supporting 
manufacturing sectors.
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Support for Forex Measures

Abdolnasser Hemmati added that CBI is 
also keeping a watch on the market and 
will inject its own hard currency in case 
of a shortfall, the state TV reported on its 
news website. 
“CBI officials have good coordination with 
the Association of Bureaux de Change 
Operators of Iran and they plan to facilitate 
hard currency trade in exchange houses,” 
he said. 
On August 6, CBI eased forex rules and 
allowed exchange houses to resume work 
at open market rates as part of its latest 
rescue package intended to calm the 
volatile market.
The policy was a complete reversal 
from the policy adopted in April, which 
regarded any currency trade outside 
the banking system as smuggling. The 
government also fixed the US dollar’s 
exchange rate at 42,000 rials at the time 
and said any currency demand would be 
met at that rate.  
However, faced with unreasonable 
demand for imports at the cheap currency 
rate, the government decided to shorten 
the list of products entitled to receive the 
official currency and limited that category 
to “basic and essential goods.” 
Another contentious practice that 
ended with the new policies was the 
allocation of such currency to overseas 
travelers which, considering the wide 
gap between the official and market rates, 
significantly subsidized foreign trips for 
holidaymakers.  
However, CBI now allows the import of 
currency and gold into the country by all 
individuals as a means to stabilize the 
two markets that have been particularly 
volatile for the past six months.
Last summer, a dollar fetched about 
38,000 rials on the open market. Since 
then, the rial has lost more than 60% of its 
value. Last month, it bottomed out at close 
to 150,000 rials to the dollar, a record low 

but has since pared some of its losses. 
On Saturday, the dollar was reportedly 
traded for 144,700 rials on the open 
market but on the website Sanarate.ir, 
which records the average rate traded 
across exchange shops, the US dollar 
fetched 117,490 rials.  The euro was 
traded for 119,480 rials. 
The benchmark Bahar Azadi gold coin 
was traded for 45 million rials ($383), 
according to Tehran Gold and Jewelry 
Union’s website. 
The volatility in the currency and gold 
coin markets further intensified after US 
President Donald Trump announced in 
May that he is pulling his country out of the 
multilateral nuclear deal Iran signed with 
world powers in 2015. 
Last month, Washington reimposed 
sanctions on Iran’s purchase of US dollars 
and its trade in gold, precious metals, coal 
and industrial software. 
  Export Revenues 
Hemmati announced that non-oil export 
revenues during the five months to Aug. 
22 totaled more that $19 billion. He said 
the export of gas and oil products included 
in non-oil exports had generated $3 billion 
and the remaining $16 billion will return 
to the “economic cycle”. 
He added that since the implementation of 
new forex policies up until now, roughly €2 
billion have been offered on the Secondary 
Forex Market through the online forex 

deals system Nima. 
The secondary market was established 
by CBI for exporters to offer their hard 
currency to importers at negotiated rates. 
The CBI chief said over 80% of the 
currency offered on Nima have come from 
petrochemical firms with the remaining 
non-oil exporters accounting for less that 
20% of the injected currency. 
Hemmati called on other non-oil 
exporters to offer their hard currency 
earnings on the secondary market, saying 
it was a “national request”.  He added that 
CBI allocated $13 billion for essential 
goods, medicine and medical equipment. 
Some non-oil exporters, including 
petrochemical firms owned by the 
government or semi-state entities, have 
been accused of withholding their hard 
currency earnings from the secondary 
market or delaying it enough  for exchange 
rates to climb further. In a speech this 
month, President Hassan Rouhani 
harshly criticized the practice that he 
called “treason”.Ali Shams Ardekani, 
president of Energy Commission at Iran 
Chamber of Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture, was quoted as saying 
by ICCIMA’s website on Saturday that 
the main reason for the disruption of 
currency inflow by petrochemical firms 
was the US secondary sanctions making 
banking transactions difficult for Iranian 
exporters.

