
به مناسبت روز جهانی 
ناشنوایان

 شنیدن 
 ناشنیده ها

نام گذاری هشتم مهرماه به عنوان 
روز جهانی ناشــنوایان جامعه را 
ملزم می کند اندکی بیشــتر به 
مشــکالت این قشــر ضعیف 
بپردازند. هرچند هر روز سال باید 
ناشنوایان را شــنید اما این روز 
غنیمتی است تا از پس این همه 
هیاهو اندکی به سکوت رو بیاوریم 
و فقط بشنویم ناشنیده هایی که 
ناشنوایان نمی شنوند اما فریاد 
می زنند.شــاید هدف از این نام 
گذاری، ارتقای فرهنگ ارتباط 
با ناشنوایان، دانسته هایی از زبان 
اشاره و آگاهی سیاست مداران و 
همچنین عموم مردم از مشکالتی 
است که این قشر در جهان با آن 
رو به رو هستند اما در کشور ما با 
وجود وضعیت اقتصادی موجود 
کار برای ناشنوایان سخت تر هم 
اســت.  اما آیا  نشنیدنشان باید 
سببی باشد  تا دیده نشوند؟حتی 
در کشور ما آمار دقیقی از آنها در 
دست نیست! این افراد مانند دیگر 
معلوالن جامعه با مشکالت زیادی 

دست و پنجه نرم می کنند،...
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ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

ادامه در صفحه 

اقتصاد ما سکته قلبی کرده است ؛   

چرخه تورمی؛ دور باطل 
این روزهای اقتصاد ایران

شــکل گرفتن یک چرخه تورمی بین نرخ ارز، 
قیمت کاالها و حجم نقدینگی باعث شــده که 
بسیاری از کارشناسان بر مختل شدن سازوکار 
بازار تاکید کرده و حضور و دخالت هر چه بیشتر 

دولت را توصیه کنند.
 اخیرا برخی کارشناســان به اختالف قیمت 
واقعی ارز با قیمت رایــج در بازار پرداخته اند. 
آنان معتقدند بین قیمت واقعی و قیمت بازار 
ارز اختالفــی چند هزار تومانــی وجود دارد. 
واقعیت این است که نرخ ارز حاال بیشتر از آن 
که دستخوش مسائل واقعی یا مسائل تجاری 
باشد، دستخوش مســائل داخلی اقتصاد از 
جمله تورم افزاینده شده است. در شرایطی که 

قیمت ها از ثبات برخوردار نیستند، ...

    سیاست اشتباه در مدیریت تامین آب و عدم توجه به مدیریت تقاضا باعث شد حتی آب های انتقالی از حوضه های اطراف و استفاده بیش از ظرفیت آب های زیرزمینی نتواند کمبود منابع آب 
فالت مرکزی ایران را رفع کند و به مرور با خشکی زاینده رود، تاالب گاوخونی و افت شدید آب های زیرزمینی مواجه شدیم که تقریبا بازگشت ناپذیر است.

قیمت 500 تومان

استاد دانشکده مهندسی عمران: 

با توهم فراوانی، منابع آبی را از بین بردیم

برای کسب و کارهای آینده، مدیر تربیت کنید ؛   

کارآفرین کوچک من!
همه ما یک بار به این سوال در کودکی پاسخ داده ایم یا دست کم یک بار 

آن را از کودکان خود پرسیده ایم. »تو دوست داری چه کاره بشوی؟« 
پاسخ ها معموال آشنا و تکراری اند: »می خواهم معلم شوم... دکتر... 

مهندس... می خواهم خلبان شوم.«
اما آیا تا به حال شــنیده اید کــه کودکی بگویــد می خواهم 

»کارآفرین« شــوم؟ به جرات می توان گفت: »خیر« ! زیرا 
اغلب والدین و همین طور جو غالب جامعه، معموال 

مشاغل پول ساز، مدیریتی و ...

بازار طال و سکه  97/7/7 ساعت 16:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
5,051,0005,351,000قدیم

سکه طرح 
5,132,0005,102,000جدید

2,651,0002,771,000نیم سکه

1,461,0001,306,000ربع سکه

701,000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,094,0002,251,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18483,400519,650 عیار

یک گرم طالی 
19510,210548,470 عیار

یک گرم طالی 
24644,540692,860 عیار

تــازه ها

 مشخصات گوشی
 Redmi Note 6 Pro 

شیائومی فاش شد
گوشی میان رده جدید شیائومی ردمی 
نوت 6 پرو در آزمون گیک بنچ فاش 
شده است و اطالعات به دست آمده، 
نشــان می دهد این مدل به تراشه 
اســنپدراگون 636 کوالکام مجهز 

خواهد بود.

شــرکت شــیائومی به زودی از گوشــی 
پرچمدار Redmi Note 6 Pro رونمایی 
خواهد کرد. با اینکه هیچ تاییدیه رســمی 
مبنی بر توسعه این گوشــی وجود ندارد 
اما گزارش های اخیر طراحی، مشخصات 
و قیمت میان رده جدید شیائومی را فاش 
کرده است. افشای گوشی ردمی نوت 6 پرو 
شیائومی در گیک بنچ، باعث شده است تا 
برخی از مشــخصات میان رده شیائومی را 

بدانیم.
ظاهرا شــرکت چینی، گوشی جدیدش را 
از سری »ردمی 6« با تراشه اسنپدراگون 
636 کوالکام عرضه خواهد کرد؛ این مدل 
به چهار گیگابایت رم نیز مجهز شده است. 
بررسی ها روی پردازنده به کار گرفته شده 
در گوشی ردمی نوت 6 پرو نشان می دهد 
که مدل مذکور در بررســی تک هســته 
پردازشی، امتیاز 1332 و در بررسی تمامی 
هسته های پردازشــی فعال امتیاز 4675 
را به دست آورده اســت. همچنین ظاهرا 
گوشی جدید شــیائومی با سیستم عامل 
اندروید اوریو 8.1.0 همراه شــده است و 
هیچ خبری از عرضه آن با نسخه جدیدتر 
سیســتم عامل اندروید یعنی »پای 9.0« 

نیست.
لیست مشخصات گوشی ردمی نوت 6 پرو 
به ســرعت از آزمون گیک بنچ حذف شده 
است. بد نیست اشاره کنیم گوشی ردمی 
نوت 5 که اوایل امسال از آن رونمایی شده 
بود؛ اولین میان رده ای محســوب می شد 
که تراشــه اســنپدراگون 636 کوالکام را 

به همراه داشــت. به همین جهت محتمل 
است که شــیائومی از همان پردازنده روی 
میان رده جدید خود اســتفاه کند. ضمن 
اینکه در شایعات گذشــته نیز اشاره شده 
بود که میان رده ردمی نوت 6 پرو شیائومی 
با تراشه اسنپدراگون 636 کوالکام عرضه 

خواهد شد.
انتظار داریم گوشــی جدید شــیائومی با 
حداقل ســه گیگابایت رم عرضه شــود؛ 
این مــدل احتمــاال 32 گیگابایت حافظه 
داخلی خواهد داشت. نسخه بهتر به چهار 
گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی 
مجهز شده است. همچنین شیائومی درنظر 
دارد تا ردمی نوت 6 پرو را به صفحه نمایش 
6.28 اینچی از نــوع IPS LCD مجهز 
کند که در باالی آن بریدگی اعمال شــده 
است. انتظار داریم گوشی جدید شیائومی 
با نمایشگری با نســبت ابعاد 19:9 همراه 
شده باشد. براساس گمانه زنی ها، میان رده 
جدید شــیائومی با چهــار دوربین عرضه 
خواهد شد؛ در قاب پشتی از دوربین دوگانه 
12 و 2 مگاپیکســلی استفاده شده است و 
جلوی گوشی نیز میزبان دو سنسور 20 و 
2 مگاپیکسلی خواهد بود. به نظر می رسد 
سنسورهای 2 مگاپیکسلی تنها برای ثبت 
جزئیات در هنگام عکاســی پرتره کاربرد 

داشته باشند.
یک باتری بــا ظرفیــت 4000 میلی آمپر 
ساعت نیز برای گوشــی ردمی نوت 6 پرو 
شیائومی درنظر گرفته خواهد شد. تصویر 
رندری کــه از میان رده جدید شــیائومی 
به دست آمده اســت، این مدل را در چهار 
رنگ مشکی، آبی، قرمز و صورتی به نمایش 
می گذارد. قاب پشتی دســتگاه از جنس 
شیشه خواهد بود و ظاهرا حسگر اثرانگشت 

در پنل پشتی تعبیه می شود. 

جی اس ام
گـــزارش

حمیدرضــا جانبــاز ظهر 
دیروز در جلســه  بررسی 
پروژه هــای آب و فاضالب 
شهرستان فالورجان اظهار 
داشت: امسال شرایط بسیار 
ســختی را از نظر بارش در 
اســتان اصفهان داشتیم و 
ذخیره آب در سد زاینده رود 
بسیار کاهش داشت اما با همکاری مردم 
و تالش مســئوالن یکی از سخت ترین 

شرایط را پشت سر گذاشتیم.
وی افزود: موضوع تامین آب بلند مدت 
اســتان اصفهــان در قالــب پروژه های 
آبرسانی بلند مدت در دستور کار وزارت 

نیرو قــرار دارد و جــزو اولویت های این 
وزارتخانه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور 
با اشاره به وجود مشــکل در تامین آب 
روستایی بیان کرد: تکمیل مجمتع های 
آبرســانی روســتایی در شهرســتان 
فالورجان با اعتبارات صندوق توســعه 
ملی و با عنایــت مقام معظــم رهبری 
ادامه می یابد و در صــورت تامین منابع 
 آب پایدار، تک روســتاها را پوشش داده 

می شوند.
وی گفت: تعداد 110 روستا در موضوع 
فاضالب روســتایی در ســطح کشور از 
 محل اعتبارات بانک توســعه اســالمی 
هدف گذاری شده اســت، از سوی دیگر 
برای پوشش فرسودگی شبکه روستایی 
در شهرســتان فالورجــان از اعتبارات 
استانی تامین می شــود و در صورت نیاز 
می توان اعتبار اندکــی را از بخش ملی 

اختصاص داد.
جانباز با اشاره به ضرورت تکمیل شبکه 
فاضالب شــهر قهدریجان تصریح کرد: 
کمک به تکمیل این پروژه از ســر جمع 
اعتبارات اســتانی و ملی، تامین پساب 
برای آبیاری فضای سبز شهرهای مختلف 
شهرستان، کمک به تکمیل پروژه های 
فاضالب شهرســتان از محل اعتبارات 
بخش خصوصی از جمله مواردی اســت 
که توسط شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان برای شهرســتان فالورجان در 

نظر گرفته می شود.
وی گفت: دو سال پیش ردیفی به عنوان 
»کمک به شهرهایی که تنش فاضالب 
دارند« در بودجه پیش بینی شد که این 
طرح یک ساله و تخصیص آن صفر بود و 
امســال این ردیف در بودجه حذف شد، 
ما به دنبال احیــای این ردیف در بودجه 

هستیم.

معاون وزیر نیرو در فالورجان:
 اعتبار شبکه فاضالب 110 روستا از محل اعتبارات بانک توسعه اسالمی تامین می شود

امسال شرایط بسیار 
سختی را از نظر بارش 

در استان اصفهان 
داشتیم و ذخیره آب 

در سد زاینده رود 
بسیار کاهش داشت.

معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور 
گفت: شبکه فاضالب 110 روستا در سطح کشور از محل 
اعتبارات بانک توسعه اسالمی در نظر گرفته شده است.

تسنیم
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

تفاهم نامه توسعه فرودگاه اصفهان هنوز پابرجاست

مدیر کل فرودگاه های اســتان اصفهان گفت : تفاهم نامه توسعه 
فرودگاه شهید بهشــتی با همکاری شرکت فرانسوی وینسی هنوز 

لغو نشده است.
قرارداد طرح توسعه فرودگاه اصفهان هنگام سفر رییس جمهوری 

به فرانسه در سال 94 با شرکت وینسی منعقد شد.
این طرح شــامل افزایش ســالن های فرودگاهی و پارکینگ های 
هواپیماست و کارشناسان فرانسوی طرح های مقدماتی آن را تهیه 

کرده اند. 
حسن امجدی گفت : تفاهم نامه شرکت وینسی فرانسه در شرایط 
اقتصادی کنونی به احتمال زیاد تابع شرایط جدیدی است و اگر این 
شرکت تفاهم نامه را لغو کرده باشد باید وزارت راه و شهرسازی آن 

را تایید کند.
وی افزود : طبق اطالعاتی که ما در دست داریم تفاهم نامه شرکت 
وینسی فرانسه برای اجرای طرح توسعه فرودگاه بین المللی شهید 

بهشتی اصفهان در وزارت راه و شهرسازی همچنان مفتوح است.
امجدی در پایان گفت: شرکت وینســی فرانسه برای طرح توسعه 

فرودگاه اصفهان 120 میلیون دالر سرمایه گذاری کرده است.
درعین حال نایب رییــس اتاق بازرگانی اســتان اصفهان از توقف 

اجرای طرح توسعه فرودگاه اصفهان خبر داد.
مصطفی رناســی در گفت و با ایرنا با بیان اینکه قرار بود این طرح 
توسط شرکت وینسی فرانسه اجرایی شود افزود: به دلیل بازگشت 

تحریم ها قرارداد این شرکت متوقف شده است.

وی گفت: طرح توسعه فرودگاه اصفهان و قطار سریع السیر اصفهان- 
تهران از جمله مصوبات هیات وزیران اســت که با وجود تایید این 

مصوبات هنوز عملیاتی نشده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان ادامــه داد: اعتباراتی در زمینه 
آزادســازی زمین فرودگاه اصفهان از هواپیمای کشوری دریافت 
شده اما برای طرح توسعه هنوز اعتباری دریافت نشده و قرار است از 

طریق فاینانس خارجی هزینه آن تامین شود.
رناسی ادامه داد: واگذاری زمین به طرح توسعه فرودگاه اصفهان بر 
عهده پایگاه هشتم شکاری و وزارت دفاع است که باید این زمین را 

هواپیمای کشوری از وزارت دفاع خریداری کند.
وی گفت: هم اینک فرودگاه شــهید بهشــتی اصفهــان امکانات 
مســافربری محدودی دارد که اجرای طرح توسعه فرودگاه سبب 
افزایش امکانات فرودگاهی، جذب توریست، گستردگی پارکینگ 

و باند هواپیما می شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان با 
بیان اینکه طرح توســعه فرودگاه اصفهان یک موضوع ملی است، 
افزود : این فرودگاه معین فرودگاه تهران است از این رو گستردگی 
در فرودهای داخلی و خارجی از جمله ویژگی ها و ضرورت های این 

فرودگاه محسوب می شود.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح توسعه فرودگاه اصفهان هنوز 
نهایی نشده و زمان اجرای آن مشخص نیست نمی توان گفت به چه 

میزان اعتبار نیاز دارد.

