
از ایده تا اجرا؛

تقلید از استارتاپ های آنور آبی برای ایده گرفتن
بازار تاکسی های آنالین و سفارش اینترنتی غذا اشباع شده اما آن طرف آب هنوز ایده های 
طالیی برای ثروتمند شدن دست نخورده باقی مانده است و دست بر قضا امکان اجرایشان 

در ایران وجود دارد. خارج از خوب و بد بودن، بسیاری از استارتاپ ها به صورت پلتفرمی 
بوده و حتی با این که پول بیشتری در فناوری های جدید وجود دارد، کمتر به سراغ فروش 

محصولی با سطح فناوری باال و یا مشخصات خاصی می روند. به نوعی حق هم دارند! 
باالخره راه اندازی این استارتاپ ها عالوه بر دانش، هزینه و ریسک باالیی داشته و کار هر 

کسی نیست. از طرفی بیشتر استارتاپ های ما کپی نمونه های خارجی هستند. از معتبرترین های 
آنها بگیرید تا تازه واردها. به همین خاطر شاید فکر کنید دیگر فضایی برای راه اندازی کار جدید ...

بازار طال و سکه  97/5/27 ساعت 15:05
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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 
3,441,0003,451,000قدیم

سکه طرح 
3,796,0003,946,000جدید

1,751,0001,761,000نیم سکه

891,000931,000ربع سکه

496,000496,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,261,0001,257,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18291,100290,180 عیار

یک گرم طالی 
19307,250306,270 عیار

یک گرم طالی 
24388,140386,910 عیار ادامه در صفحه 

وی افــزود: اعضای شــورای 
شهر گلپایگان در این وضعیت 
نامساعد اقتصادی، همکاری 
و حمایت خوبی با شهرداری 
داشتند که امیدواریم با توجه به 
بودجه پیش بینی شده بتوانیم 
پرو ژه های نیمه تمام را به اتمام 
برسانیم. شهردار گلپایگان گفت: شهرداری 
گلپایگان نسبت به سایر شهرداری ها عملکرد 
خوبی داشته است، درصد باالیی از پروژه های 
نیمه تمام تعریف شده در بودجه 22 میلیارد 
تومانی ســال 96 به اتمام رسیده است و در 
سال جاری با پیش بینی بودجه 30 میلیارد 
تومان پروژه های نیمه تمام را به اتمام خواهیم 
رساند. وی اولویت شهرداری گلپایگان را اتمام 
پروژه های نیمه تمام دانســت و خاطرنشان 
کرد: در 3 ماهه نخست امسال، احداث پارک 
شادی در شهرک الوند به همراه فضای سبز 
پیشرفت داشته است، اما دریافت امتیاز برق 
تا پایان تیرماه به طول انجامید؛ با برون رفت 
برودت هوای گرم اتمام پروژه پارک شادی در 

دستور کار شهرداری قرار می گیرد.
جمالی اذعان داشت: برای تملک و آزادسازی 
در مسیر بلوار امام رضا)ع( 2 میلیارد تومان 

هزینه شده است، اتمام کامل این پروژه قابل 
دید برای شهروندان خواهد بود.

  پیشرفت در طرح بازآفرینی و جذب 
سرمایه گذار

وی با اشــاره به این که طــرح بازآفرینی از 
سیاست مهم دولت در ساماندهی بافت های 
تاریخی و فرســوده اســت، تصریــح کرد: 
شهرداری گلپایگان از شهرداری های پیشرو 
در زمینه اجرای طرح بازآفرینی در اســتان 
اصفهان و کشور بوده است و اعتبار مناسبی 
در این زمینه جــذب و پروژه های مفیدی 

تعریف شده است.
شهردار گلپایگان ادامه داد: سرمایه گذاری 
و جذب سرمایه گذار راه های درآمد پایدار و 
پیشبرد پروژه های شهرداری است که در این 
زمینه شهرداری گلپایگان از شهرداری های 
پیشرو در استان اصفهان است، 6 پروژه بزرگ 
و مهم با جذب سرمایه گذار عملیات آن آغاز 

شده است.

  بودجه شهرداری پاسخگوی تامین 
نیازهای شهر نیست

در ادامه احمد افتخاری رییس شورای اسالمی 

شــهر گلپایگان بیان کرد: در دنیای امروز 
وسایل ارتباط جمعی مانند تلوزیون، روزنامه 
و سایر رســانه ها با انتقال اخبار و اطالعات 
و مبادله به افکار عمومی در راه پیشــرفت 

فرهنگ و تمدن بشریت نقش موثری دارند.
وی عنوان داشت: اعتمادســازی سیاسی، 
انعکاس واقعیت هــای اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی بــدون تردیــد رســانه نقش 
دارد، رســانه نباید وابســته بــه گروه های 
 خــاص باشــد، نقــد ســازنده از کارکرد 

رسانه است.
رئیس شورای اسالمی شهر گلپایگان یادآور 
شــد: رســانه با انتقال اخبار صحیح و دقت 
به صحت و ســقم خبر اعتماد عمومی را به 
خود جلب می کند، رسانه ها با درج مطالب 
پژوهشــی و بحران های اجتماعی واقعیت 

جامعه را بدون جانب داری اطالع دهند.
وی با اشــاره به این که نقش شــوراها یک 
نقش نظارتــی و تســهیل گری درعملکرد 
شــهرداری اســت، تاکید کــرد: در طول 
یک سال گذشته 86 جلســه کاری که 40 
جلسه آن مردمی و 46 جلســه آن بررسی 
 لوایح ارســالی از ســوی شــهرداری بوده، 

برگزار شده است.

اجرای عملیات 6 پروژه بزرگ در گلپایگان

سرمایه گذاری و 
جذب سرمایه گذار 

راه های درآمد پایدار 
و پیشبرد پروژه های 

شهرداری است 
که در این زمینه 

شهرداری گلپایگان 
از شهرداری های 
پیشرو در استان 
اصفهان است، 6 

پروژه بزرگ و مهم با 
جذب سرمایه گذار 

عملیات آن آغاز 
شده است.

شهردار گلپایگان گفت: شهرداری گلپایگان از شهرداری های پیشرو در استان اصفهان در جذب سرمایه گذار و اجرای طرح بازآفرینی 
شهری است، 6 پروژه بزرگ و مهم با جذب سرمایه گذارعملیات آن آغاز شده است.

محمدامین جمالی  در نشست خبری با اصحاب رســانه اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی نامساعد شهرداری  ها و به تبع آن 
شهرداری  گلپایگان، پرسنل زحمت کش شهرداری در امور مختلف در جهت رضایت مندی شهروندان از هیچ تالشی دریغ نکردند.