Iran graduate unemployment at 
19.4%
The average unemployment rate for university graduates 
stood at 19.4% in the last fiscal year (March 2017-18), 
registering a decline of 0.6% compared with the year 
before, according to a new report released by the Ministry 
of Cooperatives, Labor and Social Welfare.
The unemployment rate among male and female graduates 
was at 13.5% and 30.4% respectively.Out of 12.5 million 
university graduates, only about 7.1 million or 56.9% 
were economically active last year, of whom 5.7 million 
or 80.6% were employed and 1.4 million or 19.4% were 
unemployed.

K Firm: Progress Made With Iran 
Airport Contract
 UK-based security solutions supplier Westminster Group 
said it had made significant progress with its Iran airport 
contract and remains committed to starting it as soon as 
possible.
The contract was put on hold when the US unilaterally 
withdrew from the Joint Comprehensive Plan of Action 
in May, though China, Russia and the EU countries remain 
signatories. “I am pleased to report that we continue to 
work with our Iranian customer and the EU authorities 
in order to address the challenges created by the US 
unilateral withdrawal from the JCPOA and with a view 
to commencing the project at the earliest opportunity 
once the remaining issues have been resolved,” said Peter 
Fowler, chief executive

Cement Production Tops 24m Tons 
in 5 Months
 Iran produced 24.08 million tons of cement during 
the first five months of the current fiscal year (March 
21-Aug. 22).“This registers an increase of over 244,000 
tons compared with last year’s corresponding period,” 
the head of the board of directors of Cement Employers 
Association Company said.Mohammad Atabak added 
that production in the Iranian month ending Aug. 22 stood 
at 5.17 million tons to register a 0.12% growth year-on-
year, IRNA reported.Clinker production witnessed a 2.7% 
YOY increase to 26.09 million tons. However, production 
during the month ending Aug. 22 saw a 2.6% decline YOY 
to reach 3.95 million tons, Financial Tribune reported.Iran 
exported 12.13 million tons of cement and clinker in the 
last fiscal year (March 2017-18), down 6.93% compared 
with the year before. Cement accounted for 6.08 million 
tons (down 16.7% YOY), while clinker accounted for 6.05 
million tons (up 5.7% YOY) of the total.

Paper Looks Into Rial’s Rising 
Problems
 Since the beginning of the fiscal 2018-19, the Iranian rial 
has, as economists say, “gone through the floor”—the 
currency has depreciated by nearly 70% against its 
benchmark.Most observers have described this as the 
effect of rising tensions in US-Iran relations, particularly 
the US withdrawal from the landmark 2015 Iran nuclear 
deal, formally known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action.And in a surprising admission for Iranian politics, 
even Iran’s President Hassan Rouhani laid the blame for 
his country’s currency woes squarely at the door of his 
American counterpart, Donald Trump, during a recent 
parliamentary session (while also attempting to implicate 
his internal opponents), reads an article published by 
British online newspaper The Independent.

Governor of the Central Bank of 
Iran said on Saturday that since 
his bank allowed the import of 
hard currency by money exchange 
houses and other legal and natural 
persons, the inflow has been 
growing steadily.

Central Bank of Iran: Currency 
Inflow Growing Steadily

tech

 Iran: Home Loans Surge by 
%19
 Latest figures disclosed by Bank Maskan, the agent bank of Iran’s 
housing sector, indicate that the lender has upped the volume of its 
loans, as the housing market, especially the one in the capital Tehran, 
is taking a hit due to the prevailing currency volatility.
A report published Saturday on HIBNA, the official news website 
of Bank Maskan, shows that the bank doled out 56,000 loans worth 
24.56 trillion rials (209.04$ million) to applicants during the fifth 
month of the current Iranian year that ended on Aug. 22. 
The number of loans remained virtually unchanged compared with 
the similar period of last year, but their value increased by %19.
“A majority of allocated credits during the second month of this 

