
گسترش زیرساخت کارت 
ملی هوشمند در بانک ها

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری 
اطالعات خبر از استفاده کامل و کاربرد واقعی 
کارت هوشمند داد و تاکید کرد که فعال خبری از تجمیع کارت های بانکی 
با کارت ملی هوشمند نخواهد بود. »رضا باقری اصل« درباره افزایش کاربرد 
این کارت در دستگاه ها گفته که قصد دارند در فاز اول کارکرد این کارت 
را در سیستم بانکی افزایش دهند. باقری اصل درباره عملکرد این کارت ها 
توضیحات بیشتری داده و گفته که این کارت ها برپایه توکن است...

اعتماد مردم را 
جلب کنیم

چند روزی است جریان ، بخشیدن 
دریای خزر به روس ها ، ســخن 
بســیاری از محافل به خصوص 
فضای مجازی شــده است و این 
خبر به خوبی توانســته جو بین 
مردم ایران رامتشنج کند . تاریخ 
مذاکرات راجع بــه دریای خزر 
به بیش از بیســت ســال پیش 
 برمیگردد . ایــن جریان مربوط
 می شــود  بــه دوران پــس از 
فروپاشی   شوروی سابق . زمانی 
که اجالس کشــورهای ساحلی 
دریای خــزر برای اولیــن بار در 
تهران تشکیل شــد  و در آن به 
مسایل پیرامون محیط زیست در 

دریای خزر پرداخته شد.
امــا نتایج این 21 ســال بحث و 
جدل بین کشــورهای حاشیه 
دریای خزر باالخره در 21 مرداد 
ماه امسال به نتیجه نهایی خود 
رسید. در این قرار داد»کنوانسیون 
رژیم حقوقی دریــای خزر« به 
همراه شش سند همکاری دیگر 
شامل موافقت نامه های حمل و 
نقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، 
مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم 

سازمان یافته، ...

بازار طال و سکه 97/5/23 ساعت 15:05

2
2

چهارشنبه| 24 مرداد 1397| 15 آگوست 2018 | 3 ذی الحجه 1439 | سال اول| شماره 21|  صفحه اول

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,551,0003,451,000قدیم

سکه طرح 
3,951,0003,911,000جدید

1,841,0001,871,000نیم سکه

931,000925,000ربع سکه

506,000506,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,289,0001,280,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18297,570295,490 عیار

یک گرم طالی 
19314,070311,880 عیار

یک گرم طالی 
24396,760393,990 عیار

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

ادامه در صفحه 

 در پی اعالم فهرست کاالهای 
 آسیب رسان به سالمت
 از طرف وزیر بهداشت؛

صنعت رو در روی سالمت!
فهرست کاالهای آسیب رســان به سالمت به 
منظور ممنوعیت تبلیغ از طرف وزیر بهداشت 
به وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی اعالم شد و 
این ممنوعیت چندان به کام تولید کنندگان این 
کاالها خوش نیامده است. سابقه قانون ممنوعیت 
تبلیغ کاالهای آسیب رسان به سالمت به برنامه 
پنجم توســعه بر می گردد؛ در آن برنامه، بند 
قانونی در خصوص منع تبلیغ مواد غذایی آسیب 
رسان به سالمت وجود داشت، اما ابزارهای نوین 
مثل فضای مجازی در آن ذکر نشــده بود. به 
همین دلیل این قانون اصالح شد. بر اساس قانون، 
کاالهای آسیب رسان به سالمت تحت هیچ شرایطی 

نباید تبلیغ شوند و ...

       پس انداز کردن و ذخیره بخشی از درآمد، تنها در شرایط ثبات اقتصادی فراهم می شود،اما امروز به دلیل نوسانات شدید قیمت ها و هزینه های ناگهانی و غیرقابل پیش بینی همچون گرانی های 
ساعتی در زندگی که بار تمام این مخارج بر دوش خانواده ها ست، امروز گویی واژه پس انداز برای مردم واژه ای نامفهوم شده است.

قیمت 500 تومان

مردم اصفهان، از دخل و خرج این روزهایشان می گویند:

پس انداز، رویایی دست نیافتنی!

ســوال اصلی این اســت 
که چرا در ایــن دوران که 
اســتان اصفهان در بحران 
خشکسالی و کم آبی گرفتار 
شده و حتی در تامین آب 
شرب مردم نیز با معضالت 
بسیاری روبروست، عده ای 
بی توجه به این مســایل در این شهر به 

کشت برنج می پردازند؟
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقه ای اصفهان در این خصوص 
اظهار کرد: تذکر در ایــن خصوص در 
 محدوده اختیارات و وظایف سازمان آب 
منطقــه ای نیســت و به عهــده جهاد 
کشاورزی است. هرچند میزان کاشت 
برنج در اصفهان به اندازه چشــمگیری 
کاهش یافته اســت و بیــش از یکی دو 

مورد دیگر کاشت برنج در اصفهان انجام 
نمی شود. حسن ساسانی افزود: ممکن 
است صاحبان این زمین ها، چاه شخصی 
مجاز داشته باشند، بنابراین می توانند 

محصول مورد نظرشان را کشت کنند.
وی تاکید کرد: به هر حال دولت کشت 

برنج را ممنوع اعالم کرده است و قانونا 
باید با این مــوارد جزئی هــم برخورد 
شود. البته این پیشگیری باید در زمان 
کاشت محصول انجام شود نه زمانی که 
محصول به ثمر رسیده و موقع برداشت 

آن است.

پاسخ آب منطقه به یک سوال؛

جهاد کشاورزی باید با کشت برنج در اصفهان برخورد کند
     این پیشگیری باید در زمان کاشت محصول انجام شود نه زمانی که محصول به ثمر رسیده و موقع برداشت آن است.

 ممکن است 
صاحبان این 
زمین ها، چاه 

شخصی مجاز 
داشته باشند، 

بنابراین 
می توانند 

محصول مورد 
نظرشان را 

کشت کنند.

بیش از دو سال از مصوبه ممنوعیت کاشت و برداشت 
برنج در اصفهان می گذرد، اما همچنان در گوشــه و 
کنار این شهر همچون خیابان امام خمینی و آتشکاه، 
رهنان و ... عده ای هنوز کاشــت برنج دارند و این 
نیازمندترین محصول به آب را از طریق اندک حجم 

باقی مانده آب های زیرزمینی سیراب می کنند. 

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S:معاون رییس جمهوری

 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، سفر خارجی اعتقاد ندارندمردم به گرفتن ارز یارانه ای برای 
صنایع دستی و گردشگری درجمع خبرنگاران خارجی، 

گفت: مردم ما اعتقاد ندارند که برای ســفر خارجی باید 
ارز یارانه ای بگیرند. علی اصغر مونسان ظهر یکشنبه در 

نشست با خبرنگاران خارجی حاضر در ایران در محل معاونت 
مطبوعاتی وزارت ارشاد اسالمی، در پاسخ به پرسش خبرنگار 

فایننشال تایمز» Financial Times« انگلیس مبنی بر  ...
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قیمت 500 تومان

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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اولین روزنامه 
اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت سکه

قیمت 
فروش

قیمت قبلی

سکه طرح 
قدیم

3,451,000
3,474,000

سکه طرح 
جدید

3,806,000
3,901,000

نیم سکه
1,806,000

1,771,000

ربع سکه
916,000

906,000

سکه گرمی
506,000

513,000

طالی 17 عیاریک مثقال 

1,279,000
1,275,000

18 عیاریک گرم طالی 

295,260
294,330

19 عیاریک گرم طالی 

311,640
310,660

24 عیاریک گرم طالی 

393,680
392,450

ادامه در صفحه 

وی افزود: مبارزه جدی نیروی انتظامی 
در راستای تدابیر شورای تامین در جهت 
انجام عملیات مختلــف و متداوم وجود 
۱۰ در این ارتباط انجام شد.داشته است و به تازگی عملیات مرصاد 

استاندار اصفهان بیان داشت: با توجه به 
نوسانات قیمت ارز و کاال در کشور مبارزه 
جدی با احتکارگران انجام می شــود تا 
انتظامی از میان نرود.حق مردم بر اساس غفلت دولت یا نیروی 

وی ادامه داد: با این هوشیاری از ابتدای 
ســال در ارتباط با مواد مخدر پلیس با 
دستگیری قاچاقچیان حرفه ای توانست 
۱۵ تن انواع مواد مخدر را کشف کند که 

گذشته رشد داشته است.۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال 
مهرعلیزاده با بیــان اینکه پلیس و دیگر 
دستگاه ها برخورد جدی و قاطع در زمینه 
کشفیات قاچاق کاال و مواد مخدر دارند، 
بیان داشت: با احتکار مواد مورد نیاز مردم 
برخورد جدی انجام می شــود و ســتاد 
در این زمینه داشتند.تعزیرات و نیروی انتظامی عملکرد خوبی 

وی تاکید کرد: قاچاق کاال بیشتر به قیمت 
و انگیزه های کسب ســود بستگی دارد 
اما خوشبختانه با تمهید دولت و تعیین 
قاچاق دیگر صرفه اقتصادی ندارد.قیمت دالر در بازار ثانــوی ورود کاالی 

استاندار اصفهان تاکید کرد: در راستای 
احقاق حق مردم و اینکه کاالها با قیمت 
مناسب در اختیار آنها باشد جدی برخورد 
می کنیم و محتکران در شــرایط جنگ 
اقتصادی به حمایت از تحریم کنندگان 
صف مردم بپیوندند.خارجی و دشــمنان نظام برنخیزند و به 

وی افزود: یادآوری مــی کنیم تمایل به 
برخورد در فروشــگاه های عادی برای 
کاالهای احتکاری را نداریم چراکه امنیت 
شــغلی اصناف به هم می ریــزد و تنها 
باید در مبادی و انبارهای اصلی توســط 
تعزیــرات و نیروی انتظامی شناســایی

 

 انجام شود.

استاندار اصفهان:

کشف کاالهای احتکاری در انبارهای بزرگ و مبادی اصلی انجام می شود

مردم بپیوندند.برنخیزند و به صف و دشمنان نظام کنندگان خارجی حمایت از تحریم جنگ اقتصادی به محتکران در شرایط برخورد می کنیم و آنها باشد جدی مناسب در اختیار کاالها با قیمت حق مردم و اینکه در راستای احقاق 

استاندار اصفهان گفت: تمایل به برخورد در فروشــگاه های عادی برای کاالهای احتکاری را نداریم زیرا امنیت شغلی اصناف به هم 

 

می ریزد اما در مبادی و انبارهای اصلی باید نظارت انجام شود.

 محسن مهرعلیزاده پیش از ظهر دوشنبه در مراسم کشفیات عملیات مرصاد 10 در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال در جهت 

توسعه تولید کاالهای داخلی و توسعه بازار برای آنها در بخش های مختلف کار شده است و در شورای گفتگو بحث های زیادی در این 

ارتباط از نظر افزایش کیفیت و قیمت انجام شد تا کاالهای داخلی جایگزین خارجی شود.

مهر
گـــزارش

ISFAHANN E W S

کاهش یابد قیمت بلیت هواپیما باید هیچ ایرالینی تعطیل نمی شود؛
در حالــی کــه معاون حمــل و نقــل وزارت 
راه و شهرســازی دیروز از احتمــال تعطیلی 
برخی ایرالین ها خبر داده بــود، دبیر انجمن 

 
شرکت های هواپیمایی این اظهارات را رد کرد.

در پی توقف عرضه ارز به شرکت های هواپیمایی 
داخلی با نــرخ ارز دولتــی )۴۲۰۰ تومانی( و 
اختصاص این ارز صرفا به کاالهای اساســی و 
ضروری، طی چند روز گذشته نرخ بلیت هواپیما 
با افزایش غیر قابل باوری از ســوی ایرالین ها 
چه در بخش پروازهای داخلی و چه پروازهای 
خارجی روبه رو شد. به عنوان نمونه در دو روز 
گذشته بلیت پرواز رفت و برگشت اهوازـ  مشهد 
میلیون تومان هم رسیده بود. ...تا ۲ میلیون تومان و بلیت پرواز تهرانـ  دبی تا ۴ 

اسالمی؛به مناسبت رو مقاومت 
مردم باشندمسئولین در کنار 

مقاومتی اتفاق افتد ...به راستی در هرجای جهان اگر تلخ شکست بر آنان چشانده شد. مقاومت در برابر استکبار طعم و عماد مقنیه امضا شده بود و با افرادی چون شیخ احمد یاسین این مقاومت اســالمی با خون لبنان در این مقاومت بودند اما کشور دیگر تنها در پی شکست سران خود فروخته، و چندین کشــورهای انگلیس، فرانسه، زمان مقاومت مردم لبنان ، سران در آزاد سازی خرمشهر است .در مقاوت مردم دلیر ایران اسالمی روز مقاومت اسالمی پرتویی از آزادی خرمشهر می اندازد. آری ان روزهای دور امــا نزدیک در جنگی که ما ایرانی ها را به یاد به نام روز مقاومت به ثبت برسد. ماه برای همیشه در تاریخ ایران این جنگ باعث شد ۲3 مرداد پیروزی حق بــر علیه باطل در در مقابــل اســتکبار جهانی و  33 روز جنگ نابرابر لبنانی ها 

کوثر بابایی

ســرمقــاله

ISFAHANN E W S

2 ادامه در صفحه            در خیابان سپه اصفهان که پاتوق دالالن ارزی و محل استقرار صرافی های بسیار است، حکایت از این دارد که مردم هنوز به برخی وعده ها بی اعتنا هستند و برای افزایش دارایی های خود اقدام 

به خرید ارز می کنند از سوی دیگر افرادی که نیاز واقعی به ارز دارند برای خرید دالر دچار مشکل هستند.

3

جوالن دالالن ارز، در راسته سپه سودجویان و ضررکنندگان همچنان فعالند؛

ضرورت جانمايي پايانه هاي مسافربري در نقاط مناسب

معاون حمل ونقل اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان در جمع فعالین صنعت حمل ونقل شهرستان لنجان گفت: جانمایي  مناسب 

پایانه هاي مسافربري ضروري است. به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان، علیرضا جعفري در نشست 

ادواري انجمن هاي صنفي پایانه هاي مسافربري شهرستان لنجان که با حضور فرماندار شهرستان، شهرداران شهر زرین شهر و فوالدشهر برگزار شد، 

اظهار کرد: کیفیت خدمات ارایه شده در پایانه هاي مسافربري در شهرستان لنجان به عنوان یکي ازمطالبات مردمي نیازمند ارتقا است. وي با بیان 

اینکه جانمایي نامناسب پایانه هاي مسافربري در برخي از نقاط هزینه هاي زیادي را به مردم و دولت تحمیل مي کند، افزود: براي جلوگیري از مشکالت 

احتمالي باید به مسایلي همچون نیازسنجي هاي بازار،انتخاب موقعیت هاي جغرافیایي مناسب و... براي احداث پایانه هاي مسافربري توجه کرد.