فارس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 کامیون ها به اتهام قاچاق 
توقیف می شوند؛

انتقاد واردکنندگان برنج
 از دولت  

دبیر انجمــن واردکننــدگان برنــج، ضمن 
انتقاد از رفتار دولت بــا واردکنندگان، گفت: 
کامیون هایی که برنج را ازگمرک به مقصد انبار 
حمل می کنند،به رغم داشتن اسناد تایید شده، 
به اتهام قاچاق توقیف می شوند. مسیح کشاورز، 
با اشــاره به اینکه وزارت جهادکشــاورزی در 
خردادماه به دلیل مشکل عدم تامین ارز و عقب 
بودن برنامه، از تجار عضو انجمن خواست با توجه 
به تحریم های پیش آمده، برای تامین نیاز کشور 
در اسرع وقت اقدام به واردات برنج کنند، افزود:  
واردکنندگان متعهد شدند با اعتبار خود، برنج 
مورد نیاز کشــور و همچنین بخشی از ذخیره 

احتیاطی را تامین کنند و ...

اندر احواالت
بانک مرکزی

با رفتن سیف، همتی پا به بانک 
مرکزی گذاشت تا چاه های  بی 
ته این بانک پر شود . اما چرا سیف 
از مردم به دلیل مشکالت اخیر 
و اختالس های انجام شــده در 
این بانک در زمان ریاستش عذر 
خواهی نکرد؟ این سوالی است 
که جواب واضح و گویایی دارد. 
وقتی رییس جمهور در مراسم 
معرفی همتی بــه هیئت دولت 
از سیف به خوبی یاد می کند و 
مبارزه با فساد مالی در موسسات 
اعتبــاری را جزیــی از خدمات 
ایشــان می دانند مسلما سیف 
هم نباید از مــردم عذر خواهی 
کند! این در حالی است که امسال 
یکی از بزرگترین موسسات مالی 
کشور) ثامن الحجج( پول مردم را 
اختالس کرد  و تعدادی از سران 
و متهمــان آن گریختند.  اما باز 
هم جز کارنامه سیف محسوب 
نشدند! بعد از ســیف همتی بر 
 سر بانکی آمد که در اغما به سر
 می برد و احتیاج به جراحی دارد. 
تنظیم بازار پولی و ارزی، هدایت 
کننده اعتبارات، کنترل کننده 

بحران پولی کشور، ...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
          »گاوخونی« کانون ریزگرد می شود؟                     در طول دوره های پیشرفت خشکسالی در این منطقه، فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در تاالب نمایان شده است.
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پیامدهای عدم تامین حق آبه تاالب؛

سیاه بختی عروس تاالب های ایران

کوتاه از مجلس

راه کارهای خنثی کردن تحریم ها در نشستی با سفرای کشورهای همسایه بررسی می شود

رییس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به برنامه های این کمیته برای برگزاری جلساتی با سفرای 
خارجی در ایران، گفت: کمیته سیاســت خارجی کمیسیون امنیت ملی 
به دنبال برگزاری نشست هایی با سفرای کشورهای همسایه و کشورهای 
تاثیرگذار در دنیا برای رســیدن به راهکارهای جدید جهت خنثی کردن 

تحریم های آمریکا است.
مرتضی صفاری نطنزی در توضیح برنامه های کمیته سیاســت خارجی 
کمیسیون امنیت ملی برای برگزاری جلسات با سفرای خارجی در ایران 
و سفرایمان در کشورهای دیگر، گفت: در شــرایط فعلی آمریکا با اعمال 
تحریم ها به دنبال تخریب و ایجاد خلل در روابط کشورهای دیگر با ما ست. 
در این شرایط وزارت خارجه و ارگان های مرتبط با حوزه روابط خارجی باید 

تالش شان را برای خنثی کردن حرکت های آمریکا به کار گیرند.

وی افزود: ما ۱۵ کشور همسایه داریم که باید برای رفع تحریم و آثار آن ارتباط 
نزدیک تری داشته باشیم به همین دلیل کمیته سیاست خارجی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به دنبال برگزاری نشست با سفرای 
کشورهای منطقه و همسایه و کشورهای موثر در دنیا است تا ضمن رصد امور 

در ادامه راه بتوانیم فعالیت های الزم را داشته باشیم.
رییس کمیته سیاست خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اضافه کرد: ما در این نشست های مشترک به دنبال راهکارهایی برای 
خنثی کردن تحریم ها هستیم به همین دلیل بیشترین تمرکزمان برگزاری 
جلسه با سفرای کشورهایی است که می توانند در خنثی کردن تحریم ها 
نقش آفرینی کنند. در وهله اول تمرکز برای برگزاری نشســت با سفرای 
کشورهای همسایه و بعد برگزاری جلسات با سفرای کشورهای تاثیرگذار 

در دنیاست. ما در حال برنامه ریزی برای برگزاری این نشست ها هستیم.

صفاری نطنزی با تشریح اقدامات کمیته سیاست خارجی:



اقتصاد شهر
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   گلوی ملتهــب گاوخونی 
حادثه آفرین می شود؟!

دراین ارتباط رییس اداره پژوهش 
و فنــاوری اداره کل حفاظــت 
محیط زیست اســتان اصفهان،  با 
اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسالمی 
خوراسگان و محیط زیست اصفهان 
از بیش از سه سال پیش پژوهشی در ارتباط با اثرات 
خشکی تاالب گاوخونی آغاز کردند، اظهار داشت: 
این طرح با موضوع بررسی اثرات زیست محیطی 
خشک شدن تاالب بین المللی گاوخونی به سرانجام 

رسیده است.
کیوان نعمتی با بیان اینکه بر روی این طرح ســه 
سال و چهار ماه کار تحقیقاتی و عملیاتی انجام شده 
است، افزود: در طول این زمان نمونه های مختلفی 
از بخش های مختلف تاالب گاوخونی اخذ و مقایسه 

شده است.
وی با اشــاره به اثبات پدیدار شدن فلزات سنگین 
در »گاوخونی« با پیشــرفت خشک سالی تاالب 
تاکید کرد: به دلیل رطوبت بســیار اندک تاالب، 
هنوز گاوخونی در وضعیت نامناسبی قرار ندارد اما 
در صورت تامین نشــدن حق آبه تاالب این فلزات 
سنگین منشا اثرات ناگواری برای تمامی شهرهای 

اطراف خواهد بود.
رییس اداره پژوهش و فناوری حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با بیان اینکه در این پژوهش میزان 
متوسط سرب، روی و کادمیوم در خاک حوضچه 
آبریز و پوســته طبیعت منطقه موردمطالعه قرار 
گرفته است، گفت: بر این اساس در طول دوره های 
پیشرفت خشک سالی در این منطقه، فلزات سنگین 
سرب، روی و کادمیوم در تاالب نمایان شده و میزان 
ســرب و کادمیوم در خاک ایــن حوضچه آبریز و 
کادمیوم در رسوبات پوسته منطقه بیشتر بوده است.

