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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری اصفهان:  

توزیع آب در اصفهان عادالنه 
نبوده است

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه 
منابــع اســتانداری اصفهــان بــا اشــاره به 
 نبــود مدیریــت صحیــح در توزیــع آب 
زاینده رود در گذشــته گفت: اگر توزیع آب به 
صورت عادالنه و بر اساس حقابه ها انجام می شد 
امروز کشــاورزان اصفهانی به سختی زندگی 
نمی کردند. محمدعلی شجاعی در جلسه شورای 
اداری شهرستان فالورجان با اشاره به وضعیت 
مردم شــهر قهدریجان اظهار داشت: کوتاهی 
زیــادی در مورد مردم قهدریجان انجام شــده 
 و انباشت کمبودها منجر شــده تا مردم برای 

خواسته هایشان صحبت کنند و امروز...

        وزیرجدید کار در حالی از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته جاری برای بررسی راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران خبر داده بود که هنوز 
از شرکای اجتماعی برای تشکیل این جلسه دعوت نشده است.

قیمت 500 تومان

نشست جبران هزینه معیشت کارگران این هفته تشکیل می شود؟  

کارگران در انتظار !

بازار طال و سکه  97/8/13 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,350,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,570,0005,041,000جدید

2,280,0002,521,000نیم سکه

1,270,0001,441,000ربع سکه

680,000701,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0002,118,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18426600488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

60 روز سرنوشت ساز برای خودروسازان
خودروسازان کمتر از ۶۰ روز فرصت دارند تا از ابتدای دی ماه 
بزرگترین پروژه استاندارد خودرویی یعنی مرحله سوم طرح 
»استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی« را اجرایی 
کنند.
 اسفند ماه سال گذشته بود که سازمان 
ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد 
استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ 
مورد خبر داد و اعالم کرد که براساس 
تفاهم نامه ای بین این سازمان و وزارت 

وی افزود: کشــت گلخانه ای هزینه هایی از 
جمله پوشش پالســتیک گلخانه، اسکلت، 
ســوخت و هزینه های نگهداری دارد اما اگر 
بازار فروش و امکان صادرات محصول فراهم 
شود این نوع کشت عالوه بر مصرف آب کمتر 
می تواند درآمد خوبی را برای کشاورز به همراه 

داشته باشد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی 
شهرســتان اصفهان با بیان اینکه از ده سال 
پیش تا کنون میزان کشت برنج در این استان 
به کمتر از یک هزار هکتار رسیده است، گفت: 
اکنون فقط در شهرستان لنجان برنج کشت 
می شود و این در حالی است که در سال های 
پرآبی در حوضه آبریز زاینــده رود ۲۴ هزار 
هکتار برنج کشت می شد به همین دلیل در 
حال حاضر معیشت کشاورزان آن منطقه به 

شدت با مشکل روبه رو شده است.

محمدرضایی در پاسخ به این سوال که واکنش 
کشــاورزان در برابر محدودیت  اعمال شده 
چیست، بیان کرد: کشاورزی که زندگی خود 
را با زمین کم مقیاس خود و با کشت برنج اداره 
می کند بدون کشت برنج برای ادامه زندگی با 
مشکل مواجه می شود و طبیعی است که در 

برابر این محدودیت ها مقاومت می کند.
وی گفت: درچند ســال اخیر که با مشکل 
کم آبی مواجه شــده ایم، خود کشاورزان نیز 
سعی می کنند از روش هایی استفاده  کنند که 

مصرف آب به حداقل برسد.
محمدرضایی افزود: به عنوان مثال برخی از 
کشاورزان با بستن پالستیک روی مرزهای 
 اراضی زیر کشــت، آبخور زمین را به حداقل 
می رســانند و با این اقدام سطح بیشتری از 

زمین را زیر کشت می برند.
 عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی 

شهرســتان اصفهان تصریح کــرد: به دلیل 
برداشــت های باال دســت زاینده رود سطح 
زیرکشــت  اســتان کاهش یافته و درشرق 
اصفهان حتی درخت ها و چاه ها خشــکیده 

است.
وی افزود: حتی در لنجان نیز امسال به دلیل 
جاری نشدن آب در رودخانه و خالی ماندن 
چاه ها ازآب بسیاری از سطوح زیر کشت برنج 

به ثمر نرسید و کشاورزان خسارت دیدند.
محمدرضایی با بیان اینکه محدودیت کشت 
برنج در همه اســتان ها به یک اندازه اعمال 
نمی شود، گفت: کشت برنج چند سالی است 
که ممنوع شده اما بیشتر توجهات به استان 
اصفهان است در حالی که استان باال دست 
ما، چهار محال و بختیاری، بیش از اصفهان 
کشت برنج دارد و در خوزستان نیزدر دمای 
۵۰ درجه تابستان به رغم تبخیر باال، ۱۲۰هزار 

هکتار زمین برنج کاری می شود.
وی افزود: قانون نباید فقط در یک اســتان 
اعمال شود و نظارت درهمه استان ها باید به 

صورت یکسان اعمال شود.
چهارشنبه هفته گذشته، هیئت وزیران در 
جلسه ای به ریاست رییس جمهور، با اجرای 
محدودیت ها و ممنوعیت های کشــت برنج 
در خارج از اســتان های گیــالن و مازندران 

موافقت کرد.

وزارت جهاد کشاورزی باید جایگزین مناسبی به جای کشت برنج ارائه دهد
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان؛

درچند سال اخیر 
که با مشکل کم آبی 

مواجه شده ایم، 
خود کشاورزان نیز 

سعی می کنند از 
روش هایی استفاده 
 کنند که مصرف آب 

به حداقل برسد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره به طرح محدودیت کشت برنج در استان هایی به غیر از مازندران و گیالن، گفت: این 
اقدام راهکار مناسبی نیست و وزارت جهاد کشاورزی باید کشت جدیدی که به اندازه برنج به صرفه باشد را جایگزین کرده و به شالی کاران ارائه دهد.

حسین محمدرضایی با بیان اینکه کشت جدیدی که جایگزین برنج می شود باید عالوه برمصرف کم آب از نظر اقتصادی نیز برای کشاورزان به صرفه 
باشد، اظهار کرد: اگر زیرساخت مناسب برای ایجاد کشت های گلخانه ای فراهم شود، این نوع کشت می تواند جایگزین مناسبی برای کشت برنج باشد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

هشدار معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان:
تنها هشت درصد سد زاینده رود آب دارد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر تنها هشت درصد ذخیره سد زاینده رود آب دارد، گفت: با کنترل 
میزان بارش ها تا دی ماه، اگر شرایط ذخیره سد زاینده رود تا آن زمان مطلوب 
باشد، بنا بر تجربه سال 9۵ ، آب برای کشت پاییزه کشاورزان رها خواهد شد.

حسن ساسانی در خصوص آخرین وضعیت ذخیره سد زاینده رود، اظهار 
کرد: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۱۲۸ میلیون مترمکعب و ورودی 
سد چهار متر و خروجی آن ۱۱.۵ متر و صرفا برای مصارف شرب اصفهان 

و یزد است. 
وی با بیان اینکه میزان بارش باران از ابتدای ســال آبی جاری تاکنون در 
ایستگاه چلگرد ۴7 میلی متر است، افزود: حجم مخزن سد در درازمدت ۶۴7 

میلیون مترمکعب بوده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تاکید کرد: بنا 
بر آمارهای موجود تنها هشت درصد از حجم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
مترمکعبی سد زاینده رود آب دارد. وی در خصوص صحبت هایی پیرامون 
توزیع آب کشاورزی در فضای مجازی شده است، گفت: شنبه ۱۲ آبان ماه 
در شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود جلسه ای در تهران برگزار شد، 
اما هنوز مصوبات این جلسه ابالغ نشده است. وی تاکید کرد: با کنترل میزان 
بارش ها تا دی ماه، اگر شرایط ذخیره سد زاینده رود تا آن زمان مطلوب باشد، 
بنا بر تجربه سال 9۵ ، آب برای کشت پاییزه کشاورزان رها خواهد شد که البته 

تصمیم در این خصوص را وزیر نیرو ابالغ خواهد کرد.

نقل قول

 

خودرو

راین وال وی Rayen V5(5(؛
یک تازه وارد !

راین وال Rayen( V5  V5( یکی از 
محصوالت جدید شرکت راین خودرو 
 FAW Vita( 5 با نام اصلی فاو ویتا وی
V5( بوده که قرار است به زودی راهی 
بازار خودروهای ارزانقیت ایران گردد.

 راین وال وی ۵ در سال ۲۰۱۳ میالدی توسط 
شرکت فاو چین تولید شده و در زمره خودروهای 
ارزانقیمت و با کیفیت پایین این شــرکت قرار 
دارد. راین وال وی ۵ با ظاهری نسبتا قدیمی و 
از مد افتاده در کنار پیشرانه ضعیف و کم توان و 
همچنین سطح پایین تجهیزات و امکانات رفاهی 
و ایمنی، نمونه ای مخصوص کشورهای جهان 
سوم و یا در حال توســعه بوده و در حال حاضر 
در کشورهایی مانند چین، روسیه، کشورهای 
آفریقایــی و آمریکای جنوبی بــه عنوان یک 

خودروی ارزانقیمت شهری ارائه می گردد.

V5 طراحی ظاهری و بدنه راین   
رایــن V۵ خودرویــی کوچــک و جمع جور 
در کالس بدنــه خودروهای ســدان کوچک 
شــهری بوده و طولی برابر با ۴.۲9۰ میلیمتر، 
پهنایی برابر با ۱.۶۸۰ میلیمتر و ارتفاعی برابر 
با ۱.۵۰۰ میلیمتر داشــته و فاصلــه دو محور 
عقب و جلوی آن نیز در حدود ۲.۴۲۵ میلیمتر 
اســت. برای درک بهتر می توان راین V۵ را از 
لحاظ ابعــاد و اندازه با خــودروی رانا محصول 
شرکت ایران خودروی با طولی برابر با ۴.۲9۲ 

میلیمتر، پهنای ۱.۶۸۴ میلیمتر . ارتفاع ۱.۴۵۳ 
میلیمتر و یــا تند L9۰( 9۰ یــا داچیا لوگان( 
محصول شــرکت پارس خودرو با طولی برابر 
بــا ۴.۲۸۸ میلیمتر، پهنــای ۱.7۴۰ میلیمتر 
و ارتفــاع ۱.۵۳۴ میلیمتر مقایســه کرد. راین 
V۵ خودرویی کامال کاربردی بــوده و اثری از 
 زیبایی در هیچکدام از بخش های آن به چشم

 نمی خورد.
در بخش جلویی راین وی ۵ چراغ ها و جلوپنجره 
نسبتا باریک شباهت هایی با فولکس واگن پولو 
داشته و بخش زیری سپر جلو و محل ورود هوا به 
داخل اندکی باریک بوده و نمایی نچسب را برای 

آن رقم می زند.
در نمای جانبی، راین V۵ شــباهت زیادی به 
خودروهای مانند ال 9۰ و هیوندای ورنا داشته 
ولی در مجموع، زیبایی نسبی بیشتری نسبت به 

سایر بخش ها دارد. 
 بخش عقبی رایــن وی ۵ دقیقا مانند ســایر 
خودروهای پیوندی چینی بوده و اســتفاده از 
چراغ هایی نا متناسب با اندازه بدنه، سپر عقبی 
با ارتفاع باال و نوشته های بسیار زیاد و بی جای 
نصب شده، نمایی بسیار نا مانوس را برای آن به 

وجود آورده است.
در مجموع و از لحاظ ظاهری، راین وی ۵ برتری 
خاصی نسبت به نمونه هایی ارزانقیمت مانند رانا 
)Runna(، تند 9۰ و موارد مشــابه نداشته و 
در کل ظاهری قدیمی و معجونی کپی شده از 
چندین خودروی مختلف با چیدمان نا مناسب را 

برای مشتری به ارمغان می آورد.

  موتور و پیشرانه
پیشرانه استفاده شده در راین V۵ یک موتور ۴ 

سیلندر خطی ۱۶ سوپاپه ۱.۵ لیتری بوده که با 
حجم دقیق ۱.۴97 سی سی، نیرویی در حدود 
97 اســب بخار در دور موتور RPM ۶.۰۰۰ و 
حداکثر گشتاور تولیدی ۱۳۵ نیوتون متر در دور 
موتور RPM ۴.۴۰۰ را برای راین V۵ فراهم 
می کند. این نیرو توسط دو جعبه دنده قدیمی 
 پنج سرعته دســتی و یا ۵ سرعته اتوماتیک به 
 چــرخ هــای جلویــی رایــن V۵ منتقــل 

می گردد.
عملکرد پیشرانه موجود در راین V۵ برای یک 
خودروی ارزانقیمت شهری نسبتا مناسب بوده 
و بنا بر اعالم شرکت سازنده به زمانی در حدود 
۱۱ ثانیه برای رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر 
در ساعت از حالت ســکون نیاز داشته و توانایی 
رسیدن به حداکثر سرعت ۱۱۲ مایل در ساعت 
)در حدود ۱۸۱ کیلومتر در ساعت( را دارد. راین 
V۵ موفق به کسب استاندارد یورو ۴ در زمینه 
آالیندگی محیط زیست شــده و مصرف آن در 
سیکل ترکیبی )شــهری/بزرگراهی( در حدود 
۶.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعالم شده که رقم 
مناسبی برای این خودروی یک تنی به حساب 

می آید.

V5 امکانات و تجهیزات رفاهی راین وال  
راین V۵ یا راین وال V۵ یک خودروی ارزانقیمت 
شهری بوده و نباید انتظار امکانات و تجهیزات 
رفاهی حتی متوسطی را از آن داشت. کیفیت 
مواد اولیه استفاده شده نیز در پایین ترین سطح 
ممکن بوده و از این لحاظ با خاندان پراید برابری 
می کند. فــرم جاگذاری ابــزار و ادوات داخلی 
و کنترلی بسیار ســاده بوده و شباهت هایی با 
خودروهایی ارزانقیمت مانند تندر 9۰ در آن به 

چشم می خورد.
 

  قیمت در بازارهای جهانی
رایــن ویتــا وال V۵ در زمان عرضه در ســال 
۲۰۱۴ میالدی در چهار تیــپ مختلف و بازه 
قیمتی ۵۲.۰۰۰ یوان تا ۶۲.۰۰۰ یوان )مابین 
۳۳ میلیون تومــان تا ۴۰ میلیــون تومان( به 
فروش می رســید. رقبای راین V۵ نیز با توجه 
به سطح امکانات به ســایر خودروهای چینی 
ارزانقیمت محدود می گردیــد. از رقبای راین 
V۵ می توان از نمونــه هایی مانند خودروهای 
تولیدی شرکت چری )Chery( که در ایران 
با برنــد ام وی ام به فروش رســیده و یا ولکس 
 )Great Wall( شرکت گریت وال )Volex( 

یاد کرد.