نقل قول



 شنیدن 
 ناشنیده ها

ادامه از صفحه یک:
...  امــا ناتوانی آنهــا برخالف دیگر 
معلوالن سبب شــده در برقراری 
ارتبــاط با ســایر افــراد جامعه با 
مشــکالت بیشــتری رو بــه رو 
باشند، چون ناشــنوایان در دنیای 
ساکت شان هر روز تنهاتر می شوند 
و موانع بیشتری بر سر راهشان قرار 

می گیرد.
 بــا وجــود اینکــه ناشــنوایان 
نمی شنوند که چه میزان در کشور 
اختالس شده اســت و دالر قیمتی 
20برابری پیدا کرده و حتی پاسخ 
مسئولین برای دلیل این مشکالت 
را هم نمی شنوند)البته ما هم پاسخ 
مسئولین را تا کنون نشنیده ایم!( 
اما با تمام وجود مشــکالت ناشی 
 از آن را درک می کننــد. به دلیل 
وقفه های بوجود آمــده در واردات 
پروتز حلزون شنوایی، مدت زمانی 
که بیماران در نوبت عمل می مانند 
افزایش یافته اســت و بیماران بین 
هشت ماه تا یک سال مجبور هستند 
در نوبت عمل کاشت باشند این در 
حالی اســت که ممکن است سن 
طالیی کاشت برای کودک از دست 
برود. به دلیل نوســانات و افزایش 
چندین برابری نرخ ارز، شرکت های 
واردکننده پروتز حلزون شــنوایی 
به دلیل عدم تخصیــص ارز دولتی 
به این شــرکت ها، با مشکل برای 
واردات قطعات این پروتزها مواجه 
شــده اند و این قطعات را با قیمت 
دالر آزاد خریــداری کــرده اند لذا 
بیماران با کمبود و افزایش قیمت 
 چندبرابــری این قطعــات روبرو 

شده اند.
 افزایش نرخ ارز بر قیمت ســمعک 
نیزتاثیر گذاشــته و این مســاله 
جامعه ناشــنوایان را دچار مشکل 
کرده است، سمعکی که قبال چهار 
میلیون تومان قیمت داشت اکنون 
١0 میلیون تومان به فروش می رسد 
و این گرانی ها ناشی از افزایش نرخ 
ارز است.متاسفانه با وجود درخواست 
بهزیستی برای واردات سمعک با ارز 
دولتی، تاکنون اتفاقی نیفتاده است و 
شاهد رشد قیمتی سمعک هستیم. 
مگر قرار نبود بیماران هیچ کمبودی 
حس نکنند؟ مگر قرار نیســت به 
بیماران ارز دولتی هرچقدر که الزم 
است تعلق گیرد؟ پس فکری به حال 
ناشنوایان و کم شنوایان جامعه نیز 
بکنید تا این ناشنوایی به معضالت 
 دیگــری در زندگــی این افــراد و 

خانواده هایشان تبدیل نشود.
از دیگر مشکالت جامعه ناشنوایان 
عدم ارتباط و راه های ارتباطی این 
افراد با جامعه است.  ناشنوایان پس 
از ورود به جامعه و هنگام تحصیل یا 
ازدواج با مشکالت بسیاری دست به 
گریبان می شوند و کمبود رابط یکی 
از مهم ترین مشــکالت آن هاست. 
تامین رابط یکی از وظایف سازمان 
بهزیستی اســت اما متاسفانه رابط 
برای ناشنوایان به اندازه کافی تربیت 
نشده است و رابط هایی هم که کار 
می کنند کم کم بازنشسته می شوند. 
با توجه به این موارد، ناشنوایان نوعی 
بدبینی به جامعه پیدا می کنند و از 
برخوردهایی که در جامعه، مردم، 
مراکز آموزش و غیره می بینند به 
شدت آزرده می شوند. در مجموع 
باید گفت هفته جهانی ناشنوایان 
مناسبت خوبی برای طرح مشکالت، 
شناسایی توانایی های آنان به جامعه، 
افزایش اطالعــات و آگاهی والدین 
دربــاره اهمیت طــرح غربالگری، 
پیگیری مشکالت کودکان ناشنوا 
و استفاده از برنامه های توان بخشی 
است اما از آن مهمتر شنیده شدن 
ناشنوایان توسط مسئولین است. 

»لطفا ناشنوایان را بشنوید«

اقتصاد استان
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صدور کیفر خواست برای چهار اخالل گر اقتصادی در اصفهان
رییس کل دادگستری استان اصفهان از صدور کیفرخواست برای چهار نفر از اخاللگران در نظام اقتصادی 

اصفهان خبرداد.
 به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، احمد خســروی وفا رییس کل دادگستری 
استان اصفهان در رابطه با محاکمه اخالل گران اقتصادی اظهار داشت: برای چهار نفر از اخاللگران در نظام 

اقتصادی اصفهان کیفرخواست صادر شد. وی افزود: این افراد با اتهاماتی از قبیل اخالل در نظام اقتصادی از 
طریق وصول وجوه کالن به صورت قبول سپرده، احتکار و اخالل در امر توزیع مایحتاج و نیازمندی های عمومی 

بازداشت و روانه زندان شدند. رییس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: متهم اول بنام م.ص به اتهام اخالل 
در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کالن به صورت سپرده تحت عنوان عقد مضاربه به میزان 73 میلیارد و 36 میلیون و 

١50 هزار ریال، متهم دوم به نام م.ج به اتهام اخالل در نظام اقتصادی از طریق احتکار لوازم یدکی خودرو به ارزش 47 میلیارد و 942 میلیون و 
4١١ هزار و 96١ ریال، شخص سوم بنام ح.ش به اتهام اخالل در نظام اقتصادی از طریق اخالل در امر توزیع مایحتاج و نیازمندی های عمومی 
از طریق گران فروشی کالن لوازم یدکی خودرو و احتکار عمده، اختفا و امتناع از عرضه اقالم و چهارمین متهم بنام ر.م به اتهام اخالل در نظام 
اقتصادی از طریق احتکار نیازمندی های عمومی و انواع ابزار صنعتی و ساختمانی به ارزش ١43 میلیارد و 74 میلیون و 72 هزار ریال هستند.

تولید تیرآهن H30 برای نخستین بار در کشور توسط ذوب آهن اصفهان
تیرآهن H30 برای نخستین بار در کشور توسط ذوب آهن اصفهان تولید شد و محموله آن در محل کارگاه 
نورد 650 ذوب آهن تحویل خریدار شد. به گزارش شرکت ذوب آهن اصفهان، مدیرعامل این شرکت 
در خصوص این محصول، گفت: تیرآهن H30 برای نخستین بار در کشور تولید و پارت اول آن به مقدار 
 600 تن به خریدار تحویل داده شد، هم چنین با تکیه بر دانش فنی ذوب آهن، سایر مقاطع سنگین تولید 

می شود. منصور یزدی زاده افزود: بعد از تولید ریل U33 و UIC60 در کارگاه نورد 650 ذوب آهن، تیرآهن 
H30 نیز در این کارگاه تولید شد که فاز دوم توسعه این کارگاه محسوب می شود. وی تیرآهن H30 را از جمله 

محصوالت صنعتی جایگزین تیرورق معرفی کرد و افزود: محصول تیرآهن H تولید شده به روش نوردي در ذوب 
آهن اصفهان در مقایسه با تیر ورق این ُحسن بزرگ را دارد که محصول به صورت پیوسته و بدون دخالت دست، تولید شده و 

از مقاومت فوق العاده قوی برخوردار است، هم چنین عالوه بر تسریع در ساخت سازه و ایمني باالتر در مقابل زلزله و حوداث غیرمترقبه، 
حدود 30 درصد هزینه تمام شده را کاهش می دهد.  مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه ساالنه نیاز بازار داخلی به مقاطع سنگین حدود 
700 تا 800 هزارتن برآورد می شود، افزود: نورد 650 ذوب آهن توان تولید 400 هزارتن ریل و یا 650 هزار تن محصول ترکیبی از مقاطع 

مختلف از جمله ریل و انواع مقاطع سنگین را دارد که همراه با نورد 500 این شرکت قادر به تامین نیاز بازار داخلی به مقاطع سنگین است.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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 باید توجه داشت 
که برداشت بیش از 

ظرفیت دینامیکی از 
آب های زیرزمینی 

نتایج نامطلوبی دارد، 
زیرا این آب ها با اضافه 

برداشت به آب های 
شور و بی کیفیت تبدیل 

می شوند، هم چنین 
برداشت بی رویه از این 

منابع موجب پایین رفتن 
سطح آب و فرونشست 

زمین می شود که این 
وضعیت به خصوص 

در مناطق شهری 
فجایع بسیاری را برای 

تاسیسات زیربنایی، 
منازل مسکونی و آثار 
تاریخی ایجاد می کند. 

بارگذاری های مختلفی 
افزایــش  همچــون 
مهاجــرت، گســترش 
صنایع آب بر و کشاورزی 
در فالت مرکــزی ایران، 
فشار فراوانی بر منابع آب 
این منطقــه وارد کرده 

است.
وی ادامه داد: سیاست اشتباه در مدیریت 
تامین آب و عــدم توجه بــه مدیریت 
تقاضا باعث شــد حتی آب های انتقالی 
از حوضه های اطراف و استفاده بیش از 
ظرفیت آب های زیرزمینی نتواند کمبود 
منابع آب فالت مرکزی ایران را رفع کند 
و به مرور با خشــکی زاینده رود، تاالب 
گاوخونی و افت شدید آب های زیرزمینی 
مواجه شدیم که تقریبا بازگشت ناپذیر 

است.
این استاد دانشگاه گفت: در این سال ها، 
برداشــت بی رویــه صنایع بــزرگ در 
باالدست حوضه زاینده رود، کشت های 
نیازمند به آب زیاد و پمپاژهای غیرمجاز 
آب در مناطق باالدست عوامل موثر در 

تشدید بحران آب است.
وی خاطرنشان کرد: شرایط جغرافیایی 
و محیطی اقلیــم اصفهان خشــک و 
نیمه خشک است و گذشتگان نیز همواره 
با کمبود آب موجه بوده انــد، اما امروز 
با توهم فراوانــی آب باعث از بین رفتن 
بخش زیادی این منابع شده ایم. در چنین 
شرایطی باید از شیوه هایی استفاده شود 
که بیشترین راندمان و کمترین مصرف 
را در تمام  بخش های مختلف به وجود 

آوریم.
صفوی با اشــاره به طرح انتقــال آب از 
طریق تونل ســوم کوهرنگ به حوضه 
آبریز زاینده رود، گفت: در این طرح مقرر 
اســت از 250 میلیــون مترمکعب آب 
انتقالی، حــدود 90 میلیون مترمکعب 
برای مصارف شــرب و بهداشت به یزد، 
25 میلیون مترمکعب به کاشان و حدود 
١5 میلیون مترمکعب به دیگر مناطق 
خارج از حوضه منتقل شود، اما متاسفانه 
تاکنون آبی به حوضه وارد نشده و طی 

چند سال گذشته مقادیری به خارج از 
حوضه منتقل شده است.

   لزوم اجرای تعهدات طرح انتقال 
آب

وی با تاکید بر لزوم اجرای تعهدات طرح 
انتقال آب، خاطرنشان کرد: اصفهان بدون 
اینکه آبی دریافت کند، از منابع خود، آب 
را به مناطق دیگر منتقل کرده اســت، 
بنابراین باید در وهله نخست تعهداتی که 
در خصوص طرح انتقال آب داده شده، 

باید انجام شود.
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه 
صنعتی اصفهان به موقعیت تصفیه خانه 
آب اصفهان اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
وضعیت به گونه ای اســت کــه فاصله 
تصفیه خانه با سد زاینده رود بسیار زیاد 
است وهمین فاصله، فرصت سوءاستفاده 
و برداشــت های بی رویه را در این مسیر 

ایجاد می کند.
وی ادامه داد: این برداشــت ها شــامل 
پمپاژهای دارای مجوز از وزارت نیرو است 
که به صورت اشــتباه و مازاد بر ظرفیت 
پایدار حوضه صادر شده است. عالوه بر 
اینکه برداشــت های غیرمجاز دیگری 
بدون مدیریت صحیح اعمال شده است.

صفوی با تاکیــد بر اینکــه تامین نیاز 
زیســت محیطی رودخانــه و تــاالب 
گاوخونی نخستین مســاله ضروری در 
حفظ اکوسیستم  آبی و محیط  زیست 
است، اظهار کرد: حتی اگر قرار باشد هیچ 
برداشتی از آب انجام نشود، باید رودخانه 
جاری باشد و آب به تاالب برسد. هرچند 
که این موضوع نه به صورت کامل، اما تا 
حدی در مصوبه 9 ماده ای شورای عالی 
آب ذکر شده، که متاســفانه به اجرا در 

نیامده است. 

   منابع استراتژیک آب دیگر قابل 
احیا نیست  

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت صحیح بر 
بارگذاری های جدید بر حوضه زاینده رود، 
اظهار کرد: امروز در پایین دست به طور 
فزاینده ای از منابــع آب های زیرزمینی 
استفاده می شود، شاید بتوان برای مدتی 
از این منابع استفاده کرد، اما این منابع 
استراتژیک و غیرقابل تجدید محسوب 
می شود و بعد از مدت کوتاهی از بین رفته 

و دیگر قابل احیا نیست.
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه 
صنعتی اصفهان ادامــه داد: باید توجه 
داشــت که برداشــت بیش از ظرفیت 
دینامیکی از آب هــای زیرزمینی نتایج 
نامطلوبی دارد، زیــرا این آب ها با اضافه 
برداشت به آب های شــور و بی کیفیت 
تبدیل می شــوند، هم چنین برداشت 
بی رویه از این منابع موجب پایین رفتن 
ســطح آب و فرونشست زمین می شود 
که این وضعیت به خصوص در مناطق 
شهری فجایع بسیاری را برای تاسیسات 
زیربنایی، منازل مسکونی و آثار تاریخی 

ایجاد می کند. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اعمــال 
سیاست گذاری های موضعی و موقتی 
موجب بدتر شدن شــرایط خواهد شد، 
اظهار کرد: نخســتین پیامــد چنین 
وضعیتی مهاجرت مردم و از بین رفتن 
مشــاغل به ویژه در بخش کشاورزی، 
پیشروی کویر از سمت شرق اصفهان و  
آلودگی های ناشی از ریزگردها است که 
شرایط زیست در منطقه فالت مرکزی را 

مشکل تر خواهد کرد.
صفوی در پاسخ به این پرسش که راهکار 
برون رفت از این بحران چیست؟ اظهار 
کرد: عالوه بر انتقال آب به عنوان شرط 

الزم، مدیریت مصــرف و کاهش میزان 
آب مصرفی یکی از راهکارهای موجود 
برای کنترل کمبود آب اســت، زیرا در 
چند دهه اخیــر در بخش های مختلف 
شرب، صنعت و کشاورزی توهم فراوانی 
آب داشتیم و نحوه استفاده از آب اشتباه 

است که باید اصالح شود.
وی ادامه داد: امروز باید عالوه بر اقدامات 
فنی و مهندسی در کنترل میزان مصرف و 
هدر رفت آب، اقدامات فرهنگی در زمینه 
مدیریت مصرف در انواع مصارف صنعتی، 
شرب و کشــاورزی صورت گرفته و به 
ویژه بازچرخانی آب انجام شود. در این 
زمینه توجه به آبی که در منازل استفاده 

می شود، بسیار ضروری است.

   ضــرورت ممیزی میــزان آب 
مصرفی در بخش صنعت 

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه 
صنعتی اصفهان ممیزی و رسیدگی به 
میزان آب مصرفــی در بخش صنعت را 
از دیگر راهکارهای مهم حل بحران آبی 
اصفهان عنوان کرد و گفت: امروزه صنایع 
بزرگ در حال افزایش ظرفیت های تولید 
خود هستند و این یک اشتباه بزرگ در 

فالت مرکزی ایران است.
وی با بیان اینکه چــرا صنایع ملی که 
60 تا 70 درصد آن ها در استان اصفهان 
مســتقر هســتند باید از آب اســتانی 
استفاده کنند، اظهار کرد: صنایع فوالد، 
سیمان، پتروشیمی، فرآورده های نفتی 
و پاالیشگاهی در استان اصفهان مستقر 
بوده و از منابع آب این اســتان بهره مند 
می شــوند، درحالی که مــردم مناطق 
مجاور تبعات منفی این صنایع همچون 
آلودگی های زیســت محیطی را تحمل 

می کنند.

استاد دانشکده مهندسی عمران: 

در 15 سال اخیر؛با توهم فراوانی، منابع آبی را از بین بردیم

100 درصد ساختمان های اصفهان 
مقاوم به زلزله شدند

رییس هیات اجرایی هشــتمین دوره انتخابات هیات مدیره  
نظام مهندسی ساختمان اســتان اصفهان با اشاره به برگزاری 
انتخابات این دوره در 12 مهر ماه، گفت: طی 15 سال اخیر 100 
درصد ساختمان های استان اصفهان دارای پروانه سازه هستند 

و مقاوم به زلزله شدند.

علی جان نثاری در نشســت خبری به مناسبت هشتمین دوره انتخابات 
هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان اصفهان، با بیان 
اینکه مقررات ملی ســاختمان یکی از مهم ترین قوانین این نهاد است، 
اظهار کرد: تقریباً 22 مقررات ملی در بخش ساختمان داریم که آموزش 
اجرایی، نظارت بر آن و ... مشخص شده است، هم چنین فرایند ساخت وساز 
ساختمان شــامل طراحی، محاســبه نظارت، اجرا، تعمیر و نگهداری و 

بهره برداری است.
وی با اشاره به اینکه مشکالتی که بعضا در ساختمان وجود دارد ناشی از 
ضعف های موجود در یکی از بخش های ساخت وساز است، افزود: دغدغه 
اصلی نظام مهندسی ساختمان رعایت حقوق شهروندی در راستای حفظ 
ایمنی، بهداشت، بهره وری مناسب، آسایش کافی و صرفه اقتصادی است.