   خطر ریزگردها و سونامی نمک در کمین 
منطقه

وی تاکید کرد: این هشدار وجود دارد که در صوت 
عدم تامیــن حق آبه زیســت محیطی گاوخونی 
این تاالب در آینده نزدیک بــه منبع اصلی تولید 
ریزگردهای سمی به ویژه در فصولی که باد غالب در 
استان اصفهان از غرب به شرق می وزد، تبدیل شود.

نعمتی با تصریح بر این نکته که خشک شدن تاالب 
خطر سونامی نمک را نیز در پی دارد، گفت: این نوع 
سونامی موجب از میان رفتن زمین های کشاورزی 
و نابودی هزاران هکتار دشت حاصلخیز نیز خواهد 

شد.
وی اضافه کرد: به طورکلی مشکالت زیست محیطی 

ناشی از تاالب گاوخونی تنها گریبان گیر اصفهان 
نخواهد بود و تمامی شهرهای اطراف و پایتخت را 
نیز در برمی گیرد و این هشداری است که با توجه 
به اثبات انباشت فلزات سنگین در گاوخونی باید 

جدی گرفته شود.

   ضرورت ایجاد کارگــروه احیای تاالب 
گاوخونی همانند دریاچه ارومیه

رییس اداره پژوهش و فناوری حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با اشاره به ضرورت ایجاد کارگروه 
احیای تــاالب گاوخونی هماننــد احیای دریاچه 
ارومیه در سطح اســتانی تاکید کرد: بر این اساس 
باید در قالب این کارگروه حق آبه زیست محیطی 
تاالب گاوخونی به میزان ۱۷۰ میلیون مترمکعب 
در سال در راستای فعال شدن تاالب و جلوگیری از 
تولید گردوغبار تخصیص داده شود و از برداشت های 
غیرمجاز در مسیر رودخانه تا تاالب نیز جلوگیری به 
عمل آید. با توجه به فرارسیدن فصل گرما، خشک 
شدن سطح تاالب دل نگرانی های تازه ای ایجاد کرده 
است، پژوهش مذکور سه ســال و چهار ماه طول 
کشیده است و به گفته پژوهشگران تا زمان اتمام آن 
هنوز سطح تاالب به شکل کامل خشک نشده بود 
اما اینکه هنوز ما در همان شرایط پایان پژوهش سه 
سال و چهارماهه قرار داریم یا شرایط خطرناک تری 
را تجربه می کنیم موضوعی است که باید موردتوجه 

ویژه قرار گیرد.

   رطوبت در سطح گاوخونی به حداقل ممکن 
رسیده است

دراین ارتباط فعال محیط زیست ساکن ورزنه، به 
خشک شدن ســطح دریاچه گاوخونی در شرایط 
فعلی اشاره کرد و اظهار داشت: در اردیبهشت ماه 
امسال بارندگی های بســیار خوبی را در محدوده 
تاالب گاوخونی شاهد بودیم که نسبت به سال های 
گذشته در همین زمان مناســب ارزیابی می شود 
چراکه با بارندگی در بخش دریاچه نمک مقداری 

آب نیز وارد تاالب شد.
وی افزود: این بارندگی ها اندکی سطح رطوبت تاالب 
را افزایش داد اما اکنون وارد فصل گرم سال شده ایم 
و رطوبت در سطح خاک گاوخونی به حداقل ممکن 

رسیده است.

   زنگ خطر دوباره برای تاالب با ادامه شرایط 
خشک سالی تا مهرماه

وی با تصریح بر این نکته که تــاالب گاوخونی تا 
حدودی کارکرد رطوبتی خــود را به دلیل همان 
بارش های اردیبهشــتی حفظ کرده اســت، بیان 
داشت: این مطلب بدان معنا نیست که گاوخونی 
شرایط خطرناکی را پیش رو ندارد بلکه در صورت 
عدم بارندگی و یا تأمین حق آبه گاوخونی در اواخر 
شهریورماه یا مهرماه ممکن است شاهد نامناسب 
شدن شــرایط باشــیم. نماینده میراث فرهنگی 
و فعال محیط زیســت ســاکن ورزنه اضافه کرد: 
در چنین شــرایطی باید منتظر وخیم تر شــدن 
وضعیت تاالب باشیم مگر اینکه خداوند لطف کرده 
و با بارندگی های مناسب در فصل پاییز از شرایط 
خطرناکی که ناشــی از خشک شــدن گاوخونی 

است، بگریزیم.

هنوز مسئوالن برنامه بلندمدتی برای احیای 
گاوخونی ارائه نکرده اند

شهبازی ادامه داد: نکته عجیب اینکه مسئوالن هیچ 
برنامه ای مانند برنامه بلندمدت دریاچه ارومیه برای 
تاالب ارایه و اجرا نکرده اند که نشان از رفع فاز به فاز 

مشکالت مهم ناشی از خشکی گاوخونی باشد.
وی اضافه کرد: باید هماننــد برنامه های جامعی 
که در موضوعات مختلف تدوین می شــود شاهد 
برنامه ای درازمدت بــرای احیای تاالب گاوخونی 
باشیم به نوعی که هرسال به بخشی از اهداف موجود 

دست پیدا کنیم.

   دانیالی: مسئوالن وزارت نیرو اعتقادی به 
حقابه محیط زیست ندارند

مشکالت زیست محیطی تاالب گاوخونی مربوط 
به امروز و دیروز نیست، سال هاست که رسانه ها از 
سفیدبخت نشدن عروس تاالب های ایران گزارش 
نوشته اند و کارشناسان از تابلوی مرئی »خطر مرگ« 
بر تن گاوخونی سخن فرسایی کرده اند اما در طول 
این چند سال مسئوالن کشوری تنها و تنها قول ها و 
نامه های کاغذی را به دست طبیعت سپردند و برخی 
نیز عدم اثبات خطرزا بودن رسوب های گاوخونی 
را بهانه بی تدبیری و عدم آینده نگری خود کردند. 
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان، در پاسخ به 
این سوال که با توجه به اثبات انباشت فلزات سنگین 
در گاوخونی چه اقدامات و برنامه ریزی های جدیدی 
دراین ارتباط در حال انجام است؟ گفت: مشکالت 
گاوخونی به استاندار اصفهان طی نامه ای ابالغ شده 
است و موضوع را به ســازمان محیط زیست برای 
چاره اندیشی بیشتر نیز اعالم کردیم که امیدواریم 

در این زمینه تدابیر الزم را اتخاذ کنند.
رحمان دانیالی با بیان اینکه طرح تامین نیاز آبی 
تاالب به اتمام رسیده است، افزود: شرایط بد تاالب 

گاوخونی بارها با مسئوالن مطرح شده است.
وی با بیان اینکه زنگ خطر برای تاالب گاوخونی به 
صدا درآمده اما توجه الزم به آن نمی شود، تصریح 
کرد: بعد از آب شــرب، حقابه زیست محیطی در 
اولویت محیط زیست قرار دارد اما مسئوالن وزارت 

نیرو اعتقادی به این حقابه ندارند.