year’s summer comprised home purchase loans with a focus on 
financing homeownership for first-time homeowners and newly-
wed couples,” Bank Maskan wrote.
During this period, according to Financial Tribune, 12.87 trillion rials 
(109.55$ million) worth of home purchase loans were doled out to 
2,645 applicants. On the other hand, about 2.73 trillion rials (23.23$ 
million) worth of facilities were handed out for the construction of 
2,645 residential units across all urban areas. Home renovation loans 
amounted to 2.3 trillion rials (19.58$ million).
This is while Tehran–the capital that represents one-third to half 
of all home deals across Iran–has witnessed a sharp decline in the 
number of home sales coupled with surging prices during May -22
Aug. 22. 
Preliminary data for the sixth month of the current year ending on 
Sept. 22 also indicate that the negative trend has continued, fueling 

speculations that the housing sector 
may fall victim to another period of 
recession after it exited a five-year 
recession just nine months ago. 
On Saturday, Hesam Oqbaei, the 
deputy head of the Association 
of Realtors, said most real-estate 
agents say the housing market is 
heavily stagnant at present and will 
most likely continue to be for the next 
few months.
“A decrease in the purchasing power of applicants, a massive 
increase in home prices and the exit of speculators from the housing 
market has caused the market to go into recession [during the fifth 
and sixth months of the current year],” he told Fars News website.

The policy was a 
complete reversal 
from the policy 
adopted in April, 
which regarded 
any currency trade 
outside the banking 
system as smuggling. 
The government 
also fixed the US 
dollar’s exchange 
rate at 42,000 rials 
at the time and 
said any currency 
demand would be 
met at that rate.  

 Tehran Stocks Return From Holidays 
With Strong Gains
 Tehran Stock Exchange’s main index gained 3,209.53 points or 2.04% 
on Saturday to end trading at 160,538.2.
About 4.62 billion shares valued at $118.10 million changed hands at 
TSE for the day.Trading at TSE and Iran Fara Bourse starts on Saturday 
and ends on Wednesday. The two exchanges were closed last Tuesday 
and Wednesday due to national holidays. 

Tehran Renovation and Building Company was the biggest winner, as 
its shares went up 31.98% to 2,885 rials per share, Financial Tribune 
reported.Damavand Mining Company incurred the biggest loss among 
all TSE-listed companies and went down 5% to 41,979 rials per share.
Iran National Copper Industry Company gave the biggest boost to the 
benchmark index, followed by Mobile Telecommunications Company 
of Iran and Bandar Abbas Oil Refining Company.
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internet sites for every type of 
transaction in Iran. From sales 
centers for goods and products 
to stock exchanges and welfare 
services, they simply work 
without wasting time. The only 
way to trust them has been the 
symbol of electronic trust. The 
electronic symbol means that 
the e-commerce organization 
of Iran simply guarantees that 
the individual or specific law 
firm with real information will 
attempt to provide goods or 
services over the Internet. In 
other words, the owner of the 
site and its bank account holder 
are known for the e-commerce 
development center and in case 
of any problem or legal conflict, 
a person or company can be 
sued. Of course, the Samen Coin 
site had this symbol. There are 
two modes or, because of the 
electronic symbol on the site 
of Samen, the government will 
stand it and bear the losses of all 
those who suffer or, the symbol 
of the electronics, like other 
symbols such as Standard and 
ISO, etc., would be distrustful 
of people. The choice is yours!

 

Terrorist who 
perpetrated the brutal 
terror attack in Ahvaz 
should await a ‘shocking 
blow’ since they know 
that capabilities of Iran’s 
military and security 
forces, said Iranian 
Parliament Speaker's 
Special Aide.
Hossein Amir-
Abdollahian made the 
remarks in an IRIB’s 
TV program aired on 
Saturday night analyzing 
Ahvaz terror attack on 
military parade.
He went on to say that 
the triangle of Trump, 
Netanyahu and 
Mohammad Bin Salman 
has been established 
to undermine Iran’s 
security and stability.
Mossad, CIA, and 
Takfiri circuls are 
behind these terrorist 
attacks, he said, adding 
that this was a simple 
attack which targeted 
defenseless civilians, 
while if they wanted 
to do complicated 
operations, they should 
have designed it at other 
levels.
European countries’ 
delay and silence in 
condemning Ahvaz 
terror attack are 
disputable, Amir-
Abdollahian added.