Leader: Mismanagement 
hurting Iran's economy most

The short and feature films of the late prominent 

Iranian director, Abbas Kiarostami, have been 

major contributors to introduce Iran in famous 

International festivals. Iranian Cinema has had the 

most international presence in int’l  film festivals 

and the name of Kiarostami always presents the art 

of filmmaking. Kiarostami belongs to the era which 

was known as golden age of Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults. He was born in June 22, 1940 and died in July 4, 2016. He was an Iranian film director, screenwriter, poet, photographer and film 
producer. An active film-maker from 
1970, Kiarostami had been involved in over forty films, 

including shorts and documentaries.

33 Days of Unleashing Lebanese War against Global Arrogance and Victory of Right against Falsehood in This War Caused the August 23rd to be permanently recorded in Iran's history as resistance day. A war that reminds Iranians of Khorramshahr's freedom days. Yes, the Islamic Resistance Day is a reflection of the resistance of the brave people of Iran to liberating Khorramshahr. At the time of Lebanon's resistance, the leaders of Britain, France and several other countries only sought to defeat Lebanon in this resistance. Indeed, anywhere in the world if resistance 
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5000 Rials

"Concerning the insufficient public space in the 

city, increasing the number of automated 

parking systems has been put on the agenda," 

Isfahan deputy mayor for transportation and traffic said.

 "One of the Isfahan municipality's policies in order to 

solve the problem of car parking throughout the city is 

constructing the automated parking systems due to the 

insufficient space of the land with a suitable usage; these 

kinds of parking systems require limited space," Alireza 

Salavati said.Pointing to the launch of the first automated parking 

system of the city in University Street, he said, "The 

automated parking systems in 5th municipal district 

of Isfahan, with 36 car park spaces and a credit over 15 

billion Rials was constructed 3 years ago which was a 

successful experience in this regard."
"With the cooperation of the private sector, it is possible 

to increase the number of automated parking systems 

of the city; if this purpose is achieved, citizen's needs for 

parking spaces will be satisfied and the capacities will be 

multiplied," he said.Saying that in the near future, a call will be issued to 

attract the private sector investors in order to construct 

the automated parking systems of the city, he added, "The 

municipality will consider special facilities to encourage 

the citizens to construct the parking systems."

Mentioning that changing the existing parking systems 

into the automated one is not economical, since most 

of the time the parking capacities is not often filled, he 

added, "In a city like Isfahan that its land has a high land 

value, constructing such parking systems is an effective 

measure as they occupy less space and provide more 

space for cars."

"The average temperature of Isfahan will 
rise about 1 to 2 degrees centigrade," ex-

clusive Isfahan weather forecast expert 

said.

 Pointing to the assessing of Isfahan's weather 

maps during the next 2 days, Hojatollah Ali Asgari 

said, "During this period of time, a stable climate 

is dominant in Isfahan province." Saying that in 

the next two days, a clear sky with little clouds, 

and more clouds in the afternoon is forecasted, he 

added, "Relatively strong winds are also predicted 

in the most areas of the province during this period 

of time."
Saying that Isfahan's temperature will reach to 39 

degrees centigrade in the hottest hours during the 

next 24 hours, he added, "The temperature of this 

city will reach to 21 degrees centigrade in the coolest 

hours next early morning.During this period of time, 

it is forecasted that Aran va Bidgol is the hottest area 

of the province with 43 degrees centigrade, and 

Meymeh is the coldest area of this province with 16 

degrees centigrade."

Automated parking systems to 
increase in Isfahan

 Isfahan to get warmer
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The authorities should be alongside the people

US Urges UK to Ditch Support for JCPOA
China to buy Iran oil regardless of US sanctions

Baba Rokneddin Tomb:  Oldest Tomb In Cemetery Of  Takhte Foolad

Plenty of sunshine; very warm
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Iranian children’s cinema shining in world with Kiarostami’s works
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 New issue of Sepahan Tourism 
Monthly (Kooleh) Released

دو روزنامه در یک روزنامه
برای اولین بار در استان اصفهان

کوتاه از شهر

طرح ممنوعیت تردد تک سرنشینان بررسی می شود

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: طرح ممنوعیت 
تردد خودروهای تک سرنشــین در هفته یک روز در سه کارگروه 
مطالعاتی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی بررسی کارشناسی خواهد 

شد.
علیرضا صلواتــی اظهار کرد: مدیریت تقاضای ســفر از موضوعات 
مهمی است که در زمینه کنترل ترافیک همواره مطرح می شود در 
این راستا طرح های مختلفی برای مدیریت ترافیک ارایه شده است.

وی افزود: میل به اســتفاده از خودروهای شــخصی به دلیل ارزان 
بودن سوخت و خودرو متاسفانه افزایش یافته و مشکالتی همچون 
آلودگی هوا و ترافیک را به شهرها به خصوص کالن شهرها تحمیل 

کرده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهــان ادامه داد: با توجه 

به اینکه بیش از ۸۵ درصد خودروهای در حال تردد تک سرنشین 
هســتند، به پیشــنهاد شــهردار اصفهان طــرح ممنوعیت تردد 

خودروهای تک سرنشین در دستور کار قرار گرفت.
صلواتی خاطرنشــان کرد: در این راستا ســه کارگروه مطالعاتی، 
فرهنگی، اجتماعی و قانونی تشــکیل شــد تا این طــرح را مورد 
بررســی قرار دارد، سیاست این است که بتوانیم شــهروندان را به 
سمت سفرهای دسته جمعی تشویق کنیم، در واقع باید بتوانیم در 

سفرهای تحصیلی، کاری و اداری هم پیمانی داشته باشیم.
وی اظهار کرد: این طرح در مرحله مطالعات کارشناســی اســت و 
باید به صورت الیحه تقدیم شــورای شهر شــود و چنان چه مورد 
 موافقت شورای شهر و شــورای ترافیک استان قرار گرفت، اجرایی 

خواهد شد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان :



اعتماد مردم را 
جلب کنیم

ادامه از صفحه یک:
... تعامل و همکاری های مرزبانی 
و پیشــگیری از درگیــری های 
نظامــی در آکتائو قزاقســتان 
به امضای ســران کشــورهای 
روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، 
جمهــوری اســامی ایــران و 

جمهوری آذربایجان رسید.
بر اســاس این کنوانســیون که 
سندی جامع و چارچوبی است، 
شامل ۹۰ درصد از مسایل مربوط 
به دریای خزر اســت و در آن دو 
مورد تعیین خطوط مبدا و تحدید 
حدود بستر و زیر بستر دریا باقی 
مانده که نیازمند مذاکره بیشتر و 

تعامل بین کشورهای عضو دارد.
یکی از مزیت های بــزرگ این 
کنوانســیون، در نظــر گرفتن 
مقررات ویژه برای کشــورهای 
دارای ســواحل خاص است که 
برای جمهوری اســامی ایران 
حایز اهمیت اســت. تمام موارد 
ذکر شده به عنوان نتایج این قرار 
داد بسیار مسرت بخش است اما 
این شائبه که سهم 5۰درصدی 
دریای خزر در ایران به 11 درصد 
تقلیل یافته است تمام مسرت و 
شیرینی این قرار داد را می تواند 

به ورطه نابودی بکشاند.
هر چند این دیدگاه که قبا هم 
ایران 5۰ درصــد از دریای خزر 
را نداشته اســت قابل تامل است 
اما اینکه چــرا اکنون که ایران به 
شــدت به همکاری کشورهای 
همســایه خود احتیاج دارد باید 
این قرار داد به امضا برســد جای 
بسی اندیشــه و حتی شک دارد. 
شــک و ترید از اینکه نکند ایران 
دارد به دیگر کشورها باج می دهد 
تا بتواند مقابل آمریکا بایستد. این 

هم باجی به پهنای دریای خزر!
تعدادی از مسئولین و نمایندگان 
مجلس در چنــد روز اخیر برای 
 حمایــت از این قــرار داد اظهار 
داشــته اند که اســتفاده مشاع  
ومشــترک بهترین روش بهره 
برداری از خزر اســت اما به این 
نکته نیز باید توجه شــود که آیا 
تجهیزات ایران برای برداشــت 
نفت و ماهی و.... با دیگر کشورها 
همپایی می کند؟ مسلما اینگونه 
 نیســت ما به دلیل تحریم های 
 پــی در پــی در ســالهای اخیر 
نتوانسته ایم تجهیزات خود را به 
گونه ای به روزرســانی کنیم که 
اکنون بتوانیم به خوبی با کشوری 
چون روســیه مقابلــه کنیم در 

برداشت از منابع دریای خزر.
اینکه در این قرار داد چه توافقی 
انجام شده،  باالخره بعد از گذشت 
زمان مشــخص خواهد شد اما 
اینکه مردم به اینگونه بر انگیخته 
شــده اند آن هم در شرایطی که 
وضعیت معیشیتی مردم خوب 
نیست و تشنج جامعه را فرا گرفته 
است را باید مســئولین جوابگو 

باشند. 
شاید اکنون وقت آن رسیده که 
مســئولین جوابگوی ســواالت 
مردم درباره دریای خزر باشند و 
رو در رو به مردم این اطمینان را 
بدهند که این قرار داد ترکمنچای 
دیگری نیست.شــاید وقت آن 
رسیده که افرادی را که اینگونه 
شــایعات را در فضــای مجازی 
پخش می کنند شناسایی کنند. 
افرادی که مسلما قصدشان تفریح 
در فضای مجازی نیســت بلکه 
اعتماد مردم را هدف گرفته اند.
اعتمادی که برای جمع شــدن 
آن 4۰ سال ایستادگی کرده ایم  
و حال نشســته ایم که در فضای 

مجازی بر باد رود! 

اقتصاد شهر
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احتکار اجناس در شرایط سخت اقتصادی به دور از انصاف و اخالق اسالمی است
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشــاره به حرمت احتکار مواد غذایی در شرایط سخت 
اقتصادی گفت: احتکار اجناس غیرخوراکی در شــرایط ســخت اقتصادی به دور از انصاف و 

اخاق اسامی است و اگر به قصد بر هم زدن بازار مسلمانان باشد اشکال شرعی دارد.
 احتکار اجناس در شرایط سخت اقتصادی به دور از انصاف و اخاق اسامی است

آیت اله سید یوسف طباطبایی نژاد، درباره حرمت احتکار اجناس و مواد غذایی توسط برخی از 
بازاریان اظهار داشت: در فقه بر روی احتکار و حرمت آن توسط علما بحث  شده و درباره آن نظر 

داده اند، این احتکار مختص مواد غذایی است و اگر فردی در شرایطی که قحطی و یا کمبود شدید باشد 
مثا گندم، گوشت یا آرد و غیره را احتکار کند شرعا حرام است.

وی افزود: حکومت می تواند این اموال را بگیرد و بفروشــد و پول آن را به صاحبان مواد غذایی بپــردازد همچنین می تواند 
احتکارکنندگان را تنبیه کند چرا که کار حرام انجام داده اند.   نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اضافه کرد: اما درباره کسانی 
که وسایل زندگی و ســایر اجناس غیرخوراکی که به جان انسان ها مربوط نیســت را احتکار یا مخفی کرده اند از نظر شرعی 

نمی توان گفت حرام است به ویژه اینکه احتکار در زمان قحطی نباشد.

فوالدگر: افزایش قیمت خودروها به علت تهیه ارز ثانویه
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو به 

علت مسایل ارزی است، گفت: باید سهم ارزبری هر خودرو مشخص شود.
حمیدرضا فوالدگر، با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو به علت مسایل ارزی است، اظهار داشت: 
خودروهایی که قطعات آنها در ایران ساخته می شــود و همچنین آنهایی که در داخل مونتاژ 

می شوند یک بخشی ارزبری دارند.
وی با اشــاره به افزایش قیمت خودروها به دنبال نوســانات ارزی، افزود: وضعیت نقدینگی نیز 

موجب افزایش تقاضا شده اســت و عمده آن به خاطر بحث ارز و البته ارزی اســت که از بازار ثانویه 
 تهیه می شــود، البته ما گرانی را تایید نمی کنیم ولــی دلیل این افزایش قیمــت را اینگونه می توان عنوان 

کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه این شرایط باید ساماندهی شود، گفت: باید مشخص شود سهم 
ارزبری هر خودرو به چه میزان است و چقدر از آن را اکنون باید داد و سپس، آن را در محاسبات و قیمت تمام شده آن بیاورند، 

این موارد برای بهبود وضعیت بازار خودرو باید بررسی شود.

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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در شهر

دغدغه جدی برای رفع مشکالت مالی بیمارستان ها

معاون بیمارســتان الزهرا اصفهان گفت: دغدغه های جدی برای رفع 
مشکالت مالی بیمارستان ها موضوع مهمی است که در این زمینه ضرورت 

دارد خیرین به صورت جدی ورود کنند.

خیریه بیمارستان الزهرا اصفهان شامگاه دوشنبه به مناسبت جشن ازدواج حضرت علی 
)ع( و حضرت فاطمه )س( مراسمی را با حضور خیران اصفهان برگزار کرد تا در این مراسم 

برخی هزینه های بیماران نیازمند این بیمارستان توسط خیران اصفهانی تامین شود.
کریم سهرابی معاون بیمارســتان الزهرا اصفهان در این مراسم با اشاره به گستردگی 
کار این بیمارستان اظهار داشت: بسیاری از استان های کشور را از غرب تا شرق پوشش 
می دهیم و که بیشترین بیمار را از استان خوزســتان داریم، بیماران خارج از استان در 

بیمارستان ما روز به روز در حال رشد بوده و در کنار این قضیه اتباع خارجی  است.
وی افزود: حضور اتباع خارجی در زمان مراجعه برای ما ارزش مادی شاید نداشته باشد 
اما نکته مهم این است که این ها انسان هستند و کرامت انسانی مسئولیت ما را سنگین تر 
می کند که خدمات ارائه کنیم، بیمارستان الزهرا ماهانه حدود 21 میلیارد هزینه دارد و 
ساالنه 25۰ میلیارد تومان دولت هزینه می کند، روزانه 5 هزار بیمار سرپایی داریم و 12 

هزار نفر در بیمارستان تردد می کنند.
معاون بیمارستان الزهرا اصفهان خاطرنشان کرد: با بیمارستان ساده ای طرف نیستیم 
و ساالنه حدود 42 هزار نفر بیمار در این بیمارستان معاینه می شوند، طبیعت امر در این 
تعداد، برخی پرداخت اولیه خودشــان را ندارند که با همراهی مدیرعامل سعی کردیم 

خدماتمان را حتی برای افراد کم بضاعت کم نکنیم.
وی تصریح کرد: مجبوریم برای سامت مردم منابع را تامین کنیم و در برخی موارد به 
جایی می رسیم که برخی همان 1۰ درصد بیمه را هم ندارد و برخی حتی کرایه هم ندارند، 
امیدوارم با کمک یکدیگر بتوانیم گام بلندی را برداریم و خدمت مفیدی را داشته باشیم 

و تاش ما این است که خدمت به مردم انجام داده و کوتاهی نکنیم.
سهرابی بیان کرد: جامعه ما به سمت پیر شدن می رود و باید به این موضوع بپردازیم، 
برخی موارد در اورژانس که مریض ها مراجعه می کنند بریا برخی از آن ها از نظر ما کاری 
از دست ما برنمی آید، شیوع بیماری سرطانی در جامعه بسیار بوده و اگر در این راستا 

اقدام نکنیم در آینده با مشکاتی مواجه می شویم.
وی گفت: برخی بیماران ما 8 ماه روی تخت ICU بوده و این تخت باید در اختیار فردی 
قرار گیرد که برای آن سیســتمی طراحی نکرده ایم، حلقه ای مفقوده داریم و بیماری 
نمی تواند در خانه خدمات ببیند به یک جای دیگر نیاز دارد، در دنیا به طب تسکینی روی 
آوردند که به برخی بیماران سرطانی در فضایی متفاوت تر از بیمارستان و خانه خدمات 
ارایه می دهد و این مژده را بدهم که نخستین طب تسکینی را در آینده به صورت گسترده 

ارایه می دهیم.