رییس هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره  نظام مهندسی 
ساختمان استان اصفهان با تاکید بر اینکه نقش آموزش و فرهنگ سازی 
در نظام مهندسی ساختمان بسیار جدی است، اظهار کرد: در قانون ابالغی 
نظام مهندسی ساختمان تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسالمی در 
معماری و شهرسازی از مهم ترین رسالت های این سازمان است، هم چنین 
تنسیق شاغالن و فعاالن حاضر در نظام مهندسی، باال بودن کیفیت، وضع 
مقررات نظام مهندسی، الزام به رعایت طرح های تفضیلی جاری توسط 

شهرداری ها و سازندگان مسکن از اهم فعالیت این بخش است.
وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشور 485 هزار نفر عضو دارد که 
3١ هزار نفر در استان اصفهان عضو هستند، افزود: در استان اصفهان پنج 
هزار نفر در گروه معماری، ١3 هزار نفر در گروه عمران، هفت هزار نفر در 
گروه برق، پنج هزار نفر در گروه مکانیک، 500 نفر در بخش شهرسازی، 

230 نفر در گروه نقشه برداری و 26 نفر عضو گروه ترافیک هستند.
جان نثاری در خصوص هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان، 
گفت: انتخابات نظام مهندسی ساختمان هر سه سال یک بار برگزار می شود 
که در این دوره ١435 نفر در کل کشور و 73 نفر در استان اصفهان ثبت نام 
کردند که از بین آن ها ١5 نفر به عنوان هیات مدیره سازمان نظام مهندسی 

استان اصفهان انتخاب خواهند شد.
وی افزود: در فرایند انتخابات توســط وزارت راه و شهرسازی و از سوی 
وزیر، مســئول هیات نظارت بر انتخابات در هر استان مشخص می شود 
که در اصفهان غالمی، رییس اداره کل راه و شهرســازی، رییس هیات 
نظارت انتخابات استان اســت و در این فرایند ١4 نفر از اعضای سازمان 
انتخاب و آن ها با رای گیری، هفت نفر را به عنوان هیات اجرایی انتخابات، 

برگزیده اند.
 رییس هیات اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره  نظام مهندسی 
ســاختمان اســتان اصفهان با بیان اینکه تبلیغات این انتخابات در دو 
هفته انجام و هشــتمین دوره انتخابات پنجشــنبه ١2 مهر ماه برگزار 
می شود، تاکید کرد: در این دوره از انتخابات، انتخاب اعضای هیات مدیره 
نظام مهندسی ساختمان سخت تر شده و تنها مهندسان پایه یک می توانند 
عضو هیات مدیره شوند، از سوی دیگر در راستای مقابله با تعارض نقش ها 

9 ارگان از حضور در این انتخابات منع شده اند.
وی در ادامه در خصــوص زلزله خیر بودن اصفهان، تصریح کرد: شــهر 
اصفهان زلزله خیز متوسط و برخی از شهرهای استان، زلزله خیزی شدید 
دارند. در این شرایط نقشه های سازه  هر ساختمان باید تهیه و بارگذاری 

شود و پیمانکار مکلف به اجرای این نقشه ها است.
جان نثاری تاکید کرد: طی ١5 ســال اخیر ١00 درصد ساختمان های 
اســتان اصفهان دارای پروانه ســازه و مقاوم به زلزله هســتند، از سوی 
 دیگر در حال حاضر اســتفاده از مصالح استاندار در ساختمان ها اجباری

 شده است.

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان 
با بیان اینکه امروز با توهم فراوانی آب باعث از بین رفتن 
بخش زیادی این منابع شده ایم، گفت: سیاست های اشتباه 
در مدیریت تامین آب باعث شده حتی آب های انتقالی از 
حوضه های اطراف نتواند کمبود منابع آب فالت مرکزی ایران 
را رفع کند، به نحوی که با خشکی زاینده رود، تاالب گاوخونی 

و  افت شدید آب های زیرزمینی مواجه شدیم.
حمیدرضا صفوی با بیان اینکه فالت مرکزی ایران و به ویژه 
استان اصفهان در شرایط فوق بحرانی به لحاظ منابع آب 
است، اظهار کرد: بحران کم آبی یک روزه به وجود نیامده و 
حاصل سیاست گذاری های اشتباه طی چند دهه اخیر است. 

گــزارش

ایسنا
گـــزارش
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    سیاست اشتباه در مدیریت تامین آب و عدم توجه به مدیریت تقاضا باعث شد حتی آب های انتقالی از حوضه های اطراف و استفاده بیش از ظرفیت آب های زیرزمینی نتواند 
کمبود منابع آب فالت مرکزی ایران را رفع کند و به مرور با خشکی زاینده رود، تاالب گاوخونی و افت شدید آب های زیرزمینی مواجه شدیم که تقریبا بازگشت ناپذیر است.

خـــبــــر

اتالف سرمایه های ملی مهم ترین عارضه توزیع کوپن

استاد سابق اقتصاد دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه 
یکی از عوارض بسیار بد اجرای سیاست کوپن، تقویت 
احساس ناامنی و متفاوت بودن در بین مردم است، گفت: به طور قطع یکی 

از مهم ترین عوارض ناخواسته کوپن حتی از نوع الکترونیک آن، اتالف 
سرمایه های ملی است.

عبدالحسین ساسان، در خصوص اجرای سیاست توزیع کوپن در کشور، اظهار کرد: سبک 
زندگی اقتصاد ایران بیماری آفرین است و متاسفانه دولتمردان هیچ گاه به بهداشت اقتصاد 
کشور توجه نکرده اند بنابراین طی چند دهه اخیر وقتی اقتصاد کشور بیمار شد تنها به 

دنبال درمان آن هم به شیوه های مختلف و موقت بودیم.
وی با تاکید بر اینکه بهداشــت اقتصادی به معنای ایجاد وابستگی و دوستی متقابل با 
همسایگان کشور اســت، تصریح کرد: باید تضادهای خود را با قدرت های دنیا به منابع 
مشترک تبدیل کنیم و اگر تمام دعاوی ما برحق باشد باید هزینه هایی همچون حذف 
طبقه متوسط، بازگشت سیاست کوپنی و ... را که عواقب آن کوتاه مدت نیست را بپذیریم. 
استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص نگرانی کارشناسان اقتصادی از بازگشت 
سیاست توزیع کوپن، اظهار کرد: به طورقطع هر دارویی که پزشک تجویز می کند دارای 
عوارض جانبی و ناخواسته ای است که پزشک به بیمار گوشزد می کند، بنابراین داروهای 

بیماری اقتصادی بدون عارضه نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه کوپن، دارویی با عوارض وحشتناکی است و احتمال بازگشت این 

سیاست به دلیل شرایط اقتصادی موجود وجود دارد، تصریح کرد: به طور قطع یکی از 
مهم ترین عوارض ناخواسته کوپن حتی از نوع الکترونیک آن، اتالف سرمایه های ملی است 
و زمانی که سیستم کوپنی پیاده شود همانند یارانه نقدی، تمام مردم حتی اگر به آن نیاز 

نداشته باشند، استفاده آن را حق خود می دانند.
ساسان با بیان اینکه یکی از عوارض بســیار بد اجرای سیاست کوپن، تقویت احساس 
ناامنی و متفاوت بودن در بین مردم است، اظهار کرد: بسیاری از جوانان امروز و نیروهای 
مولد احتمال دارد که این سبک زندگی را قبول نداشته باشند در این شرایط فرار مغزها و 

سرمایه ها رخ می دهد این در حالی است که در دنیا برای مغزها فرش قرمز پهن کرده اند.
وی با اعتقاد بر اینکه در مجموع اجرای سیاســت کوپن در کشور توصیه نمی شود، اما 
اگر پزشک تشخیص دهد همانند آنتی بیوتیکی است که به مرور زمان همه به آن مقاوم 
می شوند، افزود: نگاهی که امروز به پیاده سازی سیاست کوپن در کشور می شود همانند 
بیمار در حال مرگ اســت که دولت ها و اقتصادهای بیمار، کوپن را تجویز می کنند که 

عوارض زیادی دارد، اما ناچار به استفاده آن هستیم.
استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: اجرای سیاست توزیع کوپن همانند 
پرداخت نقدی یارانه ها حتی به صورت الکترونیک شــکاف های اقتصاد ایران را بیشتر 

می کند و اقتصاد ایران را روز به روز بیمار و به مرگ نزدیک می کند. 
ایسنا

خـــبــــر



ارجاع ۲۶۸ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی در بازرسی  سال تحصیلی
مدیر اداره بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان گفت: در بازرسی های ویژه آغاز سال تحصیلی، ۲۶۸ 

پرونده تخلف در حوزه لوازم التحریر، کیف و کفش شناسایی و به تعزیرات ارسال شد.
محمد جواد محمدی اظهار داشت: طرح بازرســی ویژه از اصناف استان اصفهان به مناسبت آغاز سال 

تحصیلی از ۱۷ شهریورماه آغاز و تا پنجم مهرماه ادامه داشت.
وی بیان داشت: در این طرح از یکصد بازرس قراردادی و ۲۴۵ بازرس افتخاری استفاده شد که با عنوان 

مشتری خرید صوری انجام می دهند واگر تخلفی صورت گرفت، واحد صنفی اعمال قانون می شود.
مدیر اداره بازرسی و نظارت بر اصناف اســتان اصفهان تصریح کرد: تا پنج شنبه پنجم مهرماه، ۱۴ هزار و ۴۰۸ 

بازرسی صورت گرفت و منجر به تشکیل ۲۶۸ پرونده برای تعزیرات حکومتی شد.
وی ادامه داد: در این طرح ویژه بازرسی ها ۴۷ درصد افزایش داشته و شش درصد کاهش پرونده یافته است.

محمدی گفت: علت اصلی کاهش خطاها،  آموزش بازرسین به صورت حضوری اســت و فرصت چند روزه به آنها داده شده تا به نوعی 
خطاها در مرحله دوم  کاهش یابد.

وی گفت: کاهش قدرت خرید مردم، سبب شده تا کسبه کاالها را عرضه کنند و در رقابت هستند که با کاهش پرونده مواجه نشویم.

مراجعه به پلیس برای موبایل گم شده نیاز نیست
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان گفت: در زمان گم شدن کاالهای دیجیتال مانند موبایل 
نیازی به مراجعه به پلیس نیست و ردیابی از طریق ثبت نام در سایت طراحی شده در این ارتباط 

امکانپذیر شد.
سرهنگ رضا درستکار با اشاره به اینکه برای استعالم گوشی های سرقتی نیاز به مراجعه به پلیس 

آگاهی نیست، اظهار داشت: در زمان سرقت موبایل، فرد می تواند ردیابی گوشی خود را با وارد کردن 
اطالعات و سریال موبایل در سامانه همیاب ۲۴ پیگیری کند.

وی افزود: پس از ثبت نام در سایت و وارد کردن اطالعات موردنظر، فرد مالک باید سیم کارت خود را بسوزاند.
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان بیان داشت: پس از این ثبت نام در سایت دو رویداد انجام می شود یکی اینکه 

با توجه به هماهنگی های انجام شده با شرکت مخابرت ایران ردیابی موبایل در شبکه مخابراتی به شکل ۲۴ ساعته انجام می شود.
وی ادامه داد: همچنین در صورتی که سیم کارت جدید روی گوشی و یا تبلت گم شده قرار بگیرد، یک کد برای سامانه توسط اپراتور 
صادر کننده سیم کارت فرستاده می شود. سرهنگ درستکار تاکید کرد: اقدام دیگر این است که موبایل فرد به عنوان یک کاالی سرقتی 

به تمام فروشگاه ها و اصناف کل کشور اعالم می شود تا از خرید و فروش کاالی سرقتی، جلوگیری به عمل آید.

اقتصاد ایران
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وزیر ارتباطات:
مبالغ کسرشده 

ازمشترکان ارزش افزوده 
برگشت داده شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که 
چندی پیش از کالهبردای تعدادی 
شرکت های ارزش افزوده در یکی 
از شــبکه های اجتماعی خبرداد ،  
اعالم کرد: مبلغ های کسر شده از 
مشترکان همراه اول به حساب آنها 

برگشت.
از  سوءاســتفاده   داســتان 
 پیامــک هــای ارزش افــزوده با

 اعتراض هــای مردمی بــه روند 
عضویت آنها در برخی سرویس ها 
بدون آن که خود کاربران تقاضای 
چنین عضویتی داشته باشند، وارد 
مرحله تازه ای شــد و هر روز ابعاد 

جدیدی به خود گرفت.
اعتراض هــای مردمــی، واکنش 
جهرمــی  آذری  محمدجــواد 
وزیرارتباطــات و فناوری اطالعات 

را به همراه داشت.
وزیر ارتباطات ۲9 مرداد امســال 
در جلسه ای با مدیران اپراتورهای 
تلفن همراه مهلت دو هفته ای برای 
ساماندهی وضعیت خدمات ارزش 
افزوده داد اما پس از سپری شدن این 
مهلت همچنان بازار پرسود خدمات 
ارزش افزوده به دلیل این که مساله 
شامل ســهام داری اپراتور در یک 
شــرکت تا راه اندازی شرکت های 
متعدد و سوق دادن بازار به سمت 
سوددهی بیشتر است به کار خود 
ادامه داد و تخلــف ها نیز دامنه دار 

شد.
آذری جهرمــی در واکنش به این 
نارضایتی مــردم از این تخلف ها، 
هجدهم شهریورماه در یک برنامه 
تلویزیونی از تشکیل پرونده ای در 
این باره در مرجع قضایی خبر داد 
که به پرونده ای بزرگتر در پیامک 

ارزش افزوده رسیده است.
وی 3۰ شــهریورماه در صفحــه 
شخصی خود در شبکه اجتماعی 
نوشــت: »بررســی پرونــده یک 
کالهبــرداری پیامکــی ارزش 
افزوده بــه پایان رســید. برخی از 
شــرکت های ارزش افــزوده در 
پنج ماه اخیر حــدود ۲۲ میلیارد 
 تومــان از مــردم کالهبــرداری

 کرده اند«.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
ادامه داد: خواســته شــد تا وجوه 
اخــاذی شــده طــی ۱۰ روز به 
مشترکان بازگردانند و پرونده برای 
سیر قضایی به دادســتانی ارسال 

شود.
آذری جهرمــی پیــش از این نیز 
در این بــاره از برخــورد جدی با 
کالهبرداری هــا نوشــت و تاکید 
 کرد: مردم همــواره می خواهند با 
پیامــک  های مزاحــم تبلیغاتی و 
فریبکاری ها و کالهبرداری  هایی 
 کــه در این زمینــه گاهی صورت

 می  گیرد، مقابله جدی شود.

ایرنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S
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گردشگری

فرصت طالیی اجماع 
مسئوالن برای توسعه گردشگری

این روزها همه مســئوالن نظام درباره 
ضــرورت اســتفاده از ظرفیــت های 
گردشگری اتفاق نظر دارند؛ فرصتی که 
باید از آن به بهترین شکل بهره گرفت. توسعه صنعت گردشگری 
یکی از مهمترین راه های عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی است.

مهم ترین تاکید رهبر معظم انقالب در بحث گردشــگری معطوف به 
اســتفاده کردن از ظرفیت های اقتصادی گردشگری، اولویت دادن به 
گردشــگری برای پیشرفت استانی و توســعه مناطق کمتر برخوردار، 
بهره گرفتن از آن به عنوان ابزاری برای معرفی فرهنگ غنی کشــور، 
 اهمیــت دادن به حفــظ و نگهداری میــراث فرهنگی و شناســاندن 
جاذبه های گردشگری برای مسافران خارجی و داخلی است؛ اصلی که 
می تواند برای عملیاتی کردن اقتصاد استان ها و استقالل مالی شان با 
برنامه ریزی و استفاده از امکانات و جاذبه های هر منطقه از خاک ایران 

اسالمی پیاده شود.
 گردشــگری، امروزه بیش از هــر صنعت دیگری در دنیــا مورد تاکید 
دولت هاست و بنا به آمار سازمان جهانی گردشگری، بودجه ای که مردم 
دنیا برای مسافرت و تفریح اختصاص داده اند سه برابر بودجه ای است که 
دولت ها صرف امور دفاعی و امنیتی می کنند. این رقم ۱۱ درصد درآمد 

ناخالص )GDP( کل جهان است.
 گردشــگری بین المللی بــه طور شــتاب آمیزی به دلیــل ارزآوری،

 اشتغال زایی و ویژگی های ارتباط میان فرهنگی رو به گسترش است.
در ایران نیز بازنگری در سیاست های کالن گردشگری و اسناد باالدستی 
در این زمینه می تواند درآمدهای ارزی منابع غیرنفتی ما را افزایش داده 

و به تصویرسازی خوب و امن از کشورمان در ذهن جهانیان بینجامد.