سرپوش
گـــزارش

 به مناسبت روز
 فرهنگ عمومی؛

  بی فرهنگی حاضر،
به کجای فرهنگ غنی 

ایران شباهت دارد؟

شاید قوانین فرهنگی در هیچ جای 
دنیا بر روی کاغذ نوشته نشده است 
اما چنان در برخی کشورها مانند 
ایران دارای ریشه است که بدون 
هیچ نوشتنی سال هاست مردم 
از آن استفاده می کنند و با وجود 
اینکه خاطی های فرهنگ عمومی 
در سطح جامعه افزایش یافته است 
اما هنوز کسانی که فرهنگ جامعه 
را زیر پا بگذارند به چشــم مردم 
خطایی نا بخشودنی کرده اند. ۱۴ 
آبان در تقویم کشورمان به عنوان 
روز فرهنگ عمومــی نامگذاری 
شده است. عوامل بنیادین شکل 
گرفتن فرهنگ ایران را می توان در 
ایران پیش از مهاجرت آریایی ها، 
فرهنگ مردمان کوچ روی آریایی 
)ایرانی(، پادشاهی ماد، امپراتوری 
هخامنشیان، حکومت اشکانیان، 
دوران شاهنشــاهی ساسانیان، 
ســلطه خلفا بر ایــران، حمالت 
مغول و دوران صفوی جســتجو 
کرد. به دلیل گســترش تشیع و 

شکل گیری فعلی آن در زمان ...



 بی فرهنگی حاضر،
به کجای فرهنگ غنی 

ایران شباهت دارد؟
ادامه از صفحه یک:

...    پادشاهان صفوی و توسط ایرانیان، 
فرهنگ ایرانی و شــیعه اشتراکات 
فراوانی دارد و در واقــع از آن زمان 
تاکنــون ایرانیان فرهنگــی توام با 
مذهب را سرلوحه رفتار خود کرده 
بودند حال چه شده که چند سالی 
اســت عده ای تمایل دارند فرهنگ 
ایرانی را متمایز از فرهنگ اسالمی 
نشــان دهند؟ مگر می شــود یک 
فرهنگ چند صد ســاله را متالشی 
کرد و آن قســمت هایــی را که به 
میلمان اســت به نام فرهنگ ایرانی 
جدا کنیم؟ حال جدا کردند، کاش 
حداقل  استفاده می کردند و کاربرد 
آن را در جامعــه می دیدیم! »گفتار 
نیک، پندار نیک، کردار نیک، « در 
کجای این فرهنگی کــه برخی به 
عنوان فرهنگ ایرانی در حال معرفی 
کردن آن هســتند جــای دارد؟ در 
کجای فرهنگ ایرانــی آمده بانوان 
ایرانی که باالترین مقام را در جامعه 
دارند با هر وضع ظاهری که دوست 
دارند می توانند در جامعه حضور پیدا 
کنند؟ در کتیبه های تخت جمشید 
نیز زنــان از پوشــیدگی برخوردار 
هســتند ! پس این بی فرهنگی به 
کجای فرهنگ غنی ایران شباهت 
دارد؟همانطور که درتعریف فرهنگ 
آمده است: فرهنگ عمومي به معناي 
فرهنگ غالب و گسترده اي است که 
در میان عموم جامعه رواج و رسوخ 
دارد و حــوزه اي از عقاید،  ارزش ها، 
جلوه هاي احساسي و هنجارهاست 
که اجبار اجتماعي غیر رسمي از آن 
حمایت مي کند و فراتر از گروه ها و 
اقشار خاص در کلیت جامعه مورد 
قبول است. درســخنی آمده است 
که اجرای یک قانون بد، بهتر از اجرا 
نکردن هزاران قانون خوب اســت! 
هر چنــد فرهنگ ایرانی اســالمی 
 موجود در کشور ما جزیی از بهترین و
 غنی ترین فرهنگ های موجود در 
جهان است اما متاسفانه چند سالی 
اســت برخی می خواهند جامعه از 
یک بی قانونی  تبعیت کند و به همین 
دلیل چنین جامعه ای بیشــتر به 

جنگل شباهت دارد!
هیچ کس بهتر از مقام معظم رهبری، 
آیــت    ا... خامنه    ای،  ابعــاد فرهنگ 
عمومی را تبییــن نکرده    اند. از نظر 
ایشان فرهنگ عمومی دو بخش دارد: 
یک بخش آن ظاهــری و بارز مثل: 
شکل لباس و شــکل معماری است 
که تاثیر خاصی بــر روی ذهنیات و 
خلقیات و منش و تربیت افراد دارد 
و بخش دیگــرش مربوط بــه امور 
نامحســوس مثل اخالقیات فردی 
و اجتماعــی مردم، وقت شناســی، 
وجــدان کاری، مهمان دوســتی و 
احترام به بزرگترهاست.  همانطور که 
از سخنان ایشان استنباط می شود 
شکل ظاهری یکی از مهم ترین ارکان 
فرهنگ عمومی است اما متاسفانه 
این قســمت از فرهنگ عمومی در 
حال فراموشی است  و گویا جزیی از 
فرهنگ عمومی در حال نابودی است
 انتقال فرهنگ جریانی اســت که 
طی آن نسل جدید با شیوه زندگی 
نسل قدیم آشنا می شود و چگونگی 
زندگی کردن به شــیوه آنان را می 
آموزد. انتظــار پذیــرش بی چون 
 و چرای تجربه گذشــتگان توسط 
نســل های جدید، خارج از طبیعت 
آدمی اســت به همین دلیل از نسل 
حاضر انتظــار نمــی رود فرهنگ 
گذشته را بی چون وچرا اجرا کنند 
اما انتظار می رود با دقت بیشــتری 
مسائل فرهنگی مان را واکاوی کنند و 
برای اجرا نکردن این فرهنگ غنی از 
الگوهای پوچی که در فضای مجازی 
و شبکه های ماهواره ای و تلوزیونی به 

وفور یافت می شود استفاده نکنند.

اقتصاد استان
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تصویر جهانی نصف جهان در یوم ا... ۱۳ آبان
مراسم راهپیمایی 13 آبان و روز دانش آموز همزمان با سراسر کشور با حضور اقشار مردم، دانش آموزان و 

دانشجویان در اصفهان برگزار شد.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی که از ساعت 30 , 9 دقیقه روز یکشنبه در خیابان های منتهی به دروازه 
دولت)میدان امام حسین ع( آغاز شد با سردادن شعارهایی نظیر »مرگ بر آمریکا« و »اهلل اکبر« و »مرگ بر 

اسراییل« خشم و نفرت خود از استکبار جهانی نشان دادند.
راهپیمایان پس از حضور در دروازه دولت به عنوان کانون اصلی مراسم، خیابان باغ گلدسته را پیمودند و در 

چهارراه آمادگاه با قرائت بیانیه این برنامه به اتمام رسید.
همچنین راهپیمایی 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همزمان با کالنشهر اصفهان در شهرهای مختلف استان با 

حضور دانش آموزان، دانشجویان و قشرهای مختلف مردم برگزار شد. 
روز 13 آبان در تقویم رسمی کشور به عنوان روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده است و یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است. 

تبعید امام خمینی)ره( به ترکیه در 13 آبان 1343، شهادت دانش آموزان معترض به دست نظامیان رژیم شاهنشاهی در 13 آبان 1357 که 
روز دانش آموز نام گرفت و تسخیر النه جاسوسی در 13 آبان 1358 عنوان این سه واقعه تاریخی است.

در یک سال اخیر تالش 
شده  تا برنامه ای تدوین 
شود که همه بدانیم که 
به صورت متناوب، آب 

در زاینده رود جاری 
می شود یا خیر و یا آب 
برای کشاورزی وجود 
دارد و چه نوع کشتی 

را انجام دهیم، باید 
برای همین میزان آب 

موجود برنامه مشخصی 
وجود داشته باشد که 
سهم تمامی بخش ها 
اعم شرب و صنایع و 
کشاورزی مشخص 

شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان:  

توزیع آب در اصفهان عادالنه نبوده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری 
 اصفهان با اشــاره به نبــود مدیریت صحیــح در توزیع آب 
زاینده رود در گذشــته گفت: اگر توزیع آب به صورت عادالنه 
و بر اساس حقابه ها انجام می شــد امروز کشاورزان اصفهانی 
به ســختی زندگی نمی کردند. محمدعلی شجاعی در جلسه 
شورای اداری شهرستان فالورجان با اشاره به وضعیت مردم 
شهر قهدریجان اظهار داشــت: کوتاهی زیادی در مورد مردم 
قهدریجان انجام شده  و انباشت کمبودها منجر شده تا مردم 
برای خواسته هایشان صحبت کنند و امروز آن ها به همراهی 

نکردن با حاکمیت متهم شوند که اینگونه نیست.

تسنیم
گـــزارش
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       استاندار اصفهان  قول داده بودند آب باغات غرب استان اصفهان تامین می شود، اما مشکل اینجاست که تنها 10 درصد از زمین ها به صورت باغ است و 90 درصد از زمین های 
کشاورزی شهرستان فالورجان آبی برای کشت ندارند هرچند خاک درجه یک و حاصلخیزی را دارد.

خـــبــــر

اصفهان میزبان شبکه تلویزیونی KBS کره جنوبی

رییس اداره گردشــگری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان گفت: »KBS« یکی از شبکه های تلویزیونی کره 
جنوبی است که امروز یک گروه پنج نفره از این شبکه برای فیلم برداری 
 از آثــار و جاذبه های تاریخی شــهر اصفهان وارد این جهان شــهر 

می شوند.

علیرضا مســاح اظهارکرد: این گروه پنج نفره از امروز وارد شهر اصفهان شده و 
به مدت سه روز میهمان شــهر تاریخی اصفهان خواهند بود؛ گروه تصویربرداری 
شــبکه KBS کره جنوبی عالوه بــر فیلم بــرداری از آثار تاریخــی و فرهنگ 
 مردم این شــهر، از ورزش های ســنتی و باســتانی اصفهان نیز بازدید خواهند 

کرد.
رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه بازدید گروه شبکه KBS از اصفهان یک بازی برد - برد است، گفت: با 
هماهنگی های انجام شده بدون پرداخت هیچ هزینه ای، زیبایی های شهر اصفهان 
در شبکه پر بازدید KBS نشــان داده می شــود؛ در حالی که اگر می خواستیم 

خودمان چنین برنامه ای را در ســطح بین المللی برگــزار کنیم ناچار به پرداخت 
هزینه های سنگین می شدیم.

مساح تاکید کرد: معرفی جاذبه ها و قابلیت های گردشگری شهر اصفهان اقدامی 
ارزنده برای رونق صنعت پاک گردشگری خواهد بود.

وی با بیــان اینکه در بین شــهرهای ایــران، اصفهان یکــی از خوش آوازه ترین 
شــهرهای گردشــگری ایران اســت کــه بــه تنهایی آثــار تاریخــی و هنری 
زیــادی را در خود جــای داده و گردشــگران خارجی و داخلی را همه ســاله به 
خود جذب می کند، افــزود: اصفهان با وجود شــاهکارهای معمــاری به نگین 
انگشــتری ایران معــروف اســت، نگینــی کــه در آن گنبدهای فیــروزه ای 
 و مناره هــای ســر بــه فلــک کشــیده از معروف ترین بناهــای آن به شــمار 

می رود.
رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: آثار تاریخی در کنار مناطق طبیعــی و روح بخش، اصفهان را به لقب نصف 
جهان بین جهانیان معروف کرده، بنابراین باید این آثار تاریخی و طبیعی بیشتر 

اطالع رسانی شود.  ایمنا
خـــبــــر

گذر از دیوار فوالدی تحریم
طی چند ماه گذشته با بازگشت دوباره تحریم های آمریکا علیه ایران 
بسیاری از شرکت های مطرح دنیا از تجارت با کشورمان سرباز زدند. 
با این وجود ترامپ در هفته پایانی مهر ماه بیست شرکت را در لیست 
تحریم های جدید خود قرار داد که در بین آن ها شرکت فوالد مبارکه 

نیز جای دارد.

به طور قطع تحریم های جدید آمریکا بر عملکرد تولید شرکت بزرگی همچون 
فوالدمبارکه اصفهان که تامین کننده نیمی از فوالد کشور است، تاثیر خواهد 
گذاشت، اما اینکه فوالد مبارکه چه برنامه ای برای مقابله یا دور زدن تحریم ها 
دارد و چطور چشم انداز صادراتی و تولید خود را محقق می کند، جای سؤال 

است؟
البته به گفته رییس انجمن فوالد ایران، فوالد مبارکه در حالی به صادرات 
ادامه می دهد که تجارت و معامله انواع شمش و محصوالت فوالدی از مرداد 

امسال در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفته است.
به اعتقاد بهرام سبحانی، مشتریان فوالد ایران منافع مشترکی با آمریکا ندارند 
و مستقل عمل می کنند، همچنین فوالد مبارکه به دلیل ارتباط با شرکتی 

تحریمی، مشمول تحریم های ثانویه شده است.
وی تاکید کرد: این تحریم صرفا دسترسی فوالد مبارکه به شبکه های پولی 
و مالی آمریکا را در سراسر جهان محدود می کند درحالی که پیش از این هم 

هیچ ارتباطی با این شبکه ها وجود نداشت.
مدیرعامل سابق شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تحریم جدید تاثیری بر 
فعالیت های اقتصادی شرکت فوالد مبارکه در داخل یا خارج کشور ندارد و 

جای هیچ گونه نگرانی نیست.
معاون اجرایی پروژه های شرکت فوالد مبارکه اصفهان در این خصوص گفت: 
شرکت فوالد مبارکه طی سال های اخیر شرایط تحریم را تجربه کرده و بر 

اساس هر وضعیتی، راهکارهای مقابله با تحریم را پیدا کرده است.
احمد سعیدبخش افزود: فوالد مبارکه در دوران تحریم بسیاری از قطعات 
مورد نیاز خود را توســط شــرکت های دانش محور و مهندسی معکوس 
بومی سازی و تولید کرده است، بنابراین از واردات این قطعات بی نیاز هستیم. 
وی با تاکید بر اینکه شرکت فوالد مبارکه در تامین بخش الکترود گرافیت به 
عنوان یک تکنولوژی خاص و برخی از قطعات یدکی هنوز وابسته به واردات 
است، اظهار کرد: تاکنون برای تامین این قطعات از برخی کشورهای غربی 
کمک گرفته ایم و هرچند همکاری آن ها در این شرایط با ما محدود شده 

است، اما به طور کامل قطع همکاری نکرده اند.
معاون اجرایی پروژه های شــرکت فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد: درحال 
حاضر برخی شرکت های اروپایی از قبل اعالم قطع همکاری کرده اند، اما 

بسیاری از آن ها همچنان با فوالد مبارکه همکاری دارند. 
وی درباره همکاری شرکت »اس ام اس« با فوالد مبارکه اصفهان، گفت: این 
طبق قرار قبلی باید فاینانسی برای فوالد مبارکه تامین می کرد که به دلیل 

تحریم ها با محافظه کاری بانک ها در ارائه وام روبرو شده است.
ســعیدبخش درآمدزایی را دلیل اصلی عدم تمایل این شرکت ها به قطع 
همکاری با شرکت فوالد مبارکه اصفهان اعالم کرد و گفت: این شرکت ها به 
دلیل تهدیدهای آمریکا ناچار به محافظه کاری هستند، اما در حقیقت تمایلی 

به قطع همکاری با ما ندارند.
وی با بیان اینکه بازار کشورهای چین، شوروی و شرق آسیا به روی فوالد 
مبارکه باز است، اظهار کرد: شــرکت های عظیم فوالدسازی چین ساالنه 
800 میلیون تن فوالد تولید می کند که 400 میلیون تن آن صادر می شود، 
بنابراین در شرایطی که چین تولید نیمی از فوالد دنیا را در اختیار دارد، مسلما 

می تواند کمک خوبی برای فوالد مبارکه باشد.
معاون اجرایی پروژه های شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان درباره میزان 
تاثیر تحریم هــا بر صادرات فــوالد مبارکه اصفهان، گفــت: بدون تردید 
تحریم ها در صــادرات هم اثــر دارد، اما راهــی برای آن پیــدا خواهیم 
کرد. چنین نیســت کــه به آمریــکا و اروپا صادراتی نداشــته باشــیم، 
 ضمن اینکه صــادرات فوالد مبارکه به کشــورهای همجــوار همچنان

 ادامه دارد.
وی با تاکید بر اینکه تحریم ها بر چشم انداز فوالد کشور که تولید 55 میلیون 
تن در سال اعالم شده، اثر خواهد داشت و موجب کم وزیاد شدن اعداد و ُکند 
شدن روند تولید می شــود، افزود: باید با عزم و اراده ای راسخ و محکم پای 
هدف خود بایستیم و امیدواریم مشکالت بزرگ تر از این گریبان گیرمان 

نشود. 