قول مســئوالن اســتانداری برای انتقال 
مشکالت خشکی گاوخونی به وزارت نیرو

وی در پاسخ به این سوال که چرا هیچ برنامه مدونی 
در طول سال های اخیر برای احیای مرحله به مرحله 
تاالب برنامه ریزی نشده است، بیان داشت: ای کاش 
دراین ارتباط از مدیریت بحران استانداری اصفهان 

سوال کرده و برنامه ها را از آن ها می پرسیدید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در 
پاسخ به این ســوال که محیط زیست در تعامالت 
خود با مســئوالن در ارتباط با تاالب چه تدابیری 
اندیشیده اســت؟ تصریح کرد: ما نامه ای ارسال و 
پیشنهاداتی مطرح کردیم مبنی بر اینکه باید همانند 
دریاچه ارومیه و با همان حساسیت برنامه ها جلو 
برود و  مدیریت بحران استان قرار بود با وزارت نیرو 

هماهنگی هایی در این ارتباط داشته باشد.
حفظ رطوبت تاالب با تامین پساب موضوعی است 
که به شکل کمرنگ در سال های گذشته مطرح اما 
در چرخه برنامه ریزی برای تاالب و درست همانند 
برنامه جامع مدیریت زیست بوم حوضه آبریز تاالب 
بین المللی گاوخونی در افق برنامه های مسئوالن گم 
شد، برنامه ای که دو سالی است بی نتیجه و تنها در 
حد حرف باقی مانده است. یک فعال محیط زیست 
ساکن ورزنه با اشاره به اینکه پســابی که قرار بود 
به منظور مرطوب سازی تاالب اختصاص پیدا کند 
مقطعی بوده است، اظهار داشــت: این پساب که 
شامل فاضالب تصفیه شده شــهر اصفهان بود به 
همراه مقداری سرریز آب کشت به سمت تاالب و 
بارندگی های فصلی در زمینه مرطوب سازی تاالب 
گاوخونی تا حدودی کمک کننده بود. شهبازی با 
بیان اینکه تخصیص این پساب به تاالب گاوخونی 
تداومی نداشت و به شکل فصلی اختصاص پیدا کرد 
ضمن اینکه در مســیر نیز برداشت هایی از همین 
پساب اتفاق افتاده بود، افزود: به نظر می آید اتفاقاتی 
مانند رهاســازی مقطعی آب یا تخصیص پساب 

بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است.
به نظر می رســد بهانه ها برای عدم تامین حق آبه 
گاوخونی ادامه دارد اما انتظار این است همان گونه که 
امسال بحران کم آبی در اصفهان را با تدبیر مناسب 
طی کردیم، مسئوالن خطرات ناشی از خشک سالی 

گاوخونی را نیز پشت گوش نیندازند.

   شیشه فروش: پژوهشی درباره گاوخونی 
از سوی محیط زیست به ما ارائه نشده است

اما با توجه به اینکه دانیالی مدیرکل محیط زیست 
استان اصفهان معتقد است اقدامات الزم در ارتباط با 
گاوخونی را باید از مدیریت بحران استان سوال کرد 

به سراغ منصور شیشه فروش رفتیم.
برخالف صحبت های دانیالی در ارتباط با انعکاس 
مطلب به اســتانداری و اینکه قرار است این مرکز 
مطالــب را به وزارت نیــرو انتقال دهــد، منصور 
شیشــه فروش مدیرکل مدیریت بحران اســتان 
اصفهان، در ارتباط با اقدامات این ســازمان برای 
جلوگیری از خطر گسترش سونامی نمک و شن از 
تاالب گاوخونی اظهار داشت: هنوز پژوهش مذکور از 
سوی اداره کل حفاظت محیط زیست به استانداری 
ارائه نشــده و پس از دریافت نامه از محیط زیست 
چاره اندیشی انجام می شود! موضوعی که طرح آن 
تعجب دانیالی را نیز در برداشــت و این صحبت را 
ناشی از برداشت اشتباه به خاطر دغدغه های زیاد 

این مقام مسئول برشمرد.
از یک سو محیط زیست اصفهان مدعی ارایه نتایج 
پژوهش های خشکی تاالب گاوخونی به استانداری 
اصفهان اســت و از ســوی دیگر جای این سوال 
وجود دارد که به فرض عدم ارسال نتایج این طرح 
پژوهشی، آیا مسئوالن استانداری اصفهان نگاهی 
هرچند اندک به رسانه های اســتان نداشته اند تا 

متوجه نتایج این پژوهش شوند؟
تدبیر انسانی به نوعی است که برای هر نوع خطری 
حتی در صورت احتمال اندک چاره اندیشی کند 
اما اینکه مسئوالن در برابر یک پژوهش ثابت شده 
درباره خطرات خشکی گاوخونی سکوت کرده اند 
به واقع جای تعجب دارد، شاید فراموش کرده ایم که 
اگر آب مایه حیات است، خشک شدن تاالب ها نیز 
عاملی برای بیماری و افزایش مرگ ومیر محسوب 
می شود، اکنون به گفته پژوهشگران سونامی شن 
و نمک گاوخونی دیگر یک سراب نیست بلکه اگر 
چاره ای برای حق آبه قانونی تاالب اندیشیده نشود، 
انتقام طبیعت از بی تدبیری هــای مداوم متولیان 

اصال دور نیست!

پیامدهای عدم تامین حق آبه تاالب؛

سیاه بختی عروس تاالب های ایران

با وجود اینکه 
بارها آژیر خطر در 
ارتباط با پراکنش 

ریزگردهای سمی از 
سوی تاالب به سمت 

شهرهای اطراف به 
صدا درآمده است و 
هر بار تنها به لطف 

الهی از آن دور 
شده ایم اما مسئوالن 
حرکت خاصی انجام 

نداده اند.
در شرایط کنونی 

و با توجه به 
عکس العمل های 

قبلی، تأمین این حق 
آبه را از سمت وسوی 
مسئوالن امری بعید 

می دانیم اما ازنظر 
رفع مشکل به یقین 

در پیش گرفتن 
چنین رویکردی از 
سوی مسئوالن در 
سطح ملی ضرورت 

دارد.