کشــور پهناور ایران با تاریخ و 
پیشــینه کهن و برخورداری از 
تمدن باستانی و مواهب طبیعی 
بیشمار توانایی باالیی در توسعه 
گردشــگری دارد و از نظر وجود 
ظرفیــت های میــراث فرهنگی 
کشورمان را در زمره ۱۰ کشور اول 

دنیا قلمداد می کنند.
آنطور که علی اصغر مونسان معاون 
رییس جمهوری و رییس سازمان 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
 و گردشــگری تاکید دارد با وجود
 سیاه نمایی گسترده علیه ایران در 
عرصه بین المللی توســط دشمنان، 
توســعه صنعت گردشــگری زمینه 
ساز رونق دیپلماسی فرهنگی، صدور 
فرهنــگ ایرانی به دیگر کشــورها و 
خروج از اقتصاد متکی به درآمد نفتی 
خواهد بــود و انجام ایــن کار ناممکن 

نیست.
 ضرورت همگانی با تغییرات پرشــتاب و فزاینده جهانــی، ما را بر آن وا 
می دارد که در شرایط رقابتی کنونی دست به اقدامات منطقی و متناسب، 
از جمله تدوین استراتژی صنعت گردشگری بزنیم تا در عرصه تحوالت 

جهانی از حالت انفعالی بیرون بیاییم.
توسعه گردشگری در ایران شاید نیازمند تحقق مولفه های گوناگونی 
باشد اما اعتنا به ماهیت فرا سازمانی صنعت گردشگری، بین دستگاه های 
مرتبط در قالب یک رویکرد نظام مند و سیســتمی بــا نگاهی واحد و 
یکپارچه و به دور از برخوردهای سلیقه ای درخصوص گردشگری و عزمی 
ملی می تواند نســخه نجات بخش و احیاگر این صنعت سبز و پردرآمد 

برای ما باشد.
عالوه بر دستیابی به یک اراده واحد و متحد در پیشبرد اهداف گردشگری 
و تامین زیرساخت ها که بزرگترین نقص صنعت گردشگری ما محسوب 
می شود، فقدان تبلیغات خارجی و بین المللی از ظرفیتها و جاذبه های 
تاریخی، فرهنگی و گردشــگری ایران کاســته و ضعف بزرگی برای ما 

محسوب می شود که می توان به آن اهتمام ویژه نشان داد.
ما امروز شاهد یک ظرفیت بسیار مناسب در حوزه گردشگری هستیم و 
اگر بتوانیم این ظرفیت ها را کنار هم بنشانیم به نتایج دلخوهی خواهیم 
رسید البته مشروط بر اینکه برنامه ریزی درست و اجرای دقیقی داشته 

باشیم.
برنامه ریزی در صنعت گردشگری از اهمیت باالیی برخوردار است و با یک 
برنامه ریزی منبعث از آرای عقالی گردشگری و مشورت بخش خصوصی 
به عنوان متولیان و صاحبان اصلی این صنعت و آموزش عمومی و حمایت 
حکومتی می توانیم از ظرفیت های عظیم کشورمان در حوزه های مختلف 
گردشگری اعم از زیارتی، سالمت، اقتصادی، ورزشی و تاریخی استفاده 
کنیم؛ امری که در صورت تبدیل شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری به وزارتخانه و تغییرات عمده ساختاری باید آن را به 

طور جدی تر در اولویت قرار داده و دنبال کنیم.

ایرنا
گـــزارش

 اخیرا برخی کارشناسان 
به اختالف قیمت واقعی 
ارز با قیمــت رایج در بازار 
پرداخته اند. آنان معتقدند 
بین قیمت واقعی و قیمت 
بازار ارز اختالفی چند هزار 
تومانی وجود دارد. واقعیت 
این است که نرخ ارز حاال بیشتر از آن که 
دستخوش مسائل واقعی یا مسائل تجاری 
باشد، دستخوش مسائل داخلی اقتصاد از 
جمله تورم افزاینده شده است. در شرایطی 
که قیمت ها از ثبات برخوردار نیســتند، 
مردم تالش می کنند ســرمایه خود را به 
یک پول با ثبات تبدیل کنند تا در طول 
زمان ارزش سرمایه شان حفظ  و چه بسا 

بیشتر هم شود.

اتحاد شــوم جهش ارز با فوران 
نقدینگی

از سوی دیگر مســاله نقدینگی که حاال 
مطابق آمارهای بانک مرکزی از مرز ۱۶۰۰ 
هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است، 
باعث شده حجم عظیمی از سرمایه های 

سرگردان وارد بازار شــود و صاحبان آن 
برای حفظ ارزش پول خود به دنبال جایی 
مطمئن بگردند. یکی از این حوزه ها بازار 
مسکن و سکه و طال بود که اندکی بعد از 
تعطیالت نوروز جهش خود را آغاز کرد. 
گسیل سیل عظیم ســرمایه ها به سمت 
بازارهای سرمایه ای باعث اشباع این بازارها 
شد؛ به طوری که بسیاری از کارشناسان 
در همان زمان پیش بینی می کردند که اگر 
بازارهای سرمایه ای نتوانند حجم عظیم 
نقدینگی را جذب کننــد، این نقدینگی 
ممکن اســت به بازارهای دیگر از جمله 

بازارهای کاالیی و دالر سرایت کند.
در همین باره محمود باغجری - اســتاد 
دانشگاه شهید بهشــتی، با بیان این که 
علت جهش قیمت دالر از گستره مسائل 
اقتصادی بیرون است، گفت: واقعیت این 
است که حاال این مسائل سیاسی هستند 
که به قیمت ارز جهت می دهند. بخشی از 
علل افزایش قیمت دالر که حاال از مرز ۱۵ 
هزار تومان هم عبور کرده به مسائل روانی 
مربوط اســت. در حالت عادی، دالر تا ۸ 
یا 9 هزار تومان و یــورو تا ۱۰ هزار تومان 

ارزش دارند.  
او در ادامه با تاکید بر این که ما در شرایط 
عدم اطمینان به سر می بریم، اظهار کرد: 
در شــرایط عادی، فعاالن بــازار نتایج را 
می دانند، ولی در بین انتخاب گزینه های 
مختلف مردد هســتند؛ در حالی که در 
شرایط عدم اطمینان، آنان اصال نمی دانند 

چه چیزی قرار است اتفاق بیافتد. در چنین 
شرایطی این پارامترهای سیاسی هستند 
که تعیین کننده وقایع هســتند. در این 
شرایط ما یک سری بازنده خواهیم داشت؛ 
یعنی در چنین شرایطی که ارزش کاالها 
بیشتر از اندازه واقعی آن هاست، ممکن 
است با بروز اتفاقاتی در دنیای سیاست، 
قیمت ها به حالت عــادی خود برگردند 
و کسانی که روی دالر ســرمایه گذاری 

کرده اند دچار ضرر و زیان شوند.

 تورم کماکان ۱۱ درصد است!
در چند هفته گذشــته شــاهد افزایش 
قیمت ها در بازارهای کاالیــی بوده ایم. 
این افزایش قیمت ها در حالی اســت که 
مرکز آمار کماکان اصــرار دارد نرخ تورم 
شهریورماه ۱۱ درصد است. در حالی که 
واقعیت امر بسیار ملموس تر از آن است که 
بتوان آن را انکار کرد. همزمان با ورود سیل 
عظیم نقدینگی به بازارهای کاالیی، اخیرا 
با مساله احتکار هم روبه رو شده ایم و به 
همین خاطر است که در اخبار می خوانیم 
که به طور روزانه انبارهای کاالیی احتکار 

شده کشف و ضبط می شوند.
 هر چنــد این اتفاق توانســته اســت تا 
حدودی از ایجاد موج احتکار جلوگیری 
کند، اما نمی تواند اصل صورت مساله را 

پاک کند.

وقتی ارزهای خارجی کاال می شوند

مجموع ایــن شــرایط در کنــار اتخاذ 
سیاست های تعدیل ســاختاری توسط 
دولت باعث شده که دالر و یورو از ماهیت 
واقعی خود فاصله گرفته و همانند دیگر 
کاالهــای ســرمایه ای به محلــی برای 
ســرمایه گذاری تبدیل شوند. آزادسازی 
نرخ ارز در چنین شــرایطی باعث شد تا 
نرخ ارز از آن چه که بود بیشــتر رها شود 
و حاال صحبــت از دالر ۲۰ هزار تومانی 
هم می شــود. در این باره اخیرا حسین 
راغفر آزادســازی نرخ ارز را در راســتای 
سیاست های شوک درمانی ارزیابی کرده 

است.
به نظر می رسد دولت در چنین شرایطی 

نباید بازار را به حال خــود رها کند، چرا 
که ایــن اختالف قیمت ارز باعث شــده 
بســیاری از مردم کشــورهای همسایه 
برای خرید کاالهای اساســی به مناطق 
مرزی ایران هجوم بیاورند؛ کاالهایی که 
یا ارز دولتی به آنها تعلق گرفته یا اساسا 
کاالهای کشاورزی هستند که برای تامین 
 نیازهای اساسی کشــور ضروری به نظر 

می رسد.

اقتصاد ما سکته قلبی کرده است
پیش از این حسین صمصامی - سرپرست 
اســبق وزارت اقتصاد، با بیان این که در 
شــرایط موجود، بازار به تنهایی قادر به 

تخصیص منابع نیست، اظهار کرده بود 
که وضعیت فعلی اقتصاد مانند فردی است 
که سکته قلبی کرده و باید سریعا داروی 
خاصی را مصرف کند. اگر آن دارو به موقع 
به فرد بیمار نرسد بخشی از ماهیچه های 
قلب از بین می رود یا حتی ممکن است آن 
فرد از بین برود. در اقتصاد ما هم این سکته 
اتفاق افتاده است. در چنین شرایطی اگر 
دولت بخواهد روی بازار متمرکز شــود، 
مانند این اســت که آن فرد بیمــار را به 
حال خودش رها کنــد. حاال همان زمان 
طالیی است که اگر درست تصمیم نگیریم 
صدمات شدیدی را بر پیکره اقتصاد وارد 

کرده ایم.

اقتصاد ما سکته قلبی کرده است ؛   

چرخه تورمی؛ دور باطل این روزهای اقتصاد ایران

وضعیت فعلی اقتصاد 
مانند فردی است که 

سکته قلبی کرده و باید 
سریعا داروی خاصی 
را مصرف کند. اگر آن 

دارو به موقع به فرد 
بیمار نرسد بخشی از 

ماهیچه های قلب از بین 
می رود یا حتی ممکن 

است آن فرد از بین 
برود. در اقتصاد ما هم 

این سکته اتفاق افتاده 
است. 

شکل گرفتن یک چرخه تورمی بین نرخ ارز، قیمت کاالها 
و حجم نقدینگی باعث شده که بسیاری از کارشناسان بر 
مختل شدن سازوکار بازار تاکید کرده و حضور و دخالت هر 

چه بیشتر دولت را توصیه کنند.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
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بازار

توصیه  اتحادیه طال به مردم: 
طالی آب شده نخرید، ضرر می کنید

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر ضمن بیان موارد الزم و احتیاطی برای خرید و فروش طال، جواهر و سکه، 
بر غیرمجاز بودن هرگونه معامله طال در فضای مجازی تاکید کرد.

مســعود یزدانی آگاهی و اطالع مردم از قوانین و مقررات صنفی را بــرای جلوگیری از ضرر احتمالی در 
معامالت طال و جواهر بسیار مهم عنوان و اظهار کرد: حجم گسترده شاکیان و پرونده های اختالفی در این 

صنف از نبود آگاهی و طمع خریداران نشات گرفته است.
وی با تصریح بر اینکه کلیه اقدامات و پیگیری های اتحادیه طــال و جواهر در جهت حفظ حقوق مردم و 
اعضای صنفی این اتحادیه است، افزود: از نظر اتحادیه هرگونه معامالت طال اعم از مصنوعات طال، سکه و 
جواهر در فضای مجازی ممنوع بوده و از مردم درخواست داریم تا زمان ایجاد بسترهای الزم برای این گونه 
معامالت، از خرید و فروش این مصنوعات و مسکوکات به صورت اینترنتی خودداری و حتما مصنوعات 

طال را فیزیکی خریداری کنند.
یزدانی با اشاره به مشکالت ایجاد شده در رابطه با »طالی ثامن« نیز گفت: این شرکت از اتحادیه طال و 
جواهر هیچ گونه مجوزی نداشته و به صرف داشتن مجوز اتحادیه طالی بناب، در تهران فعالیت می کرده 
که با دریافت نماد اعتماد الکترونیک به تبلیغات گسترده و جمع آوری مشتریان فراوان اقدام کرده که در 

نهایت باعث ضرر هنگفتی به مردم و خریداران طال و سکه شد.
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران در مورد خرید سکه نیز تصریح کرد: خریداران سکه حتما از واحدهای دارای 
»جواز سکه فروشی« که دارای هلوگرام اتحادیه هستند، خرید و دقت کنند که پلمب سکه با واحد صنفی یکی بوده 

و از خرید سکه از افراد متفرقه یا دیگر رسته های این صنف جدا خودداری کنند.
وی در ادامه به مردم اکیدا توصیه کرد که از خرید طالی دست دوم و طالی قسطی اجتناب کنند که این دو مورد 
تبعات و پیامدهایی را برای خریداران ایجاد می کند که باعث متضرر شدن آنان و کل صنف می گردد و متاسفانه با 

توجه به شرایط فعلی اقتصاد، این موارد بیش از بقیه مشاهده شده است.
یزدانی همچنین »فاکتور خرید« را مدرک مهمی برای احقاق حقوق خریداران برشمرد و خاطرنشان کرد: 

خریداران طال و جواهر حتما فاکتور خرید را با شرح جزییات و قیمت 
روز و اجرت از طالفروشــی ها به نام خود دریافت کنند تا در صورت 

 هرگونه خطا یا تخلف احتمالی، قابل بررســی و پیگیری 
باشد.
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رایگان به سمینار رقابت های استارت آپی صنعت گردشگری بروید
 هفتمین دوره از رقابت های استارت آپی در تاریخ نهم مهر ماه در دانشگاه شهید شمسی پور تهران برگزار 

می شود. 
بنا به گفته محمد رضا مجمع، دبیر علمی این سمینار، دعوت نامه هایی برای استارت آپ های این حوزه 
ارسال شده است. وی افزود: در گام اول این رقابت ها به سراغ استارت آپ های آزمایش پزشکی آنالین 

به نام های آزماتو، آزمایش آنالین و آزمایشگاه آنالین بیمارستان رسالت رفتیم، گام دوم با حضور استارت 
آپ های وبیمه، بیمه دات کام، بیمه ازکی، بیمه بازار، بیتمه، بیمیالین سراغ بیمه ای ها رفتیم و گام سوم را با 

استارت آپ های تاکسی آنالین به نام های شتاب تاکسی، می بریم، ماکسیم، کرایه چی و چیتکس برداشتیم و در 
گام چهارم با استارت آپ های معماری آنالین به نام های خوگر، چیدانه، دکوریسا، دکوبوم، معماریال، اتاق، دکورچی، ست 

شید، آرشیگیت، کاپرو، چمدون، آرل و ساختمان ساز آشنا شدیم. در گام پنج به سراغ شیپور و ملک رادار در حوزه رقابت های استارت 
آپی امالک رفتیم و در گام ششم با حضور واش لین، پاکلین، زودشور، تمیزشو، حباب، واش ماش، ببروبشور، الوسته، حباب، الندر اپ خشک 
شویی آنالین ها را در رقابت های استارت آپی بررسی کردیم. حال در هفتمین قدم به سراغ اسنپ تریپ، فالیتیو، تراویلو، وادیرو، ونو،اقامت 24، 
میزبون جااینجا،جاجیگا، رسپینا24، زودروم، سفر24، سامانه چارتر و سفربیمه در سمینار رقابت های استارت آپی صنعت گردشگری می رویم. 
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سياستگذاران بايد 
فين تك را بشناسند!

 financial فـیـن تــک مـخـفـف
technology عبارت اســت از 
هرگونه فنــاوري خالقانه مالي که 