 US reacts to Ahvaz terror attack, 
stopping short of denunciation
Following the terror attack in the Iranian city of Ahvaz, 
spokesman for the US National Security Council, Garrett 
Marquis, reacted to the incident by not condemning it, but by 
saying Iranian government should focus on keeping Iranians 
'safe at home'.This is the first US reaction to the terrorist attack 
on the military parade in the Iranian southwestern city of 
Ahvaz, capital of Khuzestan Province.While issued statements 
of condemnation of the terrorist attacks mostly include 
denouncing such strikes, Marquis refused to say a single word 
to show Washington's denunciation of the attack that so far has 
caused 25 killed, and at least 70 more mostly civilians injured. 
Instead, he chose to only sympathize with the Iranian people. 
“The United States stands with the Iranian people,' he said in a 
telephone conversation with the 'World Views', the Washington 
Post's foreign news blog. In the same vein, the Spokesperson for 
the United States Department of State, Heather Nauert, offered a 
too-late statement, claiming they stand with the Iranian people. 
During the indiscriminate attack carried out on Saturday, four 
gunmen affiliated with the separatist group 'Al-Ahwaz' opened 
fire on a military parade on Saturday morning and targeted 
civilians, the military and the security forces.The civilians bore 
the brunt of the attack. A four-year-old boy who was watching 
the military parade is among those killed.The terror assault 
sparked widespread condemnation both nationally and 
internationally. 
Iran achieves self-sufficiency in 
producing various types of centrifuge
Special adviser to the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) 
Ali Asghar Zarean said that Islamic Republic of Iran has achieved 
self-sufficiency in producing various types of centrifuge.
Iran has attained complete self-sufficiency in manufacturing 
sophisticated centrifuges and there is no need to import such 
device from other countries, he maintained.
Speaking in the inaugural ceremony of an exhibition held in 
Qom province on the occasion of eight years of Sacred Defense 
(Iraqi imposed war against Iran in 1988-1980), he pointed to 
the high potential and capability of the Islamic Republic of Iran 
in attaining advanced nuclear technology for peaceful purposes 
in various fields including medicine and said, “with the nonstop 
and unflinching efforts of young scientists of country, today, 
various generations of advanced centrifuges are manufactured 
domestically.”He pointed to the plots and conspiracies waged by 
enemies to stop scientific achievements of the country in various 
sectors especially nuclear technology and said, “Leader of the 
Islamic Revolution has repeatedly emphasized on the issue of 
scientific production in the country since production of science 
in the country brings about power and wealth, so that enemies 
extremely fear of dignity and sovereignty of the Islamic Iran in 
international arenas.”
 Response to the terrorist attack in 
Ahvaz will be an iron fist and a blow to the 
arrogant  powers
Ayatollah Ka’bi said that the planners of Saturday’s terrorist 
attack on a military  parade in Ahvaz will be punished for their 
crimes and the answer to this criminal act is an iron  fist and a 
blow to the arrogant powers.   In an exclusive interview with 
Rasa News Agency, Ayatollah Abbas Ka’bi, the  representative 
of the people of Khuzestan province in the Assembly of Experts, 
condemned  the terrorist attack on a military parade in the 
southwestern Iranian city of Ahvaz and offered  his condolences 
to the survivors of the attack, saying, “This Takfiri terrorist 
criminal act  which was committed by the enemies of Islam, the 
Islamic Revolution and Iran, which  occurred during a military 
parade in Ahvaz, was perpetrated by American, Zionist and Saudi 
 mercenaries in order to defeat the Islamic Resistance Front.” 