متاســفانه آنچــه بیش 
از هــر مســاله دیگری 
زندگــی عــده ای را به 
مخاطــره انداخته، عدم 
پرداخت حقوق معوقه از 
 سوی برخی از اداره ها و 
شــرکت های خصوصی 
است که مشــکات بســیاری را برای 

خانواده ها ایجاد کرده است.
مهدی، کارمند یک شــرکت خصوصی 
 اســت، کــه در خصــوص پــس انداز 
می گوید: من هر دو ماه یــک بار، یک 
حقوق از شــرکت می گیرم و این پول 
تنها صرف هزینه اجاره مســکن، قبض 
آب، برق، گاز، تلفــن و خرید مایحتاج 
خانه آن هم به صورت بسیار مختصر و 
محدود می شود. قبا می توانستیم برنج 
شــمالی بخریم اما در یک سال اخیر با 
 وجود میل خود، از برنج هندی استفاده 
می کنیم تا هزینه کمتری مصرف کنیم 
و حتی امسال خرید میوه های تابستانی 
در خانه ما قدغن بــود و تنها هندوانه و 
خربزه آن هم با برنامه و به صورت محدود 

خریداری کردیم.
او اضافه می کند: هفت سال از زندگی 
مشترکم می گذرد و هرسال حداقل دو 
سفر چهار روزه با همسرم می رفتیم، اما 
طی دو سال گذشته که به دلیل بودجه 

محدود مالی سفری نرفتیم.
ســپهر، مرد جوان دیگری کــه کمتر از 
دو سال از زندگی مشترکش می گذرد، 
می گوید: من و همسرم زندگی مان را با 
صرف نظر از ریخت و پاش های مرسوم 
آغاز کردیم. ســرمایه اصلی زندگی مان 
مبلغی پس انداز و هدیــه هایی بود که 
اقوام برایمان آوردند. اما چند ماهی است 
 که ناچار شــده ایم که از ایــن هدیه ها
 و پس انداز برای خرید گوشــت، مرغ و 
برنج اســتفاده کنیم. در این شــرایط 
متاســفانه امــکان پس انــداز کردن 
برایمان وجود نــدارد و اینکه در تامین 
 مخارج روزانه مان نمانیم، هنر بزرگی 

کرده ایم.

احمــد، پــدر دو فرزنــد و کارمند یک 
 مجموعه دولتی است که درباره پس انداز، 
می گوید: من و همســرم مدت هاســت 
کــه از خریــد وســایل و لباس های 
جدید صــرف نظر کــرده و بیشــتر 
 درآمد مشــترک  خود را بــه دو فرزند 
نوجوان مــان اختصاص مــی دهیم. 
 قبــا بچه هــا در ایــام تابســتان به

 کاس هــای مختلــف مــی رفتند، 
امــا امســال که همســرم شــغلش 
را از دســت داده و درآمــد مــا 
 بــه نصــف رســیده، بنابرایــن از

 بچه هــا خواســته ایم که بــه همان 
تفریحــات معمولی پارک و ســینما 
 قناعت کننــد. در ایــن وضعیت اصا 

نمی توانیم به پس انداز فکر کنیم.
او ادامــه می دهد: پدرم نیــز با حقوق 
بازنشســتگی و شــغل دوم و دریافت 
 اجاره خانه از مستاجر خود امرار معاش

 می کند، اما به گفتــه خودش قادر به 
داشتن پس انداز قابل توجهی نیست، 
چه برسد به ما که بخشی از درآمدمان 
صرف اجاره منزل و عمــده آن صرف 

هزینه های جاری زندگی می شود.
ســمیرا زن خانه دار دیگری است که 
یک دختر مدرسه ای دارد. او می گوید: 
تمام تاشــم صرفه جویی در هزینه ها 
است، اما گاه بر سر هزینه ها با همسرم 
اختاف نظر دارم، هرچند او نیز تحت 
فشار اقتصادی است، اما تامین نیازهای 
دخترم در این سن مشــکل است و با 
مدیریت این شرایط دیگر پس اندازی 

برایمان نمی ماند.
 مریــم نیز بــا داشــتن یــک دختر 

 پیش دبســتانی در خصوص پس انداز، 
می گوید: متاســفانه حقوق همســرم 
 تقریبا بــه نیمه مــاه نرســیده، تمام 
می شــود و بخش بزرگــی از درآمد ما 
صرف کرایه خانه، شــارژ، قبض برق، 
آب، گاز،  تلفــن و ... مــی شــود، از 
سوی دیگر بخشــی از درآمد همسرم 
برای کاس ورزشــی دختــرم هزینه 
می شــود. ســال گذشــته با وجودی 
که دختــرم را کاس هــای خصوصی 
 ثبت نام مــی کردم اندکــی پس انداز 
داشــتم، اما از ابتدای امســال تاکنون 
نتوانستم هیچ پس اندازی داشته باشم.

راحله، مادر دختر 7 و پسر 4 ساله است 
که در خصوص پس انــداز، می گوید: 
همسرم به اختیار خود حدود یک سال 
اســت که از محل کار خود استعفا داد 
و به دنبال پروژه های کاری شــخصی 
است، خوشــبختانه تا ســال گذشته 
مشکلی نداشــتیم اما از ابتدای امسال 
بیشــتر پروژه ها خوابیده و تنها از پس 
 انداز پروژه های قبلــی زندگی خود را 
می گذرانیم، اما با وجود همین شرایط 
ســخت به دور از چشم همسرم اندکی 
پس انداز می کنم با ایــن وجود بعضا 
هنوز ماه به پایان نرســیده مجبورم از 
این رقم اندوخته  اســتفاده کنم و در 
اصل دیگر پس انــدازی برای مان باقی 
نمی ماند. با درآمد همســرم نمی توان 
پیشرفتی در زندگی داشت و تنها پس 
انداز زندگی مان وام های قرض الحسنه 
خانوادگی است که البته برای این پول 

نیز از قبل برنامه ریزی کرده ایم.
 مرضیه نیز کــه یک ســال از زندگی 

مشترکش می گذرد، می گوید: گمان 
نمی کردیم اداره یک زندگی مشــکل 
باشــد. متاســفانه طی این یک سال 
هیچ پس اندازی نداشــتیم و همسرم 
دو بار بیکار شــد و اگر پدر و مادرمان 
 در این شــرایط کمکمان نمی کردند،
 نمی دانم چه عاقبتی در انتظارمان بود.

زهرا، دختر مجــرد 32 نیز در خصوص 
پس انداز می گوید: طی سه سال گذشته 
تمام هزینه های شخصی زندگی خود به 
غیر از مسکن را به عهده گرفته ام. اوایل 
تصور می کردم که بیشتر حقوقم را پس 
انداز کنم تا اگــر روزی ازدواج کردم، بار 
سنگین خرید جهیزیه را از دوش پدرم 
بردارم، اما امروز ارزش پول ناچیزی که 
پس انداز کرده بودم به یک سوم رسیده 
و عما با آن هیچ کاری نمی توانم انجام 

دهم، چه برسد به خرید جهیزیه.
آنچه واضح اســت پس انداز اندوخته ای 
بــرای روز مباداســت. روزی که ممکن 
اســت هرگز در زندگی مــا رخ ندهد، اما 
احتمال وقوعش به همان انــدازه نگران 
 کننده اســت و می توانــد دغدغه های

 ذهنی مختلفی را بــرای مان ایجاد کند. 
باید توجه داشــت که پس انــداز کردن 
و ذخیــره بخشــی از درآمــد، تنها در 
 شــرایط ثبات اقتصادی فراهم می شود،
  امــا امــروز به دلیل نوســانات شــدید

 قیمت هــا و هزینــه هــای ناگهانی و 
 غیرقابل پیش بینی همچون گرانی های

 ساعتی، در زندگی که بار تمام این مخارج 
بر دوش خانواده هاســت، امــروز گویی 
پس انداز برای مردم واژه ای نامفهوم شده 

است.

مردم اصفهان، از دخل و خرج این روزهایشان می گویند:

معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت مشانیر اعالم کرد:پس انداز، رویایی دست نیافتنی!

اصفهان بستری برای توسعه نیروگاه 
خورشیدی

معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت مشانیر با اشاره به لزوم 
توســعه نیروگاه های تجدید پذیر در کشور گفت: شرکت 
مشانیر وظیفه شناسایی و توسعه نیروگاه های بادی، زمین 
گرمایی و خورشیدی را در کشور دارد و در حال حاضر چند 
مکان مانند کرمان و اصفهــان برای این مهم در نظر گرفته 

شده است.

علی ارَدوان با اشاره به آمار افزایش میزان مصرف برق، آینده استفاده از 
این انرژی را در کشور با چالش های زیادی ارزیابی و اظهار کرد: با توجه 
به افزایش میزان مصرف برق و ســرمایه گذاری کمی که در سال های 
گذشــته در زمینه احداث نیروگاه ها خصوصا نیروگاه های فســیلی 
در سطح کشور انجام شده، اســتفاده از انرژی برق خصوصا در فصل 

تابستان و در ماه های پیک مصرف با محدودیت مواجه است.
وی افزود: با توجه به این موضوع کشور در چند سال گذشته مجبور به 
توقف و کاهش تولید در کارخانجات صنعتی شده است. بر این اساس 
هر سال باید 5 هزار مگاوات به مدار اضافه شــود؛ در صورت سرمایه 
گذاری مناسب در این حوزه، کشور با مشکات ناشی از قطعی برق رو 

به رو نخواهد شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت مشانیر میزان مصرف برق کشور 
در حال حاضر را در ماه های غیر پیک به طور متوسط حدود 3۰ هزار 
مگاوات و در فصل تابســتان و در پیک مصــرف را متجاوز از 5۰ هزار 

مگاوات ارزیابی کرد.
اردوان با بیان اینکه برنامه مشــانیر برای تامین برق کشــور بوسیله 
انرژی های تجدید پذیر موثر است اضافه کرد: شرکت مشانیر در زمینه 
انرژی های تجدید پذیر و در انواع مختلف آن نظیر انرژی زمین گرمایی، 
بادی و خورشــیدی فعال بوده، به طوری که می توان گفت در سطح 
کشور تنها شرکت مشاوره ای است که انواع انرژی های تجدید پذیر را 

مورد مطالعه قرار داده است.
وی گفت: برنامه شرکت مشانیر شناسایی پتانسیل تولید انرژی های 
تجدید پذیر در سطح کشور و انجام مطالعات امکان سنجی بر روی آنها 
و آماده سازی این پتانسیل جهت سرمایه گذاری برای تولید انرژی های 

تجدید پذیر است.
معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت مشانیر سهم اصفهان در تولید برق 
بوسیله انرژی های تجدید پذیر را با توجه به مطالعات در دست اقدام، 

بسیار خوب از منظر تولید انرژی خورشیدی عنوان کرد.

   لزوم توجه به راه اندازی نیروگاه های تجدید پذیر
اردوان با توجه به کمبود منابع آبی در کشور افزود: با توجه به این مهم 
نیروگاه های برق آبی باید جای خود را به نیروگاه های انرژی های تجدید 

پذیر نظیر انرژی های خورشیدی و بادی بدهد.
وی در پاســخ به این ســوال که چه میــزان از برق کشــور از طریق 
انرژی های تجدید پذیر تامین می شــود و حد مطلوب این رقم چقدر 
است گفت: حدود 2۰۰ مگاوات )بدون احتساب نیروگاه های برق آبی( 
از برق کشور توســط انرژی های تجدید پذیر تامین می شود. با توجه 
به پتانســیل های موجود حد مطلوب این رقم در صورت تامین مالی 

می تواند تا 2۰ درصد ظرفیت نصب شده کشور باشد.
معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت مشانیر بهره مندی از انرژی زمین 
گرمایی را به علت محدودیت پتانســیل در ســطح کشور کمتر مورد 
اســتفاده خواند و گفت: انرژی های بادی و خورشیدی به علت وجود 

پتانسیل بیشتر مورد بهره برداری بیشتری قرار گرفته اند.
اردوان با اشاره به مکانیزم مدیریتی در صنعت برق کشور اذعان کرد: 
احداث نیروگاه هایی که با تامین اعتبار از ســوی دولت و وزارت نیرو 
ساخته می شوند در بخش نیروگاه های حرارتی از طریق شرکت مادر 
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و در بخش نیروگاه های تجدید پذیر 
از طریق شرکت ساتبا و در بخش نیروگاه های برق آبی از طریق شرکت 

توسعه منابع آب و نیروی ایران صورت می گیرد.

احمد، پدر دو فرزند و 
کارمند یک مجموعه 

دولتی است که درباره 
پس انداز، می گوید: من 
و همسرم مدت هاست 

که از خرید وسایل و 
لباس های جدید 

صرف نظر کرده و بیشتر 
درآمد مشترک  خود را 

به دو فرزند نوجوان مان 
اختصاص می دهیم. قبال 

بچه ها در ایام تابستان 
به کالس های مختلف 
می رفتند، اما امسال 

که همسرم شغلش را از 
دست داده و درآمد ما به 

نصف رسیده است.

»از لحظه ای که پیامک واریز حقوق ماهیانه را دریافت 
 می کنید تــا زمانی که کل موجودی حســابتان صرف 
هزینه های جاری زندگی همچون اجاره مسکن، اقساط 
ماهیانه وام های بانکی، آب، برق، گاز، خریدهای روزانه و 
.... می شود، چقدر طول می کشد؟ آیا ته مانده حسابتان 
 مبلغی هــر چند اندک بــه عنوان »پس انــداز« باقی 

می ماند؟«
این سوالی اســت که مبنای این گزارش قرار گرفته و از 

اقشار مختلف مردم اصفهان پرسیده شد.
سوالی که در وضعیت کنونی اقتصاد، سفره دل بسیاری 
را مردم باز کرد و از عدم تعادل دخل و خرج زندگی شان 

گالیه کردند. 

گــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

        پس انداز کردن و ذخیره بخشی از درآمد، تنها در شــرایط ثبات اقتصادی فراهم می شود،اما امروز به دلیل نوسانات شدید قیمت ها و هزینه های ناگهانی و غیرقابل 
پیش بینی همچون گرانی های ساعتی، در زندگی که بار تمام این مخارج بر دوش خانواده هاست، امروز گویی واژه پس انداز برای مردم واژه ای نامفهوم شده است.



واگذاری 14 کاروانسرا به بخش خصوصی در استان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: اگر بخش خصوصی در گلپایگان اعالم آمادگی 

کند با این بخش جهت واگذاری کاروانسرا و جذب گردشگر همکاری الزم را انجام می دهیم.
حجت االسالم والمســلمین رضا صادقی در آیین تودیــع و معارفه رییس اوقــاف و امور خیریه 
شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: در گلپایگان 31 اداره مستاجر اوقاف است که اکثر آن ها نیز اجاره 

خود را پرداخت نکرده اند. وی ادامه داد: مساجد، تکایا، حسینیه ها و امامزادگان هزینه های زیادی 
در زمینه انرژی دارند لذا باید در زمینه صرفه جویی دقت کامل شود. همچنین مساجد، حسینیه ها و 

... شرعا جایز نیستند از امکانات مساجد، حسینیه و ... برای کارهای تجاری و کسب و کار استفاده کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه برق، آب و گاز مساجد رایگان است، گفت: زمانی دولت 

برای آن الگوی مصرف در نظر گرفته بود، اما االن این الگو حذف شده است، ولی جایز نیست که با انرژی مساجد کسب و 
کار راه بیندازیم لذا اگر مسجد یا امامزاده ای اقدام به این کار کرده است آب برق یا گاز آن قطع شود. صادقی افزود: سقف حسینیه 
امامزاده ناصربن علی )ع( گلپایگان وســعتی حدود هزار متر دارد، اداره برق را موظف کنید که از این فضا برای بهره برداری از 

انرژی خورشیدی استفاده کند.

پروژه سالن های اجالس به بخش خصوصی واگذار می شود
رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: تحلیل اقتصادی بر روی پروژه 
سالن های اجالس همایش های بین المللی انجام شده و روند واگذاری این پروژه به بخش خصوصی 

برنامه ریزی شده است.
کوروش خسروی با بیان اینکه برنامه ریزی برای بهره برداری از سالن  اجالس همایش های بین المللی 

بدون تحلیل اقتصادی بوده است، اظهار کرد: برای این پروژه استفاده از بخش خصوصی دیده نشده و 
با قرارداد ضعیفی که در این زمینه بسته شده در حال حاضر این پروژه دچار چالش شده است.

وی با بیان اینکه تحلیل اقتصادی بر روی پروژه ســالن های اجالس انجام شــده و برنامه ریزی برای جذب 
سرمایه گذار در دستور کار قرار گرفته اســت، ادامه داد: در واگذاری این پروژه به بخش خصوصی می توان منافع 

شهرداری و سرمایه گذار را تامین کرد.
 رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری عملیات عمرانی در سالن های اجالس 
را در دستور کار دارد، افزود: در نظر داریم در بخش هایی که ســرمایه گذار ورود می کند شهرداری اقدامی انجام ندهد و این پروژه را 

تقسیم بندی کرده ایم.

ســابقه قانون ممنوعیت 
تبلیــغ کاالهای آســیب 
رسان به سالمت به برنامه 
پنجم توسعه بر می گردد؛ 
در آن برنامــه، بند قانونی 
در خصوص منــع تبلیغ 
مواد غذایی آسیب رسان 
به سالمت وجود داشت، اما ابزارهای نوین 
مثل فضای مجازی در آن ذکر نشده بود. به 

همین دلیل این قانون اصالح شد.
بر اساس قانون، کاالهای آسیب رسان به 
سالمت تحت هیچ شرایطی نباید تبلیغ 
شوند و قانون گذار برخورد الزم با متخلفان 
را نیز در دســتور کار قرار داده است. این 
موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که در 
کنار قوانین بازدارنــده، آموزش و افزایش 
آگاهی جامعه نیز لحاظ شــود؛ کاری که 
رسانه ها دوشادوش وزارت بهداشت باید 
انجام دهند تا مردم نســبت به ضررهای 
مصرف کاالهای آسیب رسان به سالمت 

آگاه شوند.
ایــرج حریرچی معاون وزیر بهداشــت و 
سخنگوی این وزارتخانه درباره این ابالغیه 

گفت: فهرستی که منتشر شده  مربوط به 
اسفند ماه 96 است. این نامه از سوی وزارت 
ارشاد در فروردین امسال به رسانه ها ارسال 
شده است. در این فهرست به رغم شایعاتی 
که در برخی رسانه ها منتشر شده اسمی از 

سوهان قم و گز  اصفهان نیامده است.
به گفته او، وزارت بهداشت معتقد است که 
غذاهای شیرین و پرنمک ضرر دارد و این به 
این معنی نیست که تولیدش ممنوع است، 

بلکه  تبلیغ این کاالها ممنوع است. 
سخنگوی وزارت بهداشــت اضافه کرد: 
نمی توان گفت کسی شیرینی تولید نکند؛ 
بر اساس قانون، وزارت بهداشت مکلف است 
کاالهای  آسیب رسان را مشخص و برای آن 

عوارض وضع کند. 
وی در پاسخ به سوال درباره رایزنی وزارت 
بهداشت با صدا و سیما در راستای انجام این 
تبلیغات گفت: رایزنی های بسیار زیادی در 
این راستا انجام شده و تغییرات زیادی نیز 
اتفاق افتاده است. عالوه بر رایزنی و توضیح 
متقابل، در  صورت بروز تخلف از اهرم های 
قانونی نیز اســتفاده می کنیم.  حریرچی 
تاکید کرد: تشــخیص و اعــالم هرگونه 
تبلیغات کاالهای آسیب رسان به سالمت 
بر اســاس قانون برعهده وزارت بهداشت 
است. عالوه بر ممنوعیت تبلیغات، هرگونه 
 تولید و واردات و عرضه کاالهای آســیب 
رسان به ســالمت و داروهای با احتمال 
سوءمصرف مشمول عوارض سالمت است 
و حداقل 1۰ درصد قیمت کاال باید برای 

عوارض سالمت درنظر گرفته  شود. 

   واکنش صنعت بــه قانون منع 
تبلیغات کاالهای آسیب رسان 

در این بیــن صنایع غذایی بــه علت این 
ممنوعیت به تصور اینکه این کار، ســود 
آنها را کم می کند و دچار آسیب هایی در 
مســیر بازاریابی و فروش می شوند، ساز 
مخالف کوک کرده اند. زیرا وقتی کاالیی به 
طور مکرر از رسانه ها و از جمله صدا و سیما 
تبلیغ نشود، نمی تواند در ذهن مخاطب جا 
باز کند و در نتیجه با کاهش فروش مواجه 

خواهد شد.
افشین استوار رییس مرکز مدیریت مبارزه 
با بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت در 
این رابطه گفت: اگــر به این فکر کنیم که 
چون تولید صنایع به واسطه توصیه های 
وزارت بهداشــت به مــردم کاهش می 
یابد و بــه همین خاطر اجــرای قوانین را 
 برای پیشــگیری از چاقی، فشــار خون و 
بیماری های غیر واگیر باید متوقف کنیم، 
بنابراین وزارت بهداشت حتی نباید به مردم 
در این زمینه آموزش دهــد و نباید هیچ 
توصیه ای برای پیشــگیری از بیماری ها 
داشته باشد. در حالی که این وظیفه وزارت 
بهداشت است که محیط سالم را از طریق 

آموزش ها به جامعه فراهم کند.
وی ادامــه داد: بــه طور مثال در کشــور 
کارخانه های تولید سیگار داریم، این کاالی 
مضر سالمت تولید و در بازار عرضه می شود 

اما اجازه تبلیغ ندارد. در نتیجه مجوز تولید 
الزاما به معنی مجوز تبلیغ نیست.

استوار با بیان اینکه مهمترین وظیفه وزارت 
بهداشت این است که مردم را برابر عوامل 
خطر بیماری هــای غیرواگیر محافظت 
کند، اظهار داشت: قانون به وزارت بهداشت 
تکلیف کرده اســت که فهرست کاالهای 
آسیب رسان به ســالمت را تعیین و ابالغ 
کند. از طرفی وزارت بهداشــت به مردم 
توصیه می کند کاالهایی که به ســالمت 
آسیب می زنند را کمتر مصرف کنند. در 
نتیجه هیچ راهی وجود ندارد که هم مردم 
از این کاالها کم مصرف کنند، و هم میزان 
تولید این کاالها به اندازه قبل باشد و کاهش 
نیابد و این مساله چالشــی است که بین 

متولیان سالمت و تولیدکنندگان کاال در 
بخش صنعت و تجارت وجود دارد.

    مجوز تولید با مجوز تبلیغ فرق 
می کند

استوار در پاسخ به این ســوال که چرا در 
ابتدا به این نــوع از کاالها مجــوز تولید 
داده می شــود اما بعد تبلیغ آنها ممنوع 
می شود و چرا از همان ابتدا جلوی تولید 
این کاالهای مضر گرفته نمی شود، گفت: 
منطق قانون بر این اساس است که مصرف 
کلی کاالهای آسیب رسان به سالمت در 
جامعه کم شود. توصیه وزارت بهداشت این 
نیست که مردم اصال از این کاالها استفاده 
نکنند؛ بلکه می گوییم کمتــر از لبنیات 

پرچرب و روغن و غیره استفاده کنند. وی 
ادامــه داد: در واقع نمی توان به طور کامل 
تولید این محصوالت را متوقف کرد، زیرا 
به هر حال این کاالها تولید می شــوند و 
مصرف کنندگانی نیــز در جامعه دارند. 
وظیفه وزارت بهداشت هدایت جامعه به 
 سمتی است که مصرف این کاالها کاهش

 پیدا کند.
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا 
و دارو نیز درباره مجــوز تولید به کاالهای 
آسیب رسان به ســالمت افزود: موضوع 
مجوز تولید از مجوز تبلیغات جدا اســت. 
نمی توان به واسطه تبلیغات، رژیم غذایی 
جامعه را به سمت مصرف بیشتر نمک و 

چربی و قند هدایت کرد.

در پی اعالم فهرست کاالهای آسیب رسان به سالمت، از طرف وزیر بهداشت؛

صنعت رو در روی سالمت!

گردشگری

مهمترین وظیفه 
وزارت بهداشت 

این است که مردم 
را برابر عوامل خطر 

بیماری های غیرواگیر 
محافظت کند، قانون 

به وزارت بهداشت 
تکلیف کرده است 

که فهرست کاالهای 
آسیب رسان به 

سالمت را تعیین و 
ابالغ کند. 

فهرســت کاالهای آسیب رسان به ســالمت به منظور 
ممنوعیت تبلیغ از طرف وزیر بهداشت به وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اعالم شد و این ممنوعیت چندان به کام 

تولید کنندگان این کاالها خوش نیامده است.

ایسنا
گـــزارش

ایرنا
گـــزارش
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مردم تخلف در عرضه 
بلیت هواپیما را اطالع 

دهند
مدیــر روابــط عمومی ســازمان 
هواپیمایی کشــوری گفــت: تمام 
شــرکت های هوایی فعال در ایران 
موظفند، بلیت مورد نیاز متقاضیان 
را به پول رایج کشــور عرضه کنند 
و هموطنــان هرگونــه تخلف در 
 این زمینه را با مراجعــه به آدرس
 www.cao.ir بــه ســازمان 

هواپیمایی کشوری اعالم کنند.
» رضا جعفــرزاده « افــزود: هیچ 
شرکت هواپیمایی در ایران مجاز به 
 فروش بلیت به صورت ارزی نیست و 
شرکت های هوایی خارجی در ایران 
باید بلیت خود را ریالی به متقاضیان 

بفروشند. 
 وی اضافه کرد: سازمان هواپیمایی 
کشوری به عنوان دستگاه حاکمیتی 
صنعت هوانوردی کشــور بر نحوه 
فــروش بلیت پروازهــای داخلی و 
خارجی نظــارت دارد و با هرگونه 
تخلف در این زمینه برخورد قانونی 
خواهد کرد. ســخنگوی ســازمان 
هواپیمایی کشوری ضمن یادآوری 
افزایــش قیمت بلیــت هواپیما در 
روزهای گذشــته اظهار داشت: 6۰ 
درصد هزینه شــرکت های هوایی، 
ارزی است و این مساله قیمت بلیت 
پروازها را در مســیرهای داخلی و 

خارجی افزایش داد. 

ایرنا
خـــبـــر

ISFAHAN
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ادامه تاخت و تاز شرکت های هواپیمایی؛ 

سرنوشت »سفر« در خطر 
است

توقف پرداخت ارز 
دولتی به شرکت های 
هواپیمایی و هدایت 
آن ها به سامانه »نیما« که آخرین معامالت 
آن بر پایــه ارز ۹000 تومان بود، نرخ بلیت 
پروازها را با پیشتازی ایرالین های خارجی 
به یک باره با افزایشی تا ۲00 درصد روبه رو 
کرد، وضعیتی که هشدارهای جدی را از 
سوی فعاالن گردشگری برای به مخاطره 
افتادن سرنوشت سفر ایرانی ها به دنبال 

داشته است.
 ایرالین های خارجــی از روز چهارشــنبه 1۷ 
مردادماه همزمان با اجرای بسته جدید ارزی و 
توقف پرداخت ارز ۴۴۰۰ تومان، قیمت بلیت ها 
را در مرحله نخســت تا 1۰۰ درصــد و در ادامه 
با مســدود کردن کالس های پایین قیمتی در 
پروازها تا بیــش از ۲۰۰ درصــد افزایش دادند 
و در ادامه فــروش بلیت ها با واحــد پولی رایج 
در ایران را به خاطر نوســانات متعدد، متوقف و 
معامالت را به صورت ارزی و در دفاتر نمایندگی 
اصلی ادامه دادند، جریانی که حتی اطالعیه ها و 
دستورالعمل های سازمان هواپیمایی نیز تا این 
لحظه آن را نه تنها متوقف نکرده، بلکه نرخ گذاری 
ایرالین های داخلی را نیز تحــت تاثیر قرار داده 
است. آژانس های گردشگری پیش بینی می کنند، 
ادامه این وضعیت سرنوشت گردشگری و سفر را 
در ایران حتما به مخاطره خواهند انداخت. با این 
حال به نظر می رسد متولیان نه فقط عالجی برای 