خدمات مالي را کارآمدتر کند.
این کارآمدتر کردن مي تواند اعم از 
کاهش هزینه هاي عملیاتي یا هزینه 
کاربران، افزایش کیفیت خدمات، 
افزایش تعدد و سطوح سرویس هاي 
مالي، حذف بروکراسي ها، شکستن 
محدودیت هاي زماني و جغرافیایي 
و امکان ارزیابي ریسک هاي مالي در 

فرآیندهاي مختلف باشد.
طبــق گزارش هــاي رســمي 
بین المللي، فین تک ها از مهم ترین 
حوزه هایي هســتند که جوانان و 
استارت آپ ها ســردمداران توسعه 
آنها بوده اند و به شدت مورد حمایت 
و عالقه ســرمایه گذاران قرارگرفته 
و از مهم تریــن بازارهاي کســب و 
کارهاي مبتني بــر فضاي مجازي 
در دنیا است. رقم سرمایه گذاري در 
فین تک ها در سال 2014 بیش از 
12 میلیارد دالر بر آورد شده است و 
بازده سرمایه اي آن بسیار حیرت آور 
است که البته در گزارش ها به صورت 
دقیق منعکس نیست. ولي استقبال 
ســرمایه گذاران از این حوزه، موید 

نرخ بازگشت مطلوب سرمایه است.
حوزه هاي فعالیت فین تک ها عبارت 
از ســرویس هاي پرداخت آنالین، 
کیف پول هاي الکترونیکي و مدیریت 
حساب هاي کارت بانک، حساب هاي 
پشتیبان توسط اپلیکیشن هاي تلفن 
همراه، حوزه رمز ارزهــا و ارزهاي 
رمزنگاري شــده مثل بیت کوین، 
ولث تک ها یا فناوري هاي مرتبط با 
بورس و سرمایه گذاري، فناوري هاي 
مالي شخصي، فناوري قرض دادن، 
پلتفرم هاي تامین سرمایه جمعي، 
انتقال پول، بانکداري بدون شعبه، 
اینشــور تک ها و فناوري هاي بیمه 
و همچنین بعضي کارشناسان رگ 
تک ها و فناوري هــاي قانوني را هم 

جزیي از فین تک ها مي دانند.
حوزه هاي پولي و مالي و عملیات هاي 
بانکي از حســاس ترین حوزه هایي 
است که مي توان از هر حیث به آن 
از نظر اهمیت و خطرات ریســک 
نمره باالیي داد. فناوري هاي مالي 
هم بالطبع از همین حساســیت ها 
که باالترین سطح امنیتي را بعد از 
مسائل نظامي دارا هستند پیروي 
مي کنند. در فناوري هــاي مالي از 
مراحل احراز هویت و kyc تا انجام 
فرآیند و ثبت اطالعات و تراکنش ها و 
امنیت هاي سخت افزاري و نرم افزاري 
و خطرات هکرها تا تنظیم گیري و 
قوانین مالي که هنوز هم بر تعداد آنها 
افزوده و دایره فعالیت ها را به دلیل 
حجم بــاالي تراکنش ها و پیچیده 
شدن انواع خدمات و نیازها تنگ تر 
مي کند را در بر مي گیرد. در این حوزه 
بسیار بســیار پیچیده و پر  ریسک، 
بخش خصوصي و جوانان در دنیا در 
قالب انواع استارت آپ ها وارد شدند 
و مهم ترین بازار نو ظهور دنیا را در 
دســت گرفته و آن را با خالقیت ها 
به بلوغ بیشتر و تکامل سرویس ها 
و فرآیندهــا رســانیده و هنوز هم 
مي تازند. الزم به ذکر است که ارزش 
سهام استارت آپ هاي مالي که  اغلب 
در بخش خصوصي فعالیت مي کنند 
از بسیاري از صنایع قدرتمند دیگر 
با فاصله زیاد پیشتاز است. مدعاي 
اصلي نگارنــده، منعکس در عنوان 
یادداشت این است که سیاستگذاران 
باید فین تک ها را بشناسند که بدانند 
جوانان از پس پیچیده ترین حوزه 
ممکن در اقتصاد بر آمده و از دولت ها 

بسیار جلوتر هستند. 

اعتماد
يــادداشت
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 در صورتی که کارآفرینی، 
سرچشــمه ایجاد و خلق 
مشــاغل مختلــف، پول 
و اســتفاده بهینــه از 
ســرمایه های انســانی و 

طبیعی کشور است.
جامعه همیشه به پزشکان، 
وکال و حسابداران نیاز خواهد داشت. اما به 
طور حتم به کارآفرینان نیز همین طور. 
پس نیاز است درباره این که چگونه در این 
مسیر گام برداریم و فرزندان خود را برای 
تفکر کارآفرینانه آماده کنیم، بیشتر بدانیم. 
ضرب المثلی می گوید: »اگر می خواهی به 
فردی یک روز غذا بدهی به او ماهی بده، 
اما اگر می خواهی همه عمر او را سیر کنی 

به او ماهی گیری بیاموز« 
چون آرزوی هر پدر و مادری استقالل و 
موفقیت فرزندان است، می توانند از همان 
بدو کودکی روحیه کارآفرینی را در آنان 
پرورش بدهند و بچه ها را مستقل و متکی 
به خود بار بیاورند. آموزش کارآفرینی به 
کودکان در محیط خانواده باعث می شود، 
این موضــوع در وجودشــان نهادینه و 
کودک با ذهنی خالق بزرگ شــود و به 
هر پدیــده ای در اطراف خــود با نگاهی 

تازه بنگرد.
 اگر والدینی بخواهند فرزندشان در آینده 
فرد موثری در جامعه باشد، باید امروز یک 

ذهن کارآفرین به او هدیه دهند.
شــاید کودکان نتوانند تمــام جزییات 
راه اندازی یک کسب و کار جدید را درک 
کنند اما آن قدر خالق و باهوش هستند که 
بتوانند رفتارهای کارآفرینانه را بیاموزند. 
افراد از بدو تولد کارآفرین به دنیا نمی آیند 
اما می توانند به گونه ای تربیت شوند که 
با ذهنی جســت وجوگر و پویا به دنبال 

یادگیری باشند. کارآفرینان خصوصیاتی 
دارند که افراد عادی از آن بی بهره اند. شما، 
والدین امروز، می توانید با استفاده از این 
روش ها رفتار کارآفرینانه را در فرزند خود 

شکل دهید.

    انعطاف پذيری
زندگی، پر از موانع و مشکالت کوچک و 
بزرگ است. پس تربیت کودکی که بتواند با 
روحیه ای قوی از پس موانع زندگی بر بیاید 
بسیار ضروری است. هر کارآفرینی نیاز به 
یک روحیه انعطاف پذیر دارد تا بتواند در 
شرایط دشوار، خود را با وضع موجود وفق 
دهد و با تصمیم گیری های درست و قاطع 

از دوراهی های زندگی عبور کند.
توصيه: بــه کــودک اجــازه دهید تا 
احساسات درونی خود را بیان کند و شما 

نیز هرگز آن ها را سرکوب نکنید.

    نوآوری و خالقيت
یکی از خصوصیات کارآفرینان داشــتن 
ذهنی باز و پویاســت تا بــا راهکارهایی 
هوشمندانه مسائل و مشکالت پیچیده را 
حل کنند. تفکر خالق به مانند سرزمینی 
اســت که کارآفرینان امپراتوری خود را 

روی آن می سازند.
توصيه: به کودک اجــازه دهید آزادانه 
بازی کنــد و در بازی های خــود تمام 
انرژی های خالق خود را به کار گیرد. شما 
نیز اطمینان حاصل کنید، بازی هایش 
محدود به بازی هــای رایانه ای و موبایل 
نشود و در آن به اندازه کافی ذوق، خالقیت 

و تفکر وجود داشته باشد.
شما می توانید به جای قصه خواندن برای 
کودک، از وی بخواهیــد از تخیل خود 
کمک بگیرد و یک قصه برای شما تعریف 
کند. وقتی کودک، هیجان زده، با ایده و 
تخیل جدیدی نزد شما می آید، بیشتر 
روی هیجانات او تمرکز کنید تا ایده آن ها. 
سپس تشویقش کنید تا دنبال رویاهای 
خود برود. بعــد از آن درباره ایده کودک 
تحقیق و به او کمک کنید تا ایده اش را در 

قالب یک راه حل درآورد.

    تالش و پشتکار
بهترین کارآفرینان هرگز از انجام کارهای 
ســخت و دشــوار خســته نمی شوند. 
 برای این کــه کودک، اخــالق کاری و

 مســئولیت پذیری را بیاموزد، باید ابتدا 
ارزش کار سخت را بداند و یاد بگیرد.

توصیه: اســتقالل فرزندان را با سپردن 
مسئولیت انجام وظایف و کارهایی به آن ها 

بسازید و تقویت کنید.

    کنجکاوی
کارآفرینــان، در زندگی شــان دایم در 
حال یادگیری اند. آنان همیشــه در پی 
راه های جدیدی هستند تا خود و دنیای 

اطراف شان را ترقی دهند.
توصيه: به کنجکاوی های کودک خود 
بها و پر و بال بدهید. ســوال هایش را با 
حوصله پاسخ دهید. او را تشویق کنید تا 
سرگرمی های جدیدی را امتحان و عالیق 

خود را دنبال کند.

    اعتماد به نفس
باور داشــتن به خود و توانایی های مان، 
ســنگ بنای یک زندگی موفق اســت. 
کارآفرینی نیز یعنی ایمان داشــتن به 

ایده های خود.
توصيه: اعتماد به نفس کودک خود را 
تقویت کنید. نظرات و ایده های آن ها را 
حمایت و تشویق کنید و به آن ها فرصت 
تصمیم گیری بدهید. اجازه دهید انتخاب 
خودشان را داشته باشند و از تجربه های 

خود درس بگیرند، حتی اگر دقیقا همانی 
نباشد که شما انتظار دارید.

    همدلی
توانایی برقراری ارتباط با دیگران و حمایت 
و پشــتیبانی عاطفی از آنان یک مهارت 
فوق العاده با ارزش برای مدیریت است. 
کار آفرینان موفق اهمیت همدلی، یکدلی 
و ایجاد رابطه های مثبت را می فهمند و 

درک می کنند.
توصیه: بــه فردیت و اســتقالل هویت 
کودک خود احتــرام بگذارید. آن ها را به 
ایجاد رابطه های مثبت با هم ساالن خود 
تشویق و ترغیب شان کنید تا با عواطف و 

احساسات خود راحت و آزاد باشند.

    خوش بينی
کارآفرینــان نمونه عینــی خوش بینی 
هستند. آن ها با نگاه مثبت اندیش خود 
برای یک جهــان بهتــر کار می کنند و 
منفعت های اجتماعی و اقتصادی بسیاری 
را برای دنیــای اطراف خود بــه ارمغان 

می آورند.
توصيه: خوش بینی مسری است. بنابراین 
برای کودک خود داستان ها و قصه های 
مثبت تعریف کنید. با آن ها گفت وگوهای 
الهام بخش داشته باشــید و آنان را برای 

داشتن تفکر مثبت تشویق کنید.

    حل مشکل
حل کردن مشکالت، یکی از فعالیت های 
روزمره زندگی است. نمی توان مشکالت را 
نادیده گرفت و به حال خود رها کرد. بلکه 
باید همواره به دنبال راه حل های مناسب 
بود. مهارت های حل مشکل را از طریق 
موارد زیر می توان به کودکان آموزش داد:

تشخیص دادن مشکل و صحبت کردن 
درباره آن

در نظر گرفتن ایده هــای مختلف برای 
راه حل های ممکن

ارزیابی مزایا و نتایج احتمالی هر کدام از 
راه حل ها

قاطع بودن و عمل کردن به راهکارها
اجازه دادن به کودک تــا عواقب و نتایج 
منفی تصمیمــات خود را تــا زمانی که 

آسیب جدی به وی وارد نمی آید، ببیند.

    پول و کار
بهتر اســت کودک بداند خواستن پول 
ســخت نیســت اما تفاوت بزرگی بین 
خواســتن پول و تمایل به پول درآوردن 
وجــود دارد. پــول درآوردن در ارتباط 
مستقیم با کار کردن است. کودک برای 
پولی که خودش به دســت مــی آورد، 

بیشتر ارزش قائل می شــود تا پولی که 
بی هیــچ زحمتی بــه او می دهند. برای 
مثال وقتی کودک به طــور مرتب پول 
تو جیبی می گیرد، ممکن است فقط به 
فکر خرج کردن آن باشد اما وقتی در ازای 
کمک به والدین یا انجــام وظایفی، پول 
دریافت می کند، قدر آن را می داند و حاضر 
نیست به راحتی آن را خرج کند. به کودک 
آموزش دهید که هیچ چیز با ارزشی، آسان 
به دست نمی آید و تنها به دلیل شکست 
خوردن یا این که چون کاری سخت است، 

دست از تالش برندارند.

    مديريت پول
کودک از همان سنین پایین باید آموزش 
ببیند که چگونه پول خــود را هر چند 
اندک، مدیریت کند و همه را خرج نکند. 
 شــما می توانید دو قلک به کودک خود 
بدهید.  یکی برای خــرج کردن و خرید 
چیزهایی که دوست دارد و دیگری برای 
پس انداز کردن. مثال هر زمان که به او 10 
هزار تومان می دهید، پنج هزار تومان را در 
قلک پس انداز بیندازد و پنج هزار تومان 
دیگر را در قلک دیگر. به عنوان والدین، 
این وظیفه شماست که چنین عادت هایی 
 را از همان کودکی در فرزند خود شــکل 

دهید.

برای کسب و کارهای آینده، مدیر تربیت کنید ؛   

کارآفرین کوچک من!

شايد کودکان 
نتوانند تمام جزييات 

راه اندازی يك 
کسب و کار جديد 

را درک کنند اما آن 
قدر خالق و باهوش 
هستند که بتوانند 

رفتارهای کارآفرينانه 
را بياموزند. افراد از 
بدو تولد کارآفرين 
به دنيا نمی آيند اما 

می توانند به گونه ای 
تربيت شوند که با 

ذهنی جست وجوگر و 
پويا به دنبال يادگيری 

باشند. کارآفرينان 
خصوصياتی دارند 

که افراد عادی از آن 
بی بهره اند. 

همه ما يك بار به اين سوال در کودکی پاسخ داده ايم يا دست کم 
يك بار آن را از کودکان خود پرسيده ايم. »تو دوست داری چه 
کاره بشوی؟« پاسخ ها معموال آشنا و تکراری اند: »می خواهم 

معلم شوم... دکتر... مهندس... می خواهم خلبان شوم.«
اما آيا تا به حال شــنيده ايد که کودکــی بگويد می خواهم 
»کارآفرين« شوم؟ به جرات می توان گفت: »خير« ! زيرا اغلب 
والدين و همين طور جو غالب جامعه، معموال مشاغل پول ساز، 
مديريتی و پرســتيژدار اجتماعی را به عنوان اهداف شغلی 

معرفی می کنند و کمتر به مقوله کارآفرينی می پردازند.

 
ايــــده هـــا

لمون کايند؛ استارتاپی موفق با تاکيد بر سالمتی محصوالت

لمون کايند، استارتاپی محيط زيست-محور و جامعه-محور است که نوشيدنی 
 و چای های کامال سالم توليد می کند. داستان شــکل گيری اين شرکت را با هم 

می خوانيم.
لمون کایند به عنوان یک استارتاپ حامی محیط زیست و جامعه، محصوالتی تولید می کند 

که هم برای انسان و هم طبیعت بسیار مفید هستند.
امروزه عالقه به آب میوه ها و رژیم های آب میوه -محور زیاد شده است؛ اما از کجا بدانیم آنچه 
می نوشیم، واقعا سالم است یا خیر؟ بسیاری از آب میوه ها پر از شکر، رنگ و مواد نگهدارنده 
هستند. به همین  دلیل، شرکت لمون کایند خود را ملزم به تولید نوشیدنی هایی سالم، کامال 
طبیعی، بدون مواد نگهدارنده و بدون دستکاری ژنتیکی کرده است. در زیر، مصاحبه  الرل 
good-for- مینتز را با آیرین روهاس استنبری، موسس و مدیرعامل این شرکت از برند

you می خوانیم.