Iranian President Lashes Out at US for 
Ahwaz Terrorist Attack

“The Americans do not want security 
in Iran and they want to foment chaos 
and they want to create the conditions 
needed for them to return to the country 
one day and become masters of people 
similar to the past, but none of these are 
possible; these are raw imaginations 
and the US will never attain these goals,” 
President Rouhani told reporters 
before leaving Tehran for New York on 
Sunday to participate in the UN General 
Assembly conference.
He referred to the Saturday terrorist 
attack in Ahwaz, and said, “It is fully 
clear to us who and which group has 
carried out the act and to whom they are 
affiliated.”
President Rouhani said that the US 
supports all small countries in the region 
which are mercenaries of Washington, 
and said, “The Americans provoke them 
and provide them with the necessary 
means to commit these crimes.”
He underscored that such attacks do not 
prevent the Iranian nation from paving 
its path as they have resisted against 
bigger crimes in the past.
29 people were killed and 70 were 
injured in the Saturday morning attack 
by al-Ahwaziya terrorist group during 
the nationwide military parades in Iran’s 
Southwestern city of Ahwaz.
The terrorists attacked the bystanders 

watching the annual Armed Forces’ 
parades, marking the start of the 
Sacred Defense Week, commemorating 
Iranians’ sacrifices during the 8 years 
of the Iraqi imposed war on Iran 
in 1980s, in disguise of the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) and 
Basij (volunteer) forces, killing and 
wounding several people, including 
innocent women and children.
None of the officials participating in 
the military parades in Ahwaz city in 
Khouzestan province was injured in the 
attack.
Spokesman of the Iranian Armed Forces 
Brigadier-General Abolfazl Shekarchi 
told FNA that 4 terrorists carried out 
the attack during military parades in 
Ahwaz, noting that three of them were 
killed and the last one was captured by 
security forces.
He added that none of the terrorists 
could escape, noting that other reports 
about the details of the attack are not 

confirmed.
Meantime, Head of the Islamic 
Revolution Guards Corps Public 
Relations Department and IRGC 
Spokesman General Ramezan Sharif said 
that the terrorists who attacked people 
during the Armed Forces’ parades in 
Ahwaz were affiliated to al-Ahwaziya 
stream which is nourished by Saudi 
Arabia.
He added that the terrorists aimed to 
overshadow the magnificence of the 
Iranian Armed Forces’ parades.
General Sharif said that people were 
also invited to watch the parades and the 
terrorists both fired at people and the 
Armed Forces.
He said that such attacks are precedent 
and al-Ahwaziya terrorist group had 
earlier fired at the convoys of people who 
visited the Southern cities of Iran which 
resisted against Saddam’s aggression 
during the 8-year Iraqi-imposed war 
against Iran in 1980s.

Gain the trust 
of people

Terrorist behind 
Ahvaz attack 
shall await a 
‘shocking blow’

 Iranian President Hassan Rouhani 
blasted Washington for supporting 
the terrorist group responsible for 
the Saturday attack during military 
parades in Southwestern Iran, 
which killed 29 and wounded 70.

Speaking on Sunday at Mehrabad Airport before 
leaving for New York to attend the 73rd United 
Nations General Assembly, Iranian President 
told reporters, “This visit is to attend UNGA 73 
in New York, and like previous years, this is an 
opportunity and a public tribune for our country 
by which the Islamic Republic of Iran can express 
its opinion on international and regional issues”.
Iranian President Hassan Rouhani said, 
“Attending at the UN headquarters also provides 
the opportunity to meet and negotiate with 
the leaders of many countries, which normally 
requires a lot of traveling to meet and negotiate 
with them, or they have to come to Tehran, but 
New York is a great opportunity for bilateral 
meetings”.

The president further emphasized the fact 
that the conditions of today’s world are not 
favourable, saying, “Most importantly, today 
Americans are bullying the world more than 
ever and continuing their unilateralist policies. 
They think that anyone who has the power can 
make a decision on the basis of force, anyone 
who has the right to veto can do anything in 
the Security Council, and anyone who hosts 
an organization has the authority over that 
organization”.
Dr. Rouhani stressed, “US authority in the United 
Nations should be similar to all other countries, 
and not more. Unfortunately, the United States is 
taking advantage of the United Nations to its own 
benefit”.The president said, “In my opinion, the 

current situation and government in the White 
House is different from other times. Today, there 
are people in office there who do not respect 
any international law and treaty, they neither 
respect their own trade agreements with others, 
nor the Human Rights Council, and nor the Paris 
Agreement, violating almost all international 
rules”.
“Unfortunately, they’ve done things that were 
less foreseen, like the way they are treating 
Muslims and the people of Palestine by taking 
their embassy from Jerusalem to the Holy Quds, 
or making visas hard for Muslims,” the president 
added.Dr. Rouhani also said, “Today, the 
government in the United States is a unilateralist 
one that is pursuing issues of radical nationalism 