گـــزارش

وی افزود: اگر در گذشته، 
وضعیــت آب بــه خوبی 
مدیریت می شد، وضعیت 
کشاورزان به این سختی 
نبود؛ اگر توزیــع عادالنه 
آب و مشخص شدن سهم 
آبه ها صورت می گرفت و 
به تدریج صاحب جدیدی برای حقابه ها 
تعیین نمی شد امروز کشاورز اصفهانی، 
به سختی زندگی نمی کردند، متاسفانه 
مشکل مردم، از نوع اقتصادی و معیشتی 
است و به این دلیل که مشکالت برطرف 
نشد، امروز به یک مشکل امنیتی تبدیل 

شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری اصفهان با اشاره به تالش 
استاندار اصفهان برای مدیریت بحران آب 
در اصفهان تصریح کرد: در یک سال اخیر 
تالش شده  تا برنامه ای تدوین شود که همه 
بدانیم که به صورت متناوب، آب در زاینده 
رود جاری می شــود یا خیر و یا آب برای 
کشاورزی وجود دارد و چه نوع کشتی را 
انجام دهیم، باید برای همین میزان آب 
موجود برنامه مشــخصی وجود داشته 
باشد که سهم تمامی بخش ها اعم شرب و 

صنایع و کشاورزی مشخص شود.
وی گفت: باید از آب موجودبه شکل بهینه 
استفاده و بخشــی از پساب تصفیه شده 
را برای مصارف موجود استفاده کرد؛ هر 
آنچه تا کنون برای اختصاص آب به باغات 
و غیره انجام شده است از اعتبارات استان 
بوده است و امیدوار هستیم که با پیگیری 
مســئوالن، فشــار از زندگی کشاورزان 

برداشته شود.  

  کشاورزان فالورجانی، حقابه خود 
را می خواهند

نماینده مــردم فالورجــان در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه دشمن برنامه  
ریزی های زیادی برای 13 آبان دارد اظهار 
داشــت: هدف اســتکبار جهانی نابودی 
نظام مقدس جمهوری اســالمی است و 
حضور مردم در راهپیمایی 13 آبان مشت 
محکمی بر دهان، آمریکا، صهیونیست ها و 

سعودی ها است.

حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی 
با اشاره به برگزاری کنگره ملی سرداران و 
1400 شهید شهرستان افزود: این کنگره 
به دلیل کمبود بودجه و امکانات و آماده 
نبودن ســالن برگزاری کنگره در ســال 
گذشته به تعویق افتاد، این کنگره نیازمند 
اعتبار و بودجه اســت و باید به شــکلی 

مناسب برگزار شود.  
وی گفت: استاندار اصفهان مواردی را در 
این مدت برطرف کردند که شاید برطرف 
کردن مشکالت، 20 سال به طول انجامید، 
آقای استاندار قول داده بودند آب باغات 
غرب استان اصفهان تامین می شود، اما 
مشکل اینجاســت که تنها 10 درصد از 
زمین ها به صورت باغ است و 90 درصد از 
زمین های کشاورزی شهرستان فالورجان 
آبی برای کشت ندارند هرچند خاک درجه 

یک و حاصلخیزی را دارد.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: کشاورزان نیازمند آب 
هســتند و حق خود را می خواهند، آنان 
معقتد هستند که آبی که وجود دارد باید 
به نسبت و بر اساس حقابه تقسیم شود، 
مردم شهرستان فالورجان قبل از انقالب 
اسالمی برای حفر تونل اول کوهرنگ پول 
پرداخت کردند اما امروز از داشــتن آب 

محروم هستند.
وی ادامه داد: تا کنون دو بار خســارت به 
کشاورزان شــرق اصفهان پرداخت شده 
است، هر چند این مقدار خسارت، بسیار 
اندک اســت، اما مردم ایــن تبعیض را 
نمی پذیرند، امــروز 600 هکتار گلخانه 
در شهرســتان فالورجان وجــود دارد، 
این گلخانه ها سنتی است و اتباع بیگانه 
زمین ها را به عنوان کارفرما اجاره کرده اند 
و مشــکالتی را برای گلخانه داران ایجاد 

کردند.
حجت االســالم موســوی الرگانــی 
خاطرنشان کرد: شهر قهدریجان 60 سال 
است که شــهرداری دارد اما به دلیل کم 
توجهی از امکانات اولیه محروم اســت از 
ســوی دیگر آمار بیکاری در شهرستان 

فالورجان 25 درصد که این آمار در شهر 
قهدریجان به 70 درصد می رسد چراکه 
بیشتر مردم کشاورز هستند و به واسطه 
خشکسالی درآمدی ندارند، مردم انتظار 
دارند مصوبات 9 ماده ای شورای عالی آب 
به صورت کامل اجرا شود نه اینکه آنچه به 
ضرر کشاورز است اجرا شود و آنچه به نفع 

او است، اجرایی نمی شود.
وی گفت: تغییر کاربری برخی از زمین ها 
کشــاورزی که به آن آب نمی رسد، جا به 
جایی تیرهای چراغ برق، روشنایی معابر و 
جاده ها، معوق شدن وام های کشاورزان و 
فشار بانک ها از جمله مشکالتی است که 

مردم به آن رو به رو هستند.

  ظرفیت های گردشگری فالورجان 
در انتظار سرمایه گذار

سرپرست فرمانداری فالورجان با اشاره به 
مشکالت اتوبان ذوب آهن اظهار داشت: 
متاسفانه روزانه شاهد تصادفات زیادی در 
این محور هستیم، مشکالتی میان اداره 
کل راه و شهرسازی و اداره برق در موضوع 
روشــنایی این اتوبان پرتردد وجود دارد، 
همچنین دسترسی ها نامناسب است و 

ناهماهنگی در اعالم حریم وجود دارد.
علی ساعدی با بیان اینکه ظرفیت های 
گردشگری شهرستان فالورجان، نیازمند 
سرمایه گذار است، افزود: کمبود نیروی 
انسانی در فرمانداری و بخشداری ها، لزوم 
بازگشت نیروهای بخشداری قهدریجان به 
این بخشداری، نبود روشنایی در محورهای 
روستایی و حادثه خیر بودن این محورها، 
فرسودگی شبکه آب و فاضالب روستایی، 
فرسودگی ســاختمان مدارس و مشکل 
ورودی خمینی شهر به شهر زاران و حادثه 
خیز بودن آن از جمله مواردی اســت که 
باید توسط مسئوالن استان مورد توجه 

قرار گیرد.
وی با بیان اینکه 70 درصد کار شهرستان 
کشاورز هســتند، عنوان کرد: 90 درصد 
مردم قهدریجان کشــاورزان هستند و 
بسیاری از کشــاورزان به دلیل نبود آب، 

به شــهرهایی که دارای منابع آبی خوبی 
هستند، مهاجرت کردند و این مهاجرت 
مشــکالت عدیده ای را برای شهروندان 

ایجاد کرده است.  

  مسئوالن با مردم همراه باشند
امام جمعه فالورجان تصریح کرد: انتظار 
داریم اگر مســئوالن قولی می دهند، به 
اجرای آن پایبند باشند و تفاوتی میان مردم 
ایجاد نکنند؛ اگر مردم بدانند که مسئوالن، 
میان فالورجان و سایر شهرها تفاوتی قائل 

نمی شوند، کمبودها را تحمل می کنند.
حجت االسالم محمد قدوسی با اشاره به 
اهمیت 13 آبان گفت: همراهی مسئوالن 
با مردم و در کنار مردم بودن دارای اهمیت 
واالیی است؛ امام راحل فرمودند مردم ولی 
نعمت ما هستند و رهبر انقالب اسالمی 
فرمودند که مسئوالن نوکر مردم هستند 
بنابراین بایــد دقت کرد میــان مردم و 
مسئوالن خالی ایجاد نشــود و فرصت 

خدمت به مردم از دست نرود.
وی با بیان اینکه بســیاری از مشکالت 
شهرستان فالورجان، با بودجه های اندک 
قابل برطرف شدن اســت، تصریح کرد: 
در فالورجان محرومیــت بیداد می کند 
و مسئوالن اســتان باید توجه بیشتری 
داشــته باشــند؛ امسال ســال سومی 
است که مسئله روشــنایی اتوبان ذوب 
آهن تکمیل نشــده اســت و این اتوبان 
 فضای شهرســتان را به دو نیم تقســیم 

کرده است.
امام جمعه فالورجان بــا بیان اینکه لوله 
گذاری آب در کف رودخانه صحیح نیست، 
یادآور شــد: مردم فالورجان با اصفهان 
تفاوتی ندارند و لوله گذاری برای انتقال آب 
به اصفهان، سبب اعتراض مردم فالورجان 
می شود، از ســوی دیگر اختصاص چند 
روزه آب و رهاســازی آن در زاینــده رود 
برای حفظ باغــات کار خوبی بود اما الزم 
اســت تا این کار در فصل پاییــز انجام 
 شــود و حداقل آب ممکن به کشاورزان

 اختصاص یابد.

نوروزی: با وحدت، مقابل تحریم ها می ایستیم
شهردار اصفهان گفت: با شجاعتی که مسئوالن باید از خودشان نشان دهند و دعوت به یکپارچگی و پرهیز 
از هرگونه مسائل حاشیه ای که ممکن است موجب تفرقه میان مردم شود می توان در مقابل تحریم ها 

ایستادگی کرد.
قدرت اله نوروزی در حاشیه راهپیمایی 13 آبان با بیان اینکه 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و 

وحدت میان مردم برای مقابله با تهدیدها است،  اظهار کرد: حضور مردم، نمایش وحدت و وحدت، مقدمه 
استقامت است. این حضور آگاهانه می تواند توان مضاعفی به مسئوالن بدهد.

وی با اشاره به آغاز تحریم های آمریکا تصریح کرد: تحریم ها موضوعی جدید نیست و می توان با رهایی از ترس، 
اقدامات شجاعانه و انسجام، وحدت و یکپارچگی میان ملت بر هر تهدیدی غلبه پیدا کرد. در شرایط کنونی همه مردم باید 

در راستای تامین منافع ملی و رعایت مصلحت عمومی به گونه ای حرکت کنند که از وضعیت ایجاد شده مانند گذشته عبور کنیم.
شهردار اصفهان ادامه داد: با شجاعتی که مسئوالن باید از خودشان نشان دهند و دعوت به یکپارچگی و پرهیز از هرگونه مسائل حاشیه ای که 
ممکن است موجب تفرقه میان مردم شود می توان در مقابل تحریم ها ایستادگی کرد. نوروزی خاطرنشان کرد: باید با اقدامات جدی،  نوآورانه، 

خالق و اثرگذار راه را طی کنیم و مطمئنم اگر این گونه باشد با هیچ  مانعی که از هدف دورمان کند مواجه نخواهیم شد.

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
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گردشگری

ایرنا
گـــزارش

1900 پروژه گردشگری 
توسط بخش خصوصی در 

حال انجام است
ســازمان  رییس 
میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و 
گردشگری گفت :یک هزار و 900 پروژه 
گردشــگری با اعتبار بالغ بر 43 هزار 
میلیارد تومان توسط بخش خصوصی 
در حال انجام است که بیشتر این  طرح ها 
مربوط  به هتلینگ و جذب گردشگر است.

علی اصغــر مونســان در نشســت کارگروه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
شهرستان دماوند که با حضور مسئوالن استانی 
و شهرســتانی و فعاالن حوزه گردشگری در 
فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: گردشگری 
در ایران سه بعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

دارد.
وی بیان کرد: گردشگری موجب تحرک سایر 
بخش های اقتصادی همچون کسب و کارهای 
شهری، محلی و روستایی می شود و کشورهایی 
که در حال رشــد و توسعه هستند مهم ترین 

مقوله مورد توجه آنان بحث گردشگری است.
معاون رییس جمهوری ادامــه داد: در بخش 
 صنعت، وابســته بــه تکنولــوژی و حتی در

 بخش های دیگر نیازمند وابســتگی به دیگر 
کشورها هستیم ولی در بخش گردشگری هیچ 

بستگی  ا و
وجود ندارد و برای ارتقا این بخش براســاس 
داشته های داخلی و سنت و آداب و رسوم خود 

عمل می کنیم .
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با بیان اینکه گردشگری درآمدهای 
ارزی بسیار خوبی برای کشور دارد، گفت: سال 
گذشــته بیش از پنج میلیون نفر گردشگر به 
کشور داشــتیم که با رشد چهار درصد همراه 
بود و این درحالی است که در شش ماه نخست 
امســال با وجود تحریم ها 51 درصد رشــد 
جمعیتی ورودی گردشگر به کشور را شاهد 

بودیم.
مونسان ادامه داد: با وجود هجمه های دشمن، 
ایران هراسی و فشارهای سیاسی که در کشور 
وجود دارد اما شاهد رشد گردشگری هستیم و 
این میزان رشد گردشگران ترکیبی همچون 
زیارتی، توریست ســامت و درمان را شامل 

می شود.
وی با بیــان اینکه موضوع اشــتغال در صدر 
مشکات کشور است، خاطرنشان کرد: ایجاد 
اشــتغال در کل دنیا در حوزه خدمات تعریف 
می شود و اشتغال فراگیر را نمی توان با صنعت 
و کشــاورزی فعال کرد؛ گردشگری سرعت 
اشتغال آن نسبت به سایر بخش ها 2.5 برابر 
اســت که این مهم حتی با ســرمایه کم هم 

امکانپذیر است. 
معاون رییس جمهوری افزود: به طور میانگین 
به ازای هر 50 میلیون تومان یک شغل ایجاد 
می کنیم و در بخش صنعت 10 برابر خواهد 
شد و این نشان می دهد که گردشگری زمینه 

اشتغال بهتری خواهد داشت.
رییس ســازمان میراث فرهنگــی به بعد 
اجتماعی حوزه گردشگری اشــاره کرد و 
گفت: دشــمن در تاش است که ناامیدی، 
عدم اطمینان و نشاط را در کشور ایجاد کند 
که بخش گردشگری می تواند ایجاد روحیه 
نشاط، شور و امیدبخشی را در کشور افزایش 
دهد. وی با بیان اینکه گردشگری مهم ترین 
کارکرد خود را به بخش فرهنگی اختصاص می 
دهد، افزود: هر گردشگر خارجی وارده به کشور 
به یک ســفیر جمهوری اسامی تبدیل شده 
است و هر چقدر به ســرمایه گذاران در حوزه 
گردشگری کمک کنیم، در حوزه دیپلماسی 

موفق تر هستیم.