 کمی از شرکت و خودتان برايمان بگوييد.
مواد اولیه ای که ما انتخاب کرده ایم، مرغوب و رنگارنگ هستند تا یادآور رنگین کمان باشند 
و نشان دهند که با مصرف آن ها، تمام مواد مغذی الزم برای یک زندگی سالم و فعال به بدن 
می رســند. تمام این آب میوه ها حاوی مواد خوراکی کامل، میوه ها و سبزیجاتی سرشار از 

ویتامین و مواد معدنی؛ و همچنین مواد تصفیه کننــده مانند زردچوبه، کلورال، 
دانه های چیا، برنج قهوه اِی دانه کامل، چای سبز ژاپنی و توت های آرونیا هستند. 
شرکت ما دارای گواهی های متعدد از جمله فاقد گلوتن و غیرتراریخته و همچنین 
گواهی کسب وکار زنان است. آب میوه های ما گیاهی و غیرحیوانی بوده و چای هایمان 
دارای گواهی حالل  است. شرکت، در بازار، موفقیت زیادی داشته است؛ برای برنامه  
UNFI NEXT انتخاب شده و فینالیست جایزه  NEXTY )جایزه ای بسیار 

معتبر در صنعت غذا و نوشیدنی( در سال 201۸ بوده است.
ما با نوآوری در بســته بندی، تازگی محصوالت را حفظ کرده؛ عملکرد و راحتی در 
استفاده را باال می بریم و سالم رسیدِن محصول را تضمین می کنیم. ما همچنین با 
لیبل های پاکیزه، طرح های جذاب، قابلیت بازیافت و مواد اولیه  منحصربه فردمان، 
مشتریان و بازار هدف خود را جذب می کنیم. یکی از اهداف مهم شرکت، بازپس دادن 
اســت. ما در ازای هر بطری، 10 دالر به موسســه  خیریه  Many Hopes اهدا 

می کنیم. 

   درباره  شکل گيری لمون کايند بگوييد؛ چرا اين شرکت را تاسيس کرديد؟
من از خانواده ای می آیم که نسل اندرنسل به مشــاغلی در حوزه  های کشاورزی، سالمت و 
تندرستی، کسب وکار و ورزش پرداخته اند. پس جای تعجب نیست که شرکتم تمام این حوزه ها 
را به هم پیوند داده است. جد من، صاحب کسب وکار و پدربزرگم مهندس کشاورزی و مزرعه دار 
بود؛ والدینم نیز هر دو در حوزه  سالمت و بهداشت فعال هستند و به طور جدی به دوی ماراتن 
می پردازند.ایده  لمون کایند یک شبه به سراغم نیامد. از وقتی که به آمریکا مهاجرت کرده بودم، 
متوجه شدم که آب میوه های طبیعی که در کشور خودم بسیار فراوان بود، در آمریکا اصال یافت 
نمی شد. آب میوه های موجود نیز پر از شکر اضافی، رنگ و مواد نگهدارنده بود و بنابراین مجبور 
بودم خودم در خانه آب میوه بگیرم. به این صورت، موقعیتی که قرار بود در بازار تصاحب کنم 

را پیدا کردم و لمون کایند متولد شد.
رسالت من همیشه این بوده است که نوشــیدنی هایی 100 درصد طبیعی و اعال تهیه کنم 
و آن را به دست کسانی برســانم که به دنبال خوراکی هایی مغذی تر از میوه ها و سبزیجات 
 عادی هستند. طراحی زیبای این نوشیدنی ها نیز با پیام پشــت آن ها مرتبط است؛ اینکه

 سالمتی زیباست.

   در هنگام خلق لمون کايند، کدام قسمت از کار برايتان جذاب تر بوده است؟
توسعه  محصول؛ آن زمان که باالخره هشت دستورالعمل عالی )دستور تهیه  پنج نوع آب میوه 

و سه نوع چای( را به دست آوردم که دوستشان داشتم.

چه ايده ای، الهام بخش ظاهر و برند لمون کايند بود؟
وقتی در ســال 2014، لمون کایند را به راه انداختم؛ هدفم این بود که نوشیدنی هایی کامال 
طبیعی تولید کنم که از لحاظ بصری خیره کننده بوده و فراتر از محصولی صرفا »سالم« باشند. 
می خواستم بسته بندی محصوالت، اثری هنری و محتویات آن، برای متخصصان تغذیه مانند 
یک رویا باشد. بنابراین، با دانشمندان برتر در حوزه  مواد خوراکی همکاری کردم تا فرمول هایی 
منحصربه فرد به دست آورم که گیاهان دارویی را به آب میوه ها و چای ها اضافه می کرد؛ موادی 
مغذی مانند زردچوبه، آدروال، دانه چیا و دارچین. هدفم این بود که نوشیدنی های 100 درصد 
طبیعی را در دسترس مردم قرار دهم و این نوشیدنی ها فوایدی فراتر از میوه ها و سبزیجات 
عادی داشته باشند. طراحی زیبای آن ها نیز مرتبط با پیامی بوده که الهام بخش آن ها است: 

سالمتی زیباست.

 به نظرتان، لمون کايند چه تفاوتی با نوشيدنی های ديگِر بازار دارد؟
محصوالت ما زیبا، کارآمد، خوشــمزه، مقرون به صرفه و به راحتی قابل اســتفاده هستند. 
همچنین، شرکت لمون کایند، محیط زیســت-محور و جامعه-محور بوده و به دست زنان 
اقلیت، آن هم در آمریکا اداره می شود. ما به هیچ وجه از غلیظ کننده ها، مواد افزودنی، شکر و 
مواد نگهدارنده استفاده نمی کنیم. این نوشیدنی ها دارای لیبل های پاکیزه هستند و می توان 

آن ها را تا یک سال ذخیره کرد.

 لمون کايند را تنها در سه کلمه توصيف کنيد و علت انتخابتان را بگوييد.
نوشیدنی های طبیعی و زیبا. علتش هم این است که برچسب ما مانند طبیعت، پاک و ساده 

است.

 نظرتان درباره  آينده ي لمون کايند چيست؟ قدم بعدی تان چيست؟
به تصاحب بازار ادامه دهیم و الگوی تمام محصوالت سالم، مغذی و کارآمد باشیم و درعین حال، 

همواره برای مشتری در دسترس بمانیم.

زوميت
گــزارش

خراسان
گـــزارش
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Among what has remained from the 
age of the Safavids, there still exists 
a complex of a school, bazaar and 
caravansary complex, which sparkles 
like a piece of jewelry on the side of the 
Chahar Bagh Street.
This complex was built at the time of 
king Sultan Hossein of Safavids about 
300 years ago. King Sultan Hossein 
attributed this magnificent complex 
of building to his mother. That is why; 
it is called “the school and caravanserai 
of Madar-shah” (which means king’s 
mother).
Along with economic prosperity in 
the Safavids age, the construction 
of utilitarian monuments such as 
bazaar, bridges, dams, pigeon towers, 
water supplies, inns, mosques, and 
schools was the vogue of the time. 
The caravansaries did not just 
provide lodging for the passengers 
and passers-by or were not centers 
of loading or landing of the caravans. 
The urban caravansaries were 
appropriate places for storing goods 
and commercial exchanges.
In the reconstruction of the 
caravansaries, the main attempt has 

been to preserve the general shape. 
Madar-Shah caravanserai likewise 
owns a square courtyard in the middle, 
each side of which amounts to eighty 
meters. In the reconstruction of this 
caravanserai, this dusty courtyard has 
changed into a garden imbued with 
plants and colorful flowers. A stream 
flows through this courtyard, which is 
called Farshadi stream. At each side of 
this courtyard is located a verandah at 
the two sides of which are aligned two-
storey chambers.
Simplicity and strength of this 
building with its open pleasant area 
are reminiscent of the glory and the 
grace of Naghsh-e-Jahan square which 
is the precious treasure left from the 
Persia of the Safavids periods.At this 
time, according to the suggestion of 
Andre Goddard, who was then the 
counselor of Archeology Bureau, Iran 
Insurance Company came to save the 
monument. The company consented 
to the alteration of the caravansary 
to a hotel and approved of the plan 
of the hotel building which was later 
called King Abbas hotel (1336 A.H). 
In this way, not only was a valuable 
historical monument saved but 
also the memory of its first use as 
the lodging of the passengers and 
tourists was preserved in the new 
form it assumed. Besides, a scenic 
and elegant space were provided for 
the tourists in such a celebrated city 
as Isfahan. Now, the gurgling of water 
and the color of Persian gardens, 
images from the grandeur of Islamic 
architecture, the eloquent artistic 
designs carved on the forehead of the 
lofty walls and verandas, the landscape 

of the picturesque turquoise dome of 
Chaharbagh Madresseh are images 
which are printed on the minds of the 
guests as such that these images can 
hardly ever be consigned to oblivion.
The company finally started the 
construction of the hotel in the 
summer of 1337 and finished it at the 
end of 1345. In reconstructing the 
caravansary, they were committed to 
two objectives: The preservation of the 
originality of the outward facade and 
the renovation of the caravansary’s 
chambers and remodeling them into 
the hotel rooms.
In 1351, Iran Insurance Company 
decided to expand the hotel. The 
expansion was possible only on the 
eastern side. Thus, by purchasing 
11500 square meters of land on this 
side, the annex or adjacent section 
of the hotel was built which can be 
considered an independent and 
well-furnished hotel by itself. By 
passing more than 30 years from 
hotel servicing, most sections of the 
hotel had been ruined and needed 
reconstructions. After inspections of 
engineers, the reconstruction of the 
hotel in many phases started in the 
first months of 1374 and ended at the 
first months of 1379. The above actions 
include the reconstruction of rooms, 
halls, kitchens, and engine houses, 
electrical and mechanical installations 
of the hotel.
The interior decoration of Abbasi 
hotel is endowed with such a high 
quality and quantity, each part of 
which deserves due attention and 
description.

Abbasi Hotel:  
Glorious Architecture Of Iran

Valley Of Stars:  A Nature-
Made Art

Mr. Burger: Delicious 
Burger , great service, good 
prices
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Agha Nour 
mosque

The Agha Nour mosque 
is a mosque located in 
Isfahan, Iran. It was 
founded during the 
Shah Abbas I era and 
completed during 
the Shah Safi era, and 
as such the names of 
the both kings were 
mentioned in the 
inscription above the 
portal of the mosque. 
The mosque was built 
under the supervision of 
Noureddin Mohammad 
Esfahani, who was one 
of the richest men in 
Isfahan. The Shabestan 
of this mosque is one 
of the most beautiful 
Shabestans in Isfahan. 
This Shabestan has 
stone pillars with 
marble arches, which 
provide light during the 
day.

Dovecotes in 
Isfahan

Some researchers 
believe that dovecots 
are the masterpieces 
of Safavid architecture, 
and suppose that the first 
pigeon towers were built 
during the reign of Shah 
Abbas.
The sciences of Physics, 
mathematics, zoology, 
animal psychology, 
and meteorology were 
used in these buildings 
to create a harmonic 
beauty. These dovecots  
can be considered as one 
of the neglected tourism 
attractions of Isfahan 
due to their great variety 
of their shapes and sizes, 
harmonious repetition, 
and their harmony with 
the nature and beauty of 
the surrounding areas.
The purposes behind 
constructing these semi-
castle buildings were 
to taking the pigeons 
away from the farms to 
prevent damaging to the 
farms or hunting and 
eating their flesh and 
eggs. furthermore, major 
part of pigeon droppings 
was used to fertilizing 
agricultural lands, and 
a small amount of it was 
also used for tanning.

Isfahan
attractions

ISFAHAN
N E W S

Isfahan
attractions

ISFAHAN
N E W S

Isfahan Museums Address IRR
Chrhel Sotun Imam Hossein Square,  

Isfahan,Isfahan Province
200000

Vank Church Vank Church Alley , Jolfa , 
Isfahan,Isfahan Province

200000

Imam Mosque Imam square , Isfahan , 
Isfahan Province

200000

Ali Gholi Agha hammam  Bid Abadi St, Isfahan , 
Isfahan Province

200000

Decorative Arts Museum Ostandari Street Isfahan , 
Isfahan Province

150000
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The valley of stars is related to the Cenozoic Geological 
Period, about 2 million years old, originating from the 
erosion of soil, sandstone, and ballast caused by wind, rain, 
and storms, is a rare masterpiece of nature in the beautiful 
island of Qeshm.
The northern side of Qeshm Island, near the village 
of Berkeh Khalaf, has exhibited its strange geological 
phenomenon. Locals believe that a star has fallen from the 
sky and has created odd shapes of soil and rock and sand.
The village of Berkeh Khalaf has located 5 km from the 
southern coast of the island. In the north of the village is one 
of the most beautiful erosion phenomena on the island. The 
inhabitants call this village Estare Kaft.
The following is the exact text of the guide board installed 
in the valley of stars!
“The valley of stars, which the indigenous people call” 
Setareh Oftadeh “or” Estareh Kafteh “, are among the most 
beautiful erosion phenomena on Qeshm’s vast island. 
People believe that after a star collapse in this place and a 
strike, the soil has risen from the ground and dried up in any 
shape that has come about. ”
The features and spectacular views of the valley of the 
stars led to the registration of the valley as a part of Qeshm 
Island Geo Park as a natural phenomenon in the UNESCO 
Organization. Qeshm Geo Park is the only geo-park of the 
Middle East with natural and historical beauty.
Due to the weak nature of the layers, it can be expected 
that there will be tangible changes in the morphology of 
the valley after any severe rainfall (which rarely happens).
The valley or strait of Chah-kuh, a valley at a depth of 100 
meters is another indication of the erosion of sedimentary 
rocks. Dome and salt caves are located south of Qeshm 
Island. Inside this salt domes, there are salt caves. The salt 
cave No. 3 of Qeshm, with a length of 6000 meters, is the 
largest salt cave in the world.

Mary-Li-Yuan, Athens, Greece: Delicious burgers in 
Isfahan
It is a new place in Isfahan, full of young people. Iranian 
friends proposed me this place. I tasted the beef bacon 
burger, which was superb, big and delicious. They serve 
nice salads and fresh juice. You have to wait some minutes 
in the queue, as the shop is all the times busy, but it deserves 
your time. Great meal and very kind service.
ali k: High-quality foods
Delicious burgers and taste of meat are awesome. In 
addition, the staff is polite. I strongly recommend it for 
dinner.
Ra M: Best hamburger in Isfahan
Delicious and great service, good prices and excellent room. 
Good location in Mir Street. Good and fast delivery service.
Experience669755: Best burger in Isfahan
Actually, I try many of burger stores In Isfahan but MR 
Burger is different, especially Mr. Chicken burger is so 
delicious.
N Sheikh Sadogh St, Esfahan 81464, Iran

Now, the gurgling of 
water and the color 
of Persian gardens, 
images from the 
grandeur of Islamic 
architecture, the 
eloquent artistic 
designs carved 
on the forehead 
of the lofty walls 
and verandas, 
the landscape of 
the picturesque 
turquoise dome 
of Chaharbagh 
Madresseh are 
images which are 
printed on the 
minds of the guests 
as such that these 
images can hardly 
ever be consigned 
to oblivion.

The glorious architecture of 
Iran, like a piece of gem, has been 
constantly glittering among other 
architectural monuments of the 
world and has occupied a worthy 
place in the world of art. It was 
during the reign of the Safavids, 
that the city of Isfahan reached 
such a renown and elegance which 
was called “half of the world”.
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The value of foreign currency 
accounts in local banks has exceeded 
$10 million, following increasing 
public interest in such accounts, the 
Central Bank of Iran reported .Annual 
interest rate of 3%, 4%, and 2% are 
paid for euro, dollar, and dirham 
savings respectively and the Central 
Bank has guaranteed the safety of 
the original amount plus interest 
of such accounts.Past unsavory 
experiences where customers could 
not get back the deposits they had 
made in  foreign currencies  had 
made the public wary of parking 
such assets in banks. In related news, 
Mehdi Kasraei-Pour, head of CBI’s 
Department for Forex Polices and 
Regulations said  Wednesday that 

henceforth foreign currency demands 
would be fulfilled in more banks 
in the form of payment order and 
cash provided by CBI.Allocation of 
foreign currency for importing basic 
goods and pharmaceuticals by the 
CBI and other goods through Nima, 
the online foreign exchange system 
set up by the Central Bank of Iran at 
the behest of the government, is still 
being carried out, he said.What’s 
more, in an initiative to create more 
transparency, Abdolnaser Hemmati, 
the CBI governor, said that the list of 
all entities who have received foreign 
currency at official rates and through 
Nima will be released to the public, 
with details including the amount and 
the exchange rates, on Saturday. 