خبر تکان دهنده است، اینکه واگیردار بودن بیماری گاوخونی دیگر به اثبات 
رسیده است و هیچ مسئولی نمی تواند به دلیل عدم وجود پژوهش آماری از زیر بار 
مسئولیت  اجرای مصوبه های قانونی یا برنامه ریزی برای احیای تاالب شانه خالی 
کند، سرفه های مکرر گاوخونی دیگر تنها از خشکی گلوی عروس تاالب های 
ایران برنمی خیزد بلکه همچون یک بیماری ویروسی در هر التهاب و تب تاالب،  
در کمین مناطق اطراف تاالب است. اتمام پژوهش  در ارتباط با انباشت سموم و 
فلزات سنگین در تاالب گاوخونی دیگر یک ادعا نیست و به گفته کارشناسان 
اگر هرچه سریع تر چاره ای برای تامین حق آبه تاالب اندیشیده نشود دیگر تنها 
ورزنه ای هاِی صبور شاهد از میان رفتن سبزآبی تاالب و زیستگاه های اطراف آن 

نیستند بلکه دود خشکی تاالب به چشم منطقه خواهد رفت.

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

اندر احواالت
بانک مرکزی

ادامه از صفحه یک:
...  بانک عامــل دولت و.... جزو جدا 
نشــدنی بانک مرکزی اســت که 
متاسفانه چند وقتی است به خوبی 
کار نمیکند و شاید احتیاج به اهدا 
عضو کارآمد و ســالم داشته باشد. 
حفــظ ارزش پول، حفــظ تعادل 
داخلی و خارجی پول، کنترل تورم، 
حفظ ثبات قیمت هــا و کمک به 
 رشــد و توســعه اقتصادی جامعه 
به عنوان اهداف و مسئولیت های 
اصلی همتی در منصب رییس کل 

بانک مرکزی است. 
وظایفی که در چند ســال اخیر به 
جز چاپ اســکناس به هیچ کدام 
رسیدگی نشــده اســت. درست 
 اســت که همتی لیاقت خود را در 
سال های اخیر در هر منصبی که 
بوده است به خوبی نشان داده و به 
یک مدیر مستقل و بی حاشه تبدیل 
شده است اما این بانک با همتی برای 
دستیابی به نتایج مطلوب احتیاج به 
استقالل دارد. استقاللی از جنس 

همتی نه روحانی!
اگر قرار باشد بانک مرکزی همچنان 
تابع دستورات دولت باشد متاسفانه 
همین روند ادامه خواهد داشت زیرا 
کارها در دســت صاحب نظران و 
کارشناسان واقعی صنعت بانکداری 
نخواهد بود چه بسا سیاست مدارانی 
که هیچ گونه آشــنایی بــا بانک و 
صنعت بانکداری ندارند، تصمیمات 
پولی و ارزی را اتخاذ و دستوراتی را 
صادر کنند کــه عواقب آن چیزی 
جزو اتفاقات رخ داده در عرصه پولی 
و ارزی کشور طی چندماه گذشته 
علی الخصوص روزهای اخیر نباشد.

در چند ماه اخیر نسخه های فراوانی 
برای اقتصاد فلج شده ایران توسط 
سیاســت مــداران و دولتمردان 
کشور پیچیده شده است حال آنکه 
 تنها اقتصاد دانان خبــره به دور از 
و  سیاســی  هــای   حاشــیه 
جانبداری های مصلحــت مابانه 
میتوانند مشــکل اقتصادی کشور 
را حل کننــد اما متاســفانه وزرا و 
دولتمردان، جنگ اقتصادی را باور 
ندارند. تهاجــم اقتصادی، تخریب 
اقتصادی و انهدام اقتصادی را باور 

نکرده اند. 
آنان باور ندارند کــه دفتر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه 
داری آمریــکا، انتقــال اســناد از 
ســوییفت به آن دفتر را برای رصد 
جریانات مالی دنیا در دســتور کار 
قرار داده است و مرکز هدف گیری 
تامین مالی تروریسم در عربستان با 
همکاری بخش اقتصادی عربستان 
ســعودی وظیفــه از کار انداختن 
زیرســاخت های اقتصادی ایران و 
محدود کردن روابــط مالی ایران 
در حوزه خلیج فارســی را بر عهده 

گرفته است. 
اگــر ایــن بــاور در آنهــا وجود 
داشــت یک تیم اقتصــادی قوی 
 بدون هیچ حاشــیه ای تشــکیل
 می شد و برای بررسی مو به موی 
افــکار و اعمال دشــمن و راه های 
 مقابله با آن  اقدامــات الزم انجام 

می شد. 
در چنین شرایطی اگر مردم  شاهد 
شکل گیری جدی ستاد مبارزه با 
فساد اقتصادی می شــدند و بازار 
جهاد اقتصــادی را پــر رونق می 
 دیدند، با همه توان وارد میدان جهاد 
می شدند نه اینکه با تمام توان خود 
ســعی بر خریــد دالر و طال کنند 
 تا اوضــاع به این حد نا به ســامان

 شود. 
برای همگام ســاختن مردم شعار 
الزم نیســت صداقت و صیانت در 
 عمل الزمه همراهی مردم با دولت

 است. 

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

          »گاوخونی« کانون ریزگرد می شود؟                     در طول دوره های پیشرفت خشکسالی در این منطقه، فلزات سنگین سرب، روی و کادمیوم در تاالب نمایان شده است.

انبار ۳۳ میلیاردی احتکار آهن آالت و پروفیل در خمینی شهر کشف شد
فرمانده انتظامی خمینی شهر از کشف ۵۰۰ تن انواع آهن آالت و پروفیل احتکار شده به ارزش ۳۳ میلیارد 

ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، علی جعفری نژاد اظهار داشت: طی تحقیقات به عمل آمده توسط ماموران 
پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر مشخص شد برخی از فروشندگان عمده 
آهن آالت از عرضه آهن به بازار خودداری کرده که این اقدام سبب بروز مشکالتی در این حوزه شده است.