i n 
the United States. In 

this regard, I think many countries, including 
the Islamic Republic of Iran, have a lot to say”.
Stating that the United States violated one 
of its commitments which was the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the 
President continued, “JCPOA was an agreement 
that was reached between seven countries and 
it was approved by the United Nations and the 
Security Council, therefore, it is considered 
international, but the US withdrew from it under 
some pretext”.

President at Mehrabad Airport before leaving for New York:

“UN is a public tribune for expressing Iran’s positions”
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 Leader: Terrorist Attack in 
Ahwaz Part of Conspiracies 
by US-Backed Regimes in 
Region
 Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei says the terrorist attack in the Southwestern 
Iranian city of Ahwaz was the continuation of plots 
hatched by US stooges in the region to create insecurity in 
the country, adding that Iran’s intelligence services must 
swiftly find the accomplices of the "criminals” behind the 
attack and put them on trial.
Following a terrorist attack that took place in Ahwaz this 
morning, Ayatollah Khamenei issued a message. The 

following is the full text of the message:
In the Name of God, the Exalted
The tragic and heartrending incident of the martyrdom 
of a group of our dear people in Ahwaz at the hands of the 
mercenary terrorists has once again exposed the atrocity 
and viciousness of the enemies of the Iranian nation. These 
hardhearted mercenaries who open fire on innocent 
women, children and men are the dependents of the same 
bogus and duplicitous advocates of human rights. Their 
spiteful hearts cannot bear to see the manifestation of 
national sovereignty during Armed Forces parade.
Their crime is a continuation of the conspiracies by the US-
backed regimes in the region which have aimed at creating 
insecurity in our dear country. However, to their dismay, 
the Iranian nation will persist on the noble and prideful 

path they have taken and will—
like before—overcome all 
animosities.
I hereby express my 
solidarity and sympathy 
with the families of these 
dear martyrs and I ask 
God for patience and divine 
calm for them as well as the 
elevation of the heavenly 
ranks of the martyrs. The 
intelligence sectors must swiftly 
and meticulously track and prosecute t h e 
purveyors of these criminals and hand them in to the 
powerful judiciary.

“It is fully clear to 
us who and which 
group has carried 
out the act and 
to whom they are 
affiliated.”

Iran to prosecute London-based 
TV channel
Iran is to prosecute the London-based “Iran International” TV channel 
both legally and diplomatically, said Iran’s Ambassador to Britain Hamid 
Baeidinejad on Sunday.
“The case will be followed up diplomatically through the British 
government and legally through the Office of Communications, 
commonly known as the Ofcom,” the Iranian Envoy told the Islamic 
Republic News Agency (IRNA).
Speaking in an exclusive interview with IRNA, Baeidijejad added the 
legal and political measures “will not be finalized at once. It needs to 
be continuously followed up and this continuity, documentation, and 
inclusive efforts will not be in vain.”
At least 25 people were killed and more than 60 others injured during 
Saturday morning terror attack in Ahvaz which took place during a 
military parade held to mark the 38th anniversary of an eight-year 
imposed war against Iran.The self-proclaimed Saudi-affiliated Al-Ahwaz 
terrorist group claimed the responsibility for the attack.
A few minutes after the incident, an interview with the spokesman of the 
terrorist group was broadcast by Iran›s International TV channel, which 

is reportedly financed by Saudi Arabia.
The TV channel later claimed in a Twitter message that their goal was to 
act based on their professional responsibility and get the official response 
from the group, and the TV host challenged the spokesman for this action.
“Iran International has shamefully broadcast an interview with the 
spokesperson of the terrorist group that is behind today›s terrorist 
attack in Ahwaz. We condemn this heinous act and call Ofcom to seriously 
react to this as an act in support of terrorism and violence,› Baeidinejad 
Tweeted.He added that Iran is a fundamental advocate of professional 
media; media is part of today›s political and social life, and plays an 
important role in exchanging political developments both nationally 
and globally.
However, the ambassador stressed, “Media should in turn respect 
professional ethics.” 
Broadcasting an interview with spokesman of the terrorist group was 
against the principles of professional media, and is regarded as contrary 
to the explicit rules of international law, Baeidinejad said urging that 
such media should be confronted.He called for fighting terrorism in any 
format.
Classifying terrorism into good and bad has caused disasters and it 
should be slammed, Baeidinejad said criticizing the existing double 
standard policies in dealing with the problem of terrorism.