    دولــت در حال اجــرای 1900 پروژه 
گردشگری در کشور است 

رییس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی 
و گردشگری با بیان اینکه یک هزار و 900 پروژه 
گردشگری با اعتبار بالغ بر 43 هزار میلیارد توسط 
بخش خصوصی و غیر دولتی در حال انجام است، 
گفت: بیشتر این  پروژه ها مربوط  به احداث هتل و 
جذب گردشگر است. وی با بیان اینکه در تاش 
هســتیم تا با پایان یافتن دولت دوازدهم 1200 
پروژه را به مرحله بهره برداری رســانیم، افزود: 
بوم گردی از موضوعات مهم گردشگری در حوزه 
اقتصاد مقاومتی و درون زا است زیرا با خانه های 
روستایی در حال ایجاد شغل و درآمد هستیم و در 
نقاطی که ضعف محل های اقامتی داشتیم، بوم 

گردی ها کمک رسان شدند.
معاون رییــس جمهوری بــا بیــان اینکه هم 
اکنون 600 واحــد بوم گردی در کشــور وجود 
دارد، گفت: در نظر داریم این مهــم را به دوهزار 
 واحد برسانیم که این تعداد 16 هزار شغل ایجاد 
می کنــد؛ تقویت حــوزه گردشــگری موجب 
اشــتغال بســیار بدون نیــاز دولت می شــود. 
وی بــا بیــان اینکه بــرای توســعه این بخش 
تمامی دســتگاه ها همت کنند، گفت: به هیچ 
وجه نبایــد گردشــگری محل سوءاســتفاده 
 زمین خــواران شــود و این مهم توجه بیشــتر 
دســتگاه ها را می طلبد.  وی با اشاره به اقدامات 
دولت در حوزه حمایت از گردشــگری و اشتغال 
روستایی، بیان داشــت: دولت 12 هزار میلیارد 
تومان را برای اشــتغال زایی در روستاها در نظر 
گرفته است که دو هزار و 400 میلیارد تومان آن با 
تاش سازمان میراث در حوزه گردشگری و صنایع 
دستی با نرخ شش درصدی صورت گرفته و هیچ 

محدودیتی در پرداخت وجود ندارد.

اصفهان به ائتالف اخذ بودجه بین المللی برای توسعه دوچرخه  سواری پیوست
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان با اشاره به پیوســتن اصفهان به ائتاف اخذ بودجه 
بین المللی با هدف توسعه دوچرخه سواری در سطح شهرهای کشور گفت: در این راستا اگر طرح های 
مورد نظر با پیوســت های مناســب به مراجع ذی ربط ارائه دهیم، موفق به اخذ بودجه بین المللی 

می شویم.
علیرضا صلواتی با اشاره به شــکل گیری ائتاف برای اخذ بودجه بین المللی با هدف توسعه دوچرخه 

سواری در سطح شهرهای کشور اظهار کرد: به همت تعدادی از سمن های غیردولتی جلسه ای در تهران 
با حضور نمایندگان دستگاه های دولتی و غیردولتی ذی ربط، از جمله تعدادی از وزارتخانه ها، سازمان محیط 

زیست، شهرداری ها، دانشگاه ها و با حضور سفیر هلند در ایران برگزار شد، هدف از این نشست، بررسی جلب کمک های 
بین المللی در جهت گسترش طرح هایی بود که به توسعه پایدار منتهی می شود.  

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: اگر همت همگانی ایجاد شود و طرح های مورد نظر از پیوست های اجرایی مناسب و 
کافی بهره مند باشند می توانیم سرمایه های خارجی را برای اجرای موفق طرح ها جذب کرده و در این مسیر از کمک های بانک جهانی 

و بانک توسعه اسامی استفاده کنیم. 

حمایت جدی بانک مرکزی از ساخت مترو در کالنشهر اصفهان
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: مترو مهمترین زیرســاخت هر شهر و استانی محسوب می شود، 

بنابراین طی دو دهه آینده تقویت حمل و نقل عمومی از جمله مترو و آب باید اولویت نخست کشور باشد.
سیدعلی اصغر میر محمد صادقی در بازدید از روند اجرایی مترو اصفهان اظهار کرد: در زمینه فروش اوراق 
مشارکت، فاینانس و تامین منابع مالی در استان اصفهان تاش های بسیاری انجام شده است، البته در 

استفاده از اوراق مشارکت اصفهان دومین استان کشور بعد از مشهد مسحوب می شود.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از پروژه ها با وجود اوراق مشارکت و دالر هشت تا 12 هزار تومان به صورت رایگان 

انجام می شود بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی استفاده از اوراق مشارکت به صرفه است این در حالی است که در 
سال های گذشته مدیران چندان تمایلی به فروش اوراق مشارکت نداشتند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه ظرف 20 سال آینده خیابان ها از خودروها قفل شده است، خاطرنشان کرد: مترو مهمترین زیرساخت 
هر شهر و استانی محسوب می شود بنابراین طی دو دهه آینده تقویت حمل و نقل عمومی از جمله مترو و آب باید اولویت نخست کشور باشد.

میرمحمد صادقی با بیان اینکه با استفاده از اوراق مشارکت می توان اجرای پروژه های عمرانی از جمله مترو را سرعت بخشید، گفت: طبق 
نقشه های خط دوم مترو ، شرق به غرب اصفهان متصل می شود که برای سرعت بخشیدن به این پروژه نیز باید از اوراق مشارکت استفاده کرد.

اقتصاد ایران
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۶0 روز سرنوشت ساز 
برای خودروسازان

خودروسازان کمتر از 60 روز فرصت 
دارند تا از ابتدای دی ماه بزرگترین 
پروژه اســتاندارد خودرویی یعنی 
مرحله سوم طرح »استانداردهای 
۸5 گانه خودرویی« را اجرایی کنند.

 اسفند ماه سال گذشــته بود که 
ســازمان ملی اســتاندارد ایران از 
افزایش تعــداد اســتانداردهای 
خودرویــی از 55 بــه ۸5 مــورد 
خبر داد و اعام کرد که براســاس 
تفاهم نامه ای بین این ســازمان و 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
ارتقای ایــن اســتانداردها از نظر 
تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ 
موضوعی که براساس مصوبه شورای 
سیاســت گذاری خودرو با حضور 
وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، 
رییس ســازمان ملی اســتاندارد، 
خودروســازان و قطعه ســازان در 

دستور کار قرار گرفت.
براساس زمان بندی صورت گرفته 
باید تا ابتدای دی ماه سال گذشته 
61 مــورد اســتاندارد خودرویی 
اجرایــی می شــد و پــس از آن تا 
ابتدای تیر ماه سال 139۷ دو مورد 
به 61 استاندارد قبلی اضافه شد و 
در نهایت با اضافه شــدن 22 مورد 
استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه 
سال 139۷، تعداد استانداردهای 
اجباری خودروهای سواری به ۸5 

مورد افزایش می یابد.
طبق قانون، هر اســتانداردی که 
تدوین و اعام می شود برای اجرای 
آن باید مهلت زمان مشــخصی به 
واحد تولیدی مربوطه داده شــود، 
قانون گذار اعام کرده این فرصت 
زمانی نباید کمتر از سه ماه باشد و 
تنها مربوط به صنعت خودروسازی 
هم نیست چرا که باید تولیدکننده 
این فرصــت را به منظــور تغییر 
وضعیت در اختیار داشته باشد و با 
توجه به این که صنعت خودروسازی 
به دلیل پیچیدگی نیازمند مهلت 
زمانی بیشــتری اســت، بنابراین 
فرصت ارائه شــده توسط شورای 
سیاســت گذاری خودرو تا ابتدای 
دی ماه سال 139۷ و در سه مرحله 

زمانی تعیین شد.
براســاس تصمیمی که در شورای 
سیاســت گذاری خودرو با حضور 
وزیر وقت صنعت، معدن، تجارت، 
خودروسازان، قطعه سازان و رییس 
سازمان ملی استاندارد ایران اتخاذ 
شــد، موارد اولیه تدوین شده در 
خصوص استانداردهای خودرویی 
که باید در موعد زمانی نزدیک تری 
اجرایی شــوند، اســتانداردهای 
ســاده تری به شــمار می آمدند تا 
خودروســازان بتواننــد از عهده  
اجرای آن برآیند اما هرچه به اجرای 
اســتانداردهایی که نیاز اســت تا 
ابتدای دی ماه سال 139۷ اجرایی 
شوند، نزدیک می شــویم شرایط 
 برای خودروسازان سخت تر خواهد

 شد.
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در جلســه مذکــور، 
ن  گا ینــد نما
تشــکل های کارگری، 
از شــریعتمداری ادامه 
راه ربیعــی در رعایت و 
تقویت سه جانبه گرایی 
را خواســتار شــدند و 
»معیشــت«، »امنیت 
شــغلی« و »تشــکل یابی« را ســه 
ضلع مثلث مطالبات به هم پیوســته 
کارگران عنوان کردند.  اولین مطالبه 
نمایندگان تشکل های کارگری در این 
نشست، توجه شخص وزیر به وضعیت 
معیشتی کارگران به ویژه در شرایط 

ویژه اقتصادی فعلی بود.
درخواســت مشــخص نمایندگان 
کارگــری از وزیر جدید تعــاون، کار 
و رفاه اجتماعی، برگزاری نشســت 
شورای عالی کار برای »بررسی فوری 

راهکارهــای جبران قــدرت خرید 
کارگران در سال 9۷« پیش از اتمام 

سال بود.
شــریعتمداری که در نخستین روز 
کاری خــود در روز یکشــنبه هفته 
گذشته این نشست را ترتیب داده بود، 
با تاکید بر رعایت سه جانبه گرایی و 
رفع مشکات و موانع پیش روی روابط 
کار با هم اندیشی نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی به صورت مشترک، وعده 
داد: »من هفته آینده نشست شورای 
عالی کار را برای بررسی راهکارهای 
جبران قدرت خرید کارگران برگزار 

می کنم.«
با این حال، تا این لحظه هیچ دعوتی از 
طرف »معاونت روابط کار« وزارت کار 
برای برگزاری نشســت شورای عالی 
کار به دســت نمایندگان کارگری و 

کارفرمایی نرسیده است.
این در حالی اســت که هر ساله برای 
تعیین دستمزد سال آینده کارگران، 
نشســت های مقدماتی و کارشناسی 
نماینــدگان کارگــری و کارفرمایی 
تقریبــا از آذرماه آغاز می شــود و به 
رغم فرصت کوتاه آغاز نشســت های 
کارگروه مزد 9۸ هنوز جلسه شواری 
عالی کار بــرای تعیین تکلیف قدرت 
خرید از دســت رفته جامعه کارگری 

در سال 9۷ برگزار نشده است.

   قدرت خرید کارگران در سال 9۷ 
چقدر کاهش یافت؟

بر اساس محاسبات اعضای کارگری 
عضوی شــورای عالــی کار، پس از 
چانه زنی های نماینــدگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت در جلسات پایانی 
سال گذشته شــورای عالی کار برای 
تعیین دستمزد سال 9۷ و در نهایت 
افزایش 19.5 درصــدی حقوق پایه 
کارگران حداقلی بگیر، در سال جاری 
دســتمزد کارگران فقط توانست 50 
درصد از هزینه معیشــت را پوشش 
دهد. بعد از آن نیز بــه دلیل افزایش 

چشــمگیر نرخ ارز و افزایش ســطح 
عمومــی قیمــت ها، قــدرت خرید 
کارگران به حــدی کاهش یافت که 
در فاصله بیش از هفت ماه گذشــته 
دســتمزد کارگران نهایتا بین 32 تا 
33 درصد از هزینه های زندگی آنها را 

پوشش می دهد.
با این محاسبات، فاصله 50 درصدی 
دستمزد تا معیشت، از ابتدای امسال 
به حــدود ۷0 درصــد افزایش یافته 

است.
البته نماینــدگان کارگری معتقدند 
تا پیش از رشــد اندک قدرت خرید 

کارگران به نســبت رشــد قیمت ها 
در سال جاری، از ســال 91 با نمایان 
شدن آثار اجرای بد قانون هدفمندی 
یارانه ها، دستمزد کارگران فقط کفاف 
3۷ درصد هزینه زندگــی کارگری 
را می داد که این ســطح پوشش در 
دســتمزد امســال با افزایش اندک 
قدرت خرید بــه 50 درصد افزایش 
یافت اما نوســانات اقتصادی دوباره 
فاصله دستمزد تا معیشت را افزایش 

داد.
با این حال، وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی متعهد شد نشست شورای 

عالی کار را با قید فوریت برای بررسی 
راهکارهای افزایش ســطح معیشت 
جامعــه کارگری با حضور شــرکای 
اجتماعــی برگزار کند کــه تاکنون 
برای برگزاری این نشســت دعوتی 
از نمایندگان کارگــری و کارفرمایی 

صورت نگرفته است.
23 تیرماه امســال در حالی که فقط 
چهار ماه از ابتدای سال می گذشت، 
نمایندگان کارگری عضو شورای عالی 
کار طی مکاتبه با وزارت کار به دلیل 
شــرایط ویژه اقتصادی، درخواست 
بازنگری در دستمزد 9۷ را ارائه دادند.

نشست جبران هزینه معیشت کارگران این هفته تشکیل می شود؟  

کارگران در انتظار !

مهر
گـــزارش
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هیچکس پاسخگوی گرانی لبنیات نیست
ایرنا:  وزیر جهادکشاورزی در حالی در روزهای گذشته به گران فروشی دامداران اذعان کرده است که دبیر 
انجمن صنایع لبنی کشور می گوید کارخانجات لبنی در کنار افزایش هزینه های بسته بندی و حمل و نقل، 

هر کیلوگرم شیرخام را 2400 تومان از دامدار می خرند.