  Iran Saffron 
Exports Grow 
37% to Over 
$120 Million in 
5 Months
 A total of 95.83 tons of 
saffron worth around 
123.73$ million were 
exported from Iran during 
the first five months of 
the current Iranian year 
(March -21Aug. 22).
This shows a %37 and 
%33 growth in weight 
and value respectively 
compared with the 
corresponding period 
of last year, latest data 
released by the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration reveal.
The main export 
destinations for Iranian 
saffron over the period 
were Spain, the UAE, Italy, 
the US, India, France, 
Canada, Germany, the 
UK, Hong Kong, Pakistan, 
Australia, Iraq, Oman, 
Bahrain, Austria, South 
Africa, the Netherlands, 
Japan, New Zealand, the 
Czech Republic, Vietnam, 
Taiwan, Qatar and Kuwait, 
Mehr News Agency 
reported.
Gholamreza Miri, the 
deputy head of Iran 
National Saffron Council, 
said Mashhad, the capital 
of the northeastern 
Khorasan Razavi Province, 
accounts for some %90 
of Iran’s saffron exports, 
according to Financial 
Tribune.
“Mashhad exported close 
to 85 tons of saffron during 
the five-month period, 
which indicates a %30 rise 
year-on-year,” Miri was 
quoted as saying by IRNA.
Close to %95 of Iranian 
saffron are grown in the 
two provinces of South 
Khorasan and Khorasan 
Razavi.About 236 tons 
of saffron worth more 
than 325$ million were 
exported from Iran during 
the last fiscal year (March 
18-2017), indicating 
a %55 and %56 growth 
in weight and value 
respectively compared 
with the year before. The 
volume marked a -10
year record in exports 
for two consecutive 
years.Iran is the world’s 
biggest saffron producer 
with over 300 tons of 
production per year and 
accounts for more than 
%90 of global production.
Per capita consumption 
of saffron in the Middle 
Eastern country stands at 
1 gram. Annually, 80 tons 
of saffron are consumed 
domestically.
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Iran: Foreign Currency Accounts Exceed 10$m

He said the European countries’ 
efforts in recent months to find ways 
to maintain trade with Iran following 
the reinstatement of unilateral US 
sanctions. 
He said the primary function of the 
payment system will relate to Iran’s 
commercial dealings in the near 
future. However, there are plans for 
the payment channel to be turned 
into an institution that will expand its 
activities beyond Iran, IRIB reported 
on Friday.
Federica Mogherini, the European 
Union foreign policy chief, said in 
an interview that the channel called 
Special Purpose Vehicle (SPV) is not 
limited to Europe and other countries 
and firms that have business dealings 
with Iran will also be able to transfer 
money, Financial Tribune reported.
In an effort to mitigate the effect of 
sanctions, the EU, Russia and China 
announced this week that they would 
establish a new payments system to 

enable foreign businesses to continue 
trading with Iran.
Federica Mogherini, the bloc’s foreign 
policy chief said the EU will create new 
payment channels to preserve oil and 
other business deals with Iran in a bid 
to evade US punitive measures.
European Union’s announcement 
late Monday that it would establish a 
special payments channel to maintain 
economic ties with Iran sent a clear 
message to Tehran and Washington 
according to many: Europe is intent on 
trying to save the 2015 nuclear deal.
“Transactions will be done only in 
euro and the US dollar will not have 

any place. I think it’s a good solution 
to sidestep US sanctions in banking,” 
he added.
Iran is under pressure to find new 
ways to maintain connections to the 
global financial system as US sanctions 
bite and the Trump administration 
prepares to impose measures intended 
to stop Iranian oil exports in November.
The Iranian banking system is 
struggling with acute problems such 
as non-performing loans. Domestic 
banking regulations are not in line 
with strict international standards on 
risk management, capital requirement 
and auditing.

Iran’s Exports to Iraq See 31% 
Growth in H1
Iran’s exports to Iraq stood at more than $4.16 billion 
during the first half of the current Iranian year (March 
21-Sep 22), registering a 31% rise compared with the 
similar period of last year, according to the Iranian 
chairman of Ian-Iraq Joint Chamber of Commerce.
“The main exported items were steam turbine parts and 
equipment, plastic products, cheese, ice cream, home 
appliances, evaporative air coolers and kitchenware,” 
Yahya Al-e Es’haq was quoted as saying by IRNA. 
Addressing the Iran-Iraq Commercial Forum in Tehran 
on Tuesday, which was co-chaired by Chairman of 
Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture Gholamhossein Shafei and President of 
the Federation of Iraqi Chambers of Commerce Jaafar 
al-Hamdani, Al-e Es’haq said the two neighboring 
countries are more in need of joint investments rather 
than mere exports to each other.
Shafei said the ever-changing commercial regulations 
in both Iran and Iraq have created complications 
for businesspeople from the two sides and create a 
big handicap to increasing bilateral trade, Financial 
Tribune reported.
The official named lack of banking and insurance 
interactions, unsettled accounts in the field of 
engineering and technical services, businesspeople’s 
difficulties in acquiring visa as other issues hampering 
efficient bilateral economic ties.
Shafei proposed the establishment of an arbitration 
committee between the two sides so that disputes 
between Iranian and Iraqi economic players could be 
resolved more efficiently and easily.

Worldsteel: Iran Steel Output 
Rises 21% in Jan.-Aug.
 Iranian steel mills produced a total of 16.43 million tons 
of crude steel during the first eight months of 2018, up 
21.6% compared with last year’s corresponding period.
According to the latest report released by World Steel 
Association, Iran’s August steel output grew 9% year-
on-year to hit 1.98 million tons, the Brussels-based 
international trade body for the iron and steel industry 
added.Iran has been ranked the world’s 10th biggest 
producer of steel during eight months. The country is 
placed between Brazil (9th) with 23.23 million tons 
and Italy (12th) with 16.13 million tons.The world’s 64 
steelmakers produced a total of 1.19 billion tons of steel 
during the period under review, up 4.7% YOY.Global 
steel output stood at 151.95 million tons in August, 
indicating a 2.8% increase YOY.

Shrimp Exports From Chabahar 
Top 1,600 Tons
EghtesadOnline: More than 1,600 tons of shrimps 
have been produced in 45 farms in the southeastern 
Sistan-Baluchestan Province’s port city of Chabahar 
since the beginning of the current Iranian year on March 
21, of which around 501 tons have been exported.The 
figures show a 56.1% and 56.5% increase respectively, 
according to the director of Chabahar’s Veterinary 
Organization.“Shrimps produced in Chabahar are of 
the litopenaeus vannamei [whiteleg] species and each 
kilo of which is valued at about $5 in the international 
markets. Our export destinations were Thailand, the 
UAE, Oman and Hong Kong,” Oliya Mirlashari was 
quoted as saying by IRNA .

Seven central banks have 
agreed to establish a special 
payments channel to facilitate 
payments for Iran and turn this 
channel into an institution in 
the future, Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said, 
answering a question about 
the details of the payment 
mechanism announced by the 
EU.

Zarif: 7 Central Banks Will Join 
EU’s New Iran Payment System

news

Federica Mogherini, 
the European Union 
foreign policy chief, 
said in an interview 
that the channel 
called Special Purpose 
Vehicle (SPV) is not 
limited to Europe 
and other countries 
and firms that have 
business dealings with 
Iran will also be able to 
transfer money

Iran's CFT Convention Bill Back 
in Majlis
The government bill that allows Iran to join the international 
Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism is 
back on the Majlis floor after the two-month hiatus had stalled 
the key legislation relating to Iran's Action Plan with the Financial 
Action Task Force.Ali Najafi Khoshroudi, spokesperson for the Majlis 
National Security and Foreign Policy Commission told the parliamentary 
news website ICANA that his commission had concluded reviewing 
the bill on Tuesday after a two-month deadline imposed by lawmakers had 
lapsed.However, lawmakers can re-send the bill to the  commission and ask it to give its opinion on 
the bill. Lawmakers in June refused to approve Iran's accession to the CFT convention, referring to 
uncertainties surrounding the Iran nuclear deal in the wake of the US exit. Lawmakers wanted strong 
assurances from Europeans that Iran will continue to benefit by staying in the nuclear deal.

Iran: Housing Loans Rise %35 
(Mar-Aug 2018)
 The total volume of loans allocated to Iran's housing and 
construction sector by banks and credit institutions during the 
first five months of the current fiscal year that ended on Aug. 22 
jumped by %35, according to data newly released by the Central 
Bank of Iran.Figures published on the monetary regulator's 
website show that the loans doled out to the sector during the period 
totaled 207.71 trillion rials (1.26$ billion). During the corresponding 
period of last year, the sector received 153 trillion rials (928.56$ million) in 
loans.The increase in support for the ailing housing sector comes, as volatilities in the currency 
market have for months created instability in other markets, including the housing market. 
The government intends to mobilize finances in the housing sector to boost people's dwindling 
purchasing power and prevent the falling number of home deals from crashing.

 FX Rates Cross New Threshold 
in Tehran Market
 The currency market was hit with a new bout of volatility on Wednesday 
with the US dollar crossing another threshold on the open market. 
According to the Tehran Gold and Jewelry Union website, the dollar was 
trading at around 183,470 rials late afternoon, from around 168,000 
rials the day before.
The rial was quoted at 214,320 to the euro and 240,380 to the UK pound 
on Wednesday. 
As the volatility continued, the Central Bank of Iran issued a statement 
saying that the currency needs of the people  will be met in extra bank 
branches from next week. 
It said the currency supply for importing basic needs and medicine is 
continuing "non-stop" through the secondary market's Nima system, 
Financial Tribune reported.
The rial has weakened to a series of record lows against foreign 
currencies in recent months. The official exchange rate, set by the central 
bank in April, is 42,000 to the dollar.
The Trump administration has vowed to reinstate sanctions on Iranian 
oil exports on Nov. 4. Washington reimposed the first batch of sanctions 
last month as part of the pressure campaign. The moves reverse the 
previous US administration's suspension of sanctions under terms of a 

2015 nuclear deal between Iran and six world powers.
A weakening rial has made dollar-denominated imports more expensive 
for Iranians.
Official Currency Unchanged  
Meanwhile the Majlis Economic Commission said  Wednesday that the 
country’s official currency will remain the rial and changing it to the 
popularly known ‘toman’ by lopping off one zero has been rejected.
IBENA quoted the deputy head of Majlis Economic Commission Ali 
Akbar Karimi as saying that current conditions do not allow for that 
change to take place.  The decision to change the monetary unit was 
made while ratifying a CBI bill in a Cabinet meeting in Dec. 2016 chaired 
by President Hassan Rouhani. While the rial is being used as legal tender 
in official documents and budget statements, the toman is used more 
commonly in daily transactions of the people. Price tags on goods are 
mostly marked in rials. Ten rials is one toman.
Masoumeh Aqapour Alishahi, a member of board of directors of the 
commission, told IBENA about the agreement between the Central of 
Bank of Iran and the Majlis on money printing policies. According to the 
agreement, irresponsible money-printing is to be stopped by all means 
due to the worsening economic problems.
“There has been no new order for printing more money and money-
printing will be done in proportion with the money which is phased 
out,” she added.



... Like other people with 
disabilities, these people 
are struggling with many 
problems, Unlike other people 
with disabilities, their disability 
has caused more problems in 
communicating with other 
people in the community, 
because deaf people in their 
silent world become more 
alone every day and more 
obstacles are placed on their 
way. Due to volatility and 
multiplying the exchange rate, 
the companies that imported 
the cochlear implant have 
difficulty importing the parts 
of the prosthesis due to the non-
allocation of the government's 
currency to these companies 
and they bought these parts 
free dollars, Therefore, patients 
are faced with a shortage and 
multiples increase in price. The 
increase in the exchange rate 
has also affected the price of 
hearing aids, which has hit the 
deaf community, the hearing 
aid, which was already priced 
at 4 million tomans, is now sold 
at 10 million tomans and these 
are due to an increase in the 
exchange rate.

Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said 
that he has no plans to meet 
with former US Secretary 
of States John Kerry in New 
York.

Addressing reporters on late 
Friday, Zarif said that there 
is no plan for meeting with 
John Kerry. “He is apparently 
busy promoting his book 
and is not in New York.”
Elsewhere he highlighted 
the need to fully implement 
Europe’s package of 
proposals to safeguard 
Iran’s financial interests, 
adding that the most 
significant step taken by 
Europe has been creating 
special-purpose vehicles to 
establish banking ties with 
Iran. These measures show 
that European countries 
won’t let the US decide for 
EU’s future of financial ties, 
he noted.
Touching upon the latest 
status of the Syrian crisis, 
Iranian foreign minister 
added, “our priority is that 
the issue of Idlib would 
be resolved in a peaceful 
manner.” Iran, Turkey 
and Russia prevented a 
humanitarian crisis in that 
region and simultaneously 
all three guarantor states 
stress the need to fight 
against terrorism in there.
He also added that he will 
have meetings with different 
thinks of the United States in 
the coming days.

Europe stands by Iran in nuclear deal: 
German FM
 In a speech at the UN General Assembly Session on Friday in 
New York, German Foreign Minister highlighted the need to 
maintain trade with Tehran and said Europe unanimously 
stands by Iran in nuclear deal dubbed JCPOA.Heiko Mass 
claimed the deal with Iran may not be impeccable, but has so 
far prevented the country from achieving nuclear weapons 
and ramping up the regional tensions.International observers 
and the International Atomic Energy Agency (IAEA), as the 
sole fact-finding source, have consistently emphasized the 
peaceful nature of Iran's nuclear activities.Mass went on to 
say Berlin is taking steps to maintain trade with Tehran.He 
urged Iran to continue to fully implement all its obligations 
with regard to the nuclear deal. 
IRGC Kills Terror Group’s Number 
Two in SE Iran, Commander Says
Commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Ground Force Brigadier General Mohammad Pakpour said 
his forces have killed the second-in-command of the so-called 
‘Jaish-ul-Adl’ terrorist group in the country’s southeast.In an 
operation in Saravan in Sistan and Balouchestan Province 
on Friday, the IRGC Ground Force's Quds Base managed 
to kill four members of Jaish-ul-Adl and injured two other 
terrorists, Brigadier General Pakpour said.After identifying 
the terrorists’ dead bodies, it was determined that the 
group’s second-in-command, Mulla Hashem Nokri, is among 
them, he added.Nokri had been in charge of many of the 
terrorist operations of the Jaish-ul-Adl over the past years, 
the commander said.The IRGC Ground Force's Quds Base, in 
a statement earlier on Friday, had said that in the heavy clash 
with the terror group, the IRGC troops killed four terrorists and 
injured two others, adding that a number of other terrorists 
escaped to a neighboring country.   During the operation, not 
only no casualties were inflicted on the Iranian forces but 
also the terrorists’ ammunition and equipment were seized, 
according to the statement.
Moscow Says to Do Everything to Save 
JCPOA
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov condemned 
Washington’s withdrawal from the 2015 nuclear deal between 
Tehran and world powers, saying Moscow will do "everything 
possible" to preserve the deal.Delivering his speech to the UN 
General Assembly in New York, Lavrov said Trump's pullout 
from the deal was part of a dangerous trend of unilateral 
measures that risk damaging the post-World War II global 
order, AFP reported.The top Russian diplomat emphasized 
that the US move was a breach of UN resolutions and a threat 
to stability in the Mideast while Iran keeps carrying out all its 
obligations.In a statement last month, the Russian Foreign 
Ministry said that Moscow "continues to consistently 
implement its commitments under the JCPOA... We reiterate 
our decisive commitment to take all the necessary measures 
to preserve and fully implement the JCPOA."
Austria’s parliamentary official 
emphasizes on broadening Iran-
Europe ties
Chairperson of the Foreign Affairs Committee of the National 
Council of Austria Andreas Schieder called for strengthening 
and enhancing Iran-Europe relations.He made the above 
remark in his meeting with the chairman and members of 
the Board of Iran-Austria Parliamentary Friendship Group 
and threw his heavyweight on the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) again.Iran and Europe relationship 
should be strengthened significantly, he observed.European 
Union (EU) has made all its utmost efforts to maintain Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), he said, adding, “in 
this regard, EU has taken practical steps for continuation of 
cooperation with the Islamic Republic of Iran in all fields.”