Central Bank of Iran: Currency 
Inflow Growing Steadily

Iranian Speaker Urges Security Bodies’ 
Serious Action after Terror Attack
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani condemned the terrorist 
attack on a military ceremony in the southwestern city of Ahvaz, which 
killed at least 25 people and injured dozens more, urging the country’s 
security organizations to seriously follow up on the issue.Speaking at 
an open session of the parliament on Sunday, Larijani decried Saturday’s 
terror attack and urged the Islamic Republic’s security bodes to seriously 
pursue the issue to establish the facts surrounding it and root out the 
outlaws behind it without any delay.He also emphasized that the parliament’s 
National Security and Foreign Policy Commission should follow up on the issue because of its  
importance.

The investment trap in 
the country has reached 
a level that people would 
prefer to put their money 
in their pillow perhaps 
some of their stress of 
losing their property will 
be reduced. Of course, 
this is if they have already 
turned their money into 
dollars or gold. Last 
week, the bankruptcy of 
one of the online buying 
and selling companies in 
the field of gold coins was 
released. The company, 
which is likely to result 
in financial losses of 
about 3,000 people, now 
the authorities warns 
about its marginally 
by declaring it illegal. A 
warning, which, as usual, 
is a little late and people 
are staying, and a non-
owner site that cannot 
receive any money 
from it.Today, there are 
numerous 
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"At the first day of the academic year, Isfa-

han city council members went to schools 

Instead of holding the plenary meeting to 

strengthen their relationship with the department of 

education," vice-president of the Islamic city council of 

Isfahan said.
At the schools opening ceremony, Alireza Nasr 
Isfahani referred to the close cooperation of 
Isfahan Islamic city council with the department 
of education and said, "We believe that urban 
issues will be resolved when they receive attention 
from the department of education, responsible 
organizations, institutions, and the relevant 
educational systems."
Pointing to the change in the parents' attitude 
toward the department of education he said," 
Parents have built a very good relationship with 
school managers during recent years and make 
the most of their relationships as they monitor the 
students' issues constantly."Saying that if other 
officials pay special attention to educational, 

academic, and training issues, we can carry out 
many great actions in this regard, he continued, 
"The members of Isfahan Islamic city council 
are interested in solving the issues of the 
education department and removing the related  
challenges."

The mainstream Western media have been 

mostly silent about the deadly US-spon-

sored terrorist attack in the Iranian city of 

Ahvaz, according to US scholar and political analyst 

Kevin Barrett.
 "Innocent people being killed by terrorists is front 
page news in the West; but, in the case of terrorism 
against Iran, suddenly, everything changes and the 
media tends to ignore and downplay it," Barrett said 
in an interview on Saturday.
Barrett sees the attack as another terrorist operation 
launched by the United States and its regional allies.
“There have been close to 20,000 people killed in 
these kinds of terrorist attacks by extremist groups 
in Iran over the years to almost the complete silence 
of the western media and that is because it is the 
western governments led by the United States and 
its Israeli master who are in fact organizing, funding, 
arming, equipping, and unleashing these terrorists 
against Iran and they have been ever since the Islamic 
Revolution of 1979," Barrett said.
Barrett noted that US President Donald Trump and 
top officials in his administration like Secretary of 
State Mike Pompeo and National Security adviser 
John Bolton were behind such state-sponsored 
terrorist attacks on innocent people.
“Today, we have in power in the United States the 
Trump administration whose two main Iran advisers 
-- Bolton and Pompeo --are fanatical anti-Iran haters,” 
Barrett said.
Barrett said the pair had received huge bribes from 
the Iranian terrorist opposition group Mojahedin-e 