محمد حجتی نهم آبان ماه در بیان علت گران شدن فرآورده های لبنی در هفته های اخیر اعام کرد که دامداران هر 
کیلوگرم شیر خام را بین 1950 تا 2100 تومان به کارخانجات می فروشند؛ اما در حالی که قیمت مصوب شیرخام 
15۷0 تومان است کارخانجات لبنی می گویند دامداران حتی با همین نرخ 2100 تومانی هم شیر به آنها نمی فروشند 

بلکه آن را حدود 900 تومان گران تر از قیمت مصوب خریداری می کنند.
با این اوصاف با وجود اینکه قیمت شیرخام برای تامین نظر دامداران و صنایع لبنی توسط دولت پس از گذشت نزدیک 
پنج سال افزایش یافت و به 15۷0 تومان رسید، اما قیمت فرآورده های لبنی همچنان رو به افزایش بوده و در دو ماه 

گذشته این روند متوقف نشده است.
پیگیری خبرنگار ما نشان می دهد تنها در چند هفته گذشته برخی شرکت های لبنی قیمت هر لیتر شیرخام سه تا 
3.4 درصد چربی را از 3۸00 تومان به 4000تومان و به یکباره طی هفته اخیر به 4300 تا 4500 تومان افزایش داده 
اند؛ آمار رسمی بانک مرکزی نیز می گوید که در مهرماه متوسط نرخ تورم در گروه لبنیات باالتر از نرخ تورم ماهانه 

بوده است.
از این رو هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولتی هنگامی که وزیر جهادکشاورزی با پرسش خبرنگاران درباره 
افزایش قیمت محصوالت لبنی روبرو شد، اظهار داشت: از زمان قیمت گذاری شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار تاکنون 
)مرداد 9۷(، به دلیل هزینه های تمام شده تولید در صنعت دامداری هر کیلوگرم شیرخام به طور متوسط با قیمت دو 

هزار تومان به صنایع و کارخانجات لبنی به فروش می رسد.
حجتی بر این باور است که قیمت تمام شده محصوالت لبنی با توجه به نرخ پایه شیرخام به طور مجدد توسط ستاد 

تنظیم بازار بررسی و نتیجه آن بزودی اعام می شود تا به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اجحاف نشود.
بنا به گفته وزیر جهادکشاورزی، آنچه در بازار سبب افزایش قیمت فرآورده های لبنی شده، هزینه های بسته بندی و 
مواد اولیه کارخانجات است و از این رو کارشناسان وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم 

بازار قیمت تمام شده لبنیات را با توجه به قیمت پایه شیرخام در دست بررسی دارند.
در ایــن پیوند، »رضــا باکری« دبیــر انجمن صنایع لبنی کشــور در توضیح شــرایط حاکــم بر بازار 
لبنیات کشــور اظهار داشــت: اکنون 450 کارخانه لبنی در ســطح کشــور فعالند و حدود 120 هزار 
 نفر به شــکل مســتقیم و 400 هزار نفر غیرمســتقیم در بخش های پخش و حمل و نقل این صنعت

 اشتغال دارند.

وزیرجدید کار در حالی از برگزاری نشست شورای عالی کار در 
هفته جاری برای بررسی راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید 
کارگران خبر داده بود که هنوز از شرکای اجتماعی برای تشکیل 

این جلسه دعوت نشده است.
 شنبه هفته گذشته پس از اینکه شریعتمداری بر کرسی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد، در فاصله کمتر از 24 ساعت، 
نخستین نشست خود را با تشــکل های کارگری و کارفرمایی 

برگزار کرد.

 به رغم فرصت کوتاه 
آغاز نشست های 

کارگروه مزد 9۸ هنوز 
جلسه شواری عالی 

کار برای تعیین تکلیف 
قدرت خرید از دست 

رفته جامعه کارگری در 
سال 9۷ برگزار نشده 

است.
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آغاز ثبت نام استارت آپ ویکند دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
بنیاد نیکوکاری جمیلی در نظر دارد »استارت آپ ویکند جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان« را با 
همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و بنیاد حامیان دانشگاه تهران در روزهای ۳۰ آبان و یک و 
دوم آذر ۹۷ برگزار نماید. از کلیه عالقمندان حوزه کسب و کار دعوت می شود از ۱۱ آبان ماه با ثبت نام 
در سایت www.ysa-persia.com در این رویداد شرکت و برای ایجاد یک کسب و کار مستقل 

تالش کنند. جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در دومین سال برگزاری نگاهی متفاوت در حمایت 
از ایده های شرکت کنندگان خواهد داشت. حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان همکار و 

برگزار کننده استارت آپ ویکند موجب ایجاد زنجیره ارزشی از ایده تا محصول و بازار در دومین جشنواره شده 
است. در همین راستا پس از امکان سنجی علمی ایده های ثبت شده جشنواره در مرحله اول، ۵۰ ایده برای حضور در 

استارت آپ ویکند انتخاب می شوند و سپس از عالقمندان به حوزه های کسب و کار مانند متخصصان برنامه نویسی، طراحان گرافیک 
و سایت، فارغ التحصیالن رشته های کسب و کار، مدیریت و تمام کسانی که با بازار و مقدمات ایجاد یک کسب و کار آشنایی دارند دعوت 
خواهد شد تا با این ۵۰ نفر تیم تشکیل دهند و با همراهی متخصصان و راهبران کسب و کار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در یک 

آخر هفته شاد و پر از انرژی روی تکمیل ایده خود کار کنند.
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   گام اول: از خودتان 
این سواالت را بپرسید

کارآفرینــان اجتماعی به 
دنبال دستیابی به اهدافی 
هســتند کــه متفــاوت 
از آن چیــزی اســت که 
کارآفرینــان ســنتی به 
دنبال آنند. بنابراین برای راه اندازی کسب 
 و کار اجتماعی )بنــگاه اجتماعی( باید 

سوال های متفاوتی از خودتان بپرسید: 

   شما دقیقا می خواهید چه مشکلی 
را حل کنید؟

کارآفرین اجتماعی می خواهد با استفاده از 
توان بازار برای یک یا چند مشکل اجتماعی 
راه حل ارائه دهد. اینکه شما بدانید دقیقا 
کدام مشــکل را می خواهید هدف قرار 
دهید در تمامی مراحل کســب و کارتان 
نمود پیدا می کند. به عنوان مثال شرکت 
D.light  ســلول های خورشیدی برای 
 تولید برقی خلق کرده کــه می تواند در 
خانه ها از ان استفاده شود. به این ترتیب 
مشکل تامین برق دو میلیارد نفر در سراسر 
جهان که به منابع انــرژی تجدید پذیر 

دسترسی ندارند، حل می شود.

   مدل کسب و کار شما چگونه است؟
کسب و کارهای اجتماعی هنگام طراحی 
 مــدل کســب و کار خود با مشــکالت 
 ویــژه ای مواجــه مــی شــوند. گرچه 

شرکت هایی هستند که مدل کسب و کار 
مناسب خود را پیدا کرده اند، اما بسیاری از 
کسب و کارهای جدید با این چالش مواجه 
می شوند که در هنگام بروز بحران مالی 
 به سودآوری بیشــتر اهمیت به دهند یا

 ارزش های اجتماعی که کسب و کارشان 
ایجاد می کند؟

»اگر کارآفرین اجتماعی باشــید، هنگام 
بحران چه عکس العملی نشان می دهید؟ از 
ارزش های اجتماعی کسب و کار می گذرید 
و سعی در نگه داشتن سرمایه تان می کنید 
یا بــا حذف بعضــی از مخارج و چشــم 
پوشی از سود سعی در حفظ ارزش های 

اجتماعی تان خواهید کرد؟«

   چگونه می خواهید میزان تاثیر 
کســب و کارتان بر حل مشکالت 

اجتماعی را بسنجید؟
زمانی که هدف اصلی کســب و کارتان 
مشخص شد و مدل کسب و کار مناسب 
خود را نیز خلق کردید بایــد از خودتان 
بپرسید : چگونه میزان تاثیر ارزش های 
خلق شده خود را اندازه بگیرم؟ این پرسش 
مخصوصا زمانی مهم می شود که سرمایه 
گذاران می خواهند بداننــد که عالوه بر 
مسائل مالی و ســودآوری به چه میزان 
توانسته اید مشــکالت اجتماعی را حل 

کنید.
ابزارهایی ماننــد B lab وجود دارند که 
به کارآفرینان اجتماعی کمک می کنند 
میزان تاثیر راه حل های ارائه شده توسط 
آن ها در حل مشــکالت اجتماعی اندازه 

گیری شوند.

   چگونه می خواهیــد خود را به 
دیگران معرفی کنید؟

کارآفرینان اجتماعی باید یک داســتان 
خالقانه برای شرح چشم انداز کسب و کار 
خود طرح کنند. داستان شما باید بتواند 
ماموریت اصلی و مراحل کسب و کارتان را 
به گونه ای جذاب و متفاوت برای مشتریان 
و سرمایه گذارانتان شرح دهد. به عنوان 
مثال، شیرینی پزی گریستون، که هدف 
اصلی آن استخدام افراد کم توان است، یک 

جمله معروف برای معرفی کسب و کار خود 
وارزشی که ایجاد می کند دارد: »ما افراد را 
استخدام نمی کنیم تا برای ما کیک درست 
کنند، ما کیک درست می کنیم تا بتوانیم 
افراد را استخدام کنیم.« این جمله به طور 
هوشمندانه ای ماموریت اصلی گریستون 

را بیان می کند.
آیا شما هم می توانید یک جمله عالی برای 

کسب و کار خودتان پیدا کنید؟

   گام دوم: سرمایه مورد نیازتان را 
تامین کنید

 همه از ایده کســب و کاری شما تعریف 
می کنند و خودتان هم می دانید که این 
یک ایده فوق العاده است، بنابراین برای 
تامین سرمایه مشکل چندانی نخواهید 

داشت، اینطور نیست؟
نه! شما کامال در اشتباهید. گرچه کسب 

و کارهای اجتماعی در نهایت باید بتوانند 
خودشان به سودآوری برسند و نیاز مالی 
شان را تامین کنند اما در ابتدای راه باید 
بتوانند درست مانند کســب و کارهای 
سنتی به طریقی ســرمایه اولیه خود را 

تامین کنند.

   طرح کسب و کار خود را بنویسید
حاال می توانید از راه های مختلفی که در 
زیر به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم، 

سرمایه تان را تامین کنید:

   1 .  شــرکت در رویدادهــای 
استارت آپی برای یافتن سرمایه گذار

اخبار و رویدادهای استارت آپی شهر خود 
را دنبال کنید و هرگاه رویدادی مناسب 
برای ایده خود یافتید حتما در آن شرکت 
کنید. ســرمایه گذاران زیادی نیز در این 
 رویدادها حاضر می شــوند تــا بهترین 
ایده ها را شناســایی کنند. شما هم می 
توانید یکــی از آن ها باشــید. از فرصت 
شــبکه ســازی ای که ایــن رویدادها 
 در اختیارتــان قــرار می دهنــد غافل

 نشوید!

   2 . پیوستن به شتابدهنده ها
شتابدهنده ها امکانات و منابع اولیه برای 
شروع کســب و کار را در اختیارتان قرار 

می دهند .

   3 . استفاده از کمپین های سرمایه 
)Crowdfounding(  گذاری جمعی

 این کمپین ها به صاحبــان ایده کمک 
می کنند تا سرمایه اولیه خود را از طریق 
افرادی که درآینده به احتمال زیاد جزو 
اولین مشتریان آن ها خواهند بود، تامین 
کنند. البته شما باید قبل از پیوستن به این 
کمپین ها برآورد درستی از هزینه های 
اولیه خود داشته باشید و تمام مراحل قبل 
از راه اندازی کسب و کار مانند خلق مدل 
کسب و کار و نوشتن طرح کسب و کاری 

خود را پشت سر گذاشته باشید.

   4 . گرفتن وام
اگر فکــر می کنیــد نیازمند ســرمایه 
زیادی هستید و یا از روش های باال نمی 
 توانید مبلغ مورد نظرتان را تامین کنید
 می توانید با نوشتن یک طرح وام و ارائه آن 

از بانک وام بگیرید.

اگر دغدغه جامعه را دارید بخوانید؛   

چگونه کارآفرین اجتماعی شویم؟

اگر فکر می کنید 
نیازمند سرمایه

 زیادی هستید و یا از 
روش های دیگر 

نمی توانید مبلغ مورد 
 نظرتان را تامین کنید
 می توانید با نوشتن 

یک طرح وام و ارائه آن 
از بانک وام بگیرید.

کارآفرین اجتماعی فردی است که یک مشکل اجتماعی را 
تشخیص می دهد و از مفاهیم کارآفرینی برای سازماندهی، 
ایجاد، و مدیریت سرمایه برای ایجاد تغییر استفاده می کند. 
کارآفرین اجتماعی به حل مشــکلی می پــردازد که واقعا 
مشکل جامعه است و برای حل آن تقاضایی وجود دارد. قرار 
است برای حل مشــکل محصولی تولید شود. این محصول 
می تواند خدمات اجتماعی باشد و یا یک محصول تولیدی مثل 

سلول های خورشیدی.
اگر به دنبال کسب درآمد از یک کســب و کار هستید و در 
عین حال مسائل اجتماعی دنیای پیرامونتان شما را نگران 
 کرده اســت بهتر اســت یک کارآفرین اجتماعی شوید،

 اما چگونه؟

 
استارت آپ

رشد شرکت های استارت آپی ترمز ندارد

دلیری معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی بیان کرد: شرکت های 
استارت آپی و نوپا دانش بنیان از پشتوانه اندیشه و علم افراد فرهیخته برخوردار 

هستند و این موضوع باعث توقف ناپذیری آنان می شود.

علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و ســرمایه معاونت علمی در دومین گردهمایی 
سراسری مدیران صندوق کارآفرینی امید ضمن اشاره به این که این صندوق مانند اسمش 
باید در دل مردم امید ایجاد کند، اتفاقی که با عملکردی که شاهد هستیم رخ خواهد داد، 
گفت: کشورهایی که پیشرفت کرده و توانسته اند سرعت ویژه ای در رشد اقتصاد داشته 

باشند، بر فعالیت نخبگان در بستر فناوری های نوین تکیه کرده اند.
وی بیان کرد: کشور ما نیز در چند سال گذشته به نیروی انسانی توجه ویژه تری داشته و 
قانون حمایتی را در این راستا ایجاد کرده است. در راستای این قانون تکالیفی مشخص شد، 
نهادهای مالی ای ایجاد شد و فعالیت هایی آغاز شد که موجب عملکردی بودیم که امروز در 

زندگی روزمره مردم مشهود است.
دلیری ضمن اشاره به این که امروز بیش از ۳۷۰۰ 
شــرکت دانش بنیان در ایران وجود دارد، گفت: در 
شرایط اقتصادی کنونی کشور که شرکت های سنتی 
با سرعت رشــد پایینی مواجه بوده اند، شرکت های 
دانش بنیان رشد قابل توجهی داشــته اند. در رصد 
معاونت علمی رشــد باالی ۱۵ برابری برخی از این 

شرکت ها را شاهد بوده ایم.