وی افزود: روز گذشته مأموران پلیس امنیت عمومی این فرماندهی موفق شدند یک انبار احتکار انواع آهن 
آالت را در این شهرستان شناسایی کنند که طی هماهنگی با مقام قضایی به همراه نمایندگان اداره تعزیرات 

حکومتی و بازرسی اتاق اصناف از این انبار بازدید به عمل آمد.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در این عملیات ۵۰۰ تن انواع آهن آالت شامل پروفیل و تیرآهن احتکار شده که برابر اعالم 

کارشناسان مربوطه ارزش آن ۳۳ میلیارد ریال بود، کشف شد.
وی خاطرنشان کرد: با دســتور مقام قضایی انبار احتکار کاال پلمب و یک نفر در این رابطه نیز دستگیر و همراه پرونده تشکیل شده برای  

اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کاهش پروازهای خارجی اصفهان
مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان با اشاره به تعطیل شدن خط وین-اصفهان، گفت: ترمینال خارجی 

فرودگاه اصفهان با وجود هزینه باالی نگهداری هر سال شاهد کاهش پروازهای خارجی است.
به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، حسن امجدی در دومین جلسه هیات رییسه کمیسیون گردشگری 
اتاق، با بیان اینکه صنعت گردشــگری استان اصفهان گریبانگیر انســجام معکوس است، اظهار کرد: 

متاسفانه هر کسی یک بخش از گردشگری را بدون هماهنگی با سایر بخش ها دنبال می کند و در بسیاری 
از اوقات بخش ها بر خالف جهت یکدیگر حرکت می کنند.

وی فرودگاه را دروازه طالیی ورود هر شــهر برشــمرد و افزود: فرودگاه از نظر مسئولیت شهر و استان و بخش 
خصوصی به عنوان دروازه اصلی ورودی گردشگران خارجی شناخته نمی شود و هیچ حمایتی از آن نمی شود.

مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان افزود: ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان با وجود هزینه باالی نگهداری هر سال شاهد کاهش 
پروازهای خارجی است.

وی تاکید کرد: وظیفه هر سازمان در سند گردشگری اصفهان باید مشخص شود تا توان و نیروی هر بخش در یک هدف متمرکز شود و 
همدیگر را دفع نکنند.

در شهر

مشاور وزیر راه و شهرسازی:

وزارت شهرسازی در پی رفع مشکالت احیای کارخانه ریسباف است
ایسنا: مشــاور ارتباطات وزیر راه و شهرسازی گفت: کارخانه 
ریسباف اصفهان یکی از نخستین صنایع تولیدی و بخشی از 
هویت اصفهان است که بسیار مورد توجه و تاکید وزارت راه و 

شهرسازی قرار دارد.

سید شهرام اجتهادی،  اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی با جدیت تمام در 
پی رفع مشکالت احیای کارخانه ریسباف اصفهان است.

مشاور ارتباط با ســازمان ها و انجمن های حرفه ای مرتبط با وزارت راه و 
شهرسازی در خصوص کمپین فضای مجازی با عنوان »فرزندت کجاست؟« 
گفت: ایده این طرح جالب به نظر نمی رســد، زیرا از طرفی خاســتگاه آن 
مرکزیت درستی ندارد و از سویی دیگر دخالت در زندگی خصوصی افراد، 

پسندیده نیست.
اجتهادی تصریح کرد: اگر شــهروندان به قوه قضاییه و قانون اعتقاد داشته 
باشند، به بخش های نظارتی کشور نیز اعتماد دارند و دیگر بحث دخالت در 

زندگی شخصی افراد مطرح نمی شود، بلکه اگر شکایتی داشته باشند، از طریق 
قانون و قوه قضاییه می توان پیگیری کرد.

مشاور ارتباطات وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این طرح تنها بازی بین 
دو جناح است، خاطرنشان کرد: در این کمپین تنها از عده کمی از افراد جامعه 
سوال می شود، در صورتیکه اگر طرح ایده درستی داشت، تمام افراد جامعه را 

در بر می گرفت. 
اجتهادی طــرح اصالح قانون ممنوعیــت به کارگیری بازنشســتگان را یکی 
از نخســتین و مهم ترین اقدامــات فعاالن سیاســی و اجتماعــی متولدین 
دهه ۵۰ عنوان کــرد و گفت: این طرح به تمــام افراد این نســل تعلق دارد و 
 فراکســیون مجلس چه جناح راســت و جناح چپ باید با یکدیگر مشــارکت 

داشته اند.
وی تاکید کرد: این طــرح زمانی مطرح شــد که این نســل تصمیم گرفتند 
 برای تفکر خودشــان خدمت کنند و در واقع پافشــاری از سوی دولت به خود

 دولت است.



احمد توکلی: چاره ای جز تک نرخی کردن ارز نداریم
رییس دیده بان شفافیت و عدالت گفت: برای رفع مشــکالت اقتصادی موجود چاره ای جز تثبیت نرخ ارز 

نداریم.
 احمد توکلی در نشست بررسی اوضاع اقتصادی کشور با انتقاد از سیاست های اقتصادی غلط دولت اظهار 
کرد: با اختصاص ارز 4200 تومانی 20 میلیارد دالر و با پیش فروش سکه با قیمت پایین 62 تن طال ظرف 

چند روز از دست رفت.
وی افزود: کم شدن ارزش پول ملی، افزایش ارزهای خارجی را به دنبال دارد که این منجر به افزایش قدرت خرید 

همسایگان ایران شده و باعث خرید کاالها در بازار ایران توسط این افراد می شود.
رییس دیده بان شفافیت و عدالت، بحران ارزی فعلی را متفاوت از گذشته دانست و تصریح کرد: تورم ارزش پول ملی را کاهش 

داده و متعاقب آن باعث افزایش قیمت تمام شده محصوالت می شود و تولید کننده مجبور به تولید محصول با قیمت باالتر می شود، 
پس هیچ کسی جنس را گران نمی فروشد.

توکلی ضمن هشدار نسبت به آسیب دیدن اقشار ضعیف و کم درآمد در شرایط فعلی پیشنهاد کرد: کارت بانکی خاصی برای این قشر تهیه 
شود تا خرید آن ها با یک بسته حمایتی از سوی دولت انجام شود.