Khalq Organization (MKO), known to most other 
countries by another acronym, MEK.
“These guys bribes are usually called ‘speaking fees’, 
and Bolton and Pompeo and others will go in front 
of these terrorist organized events – propaganda 
exercises – for huge sums of money, to basically paper 
over MEK’s terrorist past,” Barrett said.
In return, Barrett assumed, the pair helps 
the terrorists receive funds to launch anti-Iran 
operations. “We can assume that the pair is helping 
their friends by upping the level of US support for 
them,” he said.
Barrett said direct support of terrorists groups like 
the MEK and state-sponsored terrorism was doing 
the US no good.Barrett concluded that US-sponsored 
terrorist attacks were going to be counterproductive 
in the long run because “terrorism doesn’t work ... 
Iranian people are not going to stand it. People like 
Bolton and Pompeo may have failed to learn that 
lesson and they will be learning it in the future. “

Isfahan city council members went to 
school with students

Why Western media silent on Ahvaz 
terrorist attack

Celebration of 
kindness became 
electronic

"Jashn-e Atefeha (the celebration of kindness) 

will be held electronically this year," the dep-

uty culture of Isfahan's Imam Khomeini Relief 

Committee said.
Pointing to the holding of Jashn-e Atefeha, Karim 

Zare said, "This great charity project will be held 
electronically, and everybody can participate in this 
project by dialing *#1*8877, calling 0968877, and 
going to the website of emdad.ir to protect the right to 
education of the needy.
Saying that fighting against illiteracy is the other side of 
fighting against poverty, he said, "This institution has 
taken steps in this regard; providing the opportunity 
to high-quality education is one of the effective factors 
to achieve the economic and cultural power in the 
society."
Referring to the brilliant role of Isfahan's Relief 
Committee regarding literacy promotion and fighting 
against the illiteracy of the help-seekers, he added, 
"Eradicating illiteracy and the school dropout as the 
most important factor of economic poverty, has always 
been on the agenda of this institution."
Pointing to signing the memorandum of cooperation 
with Isfahan's General Department of Education in 
March, 2017 regarding the education of students 
dropping out of schools, Zare said, "according to 
this memorandum, Isfahan's Relief Committee has 
committed to register and identify the illiterate 
and unlearned help-seekers aged 10 to 49, provide 
educational environment to implement the literacy 
programs, and hold cultural festivals for learners; 
gaining the honorable title of "illiteracy fighter" is one 
of the signs of Relief Committee's endeavor to fulfill the 
commitments it has taken toward the progression of 
the society."

 Terror sponsors 
can’t hide their role 
in aiding anti-Iran 
terrorists
 Iranian Foreign Ministry spokesman said sponsors of 
terrorism and violence cannot hide their direct role 
in assisting anti-Iran terrorists who killed at least 25 
people and injured 60 in an attack on a military parade 
in Ahvaz.“Sponsors and promoters of terrorism and 
violence, and their professional loyal servants and 
apologists cannot hide their direct role in supporting 
the anti-Iran terrorists, behind their false rhetorics, 

unfounded fallacies, and childish questioning of the 
terrorist and inhumane nature of the attack in Ahvaz,” 
said Foreign Ministry Spokesman Bahram Ghasemi in 
a Sat. statement.
Ghasemi then recalled last year’s terrorist attacks on 
the Mausoleum of Ayatollah Khomeini and the Iranian 
Parliament, and pointed to the heinous attack in Ahvaz, 
adding “such indiscriminate acts of terror, while still 
targeted and pre-planned, are the price of Iran’s fight 
against a sinister and human-killing brand of terrorism 
that was imposed on a major part of the world by certain 
terror-sponsor centers in the region backed generously 
by a transregional power and the Zionist regime.”
The Iranian diplomat further warned ringleaders 
of some terror and violence centers that terrorism, 
anywhere and in any shape and form, and regardless of 
their fabricated standards and justifications, is doomed 
to fail.   
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