   اقتصاد دانش بنیان پایه اصلی اقتصاد مقاومتی
وی با اشــاره به تمرکز مقام معظم رهبری در موضوع 
اقتصاد دانش بنیان کــه در مقوله اقتصــاد مقاومتی 
مطرح است، گفت: هر فعالیتی که با بستر دانش و فکر 
همراه باشد، روزبه روز رشــد می کند و این رشد شرایط 
رقابت پذیری را ایجاد خواهد کرد. وقتی شرکت های موفق 
دنیا جایگاه خود را به شرکت های با پایه دانشی داده و حرف 
اول را در دنیا می زنند، درمیابیم که دانش، فکر و اندیشه بر 

سرمایه فیزیکی برتر است.
معاون توسعه مدیریت و ســرمایه معاونت علمی بیان کرد: امروزه در دنیا کارخانه های 
تولیدی و خودروسازی شرکت های نخست دنیا نیستند، بلکه پلتفرم های استارت آپی 
و شرکت های با بستر دانشــی حرف اول را می زنند. در کشور ما نیز همین بستر در حال 

شکل گیری است. 
به گفته وی، زمانی شرکت های بزرگ کشور در زمینه پتروشیمی، سیمان، خودروسازی 
و غیره بود، اما با بررسی تازه ای می توان دریافت که رشد این شرکت ها امروزه حتی رو به 
نزولی می رود. درحالی که استارت آپ هایی ظرف یک سال تحولی در حوزه تخصصی خود 
در کشور ایجاد کرده و بیش از چندده هزار شغل ایجاد می کنند. درحالی که کل دارایی آنها 

یک سامانه یا یک پلتفرم است.
دلیری فضای دانشگاهی کشور را متغیر از گذشته دانست و بیان کرد: اساتید و دانشجویان 
ما امروزه به این درک رسیده اند که برای بهره برداری بهتر از علمشان باید به سمت تاسیس 
شرکت های دانش بنیان پیش روند. همان طور که ســال های گذشته بانک ها به عرصه 

استارت آپی اعتماد نمی کردند اما امروز استقبال آنها رو به گسترش است.
وی بیان کرد: در شــش ماهه گذشــته بانک های ما ۳۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به 
شرکت های استارت آپی پرداخته اند. این نشان دهنده این موضوع است که اعتماد الزم 

ایجاد شده است که جوانان می توانند تحول ایجاد کنند. 

   صندوق کارآفرینی امید به حمایت از شرکت های نوپا می پردازد
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی با اشاره به تفاهم نامه مشترکی که پیش ازاین 
با صندوق کارآفرینی امید به امضا رسیده اســت، گفت: این تفاهم نامه برای حمایت از 
شرکت های کوچکی بود که تازه در نظر دارد قدم در این راه بگذارند. چراکه این شرکت ها 

بیشتر نیاز به حمایت دارند.
وی بیان کرد: این تفاهم نامه برای ایجاد یک فهم مشترک بود. درحالی که اعتقاد داریم بستر 
فعالیت این صندوق اشتغال است، اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی هم برای معاونت 

علمی و هم گردانندگان این صندوق از اولویت بیشتری برخوردار است.
دلیری تاکید کرد: توقع ما این است که توجه به اســتارت آپ ها و فضای دانش بنیان به 
استان های کشور تزریق شده و این تکلیف ایجاد شود که اولویت سرمایه گذاری و حمایتی 
ما دانش بنیان کشور است که بتوانیم تولید علمی داشته باشیم. این تولید به عقب بازنخواهد 
گشت، چراکه پشت آن افراد فرهیخته و دارای اندیشه هستند. استارت آپ موفق دارای رشد 

هفتگی است، پس هیچوقت بدهکار بانکی نخواهد بود که موجب نکول شود.
وی تکلیف عمومی ای که در وظایف صندوق کارآفرینی امید باید در نظر گرفته شود را ایجاد 
فایل بررسی متفاوت برای استارت آپ ها و فعالیت های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: باید 

کارشناسانی در این عرصه قرار بگیرند که نسبت به استارت آپ ها شناخت داشته باشند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی ادامه داد: در موضوع ضمانت نامه، باید به 
موضوعاتی مانند منابع انسانی، بازار شرکت، واحد تحقیق و توسعه و غیره توجه کرد. چراکه 
یک فکر ارزش باالتری از اسناد ملکی دارد. ضمن اینکه معاونت علمی نیز این نوع فعالیت ها 
را از طریق صدور ضمانت نامه به وسیله صندوق های پژوهشی و فناوری حمایت خواهد کرد. 
در سال گذشته باالی هزار و 8۰۰ ضمانت نامه از طریق شش صندوق پژوهش و مشاوره ای 

موردحمایت معاونت علمی صادر شده است که حتی یک مورد نکول نداشته است.
وی بیان کرد: اگر همت کنیم اقتصاد کشور بر پایه دانش، فکر و فناوری باشد، می توانیم 
کشوری باشیم که سرعت رشدمان از کشورهای پیشرفته نیز بیشتر باشد. چراکه بستر 

نیروی انسانی در ایران بسیار برجسته است. 
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One of the notable subdivisions of this 
industry is rural tourism. This kind of 
tourism has played a considerable role 
in attracting tourists and in helping 
economic activities all around the world. 
Iran is no exception. In this regard, among 
the cities of Iran, villages of Isfahan have a 
good potential for rural tourism.
Chadegan
Chadegan or Chaladegan is a city in 
Isfahan, in the center of Iran. Chadegan 
composed of two parts: Chad and Gan, 
chad is a Turkish word and it means 
grooves, crevices, and Gan are a suffix. 
Locating the old chadeghan in the 
middle of the small valley is identical to 
it’s meaning. The history of this area is 
not very clear, but what is certain is that 
in the era of Shah Abbas Safavid with 
the immigration of Turkish language 
people to this area by Shah Abbas I and 
also by having a natural position and 
proximity to the river, this area was very 
appropriate to settle in. Zayanderood 
entertainment Village is one of the most 
beautiful promenades in the province 
and it is located along the dam Chadegan, 
on the shore of the lake, behind the dam 
with abundant recreational facilities 
and beautiful scenery of nature tourism, 
which is one of the prime attractions 
of the province. The complex has so 
many amenities such as marinas, sailing, 
sports grounds, commercial complex, 
restaurant, traditional coffee shop and 
the pool. Also this complex is equipped 
with Family seat platforms, riding club 
for training and equestrian for guest, 
village’s port sailing with devices such 
as pedal boating, motor boating and a 
marine buses, restaurant for receiving 

the guests, swimming pool according 
to with common standards which can 
be used for ladies and gentlemen in 
different times. Sports fields for football, 
volleyball, basketball, tennis and ping-
pong, helicopter landing and dramatic 
flights. Some predictions have been made 
for constructing riding bike road and 
cable car.
Rayan Tourism Village
The ‘Rayan Tourism Village‘  is located 
30 km from Natanz on the foothill of 
Karkas Mountains in Isfahan province.
The executive operations of the project 
launched in 2009 in an area of 100 
hectares and completed in 2013.
The first phase of the project included 30 
villas, a traditional restaurant, a teahouse, 
a fast food, an artificial lake and cycling 
and horse racing tracks.
The cable cars and ski resort of the 
village were built in the second phase of 
the project and a five-star hotel will be 
constructed in the third phase.The village 
is 2,500 meters above the sea level.
Abyaneh Village
Abyaneh is a beautiful historic village 
at the foot of Karkass mountain and at a 
distance of 28 km, 70 km to the southeast 
of Kashan and 40 km to Natanz. This is a 
village of living traditions, architectural 
styles (all in red clay), and probably the 
most interesting example of human 
adaptation to nature, wherein one 
can transcend the boundaries of time 
and space and experience the ancient 
civilization and culture of Iran. The village 
is compact, with narrow and sloped 
lanes, and houses located on the slope 
as if placed on a stairway. Here, the roofs 
of some houses are used to serve as the 
courtyard for other houses higher up on 
the slope. The language spoken by the 
literate people of Abyaneh is Parthian 
Pahlavi. They are deeply committed to 
honoring their traditions. No matter how 
well educated a person from Abyaneh 
might be, he or she puts on the traditional 
Abyaneh costume on coming back to 
the village from anywhere in Iran. The 
women’s traditional costume consisting 
of a scarf with floral motifs and pleated 
pants is particularly attractive. The 

Abyaneh woman is inseparably attached 
to her wedding gown inherited from her 
mother and is expected to pass it on to 
her daughter. It bears such an intrinsic 
value of her that she wouldn’t sell it at any 
price.This village is one of the well known 
in Esfahan province, The architectural 
facet in this village along with the rituals 
and apparel of its inhabitants is a sight to 
witness. The Jame’ mosque of this vicinity 
with its historical wooden altar dating to 
776 AH, and its wooden pulpit dating to 
466 AH. and an inscription in the ‘kufi’ 
script is greatly valued both as a historical 
and religious monument.
Garmeh Village
Garmeh is an oasis located in the central 
desert of Iran, (known as Dasht-E-Kavir 
in Persian). Garmeh is east of Isfahan 
Province and located in the south of 
the Khur city, 35 km to be exact.The 
documented history of human settlement 
in the area is as far back as 4000 years 
but there exists some relatively reliable 
evidence that suggests human habitation 
as far back as 7000 years.This beautiful 
village has also so many attractions 
which make it a popular spot for so many 
tourists from all around the world. It has 
beautiful palm trees in the southern flank 
of the village and has perfect weather in 
the spring, fall and the winter. There is 
an old 4 story citadel in Garmeh which 
dates back to the Sassanid period and 
is the center of attention for so many 
archeologists.The meandrous alleys 
of Garmeh which are decorated with 
beautiful Sabbats have attracted so many 
filmmakers to Garmeh in the recent years.  
The Garmeh lakes are habitats for ducks 
in spring and the winter and the hills are 
home to partridges.There is a natural 
water spring which has been running for 
thousands of years and creates a good 
ecosystem for different types of small 
fish. There are elephant-like mountains 
around Garmeh with red soil which is 
believed to be because of iron mines. The 
starry nights and the pleasant silence 
mixed with the sound of water and the 
movement of palm trees attract many 
tourists from all around the world to visit 
Garmeh.
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The Vali Castle 
: A Monument 
of Qajar Period 
in Ilam City

The Vali Castle was built 
in the year 1326 (Lunar 
Hegira) on the order of 
Gholamreza Khan Fili in 
an area called Hossein 
Abad Fili which was 
known as the Upper 
Village, on the hill of Chega 
Mirak in the middle of a 
mountain of the Ilam 
region, west of Iran.
 The castle has a height 
of about 4 meters with 
the facade facing south 
and almost trapezoidal 
in shape with the 
foundations equal to 1466 
/ 01 square meters and 
1363 / 4 square meters of 
internal courtyard area.
On the north side there is 
a main hall (shahneshin) 
whose dimensions and 
internal dimensions are 
larger than the other 
rooms. At the center of 
the living room there is a 
small fountain decorated 
around and inside with 
marble that during the 
reconstruction was 
embellished with colored 
tiles.
This fountain was built 
near a spring which at that 
time was rich in water but 
with the passage of time it 
dried up. The presence of 
cross-linked parapets in 
turquoise bricks, covered 
terraces on the south 
side, along with lattice 
windows with colored 
glass, the columns with 
circular section, the 
ones carved in the iwan, 
the vaulted arches, the 
decorations and the 
workings on of them with 
colored tiles, the tall and 
ancient pine trees and 
the rectangular fountain 
in the anterior space, all 
these elements gave the 
castle a scenic look. Most 
of the rooms had internal 
communication and were 
built one inside the other.
Today the castle has 
twenty large rooms, 
five small, four iwan 
and two small terraces 
on the south side. The 
east and west sides are 
completely identical to 
each other, compared to 
the courtyard floor they 
have a height difference 
of about 80 centimeters 
and with four stone steps 
connect with the floor 
of the rooms and the  
iwan.
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where to stay

The 3-star Abyaneh Hotel is in a village in 
the central district part of Natanz County in 
Isfahan. Abyaneh is one of the oldest villages 
in Iran. Abyaneh people have preserved the 
characteristics of ancient Persian language 
which belongs to the language of Sassanian. 
Since 2005, the village has been undergoing 
archaeological excavations. Additionally, they 
have built the houses in a way that the roofs of 
the lower house are the yard of the upper ones. 
It seems like a multi-storey village. Houses 
are with sash windows and porches. Red soil 
covers the exterior facade of the walls. The 
red soil has a particular structure which gets 
harder and harder when it rains.
It is located in a 45-kilometer distance from 
the northwestern part of Natanz, Isfahan. It 
is a 3-star hotel that has been built in 2008 
with an area of 2500 square meters. In order 
to preserve their character, they have used 
local materials of Abyaneh in the structure of 
the hotel. This 4-storey building has 35 fully 
equipped units and rooms. It has a view of 
the mountain. Therefore, you can enjoy the 
landscape.
It has rooms with a capacity of one to five 
people and a six-person capacity suite. Each 
room also has a telephone, TV, fridge, local 
and western toilet, minibar, and bathroom. 
The hotel has praying room, restaurant, 
and traditional tea house. It offers services 
such as laundry, room service, 24-hour front 
desk, and ATM. Remarkably this hotel has a 
restaurant and a traditional tea house. Free 
WiFi is also available in rooms and lobby. 
Notably, breakfast is included.Today, tourism is considered as one 

of the major economic activities in 
many courtiers. Given the financial 
resources devoted to and the 
workforce involved in tourism, it 
has appeared as a global thriving 
industry. Aaj Restaurant:Great Place To 

Eat Something Else

where  to eat

Masked23, Isfahan Province, Iran: Great place
The food is great; some of the best in Isfahan 
and the staff is lovely. Recommended the pizzas 
really the showstopper but the burger are quite 
wonderful as well. In addition, do not forget the 
mojito!
Stephaniedev, Utrecht, The Netherlands: 
Good restaurant if you want to eat something 
else
We had dinner at Aaj and both the atmosphere 
and the food pleasantly surprised us. The 
restaurant looked very nice and modern. We 
went here because we wanted a change from the 
traditional Iranian food. The huge pizza was great 
(we were not quite sure if it contained tomato 
sauce) and the large plate of pasta bolognese was 
tasty (even though the pasta was a bit soft). Good 
place to go when you are craving some different 
food, but not completely the same quality as truly 
Italian pizza/pasta. The prices are a bit higher 
than in other restaurants but nothing too crazy. 
Afsoun N,Annandale, Virginia: A great place 
to eat!
Great restaurant to eat Italian! I have been here 
more than once all their food is tasty! I have tried 
the Bolognese with penne, chicken cheeseburger, 
pizza and more. If you like Italian and had enough 
of the typical Persian food, you should come 
to Aaj.It is a modern restaurant located in a 
shopping mall, nice shops on the upper levels.
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Exports from the western 
province of Kermanshah 
during the 7 months of the 
current Iranian calendar 
year (beginning on March 
21) experienced 47% growth 
compared with the same 
period last year.Addressing 
the non-oil exports 
development work group 
session Saturday, Governor-
General of Kermanshah 
Houshang Bazvand said the 
average of non-oil exports 
growth has been 13.5% during 
this period.Kermanshah 

has exported non-oil goods 
worth $1.6b, he said.He also 
underlined the importance 
of preparing the export 
infrastructures for promoting 
exports in the province. 
Meanwhile, the managing 
director of Kermanshah 
customs Khalil Heidari said 
that exports of transited goods 
had 28% increase compared 
with the same period last year.
He went on to say that goods 
worth $436m have been 
transited from Kermanshah 
customs. 