How Trump became laughing stock at UN

Trump began his speech with unabashed self-
praise, talking about the “extraordinary progress” 
his administration has made in less than two 
years, “more than almost any administration in 
the history of our country”. With these words, the 
jam-packed assembly broke out in spontaneous 
derisive laughter. “Didn’t expect that reaction, but 
that’s okay,” he reacted, drawing more laughter. 
The world’s greatest summit briefly appeared like 
a comedy show. 
Lot of the participants could be seen suppressing 
their laughter while Trump was quite pompously 
hailing his government’s ‘accomplishments’, citing 
fictitious data like $10 trillion wealth added in his 
tenure, jobless claims at 50-year low, 4 million new 
jobs, half a million manufacturing jobs. Perhaps 
he thought he was speaking at a kindergarten to a 
bunch of nursery students, who would accept his 
figments of imagination as gospel truth.
He went on to say that his administration was 
“standing up for America” and “standing up for 
the world”, adding that America would always 
choose “independence and cooperation over global 
governance, control, and domination”. He needs to 
be reminded of what his country’s founding father 
Abraham Lincoln famously said. “You can fool all 
the people some of the time, and some of the people 
all the time but you cannot fool all the people all the 
time.”
The history of US imperialism is replete with stories 
of violent invasions, unilateral military strikes, 
gory massacres and socio-cultural aggression. 
Trump is only following on the footsteps of 

his predecessors by trying to impose the writ 
of US on other countries, aiding and abetting 
global terrorism, imposing draconian economic 
sanctions, announcing trade and tariff wars, and 
issuing vile threats to countries that refuse to pledge 
allegiance to the ‘Big Satan’.
He further talked about his “highly productive 
conversations” with Chairman Kim of North Korea 
to pursue the denuclearization of the Korean 
Peninsula and said the nuclear testing has stopped 
and military facilities are being dismantled there. 
It is very naïve of Trump and his speech-writers 
to even think that North Korea would pursue 
denuclearization under the US pressure. But, it 
certainly goes to show how desperately the Trump 
administration wants the world to be its colony.
Then he referred to the Middle East, and his visit 
to Saudi Arabia last year, where he famously did 
that sword dance with King Salman. He said the 
Gulf countries (UAE, Saudi Arabia, and Qatar) 
are working with the US to “fight terrorism and 
extremism in their own region”, and are “pursuing 
multiple avenues” to end Yemen war. What he 
really meant was that these Gulf countries are 
collaborating with the US government to fuel global 
terrorism and carry out more massacres in Yemen.
Then he came to his favorite topic: Iran. While he 
thinks Iran has “fueled and financed” the crisis in 
Syria, he quite brazenly maintains that Saudi Arabia 
is pursuing avenues to end the Yemen war. His love 
affair with the King and Crowne Prince has truly 
turned him blind.
He accused Iranian leaders of “sowing chaos, death, 
and destruction” and said they do not respect their 

neighbors or borders, or the sovereign rights of 
nations. Either he needs to change his advisors 
and speech writers or he should revisit history 
to know that Iran has never attacked any foreign 
country while the US has a history of unprovoked 
attacks and invasions, most recently in Iraq and 
Afghanistan.
He said the US government has launched a 
“campaign of economic pressure” to deny Iran the 
funds it needs to advance its agenda. Clearly he is 
taken aback by the unflinching and indomitable 
resistance put up by Iran against the American 
policy of global hegemony. For Bush, it was ‘with 
us or against us’. For Trump, it seems to be ‘my way 
or the highway’.To cut the long story short, the 
“agenda of aggression and expansion” belongs 
to Washington, not Tehran, and it’s illustrated by 
the way America’s allies are slowly turning away 
from it, including some European countries.  The 
unilateral withdrawal from the Iran nuclear deal 
was a gamble that backfired and exposed the 
duplicity and hypocrisy of Trump and his cohorts.
One of the main goals of pulling out from the deal 
was to please the powerful, influence-peddling, pro-
Israel lobby in Washington. Interestingly, in his UN 
speech, Trump mentioned three countries before 
signing off: India, Saudi Arabia and Israel. He said 
India was “a free society with over a billion people”, 
in Saudi King Salman and MBS were “pursuing bold 
new reforms” and Israel was “proudly celebrating 
its 70th anniversary as a thriving democracy”.
India is a free story? Saudi will have bold reforms? 
Israel is a thriving country? This speech deserves 
award for the best fiction of the year.

Hearing the 
Unheard

Zarif: No plan to 
meet Kerry in NY

US President Donald Trump took the 
podium of the UN General Assembly 
on Tuesday and delivered a bombastic 
speech that drew mocking laughter from 
the world leaders. In his characteristic 
foolhardy manner, Trump rejected the 
ideology of globalism and denounced 
multilateralism, forgetting that he was 
speaking from the stage of the global 
body that endorses both globalism and 
multilateralism. But, we can expect 
that from the man with foot-in-mouth 
syndrome.

 Banjamin Netanyahu is seeing things. He is a 
paranoid who wakes up in the middle of the night, 
imagining that Iran is up to something – again!
Netanyahu is hallucinating!
One day it is cartoons about bombs; this time it is 
arrows pointing to a warehouse.
In his speech at the UN General Assembly, Netanyahu 
showed an aerial photograph of the Iranian capital 
marked with a red arrow and pointed to Torquzabad, 
what he said was a previously secret warehouse 
holding nuclear-related material.
“I am disclosing for the first time that Iran has another 
secret facility in Tehran, a secret atomic warehouse 
for storing massive amounts of equipment and 

materiel from Iran’s secret nuclear program,” 
Netanyahu said.
An outspoken opponent of the deal, Netanyahu has 
previously made allegations about Iran’s nuclear 
activities that are difficult or impossible to verify, 
including presenting a cartoon bomb to the General 
Assembly in 2012 warning of how close Tehran was 
to producing a nuclear device.
“Since we raided the atomic archive, they’ve been 
busy cleaning out the atomic warehouse. Just last 
month they removed 15 kilograms of radioactive 
material. You know what they did with it?” he said. 
“They took it out and they spread it around Tehran in 
an effort to hide the evidence.”

“This site contained as much as 300 tons – 300 tons – 
of nuclear-related equipment and materiel,” he said.
A US official, speaking on condition of anonymity, said 
the United States is aware of the facility Netanyahu 
announced and described it as a “warehouse” used 
to store “records and archives” from Iran’s nuclear 
program.A second US intelligence official called 
Netanyahu’s comments “somewhat misleading. 
First, we have known about this facility for some time, 
and it’s full of file cabinets and paper, not aluminum 
tubes for centrifuges, and second, so far as anyone 
knows, there is nothing in it that would allow Iran to 
break out of the JCPOA any faster than it otherwise 
could.”Benji, you are hallucinating! You are so 

obsessed 
with Iran to the point that 

you are seeing things that don’t exist. We suggest that 
you relax a bit, take a deep breath and act on solving 
the real problems in the Middle East.
When you see 300 tons of nuclear-related 
equipment, it’s time to see a psychiatrist.

Netanyahu is hallucinating!
report
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Iran Steps Up Diplomacy at 
UN
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif held more 
meetings with foreign officials on the sidelines of the UN 
General Assembly in New York after President Hassan 
Rouhani left the city.
Zarif who accompanied Rouhani at the 73rd UNGA meeting 
has stayed in New York with a tight schedule that includes 
talks with his foreign counterparts and heads of major 
international organizations.
On Friday, the top Iranian diplomat met his Algerian 
counterpart Abdelkader Messahel for talks on the latest 
developments regarding the bilateral ties, regional issues 
and the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) -the 

multilateral agreement on Iran’s nuclear program that has 
been violated by the US.
In another meeting, Zarif and Foreign Minister of Austria 
Karin Kneissl discussed Tehran-Vienna relations, regional 
developments, and the course of Europe’s efforts to help 
guarantee Iran’s interests under the JCPOA.
The Iranian minister also had a get-together with his Dutch 
counterpart Stef Blok that revolved around the Iran nuclear 
deal and the status of Tehran-Amsterdam ties.
In another meeting, Zarif and United Nations Under-
Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency 
Relief Coordinator Mark Andrew Lowcock talked about the 
humanitarian conditions in Syria and Yemen.
The Iranian foreign minister also held a meeting 
with his Syrian counterpart Walid Muallem. The two 

diplomats discussed the most recent 
developments in Syria, the Astana 
process for peace in the Arab 
country, and other issues relating to 
peace efforts.
Iran, Russia and Turkey are the 
guarantors of ceasefire in Syria’s 
de-escalation zones and initiators of a 
process known as the Astana framework.
Iran has remained a close ally of Syria in the 
fight against terrorism and foreign-backed militancy that 
broke out there in 2011.The conflict in Syria has claimed the 
lives of over 470,000 people, injured 1.9 million others, and 
displaced nearly half of the country’s pre-war population of 
about 23 million within or beyond its borders.

 Iran Sets Deadline for EU to 
Implement Anti-Sanction Plan
 An Iranian deputy foreign minister made it clear for Europeans that 
their proposed mechanism for neutralizing the US oil and banking 
sanctions against Iran must be fully or partly carried out until at most 
November 4, when a new round of US sanctions officially takes effect.
In an interview with IRNA, Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi 
said Iran has underlined that the European Union’s decision to set up 
a payment system to allow foreign oil companies and businesses to 
continue trading with Iran while evading the US sanctions should come 
into effect no later than November 4.
Even if not fully in force, at least the framework of the European 
mechanism for sustained trade with Iran under the fresh round of 
American sanctions must be defined until November 4 and part of it 
should be working, Araqchi underscored.
“Europeans know about our view that by November 4, at least part of 
those mechanisms should come into force,” he added.

The deputy foreign minister then explained that the new round of US 
sanctions is not anything new or different, because the sanctions have 
already taken effect unofficially.
“All parties that will be banned from buying (Iranian) oil from November 
4 had already begun to reconsider their Iranian oil purchases in 
advance,” he said.
The European Union said on Monday that its members would set up 
a payment system to allow oil companies and businesses to continue 
trading with Iran in a bid to evade sanctions after the US withdrew from 
the 2015 nuclear agreement between Tehran and world powers.
The countries said in a statement that they were determined "to protect 
the freedom of their economic operators to pursue legitimate business 
with Iran."
With the United States and the dollar dominating so much of global 
trade, the statement said the new mechanism would "facilitate 
payments related to Iran's exports (including oil) and imports, which 
will assist and reassure economic operators pursuing legitimate 
business with Iran."

By: Syed Zafar Mehdi



Zarif: 7 Central Banks Will Join 
EU’s New Iran Payment System

 Iranian stolen artifact returns home: Envoy to UK
An Iranian artifact dating back to 2,500 years ago is back home, Iran’s 
Ambassador to the UK Hamid Baeidinejad has said.
‘An Iranian bas-relief artefact from the Perspolis belonging to 2,500 years 
ago returned back to Iran. It had been stolen and smuggled out of Iran 80 
years ago. I have narrated the fascinating history of its changing hands 
among art collectors outside Iran in my Instagram’s page,’ Baeidinejad 
wrote in his Twitter account.
Persepolis was the ceremonial capital of the Achaemenid Empire (ca. 
550–330 BC). It is situated 60 km northeast of the city of Shiraz in Fars Province, 
Iran. The earliest remains of Persepolis date back to 515 BC. It exemplifies the 
Achaemenid style of architecture. UNESCO declared the ruins of Persepolis a World 
Heritage Site in 1979.

Naming 8 October as the 
World Deaf World Day 
requires the community 
to pay a little more 
attention to the problems 
of this weak group. 
Although every day of 
the year we must hear the 
deaf, this day is a chance 
to hear the unhappy 
things that do not hear 
the deaf but they scream. 
Perhaps the purpose 
of this naming is the 
promotion of the culture 
of communication 
with the deaf, gaining 
the knowledge of the 
sign language and the 
awareness of politicians 
as well as the public 
of the problemsthat 
these people are facing 
in the world. However, 
in our country, despite 
the existing economic 
situation, it is harder for 
deaf people. However, 
should they not seen 
because they cannot 
hear? 
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On the occasion of Arbaeen (marks forty days 

after the Day of Ashura, the day Imam Hussein 

(AS) was martyred in the Battle of Karbala), 

Basra-Khorramshahr marine passenger line was relaunched.
Mohammad Mohseni Director General of Khorramshahr 
Ports and Maritime Department General made the 
above remark and said, “at the all-out support of Ports 
and Maritime Organization (PMO) as well as unsparing 
support of responsible city officials, maritime passenger 
line via Khorramshahr port to Basra in Iraq was 
reactivated.”
The director general put the duration of voyage on this 
route at one hour and said, “these boasts move passenger 
from Khorramshahr port to Iraqi’s Basra in even days of 
every week.”
A passenger flotilla with the capacity of 200 passengers 
will be added to Khorramshahr-Basra marine route in the 
very near future, he maintained.

With the coordination made with the office of Friday 
prayers leader of Khorramshahr, special services will be 
rendered to the pilgrims with poor financial affordability, 
he emphasized.
With the cooperation of private sector, it is hoped 
that Khorramshahr-Basra marine route will witness 
significant progress and boom, he concluded.

 "Today, all cities need to innovate to survive, 

and the municipalities are no exception," 

the member of Isfahan Islamic city council 

said.
 "The fifth city council of Isfahan has put 
the innovative plans and startup-based 
entrepreneurship supports on the agenda," Mahdi 
Moghadari said. Pointing to the increasing support 
of Isfahan city council of the startups, he said, "One 
of the mottos of the city council is supporting the 
entrepreneurial ecosystem and startups. We are 
building the necessary infrastructure to enhance 
the growth of startups since it is the future maker 
matter."
Referring to the carried out measures of the 
municipality, Moghadari said, "At the moment, the 
municipality is creating a co-working space with the 
participation of the private sector in one of the spaces 
in the ownership of Isfahan municipality. The private 
sector executive will be selected with a bidding event. 
The municipality considers other supportive plans 
to develop and provide sufficient infrastructure for 

startups and creative ideas."   
Pointing to the advantages of these start-ups, he 
said, "Being closely related to the city's needs such 
as water shortage, green space protection and 
transportation and traffic, startups bring positive 
effects to the society".
"The municipality supports the creative ideas 
with the purpose of improving the current 
situation to remove the city's bottlenecks,"  
he noted.

 Flood hits Talesh, Northern Iran
TALESH, Sep. 29 (MNA) – A heavy flood stroke Talesh county, Northern Gilan province, on Thursday, 

destroying dozens of houses and rural roads in its way. No fatalities have been reported.

On the occasion of Arbaeen:

Basra-Khorramshahr marine passenger line 
relaunched

 Isfahan municipality supports creative ideas

Iran Unveils Water Bomber
 Iran’s Defense Ministry unveiled a water-bomber 
aircraft equipped with a homegrown system used for 
aerial firefighting.
In a ceremony on Saturday, a plane-manufacturing 
subsidiary of the Defense Ministry unveiled the jet 
airliner that has been adapted to carry out aerial 
firefighting.

The homegrown water bomber is employed for 
extinguishing wildfires and large-scale blazes.
During the ceremony, attended by Defense Minister 
Brigadier General Amir Hatami, Vice-President for 
Science and Technology Affairs Sorena Sattari, and Head 
of the Department of the Environment Issa Kalantari, a 
high-pressure water discharge operation was carried 
out.The aircraft can drop 18 tons of water over the target 
zone during only 5 seconds with a customized pattern.

Isfahan municipality implements citizens' 
innovative ideas

Isfahan green spaces to 
benefit new irrigation 
technologies
"Four top ideas regarding the green space irrigation will 
be implemented as a pilot," the CEO of the parks and green 
space organization of Isfahan municipality said.
 "The Idea Show Program was held with the cooperation 
of the creative management and innovative technologies 
department of the municipality regarding the green space 
irrigation management. Top ideas were elected among 
the presented ideas with the themes of smart irrigation 
and water police," Forough Mortezaeenejad said. "The 
implementation of these ideas as the pilot will be done 
as soon as possible, and if it succeeded, the idea will be 

changed into a permanent plan," she continued.
"We shared the required technologies of the parks 
organization with all the knowledge-based companies 
by an official recall; fortunately, we received many good 
plans and ideas. For example a   machine that has the ability 
of calculating the exact age of the trees, and reporting the 
interior situation of the trees to the experts is among the top 
ideas we have selected. Also, building a machine to install 
digital tree signs and wastewater treatment management 
system are another creative systems that are implemented 
as the pilots," she said.
"The irrigation was done completely when there was a 
sufficient amount of water in Isfahan, but now we should 
pay more attention to irrigation methods to preserve 
the city's trees. In this regard, with the cooperation of 
the knowledge-based companies, we have used anti-
tension combination when irrigating trees, that was a 
successful action, but we are still seeking more complete 
combinations to feed the plants," she noted.
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