آن نیافته اند، که بنا به شــرایط اضطراری کشور 
در تامین ارز و به دلیل آن که سفر و گردشگری 
از اولویت های ضروری کشور خارج شده، دست 
و پای چندان بــازی برای یافتن چــاره ندارند؛ 
آن چنان که معاون گردشــگری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چند روزی 
مهلت خواست تا پس از بررسی های کارشناسی 
شــرایط موجود، درباره راه های برون رفت از این 
وضعیت و بسته سفر با رســانه ها صحبت کند. 
حرمت اله رفیعیـ  رییــس انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی ایرانـ  نیز که پس از گرانی نرخ 
بلیت های پروازی که اکنون در تمام مسیرهای 
داخلی و خارجی رخ داده گفته بود، روز یکشنبه 
۲1 مردادماه اجماعی با آژانس های پیشکسوت 
پرفروش بلیت های پروازی خواهند داشــت تا 
شاید با بایکوت ایرالین های خارجی که در ایران 
یکه تازی می کنند، این وضعیــت را با همراهی 
ســازمان های هواپیمایی و میــراث فرهنگی و 
گردشگری، ســامان دهی کنند، درباره آخرین 
تصمیم ها اظهار کرد: قرار شد از سازمان هواپیمایی 
بخواهیم مدیران ایرالین های خارجی حاضر در 
ایران را گردهم آورد تا چاره ای در این باره اندیشیده 
شــود. او با اعتقاد بر این که خروج ایرالین ها از 
اولویت پرداخــت ارز دولتی تصمیم درســتی 
نبود، گفت: طبق آنچه بخشــنامه شده در حال 
حاضر شرکت های هواپیمایی با ارز باالی 9 هزار 
تومان بلیت ها را نرخ گذاری می کنند، درحالی که 
حداقل نرخ پایه برای ارز مورد نیاز ایرالین ها باید 
6 هزار تومان تعیین می شد، در غیر این صورت 
خطای بزرگی اتفاق خواهد افتاد که دامن همه 
را می گیرد. چون نرخی که اکنون تعیین کرده اند 

روزانه درحال افزایش است.
رفیعی با تاکید بر این که ســفر و بلیت هواپیما، 
کاالی »غیرضروری« نیست، افزود: همین حاال 
شــرکت های هواپیمایی ایرانی نیــز نرخ ها را تا 
بیش از دو برابر افزایش داده اند، بررسی ها نشان 
می دهد روز گذشته بلیت دو طرفه تهرانـ  اهواز 
تا ۲ میلیون تومان خرید و فروش شده است، در 
مسیر تهرانـ  کواالالمپور نیز بلیتی که تا هفته 
پیش دو و نیم میلیون تومان قیمت داشــت، به 
حدود ۷ میلیون تومان رسیده. بلیت های تهرانـ  
نجف نیز از مرز ۴ میلیون تومان گذر کرده است. 
این افزایش غیر منطقی را شرکت های هواپیمایی 

داخلی رقم زده اند.
وی درباره عملکرد ایرالین های خارجی پس از 
دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشور، اظهار 
کرد:  اتفاق تازه ای رخ نداده، آن ها فروش ارزی خود 
را همچنان دنبــال می کنند، قیمت های کالس 
پایین را بسته اند و با توجه به صندلی هایی که در 
حال فروش اســت، نرخ ها را تا ۲۵۰ درصد گران 
کرده اند. شرکت های اتریشی، آلیتالیا و بریتیش 
ایرویز نیز سیستم های فروش خود را چند روزی 

است بسته اند.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی 
و هوایی ایران گفت: وقتی قیمت بلیت هواپیما 
باال می رود، ســفر داخلی هم گران می شود، به 
تبع آن هتل ها هم نرخ ها را افزایش می دهند که 
بررسی های حال حاضر ما نیز تاییدی بر این اتفاق 
اســت. با این وضعیت چطور می توان گردشگر 
خارجی را جذب کرد، وقتی خدمات سفر گران 
شده، چطور می خواهند ســفر داخلی مردم را 
افزایش دهند. مگر نمی خواستند سفر خارجی 
را کم و مردم را متوجه ظرفیت های داخلی کنند، 
با این گرانی چطــور امکان دارد!؟ او ســپس به 
بدتعهدی شــرکت های هواپیمایــی داخلی در 
قرارداد با آژانس های مسافرتی اشاره کرد و افزود: 
این قراردادها معموال یک ساله است، اما ایرالین ها 
هر از گاهی یک متمم قیمتی بــه آن می زنند و 
نرخ ها را افزایش می دهند. آژانس هم مجبور است 
با شرکت هواپیمایی کنار آید، چون می خواهد ضرر 
و زیان های فصل بیکاری خود را جبران کند؛ اما 
آن ها هم تا یک مرحله ای می توانند به خواسته های 
ایرالین ها تن بدهند، چون از مقطعی به بعد این 
قیمت ها مشتری ندارد،  توان اقتصادی مردم دیگر 
نمی کشد و این گونه می شود که تعداد مسافران کم 
می شود، توجیه اقتصادی برخی خطوط هوایی نیز 
از بین می رود و گردشگری هم نابود می شود، چون 
در این صورت نه سفر ورودی خواهیم داست، نه 

خروجی و نه داخلی.
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گسترشزیرساختکارتملیهوشمنددربانکها
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات خبر از استفاده کامل و کاربرد واقعی کارت هوشمند 
داد و تاکید کرد که فعال خبری از تجمیع کارت های بانکی با کارت ملی هوشمند نخواهد بود. »رضا باقری 
اصل« درباره افزایش کاربرد این کارت در دستگاه ها گفته که قصد دارند در فاز اول کارکرد این کارت را در 
سیستم بانکی افزایش دهند. باقری اصل درباره عملکرد این کارت ها توضیحات بیشتری داده و گفته که 

این کارت ها برپایه توکن است: »کارت ملی هوشمند یک ابزار احراز هویتی هوشمند و قدرتمند بر پایه توکن 
است تا هر فردی با در دست داشتن این کارت وارد یک پیشخوان شد بتواند با استفاده از وارد کردن کارت در یک 

ابزار الکترونیکی مخصوص نسبت به احراز هویت و تایید هویت اقدام کند.« او سپس به مساله ورود این کارت ها به 
سیستم بانکی اشاره کرده و تاکید داشته که زیرساخت و فراهم ساختن استفاده از کارت ها در شبکه بانکی به تدریج در حال 

اجرایی شدن است: »زیرساخت استفاده از کارت ملی هوشمند در دستگاه ها و بانک های دولتی و خصوصی در حال  توسعه است تا کارت 
ملی هوشمند به معنای واقعی کاربرد پیدا کند و مردم با استفاده از آن فرآیندهای کاغذی کاهش پیدا کند؛ در حال حاضر  در بانک ملت، سازمان 
ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی بستری آماده شده تا از کارت ملی هوشمند استفاده شود و بر همین اساس دیگر در دفاتر مجهز به این زیرساخت 

ارایه کپی کارت ملی یا ارایه اثر انگشت نیاز نیست چرا که تمامی اطالعات به صورت الکترونیکی با استفاده از دستگاه منتقل می شود.«
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سازمان نظام صنفی
 رودر روی اتحادیه

 کسب وکارهای مجازی
رویارویی صنفی
 در بازار بی رمق

 در حالی که بازارهای دیجیتال 
در ایــران در کنار دیگــر بازارها 
تحــت تاثیر شــرایط اقتصادی 
جدید قرار گرفته اند سازمان نظام 
صنفی رایانه ای و اتحادیه کسب و 
کارهای اینترنتی بر سر صالحیت 
اعطای مجوز به تقابل با یکدیگر 

برخاسته اند.
سازمان نظام صنفی رایانه ای که 
از قدیمی ترین نهادهای صنفی در 
حوزه آی تی به حساب می آید طی 
نامه ای به اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی که یک سال قبل توسط 
تعدادی از استارت آپ ها تشکیل 
شــده اعتراض کرده که چرا یک 
شرکت عضو این سازمان را تحت 
فشار گذاشته تا از اتحادیه مجوز 
دریافت کند. شــکایت سازمان 
نظام صنفی از نامه ای بود که هفتم 
مردادماه از سوی اتحادیه کسب 
وکارهای مجازی به یک شرکت 
نرم افزاری ارسال شده و خواسته 
شده که » تا تاریخ مقرر نسبت به 
ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف 
اقدام کند در صــورت عدم ثبت 
اقدامات بعدی برابر مقررات صورت 
می پذیرد.« واکنش سازمان نظام 
صنفی به این نامه بســیار صریح 
بود و به صورت علنی روی سایت 
این سازمان منتشر شد. در نامه 
ســازمان نظام صنفی با اشاره به 
اینکه شرکت مذکور عضو سازمان 
نظام صنفی است آمده است: » به 
آن اتحادیه اخطار داده می شود از 
این پس از ارسال نامه های تهدید 
آمیز به شرکت های عضو با عنوان 
موهوم اقدامــات بعدی و تعیین 
ضرب االجل و هرگونه اغتشاش در 
فضای کسب وکار اکیدا خودداری 

شود.«
این اتفــاق در حــوزه دیجیتال 
درست پس از آن صورت می گیرد 
که دو شــرکت اســنپ و تپسی 
شنبه این هفته در محل اتحادیه 
کسب و کارهای مجازی جلسه 
مطبوعاتی مشــترکی را برگزار 
کردند. این دو استارت آپ نسبت 
به الیحه جدید در حال بررســی 
دولت انتقاداتی را مطرح کردند که 
در صورت تصویب باعث کنترل 
شــهرداری بر آنها و از بین رفتن 
فضای رقابت فعلی حوزه حمل 
ونقل آنالین می شــود. سازمان 
نظام صنفی به طور سنتی نماینده 
شرکت های قدیمی تر حوزه  آی تی 
است؛ شرکت هایی که سال هاست 
در حوزه انفورماتیک، نرم افزار و 
سخت افزار مشغول به فعالیتند. 
طی سال های گذشــته همواره 
بین این ســازمان و اتحادیه های 
فعال در حوزه تکنولوژی رقابتی 
برای جذب و اعطای مجوز وجود 
داشته و در مواردی تقابل هایی هم 
به وجود آمده است. اتحادیه کسب 
و کارهای مجازی تازه  واردترین 
اتحادیــه در این عرصه اســت؛ 
اتحادیه ای که بــا گردهم آمدن 
تعدادی از استارت آپ های مطرح 
کشور که خدمات روی اینترنت 

ارائه می دادند شکل گرفت.
 به نظر می رســد موضوع مجوز 
کسب وکارها حتی در دورانی که 
بازار از رمق کافی برخوردار نیست 
می تواند به یک بحث پرسروصدا 
تبدیل شود چه از سوی نهاد های 

صنفی و چه دولت.

دنیای اقتصاد 
گــزارش
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اوپو R17 با 
حسگر اثر انگشت 

زیر نمایشگر 
معرفی شد

 
شرکت اوپو روز 18 اوت رسما گوشی جدید خود با نام R17 را به بازار عرضه می کند.

شرکت چینی اوپو که چندی پیش از گوشی خارق العاده Find X رونمایی کرد، اکنون 
قصد دارد پا را فراتر گذاشته و از یک فناوری جدید در گوشی های هوشمند خود پرده برداری 
کند. گوشی R17 جدیدترین محصول شرکت اوپو است که با مشخصات سخت افزاری 
بسیار جالب در سایت شرکت سازنده دیده شده است. این گوشی به 8 گیگابایت رم مجهز 
 R17 است و نمایشگر آن در باالی خود بریدگی دارد. اما یکی از مهم ترین مشخصه های

این است که حسگر اثر انگشت آن زیر نمایشگر تعبیه شده است.
از قرار معلوم این گوشی با پردازنده 10 نانومتری اسنپدراگون 670 که چندی پیش معرفی 
شد به بازار عرضه می شود. این پردازنده CPU هشت هسته ای با پیکربندی 6-2 دارد و 
پردازشگر گرافیکی آن نیز از نوع آدرنو 615 انتخاب شده است. از تصاویر این گونه پیداست 
که نمایشگر R17 در لبه های خود هیچ گونه حاشیه اضافه ای ندارد و فقط در باالی آن یک 
حاشیه کوچک برای قرار گرفتن اسپیکر تعبیه شده است. اوپو گوشی خود را به نمایشگر 6.5 
اینچی امولد با رزلویشن Full HD+ مجهز کرده است. در زیر همین نمایشگر بزرگ، سنسور 
اثر انگشت گوشی جای گرفته است که فقط 4 میلی متر مربع مساحت دارد و میکرو لنزهای 
 R17 3 نیز برای خواندن لیزری اثر انگشت در آن قرار دارند. یکی دیگر از نقاط قوت گوشیP
را می توان دوربین سلفی آن دانست که به یک سنسور 25 مگاپیکسلی با لنز f/2.0 مجهز 
است. اوپو از چنین دوربین قدرتمندی پیش تر در گوشی هایی مانند F7 و Find X نیز 
استفاده کرده است. هنوز اطالعاتی در مورد دوربین پشتی این گوشی در دسترس نیست، 
اما شرکت اوپو اعالم کرده است که این دوربین به واسطه توانمندی های هوش مصنوعی و 

نرم افزاری می تواند بیش از 800 صحنه را شناسایی کند.

افشای 
هوآوی میت 
20 با سیستم 
تشخیص چهره

به تازگی پنل صفحه نمایش یکی از گوشی های ســری میت 20 فاش شده است که از 
عرضه آن با سیستم تشخیص چهره سه بعدی و حسگر اثرانگشت درون نمایشگر خبر 

می دهد.
هوآوی در ماه اوت به صورت رسمی خانواده »میت 20« را معرفی خواهد کرد و تاکنون، 
شایعات مختلفی پیرامون پرچمداران آینده این شرکت چینی منتشر شده است. گفته 
می شود میت 20 و میت 20 پرو جزو پرچمدارانی خواهند بود که تا پایان سال توسط 
هوآوی رونمایی خواهد شد؛ همچنین میت 20 الیت نیز به عنوان یک مدل میان رده 
وارد بازار می شود. به تازگی نیز تصویری از پنل صفحه نمایش هوآوی میت 20 به دست 
آمده است که برخی از گمانه زنی ها را در طی چند هفته گذشته پیرامون این مدل تأیید 

می کند.
اول از همه باید گفت که هوآوی میت 20 به تبعیت از ترند رایج بازار موبایل و آنچه 
که شرکت سازنده پیش تر در طراحی پی 20 و پی 20 پرو اعمال کرده بود، از ناچ 
)بریدگی باالی صفحه نمایش( بهره خواهد برد. شرکت چینی با اعمال یک بریدگی 
کوچک در باالی نمایشگر، فضای بیشتری از پنل جلوی گوشی را به صفحه نمایش 
اختصاص خواهد داد و بدین شکل، نسبت ابعاد صفحه نمایش به بدنه افزایش پیدا 
میکند. همچنین ظاهرا حاشیه ی نسبتاً باریکی در پایین صفحه نمایش وجود دارد 
که در تمامی گوشی های هوشــمند اندرویدی مجهز به ناچ )Notch( آن را دیده 
بودیم. البته به نظر می رسد که حاشیه  پایین صفحه نمایش هوآوی میت 20 نسبت 
به پرچمداران سری P باریک تر خواهد بود زیرا هوآوی از حسگر اثرانگشت درون 

نمایشگر در پرچمدار آینده خود استفاده می کند. 