Iran 
accounts for 
96% share 
of saffron 
export in 
world
Chief Executive of the 
Central Organization 
for Rural Coopera-
tives of Iran Hossein 
Shirzad said that 
Islamic Republic of 
Iran accounted for 
96 percent share of 
saffron exports in the 
world in the last year 
(concluded March 20, 
2018).
With producing more 
than 88 percent of 
saffron in the world, 
Islamic Republic of 
Iran stands at the first 
rank in the world-
wide, he said and put 
Iran’s exports share 
of saffron in the world 
at 96 percent in the 
past year.
Speaking in a sympo-
sium entitled ‘Target-
ed Intervention Strat-
egy in Saffron Market’, 
he maintained, “saf-
fron should be priced 
logically within the 
framework of rules 
and regulations in or-
der to get lion’s share 
at the target markets.”
Saffron price expe-
rienced a consider-
able decrease in the 
past year (ended 
March 20, 2018) in 
such a way that Cen-
tral Organization for 
Rural Cooperatives 
of Iran, represented 
by the Ministry of Ag-
riculture, purchased 
approx. 67 tons of 
saffron in various 
grades.
According to statis-
tics, per capita con-
sumption of saffron 
in Iran stands at one 
gram, he said and put 
the annual consump-
tion rate of saffron in 
domestic consumer 
market at more than 
80 tons.Central Or-
ganization for Rural 
Cooperatives of Iran 
was set up in 1969 
as Public Joint Stock 
Company with the 
aim of developing ru-
ral and agricultural 
and rural sectors.
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Non-oil exports from western 
province up %47

“Iran has been sanctioned for more 
than 40 years. It is not something 
new,” Seyyed Hossein Moussavian, 
a former Iranian nuclear negotiator 
and Middle East policy specialist 
at Princeton University, told the 
Middle East Eye news portal on 
Friday.
“Iran is the most experienced 
country in the world [at] handling 
sanctions. I don’t believe any other 
country in this region has the 
experience, capacity or scale to 
resist against sanctions,” he added.
Moussavian said Iran “would have 
a hard economic time” as a result 
of the sanctions and may take a 
small hit. “It is a very important 
objective of Iran’s political security 
to manage an economy minus oil,” 
he added.
The sanctions would do nothing to 
deter Iran’s conventional weapons 
industry, he added.
“The Iran-Iraq war in the 1980s 
pushed Iran to go for self-
sufficiency in production of 
conventional weapons. Today, Iran 
is the most powerful country in the 

region for producing conventional 
arms – from tanks to airplanes to 
jet fighters, missiles, everything,” 
he said.
The United States exited a 
multilateral nuclear agreement 
with Iran in May, and threatened to 
reinstate all sanctions that had been 
lifted under the accord.
Washington re-introduced the 
first round of sanctions in August. 
The next round, which targets the 
country’s energy sector among 
other things, is bound to take effect 
as of November 5.
Other parties to the deal -- the UK, 
France, Russia, China, and Germany 
-- have collectively censured the 
US withdrawal, stressing that the 
agreement has been ratified in the 
form of a United Nations Security 

Council, and thus the US departure 
violates international law.
Kenneth Katzman, a senior Iran 
analyst at Congressional Research 
Service, which conducts research 
for the US Congress, also ruled out 
that the bans could diminish the 
Islamic Republic’s regional role.
“There’s no observable linkage 
between sanctions and Iran’s 
economic performance and its 
regional operations,” he said.
“Iran has been at the same level of 
regional activity as it was before 
these sanctions started,” he added.
Tehran has made fighting terrorism 
on the national and regional level 
a priority, and has been helping 
Iraq and Syria in their anti-terror 
efforts at Baghdad and Damascus’ 
respective requests.

Southern Gas Corridor 
exempted from anti-Iran 
sanctions
 The new round of US sanctions against Iran 
will not apply to Southern Gas Corridor (SGC) 
project, reported Azeri media on .Southern Gas 
Corridor exempted from anti-Iran sanctions
“The Southern Gas Corridor has been included 
in the list of exceptions,” wrote Azertac on 
Saturday while citing to US Federal Register.
Iran has a 10 percent share in the project, which 
is intended to deliver gas from Azerbaijan’s 
Shah Deniz gas field to Europe via Turkey. 
The corridor was also exempted from the 
previous round of sanctions which were 
imposed in August. 
SGC is one of the priorities of the European 
Union (EU) and include the second 
development phase of Shah Deniz gas field, 
increasing the transfer capabilities of South 
Caucasus Pipeline, Trans-Anatolian Natural Gas 
Pipeline, and Trans Adriatic Pipeline in some 
European countries. 
The imposition of the new round of sanctions 
has already been started, and have faced the 
non-compliance of the global community.

PGSR Euro-5 gasoline 
output to cross 40 ml/d
The managing director of Persian Gulf Star 
Refinery (PGSR) said the facility’s Euro-5 
gasoline output is set to exceed 40 million liters 
per day within the next month.Mohammad Ali 
Dadvar said the facility, located in the city of 
Bandar Abbas, southern Hormozgan province 
is currently supplying a daily average of 30 
ml/d of Euro-5 gasoline, adding the strategic 
fuel’s output exceed 40 ml/d within a month.
He added that PGSR is currently producing 12 
million liters of Euro-4 diesel fuel and 1,200 
tons of liquefied petroleum gas (LPG) per day, 
adding that the amount of diesel fuel produced 
at the refinery will reach 14 to 16 million liters 
by the end of the current fiscal year (March 20, 
2019).The third phase of PGSR started a pilot 
run in October in a step toward increasing the 
country’s gasoline output and self-sufficiency 
in meeting domestic demand.According to 
Dadvar, efforts are underway to fully develop 
the phase by the end of the year
“Once the third phase goes on full swing, PGSR’s 
daily gasoline output will reach 40 million liters 
per day,” the official added.The key refinery 
was designed to help complete the value-
added chain in the oil and gas industries.PGSR, 
which is described as the Middle East’s largest 
refinery, is built in three phases. Each phase is 
designed to produce 12 million liters per day 
of high-octane gasoline and diesel, as part of 
efforts to wean Iran away from the fuels’ import.

Experts observe that contrary to 
the goals which the United States 
expects to achieve by renewing its 
sanctions against Iran, the bans 
would only have a limited effect on 
the country’s economy, while failing 
to affect its regional involvement.

Experts downplay effects of US 
sanctions on Iran economy

news

Russia Says Will ‘Do Everything 
to Preserve’ Intl. Trade Ties with 
Iran in Sanctions Era
 Russia strongly condemned a move by Washington to 
impose new sanctions on Tehran, stressing that Moscow 
will “do everything necessary to preserve and expand 
international trade and economic and financial cooperation” 
with Iran in the era of sanctions.
“We will do everything necessary to preserve and expand 
international trade and economic and financial cooperation 
with Iran despite the US sanctions,” the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation said in a statement on 

Saturday.
“We resolutely condemn the new destructive actions of the 
United States,” it added.
Following is the full text of the statement:
The new wave of anti-Iran sanctions announced by 
Washington is aimed at undermining the consistent efforts 
taken by the signatories of the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) on the Iranian nuclear program to preserve 
this agreement.
The course pursued by Washington to demolish 
international legal instruments of nuclear non-proliferation 
and arms control is cause for deep disappointment and 
increasing concern. The situation in the area of global 
security is deteriorating. The United States has now 

dealt another powerful blow to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, bringing it closer to 
collapse while hypocritically talking about the need to 
strengthen it.
We reject any unilateral sanctions bypassing UNSC decisions, 
especially when they are applied extra-territorially and 
concern the interests of third countries, as is the case with 
US restrictions against Iran. If Washington, as it claims, is 
indeed interested in negotiations with Tehran, the policy of 
sanctions pressure aimed at diminishing Iran’s economic 
and defense potential as well as undermining the internal 
political situation there must be revised immediately. Many 
years of experience show that it will be impossible to reach 
concessions with Iran by using pressure.

Iran is the most 

experienced 

country in the 

world [at] handling 

sanctions. I don’t 

believe any 

other country in 

this region has 

the experience, 

capacity or scale 

to resist against 

sanctions,” 

It is common for oil and gas fields to be joint-
owned by two or more countries, which 
often presents various challenges. There is 
a particular fervor over the need to focus on 
extracting from such fields, with international 
energy companies often invited to vie for 
generous extraction contracts.
Iran shares 26 oil and gas fields with its 
neighbors yet, due to a lack of technological and 
financial investment over the past years, Iran 
has been unable to extract a competitive amount 
of oil from such fields. This has led to their 
exploitation by Iran’s neighbors. Studies show 
that around 20 percent of Iran’s recognized 
oil reserves and 30 percent of its natural gas 
reserves are in joint fields.
So far, Iran has only been able to procure from 

ten of these 26 fields. Despite an increase in 
productivity in these fields – most notably in 
the South Pars, in the Persian Gulf – the Rouhani 
Administration has failed to acquire the capital 
and foreign technology needed to compete 
with, let alone acquire an edge over, neighbors 
in terms of procurements.The majority of Iran’s 
joint oil fields are located on the Iraqi border – 
Iran shares at least five oil fields with Iraq. Iraq, 
for its part, has a seven-year plan to increase 
oil production capacity and reach 1.2 million 
barrels per day (bpd). Its focus has been on 
those fields it shares with Iran and, in 2010, the 
Iraqi government invited Iran to invest in joint 
fields with the aim of increasing production and 
developing an equal production capacity.
However, Iran was unable to invest more 

in these joint fields due to a lack of financial 
resources. During the period in which heavy 
sanctions were placed on the Iranian energy 
sector, Iraq produced 295,000 bpd from joint 
fields with Iran, yet Iran was able to produce 
a mere 130,000 bpd in the same period. Iraq 
also managed to sign agreements with major 
international oil companies to increase its 
share from joint fields with Iran. Iraq revised oil 
contracts and added new conditions in order 
to attract oil companies, offering increased 
benefits in return for technological know-
how and investment. Iraq’s new contracts are 
more attractive for oil companies, while the 
fields themselves are geologically favorable for 
procurement. Iraq has a program to increase oil 
production from joint areas shared with Iran.

Iran’s joint oil fields could resolve regional tensions



Majlis speaker: US cannot bring 
Iranians to knees
 Iranian Parliament speaker Ali Larijani warned 
US that it would not be able to defeat the Great 
Iranian nation.Larijani made the remarks Sunday 
addressing Majlis (parliament) open session 
on the occasion of the 13th Aban (November 4, 
) named in Iran as the Student Day, which marks 
the take-over of the US embassy in Tehran.US has 
been interfering in Iran's internal affairs for about 
80 years, Larijani said, adding, 'We have seen 
many examples of crimes and treasons against 
Iran.' Iranians will show US President Donald 
Trump that he will not be able to bring them to 
their knees, he said, citing the fate of former Iraqi 
dictator Saddam Hussein.Just as they defeated 
Daesh terrorists, Iranians will cause regret for 
criminals in the White House.Today all nations are 
outraged by US authoritarianism and are seeking 
to get rid of this evil government, said Larijani. 
Germany reiterates support for 
JCPOA
Germany is standing by Iran in supporting the 
nuclear deal known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), German Foreign Ministry 
quoted FM Heiko Mass as saying.
According to German Foreign Ministry Twitter 
message, Mass made the remarks Saturday 
in a phone call with Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif.
Germany is supporting JCPOA as long as Iran 
fulfills its obligations, Mass was quoted as saying.
Germany is ready to make intensive efforts to 
achieve this goal [preserving Iran nuclear deal], 
he said, adding that they also expect Iran to play a 
constructive role.
Iran's foreign minister on Friday night held 
separate phone conversations with Federica 
Mogherini, High Representative of the European 
Union for Foreign Affairs and Security Policy; 
Heiko Maas, Germany's Minister of Foreign 
Affairs; Margot Wallström, Swedish Ministry 
for Foreign Affairs; and Anders Samuelsen, 
Danish Minister of Foreign Affairs to discuss 
Washington's move to re-impose sanctions 
against Iran and Europe's attempts to counter the 
measures.
Zarif and Danish Minister of Foreign Affairs 
discussed the recent allegation of carrying out 
terrorist operations leveled by Denmark's police 
against Iran.
While dismissing the groundless claim, Zarif 
pointed to the Zionist regime's apparent attempts 
to damage Iran's relations with European 
countries and expressed Iran's preparedness to 
cooperate with the Danish security authorities to 
bring to light the plot.
Iran's foreign minister also reminded the 
responsibility of the Danish government to 
arrest and prosecute the terrorist group which 
has claimed responsibility for Ahvaz attack and 
described as unacceptable Danish government's 
support of the terrorists.

People, Students Stage Anti-US 
Rallies across Iran

The Iranian people from all walks of life, including 
school and university students, took to the streets 
to mark the anniversary of the US embassy 
takeover in 1979 and commemorate the National 
Day of Campaign against Global Arrogance and 
the National Student Day in massive rallies on 
Sunday.Participants in the annual rally in front 
of the former US embassy in Tehran known by 
the Iranians as 'the den of spies' carried placards 
deploring the US hegemonic policies in the world, 
and vowed to follow the path of late Founder of the 
Islamic Republic Imam Khomeini, and renewed 
allegiance to the Supreme Leader of the Islamic 
Revolution, Ayatollah Seyed Ali Khamenei.
They also blasted the US for non-commitment 
to its undertakings based on the 2015 nuclear 
deal with Iran, and called on the Iranian officials 
to keep vigilant against Washington's deception.
The Iranian ralliers carried placards reading 
words in opposition to any talks with the US and 
condemnation of the Trump administration's 
impudence.They also set fire to the US and 
Britain's flags and US President Donald Trump's 
effigy and in a symbolic move trampled upon 
the US dollar notes as Iranian officials are trying 
to replace it with other currencies to confront 
Washington's sanctions.The rallies were held 
one day after Ayatollah Khamenei referred 
to Washington's 40 years of hostility towards 
Iran, and stressed that his country had always 
won confrontations against the US.Ayatollah 
Khamenei made the remarks in Tehran on 
Saturday, addressing the Iranian students ahead 
of the National Day of Fighting Global Arrogance 
and the National Day of Students.
Ayatollah Khamenei pointed to the continued 
challenge between Iran and the US, said, "The 
enemy made every attempts against us, with a 
variety of actions; the US engaged in military, 
economic, and media warfare against us. Via all 
these actions, the US aspired, in vain, to regain its 
previous domineering status over Iran — that it 
enjoyed during the Pahlavi Regime."The truth 
is that, throughout the forty-year challenge, the 
defeated party has been the US, and the victorious 
party has been the Islamic Republic of Iran. The 
US is defeated because it has started the attacks 
without ever achieving the goals it pursued," he 
added.The Leader of the Revolution described 
US power as declining, and asserted, "Today, an 
overview of the situation of the US shows that 

the US's power is declining. The US is today much 
weaker than it was forty years ago."
"Many of US politicians believe that the US's soft 
power has degraded. It was the same during 
Obama’s presidency, but it is even more evident 
today during the current administration. The 
world opposes every decision the US president 
makes; not only the people but also the 
governments oppose him," he added.He referred 
to the liberal democracy as being exposed, and 
said, "Even liberal democracy is being exposed 
and disgraced. The current US president’s 
measures have made the situation worse for the 
US and liberal democracy, making them lose their 
remaining grace."
Ayatollah Khamenei underlined that the US 
hard power is also declining. "On the other hand, 
the US's hard power — that is, its economic 
and military power — is also declining. The US 
military force is largely confused; and as a result, 
they have turned to companies like Blackwater to 
advance their military purposes."
The Leader of the Revolution tapped on US 
economic crisis as another symptom of a decline, 
and said, "The same is true about the US economy. 
It suffers from more than 15$ trillion dollars 
public debt and 800$ billion budget deficit."
As another indication of the US defeat, Ayatollah 
Khamenei asserted, "The US failed to infiltrate 
the independence-seeking spirit among the 
Iranian youth. Our youth, across the country, have 
independence-seeking emotions. Some of them 
are not even very religious, but they are sensitive 
to the issue of foreign domination."
Indicating that today’s young generation in Iran, 
if not more exigent than the youth during the 
revolution, are not less vigorous, he reiterated, 
“These (independence-seeking) emotions have 
gradually spread to the youth in other countries, 
in particular, our neighboring countries, as well.
"Of course, the US regards Iran as responsible 
for a part of (anti-American sentiments), as 
neighboring countries oppose US forces. They 
blame us for that: Well, you have no right to 
blame us! The people of Iraq, Syria, Lebanon, 
Afghanistan and Pakistan hate you (the US 