رشد ۲۵ برابری جذب تسهیالت اشتغال فراگیر در ۱۰ روز
 فرماندار آران و بیدگل از رشد 2۵ برابری جذب تسهیالت اشتغال فراگیر در مدت ۱0 روز اخیر در این 

شهرستان خبر داد. 
ابوالفضل معینی نژاد  افزود: با توجه به اعالم مهلت ۱0 روزه شجاعی معاون استاندار مبنی بر ضعف بخش 
اشتغال فراگیر شهرستان در جذب اعتبارات فقط در مدت ۱0 روز توانستیم بیش از 60 میلیارد ریال 

اعتبار در بخش فراگیر از بانک های عامل جذب کنیم. وی با اشاره به سهمیه ۳۵0 میلیارد ریالی شهرستان 
آران و بیدگل برای جذب اعتبارات اشتغال فراگیر اظهار داشت: با بررســی های انجام شده در این بخش 

حدود ۵۱0 میلیارد ریال طرح مصوب برای جذب اعتبار داریم که 60 میلیارد آن جذب شده است. فرماندار آران 
و بیدگل تاکید کرد: مشکل کمبود جذب اعتبارات در اشتغال فراگیر بیشتر مربوط به بانک ها و شرایط سختی بوده که 

بانک های عامل در استان و شهرستان ایجاد کرده اند. وی به جذب ۱۱0 میلیارد ریال در بخش اشتغال روستایی در آران و بیدگل هم اشاره 
کرد و گفت: سهمیه شهرستان در این بخش تنها ۳6 میلیارد ریال بوده است ولی با همکاری افراد متقاضی و همچنین مدیریت کارگروه 
اشتغال شهرستان نه تنها سه برابر این اعتبار جذب شده بلکه 2۱0 میلیارد ریال طرح مصوب نیز در شهرستان وجود دارد و از این نظر آران 

و بیدگل در جایگاه دوم استان اصفهان قرار دارد.

وی گفت: اما امروز شاهد  
رفتار دوگانه ای هســتیم 
که واردکنندگان برنج از 
سوی نهادهای دولتی مورد 
اتهامات مختلف قرار گرفته 
و با انتشار آن در رسانه ملی، 
آبروی تجار شناسنامه دار و 

معتبر کشور را خدشه دار کرده اند.
کشــاورز با بیان اینکه بایــد در بازار یک 
محصول مانند برنج مشکلی چون کمبود 
یا افزایش قیمت وجود داشته باشد که نیاز 
به مداخله دولت و دســتگاه های نظارتی 
داشته باشد، توضیح داد: این در حالی است 
که در بازار برنج وارداتی آرامش کامل برقرار 
و برنج با قیمت مناسب و به اندازه کافی وارد 
و عرضه شده ؛ در چنین شرایطی اینگونه 
برخورد و انجام بازرســی های بی دلیل و 

متهم کردن بی پایه و اســاس فعاالن این 
بازار سوال برانگیز است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عالوه بر 
بازرسان سازمان حمایت و وزارت صمت، 
نهادهای دیگری نسبت به بازرسی از بازار 
اقدام می کنند، گفت: پلمب کردن انبارها و 
متوقف کردن محموله های برنج که همگی 
در سامانه انبارهای وزارت صمت ثبت و با 
مدارک مستند و قانونی نگهداری و حمل 
می شوند، جای سوال دارد، چراکه با این 
رفتار عرضه برنج در بــازار دچار اختالل 
شده و در نهایت به برهم خوردن امنیت 
و آرامش بازار منتهی می شود و در چنین 
شرایطی دولت باید در مقام سوال کننده 

پیگیر دالیل چنین کارشکنی هایی باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان 
اینکه انجام بازرســی  توسط دستگاه ها و 
افراد غیرمتخصص و زدن برچسب محتکر 
به واردکنندگانی که به طور رســمی و از 
مبادی قانونی برنج وارد می کنند، تبعات 
منفی برای اقتصاد کشــور به دنبال دارد، 
تصریح کرد: متاسفانه شرایطی پیش آمده 
برای اقتصاد کشور موجب شده تا عالوه بر 
دستگاه های نظارتی از ظرفیت برخی دیگر 
سازمان ها برای رصد وضعیت بازار استفاده 
شود، که نداشــتن تخصص موجب شده 
در برخی موارد رفتاری نادرست با فعاالن 

اقتصادی بخش خصوصی داشته باشند.
وی توضیح داد: متهم کــردن تجاری که 

از مبادی قانونی و به صورت رسمی برنج 
وارد می کنند و اسناد و مدارک آنچه وارد 
کرده اند از سوی گمرک، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی 

تایید می شود، رفتاری اشتباه است.
کشاورز با بیان اینکه، متاسفانه بازرسی های 
غیرتخصصی موجب شده، واردکنندگان 
برنج عضو انجمن مورد اتهامات بی اساسی 
چون احتکار قرار بگیرند، اظهار داشــت: 
رفتارهای برخی بازرسان به گونه ای است 
که گویی ایشان تعبیر درستی از بازرسی و 
نظارت بر بازار نداشته و حتی از روند تأمین 
و توزیع کاال باالخــص برنج نیز بی اطالع  

هستند.
دبیر انجمن واردکننــدگان برنج ایران با 
اشاره به اینکه، متاسفانه برخی تیم های 
بازرسی کمترین اطالعاتی در خصوصی 
بازار برنج ندارند، گفت: این بازرســان از 
این موضوع بی اطالع  هستند که نمی توان 
برنج مصرفی یک سال کشور را در یک روز 
وارد بازار کرد و به این دلیل هنگام مراجعه 
به انبارها، واردکنندگان را متهم به احتکار 
می کنند؛ این در حالی است، برنج  که با ارز 
مصوب وارد کشور می شود باید با قیمت 
مشخص و تعیین شده در بازار عرضه شود، 
از این رو برای تجار فرقــی نمی کند که 

برنج ها را در چه زمانی وارد بازار کنند.
کشــاورز با بیان اینکه متاســفانه روند 
بازرســی های غیرتخصص فقط در مورد 

انبارهای برنج نیست، افزود: کامیون هایی 
که برنج را از مبدا گمرک با مقصد انبار در 
شهرهای مختلف حمل می کنند، به رغم 
داشتن اسناد رسمی و تایید شده، با اتهام 

قاچاق توقیف می شوند.
وی با بیــان اینکه پــس از متهم کردن 
تجاری که میلیاردها تومان سرمایه خود 
را برای تامین برنج بــه عنوان یک کاالی 
اساسی هزینه کرده اند، برای ایشان پرونده 
تعزیراتی تشکیل می شــود، اضافه کرد: 
واردکننــدگان ناچار می شــوند تا زمان 
بررســی پرونده وثیقه های سنگین ارایه 
دهند و همه این اتفاقات جز اینکه در مسیر 
تامین یکی از کاالهای اساسی مورد نیاز 

کشــور خلل ایجاد می کند، نتیجه ای به 
دنبال ندارد.