خطر نفوذ به 
شبکه های 

شرکت ها با هک 
فکس

 

که هکرها مــی توانند تنها با محققان موسسه امنیتی چک پوینت هشدار داده اند 
استفاده از فکس دستگاه های پرینتر همه کاره شبکه شرکت ها را هک کنند. در روزگار 
اتصال دائمی دستگاه ها به اینترنت، دســتگاه های فکس بخش به تاریخ پیوسته ای از 
تکنولوژی به نظر می رسند، اما در سراسر جهان هنوز میلیون ها دستگاه از آنها در بسیاری 
 از شرکت ها خصوصا در جامعه پزشکی استفاده می شوند. با این حال همین دستگاه ها 
می توانند برای هکرهایی که در پی سرقت اسرار تجاری از شرکت ها هستند، حکم معدن 
طال را داشتن باشند. بر اساس یافته های جدید، هکرها به طور بالقوه می توانند فایل های 
حساس را تنها از طریق شبکه شرکت ها و با استفاده از خط فکس و با دانستن شماره تلفن 
سرقت کنند. در گزارش این موضوع وجود یک آسیب پذیری امنیتی در پرینترهای همه 
کاره اچ پی تشریح شده. محققان با تکیه بر اینکه تقریباً هیچ فردی محتویات دریافت شده 
توسط فکس را بررسی نمی کند، یک کد مخرب را داخل فایل تصویر آلوده قرار دادند و آن 
را به یک پرینتر همه کاره فکس کردند. فایل در حافظه پرینتر دریافت کننده ذخیره و رمز 

گشایی شد و به این ترتیب کنترل دستگاه به دست محققان افتاد. 
پس از این اتفاق آنها می توانستند به تمامی کامپیوترهای متصل به شبکه ای که پرینتر 
به آن وصل بود، نفوذ کنند و حتی فایل های خاصی را سرقت کرده و به پرینتر اولیه متعلق 
به هکر ارسال کنند. پیش از اینکه گزارش اخیر منتشر شود، شرکت اچ پی این رخنه را 
در دســتگاه های خود رفع کرده. اما به گفته محققان چک پوینت آسیب پذیری مورد 
 بحث ممکن است همچنان در بســیاری از پرینترهای همه کاره سایر شرکت ها وجود 

داشته باشد. 
بر اساس برخی گزارش ها تخمین زده شده حدود 46 میلیون دستگاه فکس فعال وجود 

دارد که در حدود 17 میلیون از آنها در آمریکا هستند. 

تــــازه هـــا

جی اس ام
جی اس امخــبـــر

خــبـــر
دیجیاتو

خــبـــر

دکتر مارتین سلیگمان، 
نویســنده کتاب خوش 
بینــی دریافته اســت 
که رفتار عامــل تعیین 
کننــده بهتــری برای 
موفقیت است نسبت به 
IQ، تحصیالت، و سایر 
عوامل. او دریافت که افراد مثبت سالم تر 
زندگی می کنند و روابط بهتری داشته و 
در کارشان پیشرفت بیشتری می کنند. 
همچنین دریافته که افراد مثبت اندیش 

پول بیشتری هم در می آورند. 
هرکسی می تواند رفتاری درست داشته 
باشد. مهم نیســت که اهل کجا باشید 
یا اســتعداد ذاتیتان چقدر باشد، رفتار 
صحیح تفاوت بزرگی در کار شما ایجاد 
خواهد کرد. سعی کنید این 10 رفتار را 
جزو خصایص خود درآورید تا همیشــه 

کارمندی موفق باشید: 

   1. من مسئول سرنوشت خود هستم. 
اگــر در سراســر زندگــی کاری خود 
منتظر اتفاقــی هیجان انگیز باشــید، 
احتماال انتظارتان طوالنی خواهد شــد. 
متخصصین موفق کســانی هستند که 
خودشــان بیرون می روند و این اتفاق 
را به وجود می آورند. پس ســعی کنید 
به طریقی متفاوت تر بــه کار خود نگاه 
کنید. کارتان را تا حد نهایت پیشــرفت 
باال خواهید برد و مسئول آن فقط و فقط 

خودتان هستید. 

   2. هر چیزی ممکن است. 
فکر می کنید هیچوقــت نمی توانید به 
مقام نایب رییس شرکت ارتقاء پیدا کنید؟ 
پس مطمئن باشید که نمی توانید. یادتان 
باشــد: اگر فکر کنید که نمی توانید، به 

احتمال خیلی زیاد نخواهید توانست. 

   3. هیچــکاری آنقدر کوچک 
نیست که خوب انجامش دهید. 

هیچوقت نمی دانید که دیگران متوجه 
شما خواهند شد یا نه. این یک دلیل برای 
این است که به کارتان افتخار کنید—به 
همه آن. مدیرعامل شــرکتی می گفت 
که اولیــن کارش این بــوده که ذخیره 
 انبار را چک کند و خیلــی زود به خاطر 
تالش های خود و کار خوبش شــناخته 
شد. دفعه بعدی که می خواستید کارتان 
را سر هم بندی کنید چون فکر می کنید 
کسی متوجه کار شما نیست این را به یاد 

داشته باشید. 

   4. تک تک افراد یک ارتباط مهم 
برای شما تلقی می شوند. 

بااینکه الزم اســت در محیط کار خشن 
باشــید، اما می توانید با اطرافیان خود 
با مهربانی رفتار کنیــد. فکر می کنید 
اهمیتی ندارد که رابطه خوبی با منشی 
مدیرعامل برقرار کنید؟ مطمئن باشید 
که خیلــی کمکتــان خواهد کــرد. با 
اطرافیانتان مودبانه رفتــار کنید چون 
نمی دانید این آدم ها کجــا به دردتان 

خواهند خورد. 

   5. من برای انجام اینکار و ... کار 
باالتر از این ساخته شده ام. 

اگر تمــام روز را به این فکــر کنید که 
 برای انجام آنکاری که مســئولیتش را 
گرفته اید ساخته نشــده اید، کاراییتان 
به شدت پایین خواهد آمد. ممکن است 
کارتان به طور کامل با شما سازگار نباشد 
اما کارمندان موفق طوری رفتار می کنند 
که انگار کار رویاهای خود را دارند، مهم 

نیست که کارشان چه باشد. 

   6. اینکه چه می دانم کافی نیست، 
اینکه چه کسانی را می شناسم هم 

مهم است. 
کارمندان موفق از اهمیت ارتباطات چه 
داخل و چه خارج از شرکت باخبرند. باید 
بتوانید فعاالنه ارتباطاتی تخصصی برای 
خود جور کنید. همکارتان را برای ناهار 
بیرون دعوت کنید. بعد از کار با چند نفر 
از همکارانتان به رستوران یا کافه بروید. 
عضو انجمن تخصصیتان شــوید. برای 

آینده تان ارتباط سازی کنید. 

   7. چه کار دیگری می توانم انجام 
دهم؟ 

ازآنجا که سرنوشــتتان دست خودتان 
اســت، برای پیدا کردن راه های ارتقاء و 
پیشرفت در کارتان، باید به خود کارتان 

توجه کنید. برای گرفتن یک پروژه اضافی 
داوطلب شوید. یک مهارت تازه یاد بگیرید 
که توجه باال دستی ها را به شما بیشتر 
کند. برای کمک به همکارانتان تا دیروقت 
سر کار بمانید. کارمندان موفق کسانی 

نیستند که فقط کارشان را انجام دهند 
و بعد محل کار را ترک کنند. آنها دنبال 
راه های دیگری برای جلب توجه دیگران 

هستند. 

   8. شکست راه را برای موفقیت 
باز می کند. 

 بااینکــه اینطــور به نظر می رســد که
 بعضی ها اصال در هیچ کاری با شکست 
مواجه نشــده اند، واقعیت این است که 
شکست برای همه اتفاق می افتد. تفاوت 
بین افراد موفــق و ناموفــق در طریقه 
برخورد آنها با شکســت هایشان است. 
آنها که به موفق می رسند کسانی هستند 
که از اشتباهاتشــان درس گرفته و جلو 

می روند. 

   9. من بزرگترین طرفدار خودم 
هستم. 

منتظر این هستید که یک نفر در شرکت 

اســتعدادها و تالش های شما را کشف 
کند؟ شاید دیگر وقتش رسیده باشد که 
شیپور تشویقتان را خودتان بزنید. درمورد 
دســتاوردهایتان و کارهایــی که برای 
شرکت کرده اید، حرف بزنید. کارمندان 
موفق مــی دانند چطور دســتاوردها و 
موفقیت هایشان را بدون اینکه پرادعا به 

نظر برسند به گوش همه برسانند. 

   10. دســتگاه فرصت سنج من 
هیچوقت خاموش نمی شود. 

 بلــه، روزهایــی خواهد بــود که فقط 
می خواهید با وضعیت موجود شاد باشید 
اما یادتان باشــد که کارمنــدان موفق 
همیشــه دنبال فرصت های پیشرفت 
هستند. همیشه چشــم ها، گوش ها و 
ذهنتان را برای یافتن فرصت های خوب 
باز نگه دارید چون نمی دانید که چه وقت 
فرصتی پیش می آید که روند کارتان را 

تغییر دهید.

باالرفتن پله های ترقی، همیشه هم کار سختی نیست؛

بااین10رفتار،یککارمندموفقباشید

بااینکه اینطور به نظر 
 می رسد که

 بعضی ها اصال در 
هیچ کاری با شکست 

مواجه نشده اند، 
واقعیت این است که 

شکست برای همه 
اتفاق می افتد. تفاوت 

بین افراد موفق و 
ناموفق در طریقه 

برخورد آنها با 
شکست هایشان 

است. آنها که به موفق
 می رسند کسانی 

هستند که از 
اشتباهاتشان درس 

گرفته و جلو می روند. 

چرا به نظر می رسد که بعضی افراد خیلی راحت نردبان 
ترقی را در اداره باال مــی روند درحالیکه برخی دیگر 

سالیان سال همانجایی که بودند باقی می مانند؟ 
ممکن است فکر کنید که فقط به این دلیل است که این 
افراد قابلیت های بیشتری برای موفقیت دارند مثل مغز 
خوب، استعداد و پارتی. اما چیز دیگری هم به همین 

اندازه اهمیت وجود دارد: رفتار. 

منبع:  مردمان
یـــادداشت
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اگر تمام روز را به این فکر کنید که 
برای انجام آنکاری که مسئولیتش 

را گرفته اید ساخته نشده اید، 
کاراییتان به شدت پایین خواهد 

آمد. ممکن است کارتان به طور کامل 
با شما سازگار نباشد اما کارمندان 

موفق طوری رفتار می کنند که انگار 
کار رویاهای خود را دارند، مهم 

نیست که کارشان چه باشد. 



The important characteristics of this 
bridge are the arches and entrances of 
Si-o-Se-pol which has been separated the 
passageway of mounted from pedestrian. 
This bridge that is a unique masterpiece of 
the first Shah Abbas-e-Safavi’s works; has 
been constructed by the coast and control 
of famous commander “Allah Verdi Khan”. 
Other names were used for this bridge 
such as “Sio-Se Cheshmeh, “Chahar Bagh”, 
“Jolfa” and finally “Zayandeh Rud”. The 
name of Pol-e-Shah Abbasi is because of 
ordering of its construction by the first 

Shah Abbas and whereas it has been built 
by stewardship and effort of Allah Verdi 
Khan, it is well known to Pol-e-Allah Verdi 
Khan, and as the passageway of people was 
toward Jolfa, they called it Pol-e-Jolfa, and 
because it had forty fountains it is famous 
for Pol-e-Chehel Cheshmeh and now it has 
thirty-three fountains so it is famous for 
Pol-e-Sio Se Chesmeh.
 “Sheikh Alinaghi Kamareai”, the poet of 
the Shah Abbas era, has been said the date 
of this construction in a piece of poetry 
to the date of 1581A.C in which this year 
is simultaneous with the times, whereas 
Chahar Bagh Street has been generated. 
The builder of this strong fantastic bridge 
was Ostad Hossein Banna. The length and 
width of this bridge are about 300 meters 
and 14 meters, so it is the longest bridge 
which has been built above Zayandeh Rud. 
The upper part has been used when it was 
full of water and has balconies for the sake 
of summer seat and it was a place of water 
passing. The lower part has been the place 
of passing the passengers from east to west 
of Isfahan and vice versa on the Zayandeh 
Red River when the water was low. On the 

two sides of the bridge, lower arcade can 
be seen. A beautiful view of the river can 
be seen from alcoves located on two sides 
of the bridge. This bridge which connects 
Chahar Bagh-e-Abbasi to Chahar Bagh had 
already forty fountains, but now among 
those forty fountains just remain thirty-
three fountains and the rest of them has 
been blocked. The sprinkling ceremony 
has been held beside of this bridge in Safavi 
era. Also, Armenians of Jolfa in Isfahan 
has been holding their Cross Washing 
ceremony on the limits of this bridge. 
The bridge is one of Iran architecture and 
construction of bridges’ masterpieces and 
it is considered as a unique beauty and 
grandeur. The bridge is covered to traffic, 
only pedestrian pass over it. It served as 
both bridge and dam, and is still used to 
hold water today. Until recently there 
were teahouses at either end of the bridge, 
both accessed through the larger arches 
underneath, though only the northern one 
remains.This work has been registered 
as one of Iran National Monuments by 
registration number 110 in 5th January  
1931.