government); are we responsible for it? Why does 
the US government not understand that nations 
detest it? They have been exploiting them, as a 
result, the people hate them."
Ayatollah Khamenei dubbed the US sanctions on 
Iran as futile, and said, "Through sanctions, the 
US sought to curb Iran’s economy; however, as a 
result of the sanctions, a movement towards self-
sufficiency expanded in Iran."
"The Iranian nation used to import products for 
many years, but now, they have developed a habit 
of producing everything."
Ayatollah Khamenei then added, "The US is 
declining. Everyone should know this. Those who 
incline to compromise are making impractical 
plans. This decline is not related to today or 
yesterday; rather it is a long-lasting situation. The 
US is doomed to degradation and perishment."
The Leader of the Revolution praised Iran’s 
growth despite enemies’ efforts to halt its 
progress, and said, "Contrary to the US decline, 
the Islamic Republic started from scratch and has 
been advancing during the past 40 years. Today, 
we witness a serious movement towards political 
and industrial independence in Iran."
Ayatollah Khamenei then advised the Iranian 
youth to be watchful in the face of US, and added, 
"I have some recommendations for the dear 
youth: First, never forget the US animosity and do 
not be deceived by their smile. Sometimes, they 
say they are not opposed to the Iranian nation, 
but to the Iranian government; they lie. The 
government of the Islamic Republic is nothing 
without the nation. The US animosity targeted the 
Iranian nation even before the revolution, via its 
agents inside Iran. Second, promote the theory of 
“Resistance against the fierce enemy.” This theory 
is practically and theoretically correct. Third, you, 
the youth, should regard yourselves responsible 
for the country’s development. Leave lassitude 
and fear and regard innovation as your duty. 
Know that the future of the Islamic Iran will be 
greatly better than the present time, and Iran will 
have the upper hand in international events. This 
is definitely true, and there is no doubt in it. You 
will see this future firsthand."

 Millions of people, including school 
and university students, in different 
cities across the country participated 
in massive rallies, chanting "Down 
with the US" and "Down with 
Israel" slogans to show their strong 
condemnation of Washington's 
policies against Iran.

Deputy commander of the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) said 
Iran has gained such a high level of 
influential power that it could manage 
the US forces in the Middle East in a 
short time span.
In comments at a television talk show 
on Saturday, Brigadier General Hossein 
Salami said Iran has acquired the 
capability to project influential power 
in the face of the US.
While US President Donald Trump has 
admitted that Iran can take control of 
the Middle East in just 12 minutes, Iran 

can also manage the American forces 
in the region in a short time span, he 
added.
Highlighting the US failure to isolate 
Iran through various approaches, 
such as imposing sanctions, General 
Salami said Washington itself has been 
politically isolated in the world.
The option of military action against 
Iran is out of the question and doomed 
to failure, he said, stressing that the US is 
no more able to form political alliances 
against Iran or isolate the country in the 
economic arena.

“The US economy is not capable of 
handling a new war. A combat with 
the Islamic Republic will push the war 
to outside the region, because the US 
military structure is worn-out and they 
(Americans) have been almost driven 
out of the Persian Gulf,” the IRGC general 
stated.
“US aircraft carriers are within the 
range of the ballistic missiles with 
pin-point accuracy that are capable of 
hitting mobile targets,” he warned.
Salami then reiterated that Iran 
is helping Syria at the request of the 

Damascus 
government, saying the 

duration of Iranian presence in the Arab 
country depends on Syria’s will.
“We stay there as long as Syria wants 
so,” he said, stressing that there is no 
conflicting views between Iran and 
Russians regarding Syria. 

IRGC General: Iran Could Manage US Forces in Mideast Quickly
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People’s presence in 13th 
Aban rallies, sign of their 
insight: Iran official
Presence of people in the 13th Aban rallies in 
commemoration of the 1979 take-over of the US 
embassy in Tehran is an indication of their insight, Iran’s 
prosecutor general announced here on Sunday.
“In critical conditions, our people know that they should 
have active presence,” Mohammad-Jafar Montazeri told 
reporters at the nationwide rallies.
The 13th Aban (November 4) is named in Iran as Student 

Day, which marks the take-over of the US embassy in 
Tehran.
During his remarks, Montazeri described the United Sates 
as the great Satan and the enemy of Islam and Muslims.
So, all should express enmity towards the US, he added.
Talking of the US anti-Iran sanctions, Montazeri said that 
it is not a new event, but it is “forty years that they have 
been santioning us.”.
After Washington's May 8 exit from the Iran Deal, formally 
known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), the US gave a -90 to -180day wind-down period 
to other countries before it starts re-imposing sanctions 
on Tehran on November 4. The US move drew criticism of 

the world leaders, particularly the 
Europeans.
Sanctions will prepare the 
ground for growth and 
achievement, the prosecutor 
general said.
During the nationwide 13th 
Aban rallies, the Iranian people 
show hatred towards the global 
hegemonic powers and renew allegiance to the 
Islamic principles set by Imam Khomeini, the late 
father of the 1979 Islamic Revolution Imam Khomeini  
said. 

Iranian Defense Minister 
Amir Hatami said that Iran’s 
permanent priority is its 
missile power and detailed 
plans have been developed 
in this regard.Making the 
remarks in an IRINN program 
aired on Saturday night, 
he added, “we know that 
ensuring the security of the 
country and our friends in the 
region depends on our missile 
power.”Iran has had great 
achievements in its missile 
program while also focusing 
on aerial systems from the 
last year he highlighted, 
adding, “we provide what 
is needed for defense and 
we don’t have competition 
with anybody.”Saying that 
enemies are after improving 
their anti-missile systems 
in the region, he noted that 
Iran improves the quality 
and accuracy of its missiles 
accordingly to hit any target 
which undermines the 
security of the country.

 The Guardian Council 
has returned the bill on 
Iran’s accession to the 
convention against the 
funding of terrorism 
(CFT) to Parliament for 
further amendments, 
the Council’s 
spokesman said on 
Sunday.The spokesman 
for the Guardian 
Council, Abbasali 
Kadkhodaei, wrote in a 
tweet on Sunday that the 
Council has found flaws 
and ambiguities with a 
bill on Iran’s accession 
to the International 
Convention for the 
Suppression of the 
Financing of Terrorism, 
also known as Terrorist 
Financing Convention.
The bill was approved 
by Iran’s Parliament 
on October 7 as part 
of efforts to oblige the 
Financial Action Task 
Force (FATF) to remove 
the country from its 
blacklist.
The bill was submitted 
to the Guardian Council 
to either pass it into law 
or suggest amendments 
and sent it back to 
the lawmakers for 
reconsideration.

Iran always 
focuses on missile 
power as top 
priority: Hatami

Guardian 
Council rejects 
bill on Iran’s 
accession to CFT
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People, Students Stage Anti-US 
Rallies across Iran

Lake Urmia water level increases by 7cm
Lake Urmia’s water level has increased by seven centimeters 
compared to the same period last year, according to Farhad 
Sarkhosh, the head of Urmia Lake Restoration Project.
Speaking to IRNA on Saturday, Sarkhosh maintained that the water 
level of Lake Urmia in northwest Iran reached 1,270.24 meters on 
November 3, which shows a 7cm increased compared to the same 
period last year, which was registered at 1,270.17 meters.
He also noted that the lake covers 1,661 sq. km of waterbed as of Nov. 3, 
which indicates a 156 sq. km expansion on the same date of last year. 
The volume of water has increased by 89 million sq. meters, reaching nearly 1 billion sq. 
meters this year, he added.

Iranian Judiciary Chief 
Sadeq Amoli Larijani 
underlined the US inability 
to implement its long-
awaited plot to overthrow 
the Islamic Republic in Iran 
through sanctions and 
pressures."The Americans 
have said that the Islamic 
Republic will not see 
the 40th anniversary of 
the revolution but this 
dream will never come 
true," Amoli Larijani told 
reporters in Tehran on 
Sunday, on the sidelines 
of the nationwide rallies 
to mark the anniversary 
of the US embassy 
takeover in 1979 and 
commemorate the 
National Day of Campaign 
against Global Arrogance 
and the National Student  
Day.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
05:01:43  
Noon call to prayer : 
11:46:55  
Evening call to prayer: 
17:27:36  

High: 17 ° c
Low: 6 ° c

5000 Rials

Judiciary Chief: 
US Never Able 
to Overthrow 
Islamic Republic 
in Iran

Guardian Council 
rejects bill on 
Iran’s accession to 
CFT

Experts downplay 
effects of US 
sanctions on Iran 
economy

Villages Of Isfahan : 
Good Potential For 
Rural Tourism

 Clouds giving way to some sun

Iran
news

ISFAHAN
N E W S

Headlines

7

7

6

5

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province  Monday,November 5,2018,
No.85

In the Name of God
Continuing its breaches of the law and blatant 
bullying, the [US President Donald] Trump 
regime yesterday announced the end of the 
so-called six-month grace period for the full 
implementation of the sanctions this regime re-
imposed on our country on May 8 after illegally 
withdrawing from the JCPOA (the Iran nuclear 
deal also known as the Joint Comprehensive 
Plan of Action).
Although the move will, objectively and 
practically, have few negative consequences 
for Iran’s economy compared with the past six 
months, it is regarded as a major political and 
moral scandal for the ruling US regime.
This move alone amounts to a violation of 
the JCPOA, breach of the UN Security Council 
resolution [2231], violation of the ruling of 
the International Court of Justice (ICC), direct 
opposite to the clear will of an overwhelming 
majority of world countries, and disregard for 
human, legal and moral principles.
The move also once again showed to all 
members of the international community, 
especially the countries which are “allies” 
and “partners” of the United States, that this 
government not only does not care about 
international regulations and norms, but 
also punishes other law-abiding countries 
for remaining committed to international 
commitments and regulations, and these 
countries include countries that are friends 
and allies of the US, countries whose companies 
and banks happen to be affected by the recent 
sanctions.
The US also showed that even a major and 
powerful military and economic power may 
lack political independence and yield to some 
foreign regimes’ demands in adopting and 

implementing its foreign policy.
It is not clear what is going on in the United 
States’ foreign policy arena as the statesmen 
of this country learn no lessons from 
the inappropriate experiences of their 
predecessors and it seems that every single 
president of this country must repeat all 
the previous wrong policies to achieve the 
same unpleasant results and experience the 
inefficiency of wrong approaches first-hand.
In his speech on Friday, the secretary of state 
of the Trump regime spoke of “maximum 
pressure” on Iran and at the same time 
expressed pleasure over the effectiveness 
of these pressures on Iran’s economy and 
the lives of Iranian people. Using the most 
unprofessional and most childish words, 
he tried to create the impression that those 
pressures are not directed towards Iranian 
people.
He seems to be unaware of the fact that every 
one of former US presidents, too, pursued 
the policy of pressuring Iran and patient and 
resistant Iranian people, even to extents more 
severe than what he calls “maximum pressure.”
Over the past four decades, the predecessors of 
Mr. Trump have pulled no punches with regards 
to imposing pressure and showing inhumane 
behaviour towards Iran and Iranians, and 
hence, no tool for exerting further pressure is 
left for Mr. Trump and his associates today.
Various presidents of the US have numerous 
anti-Iran moves in their track record, from 
launching direct military attacks on a passenger 
plane and oil rigs of Iran to lending full support 
to the most despicable enemies of Iran, 
including Saddam Hussein, the hypocrites and 
other terrorist, secessionist and racist groups, 
from the so-called “crippling” sanctions to the 
assassination of nuclear scientists.
Although these pressures and animosities 
have, so far, inflicted much suffering on 
innocent people, children, patients and the 
vulnerable strata of Iran, they have failed to sap 
the will of these people to continue the path 
to independence and resistance to foreign 
pressure.

 The intangible artworks of the ritual 

ceremonies along with the pictures and 

works which are rarely seen, have been 

displayed in an exhibition under the title of "the 

rituals of Muharram" in the museum of the Deco-

rate Arts.
"In the opening ceremony of this exhibition, 
miniature painting of "Tarigh-e Hossein", 
from the master Reza Badrossama, and a hand 
engraving silverware with the name of Abbas's 
battle, the masterpiece of Hossein Saee were 
unveiled," the head of the Decorative Arts 
Museums said regarding Muharram rituals 
exhibition in this museum."The displayed 
artworks in this exhibition include national 
registered plaques in the intangible works list 
from the ritual ceremonies of the province, old 
manuscripts related to Habib Abad's Ta'ziyeh, 
and metal, miniature, and Qalamkar artworks 

from other artists like Ebad, Raee, Esmaeel Pour, 
Bazr Afshan, Jafari, and etc.," Raheleh Yusefian 
said."The purpose of holding this exhibition is 
preserving the Ashura culture and the works 
related to this ritual. Undoubtedly, Ashura is the 
main source of the exquisite taste in art; mourning 
tents are the example of this love. Ta'ziyeh is also 
a kind of special performance art in Iran which 
comes from this artistic taste," she added.

This time, Isfahani photographers 

have focused on the architectural and 

cultural dimension of Isfahan to take 

its beauties to Tbilisi through their photos; the 

city which is called the miniature version of Isfa-

han.
 Aknoon gallery has announced a call with 
the title of "Tbilisi, the miniature version of 
Isfahan" in order to hold an exhibition. This 
gallery will display the architectural and 
cultural dimension of Isfahan after choosing 
photos among the received works.
"After a few trips to Tbilisi, I understood that 
this city is very similar to Isfahan, and even 
there is a sentence in the embassy of Tbilisi 
about this matter that Tbilisi is the miniature 
version of Isfahan, and this sentence got me 
thinking," the manager of Aknoon gallery said 
about holding this exhibition.
"During may last trip to Tbilisi, I talked with 
the manager of B & W gallery, which is one of 

the most professional galleries in Tbilisi; it 
was supposed to hold a group exhibition of 
photos taken by Isfahani photographers that 
show the architecture, culture, civilization, 
and the local folklore of daily life in Isfahan," 
Elnaz Rajabian said.
Pointing to the achievements of this 
exhibition, she added, "The cultural 
achievement of this exhibition is that people 
who live in Tbilisi will be familiarized with the 
architecture and culture of Isfahan."

oreign Ministry’s statement on re-
imposition of US Sanctions

Muharram rituals in museum of 
decorative Arts

Isfahan miniature version of Tbilisi!

Iran’s Ministry of Foreign Affairs has 
issued a statement in reaction to the 
re-imposition of US sanctions against 
the Islamic Republic.
What follows is the text of the 
statement:

Over the past 
four decades, the 
predecessors of 
Mr. Trump have 
pulled no punches 
with regards to 
imposing pressure 
and showing 
inhumane 
behaviour 
towards Iran and 
Iranians, and 
hence, no tool for 
exerting further 
pressure is left for 
Mr. Trump and his 
associates today.
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