 Sio-Se-Pol:
Unique Beauty , Grandeur

Manouchehri House:a 
Boutique Hotel Situated 
In Kashan

The Manouchehri House is a boutique hotel situated 
in Kashan’s historic residential neighborhood, a 
gold mine of traditional Persian architecture and 
craftsmanship. Nurtured by a passion for design and 
a profound respect for history, this private residence 
has been brought back to life with the highest 
standards of historic preservation and the latest in 
modern amenities.
Eight private guest rooms with unique architectural 
details surround a peaceful courtyard that features 
a reflecting pool flanked by gardens bearing local 
fruit. Guests are welcomed with a refreshment in 
the elegant lobby outfitted with traditional Iranian 
furnishings and showcasing an art gallery in the 
atrium above.
A beautiful dining room serves complimentary 
breakfast as well as local fare for lunch and dinner. 
A state-of-the-art subterranean movie theatre, 
converted from the original basement cistern, and 
wifi Internet service throughout, highlight the 
harmonious balance of old and new. A spacious textile 
workshop featuring looms for velvet and brocade 
weaving support the revival of traditional arts of the 
region. These rare and precious textiles are available 
for purchase in the hotel’s gift shop, which presents 
a multitude of objects from Iranian artisans and 
craftsmen.
Through consistent dedication and passionate 
teamwork, the Manouchehri House has become a 
beacon of cultural and historical restoration and a rare 
gem in the landscape of luxury accommodations. This 
house is one of the most beautiful traditional houses 
in desert regions of Iran. It has beautiful structures 
that are combined with the indigenous structure of 
the desert and modern facilities. It has all features 
of Iranian traditional architecture as interior and 
exterior sites, porch, pool, and yard and is furnished 
with traditional furniture. This house includes private 
guest rooms, art gallery, a beautiful dining room that 
has windows with colored glasses, a traditional movie 
theater, a spacious textile workshop (featuring looms 
for velvet and brocade weaving support the revival of 
traditional arts of the region). These rare and precious 
textiles are available for purchase in the hotel’s gift 
shop. This shop presents a multitude of objects from 
Iranian artisans and craftsmen. Throughout the 
house, potteries and glassware are placed in a way 
to make an opportunity for tourists to touch the Art 
of Kashan.

whre to stay

This bridge 
that is a unique 
masterpiece of 
the first Shah 
Abbas-e-Safavi’s 
works; has been 
constructed by 
the coast and 
control of famous 
commander 
“Allah Verdi 
Khan”. Other 
names were used 
for this bridge 
such as “Sio-Se 
Cheshmeh, 
“Chahar Bagh”, 
“Jolfa” and finally 
“Zayandeh Rud”. 
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Sio-Se -Pol  (Pol-e-Allah Verdi 
Khan), is a unique construction 
of the Safavi era which is located 
at the end of the Chahar Bagh-
e-Abbasi Street. This beautiful 
bridge has been built in Shah 
Abbas-e-Safavi era by stuff like 
bricks and mortar above the 
Zayandeh Rud River in order to 
connect the north and south of 
Isfahan. 
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  Sip tea in a 
teahouse
There are cafes, and then there 
are teahouses, also known as 
chaikhanehs. Iranians pretty 
much drink tea (or chai) like it’s 
their national drink and while 
you can indulge in a piping 
hot cup of chai in the many 
cafes around Isfahan, why not 
head to a traditional Iranian 
teahouse instead? Azadegan 
Teahouse, centrally located 
in Naqsh-e-Jahan Square, is a 
clutter of lamps, kettle, bells 
and knick-knacks that literally 
hang above your head. You 
can typically have your chai 
together with “shekar” which is 
the usual sugar, “ghand” which 
are sugar cubes, “nabat” which 
are rock sugar candies, or differ-
ent types of coin-shaped sweet 
confectionary to bite before 
taking a sip.

Must-see sites in Isfahan



We are constantly looking for that love 
and that passion from which to build our 
careers and our businesses -- but most 
people aren't finding it. That's because 
what you love to do doesn't always make 
sense for your career.In her book, "So You 
Want to Be a Work-At-Home Mom," Jill 
Hart, founder of Christian Work at Home 
Ministries, writes, "Running a business 
is hard work, and it takes perseverance 
and determination. If you approach your 
business as a hobby that happens to make 
you a little money, it will probably never 
be anything more than that."
Think about your own business. Are you 
treating it like a hobby instead of a career? 
Here are five ways to change your mindset 
and make your business sustainable in 
the long term:

1. Commit
Running a business is not something you 
can have a casual or lax attitude about. It's 

not something you work on in your spare 
time when inspiration hits. You need to be 
completely committed to your business 
and focused on driving its success.
I know what you're thinking: "But, what 
if I'm just starting out and need to split 
my time between my business and my 
day job?" I totally understand. But, while 
you may be working on your business in 
the evenings and on weekends, you need 
to do more than just dabble in it. It may 
be your side hustle, but it should be more 
than a side project.

2. Set goals
The purpose behind a business is very 
different than the purpose behind a 
hobby. Your hobbies you do for fun and 
only fun. But, your business, while you 
may enjoy the work, has a goal. You have 
a vision and ambition, and you want to 
grow.
If you want your business to last, you can't 
just go with the flow. You need to have 
a strategy for where your business will 
go and how you will get there. What are 
you trying to accomplish? If it's making 
a living, what will you do to bring in 
revenue? How will your process work?

4. Focus on profit
The main difference between a business 
and a hobby? Money. As customer success 

experts Don Peppers and Martha Rogers 
wrote in their book, "Managing Customer 
Experience and Relationships: A 
Strategic Framework," "If you don't have 
customers, you don't have a business. You 
have a hobby."If you're just starting out, 
you may not have a steady income yet, but 
that should be your goal. Your business 
isn't really a business until you're making 
a profit. To ensure longevity, your 
business should be something you can 
make money from for a long time.

5. Know your value
Successful entrepreneurs know what 
they're good at -- and what they aren't. 
Sometimes what you love doing and 
what you're good at are two very different 
things. If you aren't good at something, 
there's no way to turn it into a business. I 
enjoy singing, but nobody is going to pay 
me money to do it.Similarly, there has to 
be a need for what you do. I like playing 
video games, but that's not a viable 
business option. On his blog, blogger Seth 
Godin writes, "You don't find customers 
for your products. You find products for 
your customers."To be successful, you 
need to find that intersection of what 
you're good at, what you love and what 
people need. When you can check all 
three boxes, that's when you know you've 
struck gold.

You Won't Survive as an Entrepreneur 
Treating Your Business Like a Hobby

The purpose 
behind a 
business is very 
different than 
the purpose 
behind a hobby. 
Your hobbies 
you do for 
fun and only 
fun. But, your 
business, while 
you may enjoy 
the work, has a 
goal. You have 
a vision and 
ambition, and 
you want to 
grow.
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Iran Biscuit Exports 
Earn $42m in 4 Months
 Iran exported 21,724 tons 
of biscuits worth $42.25 
million during the first four 
months of the current fiscal 
year (March 21-July 22), 
the latest data released by 
the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration 
showed.Iraq, Afghanistan, 
Pakistan, Ivory Coast and 
Azerbaijan were the main 
customers of Iranian biscuits 
during the period, according 
to Financial Tribune.

  Export of Six 
Commodities Banned as 
of Aug. 23
The government has banned 
the export of different kinds of 
paper, tissue, milk powder, 
infant formula, tea and butter 
in packages weighing more 
than 500 grams as of Aug. 23 
until further notice.

Contact Lens Solution 
Imports Top 180 Tons
More than 187 tons of 
contact lens solution worth 
$2.24 million were imported 
into Iran from nine countries 
during the last Iranian year 
(March 2017-18), figures 
released by the Islamic 
Republic of Iran customs 
Administration show.
The UAE was the biggest 
exporter with 50 tons worth 
$824,912. Other main 
exporters were Spain, 
Greece, the Netherlands, 
Switzerland, Germany, 
South Korea and Italy, Mizan 
Online reported.

Growth in Iran’s Non-Oil 
Trade With Oman
Iran traded 1.16 million 
tons of non-oil commodities 
worth $537.42 million with 
Oman during the first four 
months of the current fiscal 
year (March 21-July 22), 
registering a 58.09% and 
115.3% growth in tonnage 
and value respectively 
compared with last year’s 
corresponding period, the 
Islamic Republic of Iran 
Customs Administration’s 
statistics indicate.

Chinese freight train 
enters Iran from Incheh-
Burun
A Chinese freight train 
containing oil products 
have entered Iran from 
Incheh-Burun border, 
said the director of Iran’s 
Northeastern railway on 
Tuesday.This is the eight 
Chinese freight train which 
have entered the country 
from this border, said 
Mohammad Reza Ghorbani, 
adding that the train has 50 
cars containing petroleum 
coke and will head Iranian city 
of Arak in Markazi province.
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Minister: Iran Welcomes Swiss 
Firms' Investment in Solar Energy 
Sector
Iranian Energy Minister Reza Ardakanian stressed the necessity 
for the further broadening of cooperation with Bern, noting that the 
Swiss companies can help Iran boost its solar energy use.
"The Swiss firms can produce electricity from solar power plants and 
sell electricity to the neighboring states, including Afghanistan, using 
Iran's infrastructures," Ardakanian said in a meeting with Swiss Ambassador 
to Tehran Markus Leitner .He further referred to other areas for cooperation 
between the two countries, including small hydroelectric power plants, water resources 
management, water desalination, water and sewage treatment, cooperation with the Regional 
Centre on Urban Water Management (RCUWM) and management of border waters.

Envoy: Austria to Increase 
Investment in Iran
Austrian Ambassador to Tehran Stefan Schulz underlined 
that his country will widen investment in developing 
Iran's water resources, renewable energies and 
tourism."Environment-friendly supply and security 
of water resources, renewable energies and sustainable 
tourism are among the objectives specified for the economic 
plan to cooperate with Iran," Schulz said during his visit to the 
Central province of Yazd .He said that Austrian companies have provided financial 
support to establish a center for sustainable and renewable energies in Tehran, adding 
that certainly numerous other firms are prepared to enter Iran for cooperation in the 
field of renewable energies.

Persian Rug Sector Takes a Hit After 
US Reinstates Sanctions
Tehran sold $126 million worth of Persian rugs to the 
American market last year, but the new US sanctions on Iran 
have targeted the hand-woven carpets.But the beautiful 
rugs are more than just a commodity; they are recognized 
around the world as a form of art and are part of Iran’s 
cultural identity.Weavers say the sanctions are not just an 
attempt to block an important revenue stream, but also an 
attack on Iranian culture, Al Jazeera reported.In Iran, there 
is a saying: “Carpet weavers sacrifice their eyes for people’s 
feet.”Making even the smallest carpet means patiently 
toiling for months using tools and techniques that have 
passed down for generations.

Oil prices inch up on Saudi output 
cut, but slowing economic growth 
drags
Oil prices rose on Tuesday after a report from OPEC 
confirmed that top exporter Saudi Arabia had cut 
production to avert looming oversupply.Front-month Brent 
crude oil futures LCOc1 were at $72.81 per barrel at 0515 
GMT, up 20 cents, or 0.3 percent, from their last close.U.S. 
West Texas Intermediate (WTI) crude futures CLc1 were 
up 25 cents, or 0.4 percent, at $67.45 per barrel.In July, 
Saudi Arabia told the producer group of the Organization 
of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) that it had 
cut production by 200,000 barrels per day (bpd) to 10.288 
million bpd.OPEC’s monthly report published on Monday, 
which uses data from secondary sources, confirmed the 
Saudi cut, which traders said triggered crude’s upward 
move early on Tuesday.

Former CBI governor must be held 
responsible for market rigging: MP
An Iranian MP said on Tuesday that the former CBI governor 
Valiollah Seif must be held liable for rigging in gold and currency 
markets.
Mohammad Hassannejad, a member of Iranian Parliament’s 
Economic Commission, said that the former governor of the 
Central Bank of Iran (CBI) Valiollah Seif must be held responsible 
for riggings in the markets of currency and gold coins in Iran.
The lawmaker from the constituency of Jolfa and Marand made 
the remarks on Tuesday adding that “dismissing office-holders 
does not mean that they cannot be held accountable for their 
wrongdoings.”He referred to the decree issued by the Iranian 
Leader, the legislator asserted that the rigging, corruption, and 
disruption cases will be proceeded more transparently and 
speedily will less formal ceremonies.“The distribution of a high 
volume of gold coins was because of either negligence or betrayal. 
In both cases the Central Bank is responsible,” he blamed the 
Iranian monetary organization.After an unprecedented surge in 
devaluation of the Iranian national currency, the Iranian market 
has got even more turbulent as hoarders stockpile foreign goods 
imported to sell them at a higher price later. The situation stirred 
discontent among the masses of people and the Iranian Leader 
ordered the relevant organizations to take care of the issue with 
no hesitation.

news

news

Growing up, our parents taught 
us to choose a career path that we 
enjoy. To love what we do. That 
teaching has carried over into our 
adult lives and is essentially what 
we strive for in our careers.

Entrepreneurship is a career. To succeed, you must approach it strategically.

The depreciation of Iranian 
national currency 'the rial' has 
significantly decreased the cost 
of travel to Iran for Iraqi Kurds, 
boosting tourism in the country.
Shared border crossings with 
Iraqi Kurdistan have been 
witnessing a significant increase 
in the number of Iraqi Kurds who 
visit Iran as the cost of travel for 
them has reduced dramatically as 
a result of rial depreciation.
The Iraqi Kurds are pouring into 
Iran in large numbers for holiday 
or medical purposes through 
three main border crossings 
between Iran and the Kurdistan 

Regional Government (KRG).
Director-General of the Kurdistan 
Region – Iran relations at the 
KRG's Department of Foreign 
Relations Abdullah Akreyi told 
IRNA news agency in Erbil that 
cultural similarities, medical 
needs, the appropriate time for 
travel as well as rial depreciation 
are the main actors behind the 
surge in the number of the Kurds 
who visit Iranthis summer.
Akreyi said that more than 
3,000 people travel to Iran from 
Iraqi Kurdistan each day now, 
indicating a significant increase 
in the numbers of travels to Iran.

News

More Iraqi Kurds visit Iran as rial 
depreciation reduces travel costs
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Legal Regime", 
along with six 
other cooperation 
d o c u m e n t s 
including transport 
and transit 
a g r e e m e n t s , 
commercial and 
economic, the fight 
against terrorism, 
the fight against 
organized crime, 
border cooperation 
and cooperation 
and the prevention 
of military conflicts 
was signed by the 
leaders of Russia, 
K a z a k h s t a n , 
Turkmenistan, the 
Islamic Republic 
of Iran and 
Azerbaijan at Aktau, 
Kazakhstan.
According to the 
convention, which 
is a comprehensive 
document and 
framework, It 
includes %90 of 
Caspian Sea issues 
and two cases 
including determine 
the source lines and 
delimitation of the 
boundaries of the s 
sea bed and under 
sea bed remains 
which requires 
more negotiation 
and interaction 
between member 
states. One of the 
great advantages 
of this convention 
is considering 
special regulations 
for countries 
with special 
beaches, which is 
important for the 
Islamic Republic 
of Iran. All of the 
above mentioned 
results are very 
encouraging but 
the point that the 
%50 share of the 
Caspian Sea in Iran 
has fallen by %11 
can be ruined all the 
delights and sweets 
of the contract. 
However, the view 
that Iran has not 
previously had %50 
of the Caspian Sea 
is considerable. 
However, why, 
now that Iran 
strongly needs 
the cooperation 
of its neighboring 
countries, this 
agreement should 
be signed is 
suspicious. Perhaps 
Iran is lending to 
other countries to 
stand up in front of 
the United States.
Maybe now it's 
time for officials to 
answer the people's 
questions about 
the Caspian Sea to 
make people sure 
that this agreement 
is not another 
Turkmanchai

07

Assyrian MP rejects Trump’s 
advocacy for minorities
MP Yunaten Bet Kelia, who represents the Assyrian and 
Chaldean communities in the Iranian parliament, said 
that minorities are living in peace in Iran and do not 
need US godfathership.The Member of Parliament who 
represents the Assyrian and Chaldean communities 
in the Iranian Parliament asserted that the Assyrian 
community in Iran does not need “US godfathership” 
and is itself in peace and tranquility in the Islamic 
Republic of Iran.Iranian MP Yunaten Bet Kelia made the 
remark in a statement he issued on Tuesday, declining 
the US help for help to Iranian minorities and asserting 
that it is a publicity stunt.
Iran parliament research center to 
review Caspian Sea Convention
Head of Majlis (Iranian parliament) research center 
Kazem Jalali announced that the body is to discuss the 
Caspian Sea Legal Status Convention.Jalali said that 
the convention does not deal with the water share.As 
Iranian President Hassan Rouhani earlier said in Aktau, 
the reason behind Iran's membership in Caspian Sea 
Legal Regime Convention is to prevent certain countries 
from building military bases there or try to meddle 
in [other regional] issues, he said.Referring to the 
environmental concerns of the Caspian Sea, Jalali said 
presently the area faces major environmental problems.
Trump Blocks Fighter Jet 
Transfer amid Deepening US-
Turkey Rift
US President Donald Trump has signed into law a 
defense policy bill that will hold up the transfer to 
Turkey of 100 F35- fighter jets, deepening a rift between 
the two countries over the ongoing imprisonment of 
an American pastor in Turkey.The move amounts to 
a sharp blow to Ankara, which is already reeling from 
Trump’s decision last week to double down on tariffs 
on Turkish aluminum and steel. Turkey planned to 
take possession of the jets over the next decade, which 
would make it the third-largest operator of F35-s in the 
world.But its cancellation will also complicate matters 
for the United States. Several key components of the jet 
are manufactured by Turkish companies, and the US 
Defense Department estimates it will take two years to 
find and qualify new suppliers to replace any Turkish 
firms that are kicked out of the program. 

News

ranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif is scheduled to address Parliament 
(Majlis) National Security and Foreign Policy 
Commission on the Caspian Sea Legal Regime 
on August 21.
Spokesman of Parliament (Majlis) National 
Security and Foreign Policy Commission 
Ali Najafi Khoshroudi said that due to the 
sensitivities caused by Caspian Sea issue, FM 
Zarif has been invited to elaborate it for the 
Iranian MPs. Presidents of five Caspian Sea 
littoral states signed on Sunday the convention 
on the legal status of the Caspian Sea; a landmark 
instrument that is expected to expand good-
neighborly relations among parties including 

I r a n , 
Azerbaijan, Turkmenistan, 

Russia and Kazakhstan.According to Iranian 
Foreign Ministry's Center for Public Diplomacy 
and Media Affairs, around 90 percent of 
the Caspian Sea legal regime convention 
has been addressed by the member states.
Only two issues – determining the base lines 
and delimitation of the remaining seabed 
and underground resources – need further 
negotiations, the statement said, expressing 
hope that these two issues will also become 
finalized with cooperation of all the member-
states.

The United Nations Secretary General 
António Guterres in a statement on Monday 
welcomed signing the landmark convention 
on the Caspian Sea Legal Regime.'The 
Secretary-General welcomes the signing of the 
Convention on the Legal Status of the Caspian 
Sea by Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Russia 
and Turkmenistan,' reads the statement 
appeared on the UN Secretary General's 
official website.
'This historic document demonstrates the 
importance of regional cooperation, which is 
vital for maintaining international peace and 
security,' it continues.
Presidents of five Caspian Sea littoral states 
signed on Sunday the convention on the 
legal status of the Caspian Sea; a landmark 

instrument 
that is expected to expand good-

neighborly relations among parties including 
Iran, Azerbaijan, Turkmenistan, Russia and 
Kazakhstan.'The Secretary-General believes 
the Convention should prove invaluable in 
regulating a wide range of longstanding issues 
among the Caspian Sea littoral states and is 
a significant step in the easing of regional 
tensions,' the statement added.
'The Secretary-General takes this opportunity 
to congratulate the five signatory countries 
on this landmark achievement of regional 
cooperation and multilateralism.'

News

Iran’s %50 share of Caspian Sea 
cannot be legally verified: expert

In an interview with Mehr 
News Agency Dr. Maysam 
Araee Daronkola, the 
director of the International 
Institute of Khazar Sea 
Studies (IIKSS) said on 
Monday that Iran’s %50 
share of Caspian Sea cannot 
be legally verified.
In response to a question 
whether Iran’s %50 share 
of Caspian Sea can be 
verified according to ,1921 
1940 agreements between 
Iran and the former USSR, 
Dr. Araee Daronkola said 
“politically speaking one can 
say that Iran and the Soviet 
Union's shares of this sea 
were %50, and this is in line 
with our national interests, 
but if we look at these 
conventions from a legal 
perspective one cannot elicit 
such a thing from them.”
“These conventions 
explicitly stated that Iran 
and the Soviet Union had 
equal rights to the Caspian 
Sea, and this was only 
related to the shipping 
regime not to the sea bed 

or defining the boundaries 
and territories. They did not 
refer to territorial waters, or 
international waters based 
on modern international 
maritime law,” Araee said.
He said that if Iran will 
benefit more if it refers to 
international laws as they 
will provide a solid ground in 
favor of Iran’s interests.
He also said that the shares 
of littoral countries were not 
defined in the convention 
of the legal status of the 
Caspian Sea signed on 
Sunday by the five littoral 
states in the fifth summit in 

Kazakhstan's northwestern 
city of Aktau.
The convention regulates 
access to sea bed, surface 
water and also solves 
other issues such as 
pipeline construction, 
fishing, oil extraction and 
environmental concerns. 
The document, in particular, 
bans the presence of any 
non-littoral states’ armed 
forces in the water.
In response to a question 
what the biggest 
achievements of the Aktau’s 
summit were, the director of 
IIKSS said “the fight against 

terrorism, the fight against 
organized crime, addressing 
environmental concerns, 
banning the presence of any 
non-littoral states’ armed 
forces in the water were 
some of positive points of 
the yesterday's convention,” 
while stressing that the 
negative aspects of the 
convention should not be 
neglected.Dr. Araee, at the 
end, emphasized that the 
boundaries need to defined 
in the future negotiations 
in order for the Parliament 
to be able to ratify the 
convention.

Iran's Zarif to 
elaborate on Caspian 
Sea legal status next 
Tuesday

UN Chief hails 
signing Caspian Sea 
convention

        Kosar Babaei

Editorial

ISFAHAN
N E W S

Gain People's 
Trust

The director of the 
International Institute 
of Khazar Sea Studies 
(IIKSS) told Mehr 
News Agency that 
Iran’s %50 share of 
Caspian Sea does not 
have a legal basis.

Iranian Army Aviation Commander General Yousef Qorbani says 
overhaul operations on different types of helicopters have now 
grown something normal for the country."Overhaul of helicopters 
has become a routine and easy job for the Army's Aviation experts 
and we do not have any problem in overhauling the Army's 
helicopters," General Qorbani said .He also said that the Army's 
Aviation experts are seriously working on the production of spare 
parts, and said, "At present, we can supply some of these parts to 
other units and even the friendly states."Iran's military, including 
its air force and aviation units and aircraft, have been under tight 
sanctions since the onset of the Islamic Revolution in 1979. Faced 
with pressures and an -8year-long war, the Iranian army was 
forced to learn how to repair the then most advanced aircraft 
supplied to Iran by the US before the revolution.

Iranian Foreign Ministry spokesman Bahram Qassemi announced 
that a Russian national called Rajab Safarov has never been a 
member of Russian negotiation team on the Caspian Sea, dismissing 
his claims as baseless and invalid.
BBC Persian recently published an interview with Safarov, 
introducing him as a member of Russia’s team of experts in the 
Kazakhstan talks on the Caspian Sea.During the interview, Safarov 
claimed that Iran had easily gave up its %50 share of the Caspian Sea 
after dissolution of the Soviet Union in 1996, expressing surprise 
that Iran has not insisted on its %50 share of the Caspian Sea from 
the outset of the negotiations. In a reaction to the claims, Qassemi 
said, “Records show that Safarov has never been a member of 
Russia’s negotiation team with Iranian delegation on the Caspian 
Sea issue.”

Advisor to the Iranian Parliament Speaker Hossein Amir Abdollahian 
blasted the US government for its continued support for the terrorist 
groups, specially the ISIL."The US should bring to a halt its support 
for the terrorist groups," Amir Abdollahian said in a meeting with 
Russian Ambassador to Tehran Levan Jagarian.The senior advisor 
underlined that terrorists will have no place in the future of the region.
Amir Abdollahian pointed to the shared views of the two countries on 
many important regional and international issues, and said the Islamic 
Republic of Iran and Russia can make use of their available potentials to 
withstand the sanctions regime and non-constructive behavior of the 
United States.In a relevant development earlier in August, senior Iranian 
and Russian officials in a meeting in Moscow discussed and underlined 
broadening of mutual cooperation in fighting terrorist and extremist 
groups.

Sanctions Help Iran Earn Self-
Reliance in Helicopter Overhauling

“Safarov” has never been member of Russian 
negotiation team on Caspian Sea

Iranian Speaker's Advisor Blasts US 
for Supporting ISIL Terrorists

Islamic Jihad Envoy: Zionists 
Begging to Survive
Palestinian Islamic Jihad Movement Representative in Iran 
Nasser Abu Sharif underlined that security has turned into 
a dream for the Zionists as Israel is begging to prolong its 
survival."Now, after the regional equations were changed by 
Iran, the Zionists are begging for their survival," Abu Sharif told 
reporters in the Northern city of Rasht on Tuesday.He referred to 
Israel's failure during the -33day war against Lebanon and against 
the Palestinians in Gaza, and said Iran blocked implementation of the 
Zionists' expansionist policies.Abu Sharif underscored that final victory belongs to Iran and 
the resistance front, adding that the Zionists will be forced to flee the occupied territories and 
the al-Aqsa mosque eventually.

Judiciary chief vows to 
punish economy disruptors 
unceremoniously
Iranian Judiciary chief said that after obtaining permission 
from Iranian Leader, the cases of economic corruption and 
disruption will be handled with less ceremonial.Iranian 
Judiciary Chief Ayatollah Sadegh Amoli Larijani said that 
ceremonious proceedings to prosecute economic disruptors 
and corrupts have been removed.“Some formal ceremonies in 
the proceedings to prosecute disruptors of the economic system of the 
country were removed while there has been no change in the essence of prosecutions and 
punishments,” said the head of the judiciary branch of the Islamic Republic of Iran.

“the fight against 
terrorism, the 
fight against 
organized crime, 
addressing 
environmental 
concerns, banning 
the presence of 
any non-littoral 
states’ armed 
forces in the water 
were some of 
positive points of 
the yesterday's 
convention,”



Former CBI governor must be held 
responsible for market rigging: MP

 Abdolsamad Khorramabadi, deputy Iran’s Attorney 
General, said that the filtering of Twitter social 
network will not be lifted.He made the remarks on 
his account in Iranian social media platform, Soroush, 
on Tuesday.The committee which screens online 
websites for criminal content cannot oppose judiciary 
directives, so the issue of unblocking of Twitter will not 
be discussed in the committee and its filtering will not 
be lifted, he added.The request made by Iranian ICT 

Minister Mohammad Javad 
Azari Jahromi for discussing 
the unblocking of Twitter in 
the committee is contrary 
to legal principles, he said, 
adding that putting in such 
requests publicly will not 
abolish legal prohibition.
US-made Twitter is controlled by 
enemy and contains millions of criminal 
content which cannot be technically filtered by Iran’s 
ICT ministry, Khorramabadi added.

Its A few days that 
giving the Caspian Sea 
to the Russians has 
been the subject of 
many circles, especially 
cyberspace and this 
news has tensed the 
atmosphere of Iran. 
The history of talks on 
the Caspian Sea dates 
back more than twenty 
years ago. This Issue 
is related to the era 
after the collapse of the 
former Soviet Union. 
When the Summit 
of the Caspian Sea 
countries was formed 
for the first time in 
Tehran, it addressed 
environmental issues 
in the Caspian Sea. 
However, the results 
of these 21 years of 
controversy between 
the Caspian littoral 
states finally reached 
their result on August 
12. In this contract 
"The Convention of the 
Caspian Sea 
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"Crescent house is going to be launched focusing 

on training crisis management and search and 

rescue to Isfahani reporters," the managing di-

rector of Isfahan Red Crescent provincial branch said.

 Saying that in case of incidents, the media should inform 
the events on purpose, so that people won't get caught in 
the crisis, Mohsen Momeni said, "The facts should not be 
concealed, but the media should try to control people's 
events-driven fear in order not to happen any more 
serious crisis."
Emphasizing on strengthening the contact of the media 
with the Red Crescent Society in the case of incidents, he 
added, "For this purpose, at first, presenting the technical 
training for reporters is on the agenda, and launching 
the Crescent House is also going to be done toward this 
purpose."
Referring that Red Crescent Organization is the 
connection point between the power of the high-
powered and the need of the needy, he added, "People 
are interested in participation and companionship, but 
they don’t know the right ways of helping; so, we expect 

the media help us to advance this goal by promoting 
volunteering culture to continue the humanitarian 
activities in the society."Pointing to the cooperation of 
all the media, especially IMNA, for covering the news of 
Tehran-Yasuj passenger airplane crash, he said, "Isfahan 
media have effective performances in this regard; while at 
the same time we were working in another province, we 
were in trouble with the media's activities and coming out 
the news that were denied every few minutes."

The effort of the protection 

forces led to the discovery of 

38 pieces of historical coins 

related to the Parthian era, the early Is-

lam, and the recent Islam.

"As the trend of arresting the 
smugglers of the historical antiques 
continues, and as soon as getting any 
related information from the cultural 
heritage lovers concerning buying and 
selling some antique objects and also 
after conducting the initial measures 

and verifying the accuracy of news, 
protection unit of Isfahan province has 
started their extensive investigation in 
this regard by forming an elite team," 
Brigadier General Amir Rahmatollahi, 
the commander of the protection unit 
of Iran's Cultural Heritage, Handicrafts, 
and Tourism organization  said.
"After several days of intelligence 
work in a laborious manner with 
the unceasing efforts in order to 
identify people involved in smuggling 
the historical antiques with the 
cooperation of law and judicial 

enforcement agents, 38 pieces of 
historical coins, 2 metal pins (hairpin), 
and 8 arrowheads were seized in an 
unexpected mission by going to one 
of the antique smuggler's house," 
he added. "Following the technical 
investigation of the Cultural Heritage 
Department, the originality of the 
discovered objects was confirmed, 
and it is estimated that they are from 
the Parthian era and the early Islam, 
and the 34 pieces of the discovered 
coins dates back to the recent Islam," 
he also said.

The International Film Fes-

tival for Children and Youth 

has unveiled the lineup of 15 

foreign feature films from 14 countries in 

the competition section.

The lineup of movies to take part in this 

section of the festival are as follows:
“Wendy” from Germany
“The Peppercorns and the Curse of the 
Black King” from Germany
“The Night I Swam” a joint production 
from France and Japan
“Summer Children” a joint production 
from Iceland, Norway
“The Seen and Unseen” from 

Indonesia"Kishan" from India
 “My Giraffe” a joint Dutch, Belgian and 
German production
“Home” from South Korea “Little
Presided by Alireza Reza Dad, the 31st 
edition of International Film Festival 
for Children and Youth is slated for 
August -30 September 5 in Isfahan 
Province.
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