دبیر انجمن واردکننــدگان برنج ایران با 
بیان اینکه رفتارهــای اینگونه می تواند 
تبعات منفی زیادی برای اقتصاد کشــور 
داشــته باشــد، توضیــح داد: برخــورد 
ناشایســت و بعضا شکستن حرمت تجار 
باعث می شود تا ایشــان دست از فعالیت 
برداشته و سرمایه خود را از اقتصاد کشور 
خارج کنند و بی شــک جبران خالهایی 
 که اینگونه ایجاد می شــود جبران پذیر

 نیست.
کشاورز در توضیح علت به تعویق افتادن 
زمان ممنوعیت واردات برنج که هر ساله از 

ابتدای مردادماه آغاز می شد، گفت: به دلیل 
مشکالت پیش آمده در بازار ارز و تامین ارز 
مورد نیاز واردکنندگان، امسال روند واردات 
برنج با تاخیر روبرو شد و مهلت دو ماهه ای 
که در نظر گرفته شده برای تجاری است 
که ارز به آنها تخصیص یافته و برنج هایشان 
وارد گمرکات کشور شده و ترخیص نشده 
یا بارگیری و در حال حمل اســت و یا در 

حال بارگیری است. 
وی ادامــه داد:  در واقــع دوره ممنوعیت 
واردات کوتاه نشده است، بلکه برای تجاری 
که مشکالت ارزی واردات آنها را به تعویق 
انداختــه، مهلتی در نظر گرفته شــده تا 

محصولشان را واردکنند.

کامیونهابهاتهامقاچاقتوقیفمیشوند؛

انتقاد واردکنندگان برنج از دولت

گردشگری

بازرسان از این موضوع 
بی اطالع  هستند که 

نمی توان برنج مصرفی 
یک سال کشور را در 

یک روز وارد بازار کرد 
و به این دلیل هنگام 

مراجعه به انبارها، 
واردکنندگان را متهم به 

احتکار می کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنــج، ضمن انتقاد از رفتار دولت 
با واردکنندگان، گفــت: کامیون هایی که برنج را ازگمرک به 
مقصد انبار حمل می کنند،به رغم داشتن اسناد تایید شده، به 
اتهام قاچاق توقیف می شوند. مسیح کشاورز، با اشاره به اینکه 
وزارت جهادکشاورزی در خردادماه به دلیل مشکل عدم تامین 
ارز و عقب بودن برنامه، از تجار عضو انجمن خواست با توجه به 
تحریم های پیش آمده، برای تامین نیاز کشور در اسرع وقت 
اقدام به واردات برنج کنند، افزود:  واردکنندگان متعهد شدند 
با اعتبار خود، برنج مورد نیاز کشور و همچنین بخشی از ذخیره 
احتیاطی را تامین کنند و دولت نیز وعده داد، ارز مورد نیاز را 

تامین کند.

مهر
گـــزارش
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با تضمین بانک مرکزی
ارز بدهید، ارز بگیرید

دارندگان ارز می تواننــد آن را به 
بانک ها آورده و بعد از سپرده گذاری 
ضمن دریافت ســود ارزی، در هر 
زمان که بخواهند ارز خود را تحویل 
بگیرند. با وجود بخشنامه های قبلی 
این بار بانــک مرکزی خود ضامن 
تحویل ســپرده های ارزی شــده 
اســت. با این حال ظاهرا هنوز این 
دستورالعمل ابالغ نشــده ولی به 
زودی در دســتور کار بانک ها قرار 

خواهد گرفت.
در بسته جدید ارزی که از ۱6 مرداد 
ماه ســال جاری به مرحلــه اجرا 
درآمد، یکی از مسائل مورد تاکید 
افتتاح حساب های سپرده ارزی از 

سوی مردم است.
از گذشته بارها اتفاق افتاده که مردم 
ارزهای خانگی و یا ارز در اختیار خود 
را به بانک ها برده و سپرده گذاری 
کرده بودند؛ اما در زمان تحویل با 
توجه به شــرایط خاصی که پیش 
می آمد با این رفتار بانک ها مواجه 
بودند که به آنها ارز تحویل نداده و 
معادل ریالی آن را ارایه می کردند 
که ایــن موضوع به مــرور موجب 
بــی اعتمــادی و بــی انگیزگی 
مشــتریان بانک ها برای سپردن 
ارزهای خود به شــبکه بانکی شد 
 و ترجیــح دادنــد در خانه ها نگه

 دارند.

ایسنا
خـــبـــر
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چرا فرانسه یک مقصد محبوب 
گردشگری است؟

پژوهشــگران اظهار کردند: هشت درصد 
کل گردشــگران جهان از آن فرانسه است. 
اما چرا کشورهایی مانند فرانسه بیشترین 
بازدیدکننده را در جهان دارند؟ به گزارش نیوز، کشور فرانسه در 
سال ۲0۱۷، تقریبا ۸۹ میلیون بازدیدکننده داشته است. این تعداد 
بازدیدکننده توانسته کشور فرانسه را به عنوان محبوب ترین مقصد 
گردشگری تبدیل کند.  گردشگران به دلیل دالیل متعددی به فرانسه 
سفر می کنند که میراث فرهنگی و هنری غنی، معماری های باشکوه 
و غذاهای خوشمزه از جمله دالیل آن است. البته چشم انداز فرانسه 
هم یکی از مهمترین اهداف گردشگری گردشگران خارجی و داخلی 

است.

پژوهشگران اظهار کردند:  اســپانیا در جایگاه دوم و امریکا با 6۹.۸ میلیون 
مسافر در جایگاه سوم جذب گردشگر در سال گذشته قرار داشته است. اما چرا 
کشوری مانند فرانسه که زبان آن انگلیسی نیست، توانسته است گردشگران 
زیادی را به کشور خود جذب کند؟ همه این موارد به علت توجه مردم و دولت 
این کشور در رابطه با جذب توریسم و گردشگر است، چرا که در این کشور آثار 

باستانی حفظ شده اند و برای جذب گردشگر برنامه های مدونی دارند.

   پایتختی خیره کننده
پاریس، پایتخت فرانسه، یکی از شهرهای پیشرو جهان در زمینه های اقتصاد، 
فرهنگ، هنر، سیاست، تحصیل، تفریحات، مد و علم است. جذابیت های فراوان 
این شهر عاملی مهم در افزایش گردشگر است. در نیمه اول سال 20۱۷، پاریس 

با افزایش گردشگر طی ۱0 سال گذشته مواجه شد.

   دسترسی آسان
هشت کشور به آسانی به فرانسه دسترسی دارند. پروازهای ارزان عامل مهمی 

در افزایش گردشگر بوده است.

   غذا در سطح جهانی
رستوران های فرانســوی در جهان مشهور هستند. هر 
نقطه از جهان از روش های منحصربه فردی برای پخت 
غذا استفاده می کند و کشور فرانسه یکی از این موارد است.  

برخی غذاهای فرانسوی در فهرست یونسکو قرار دارند.

   حمل ونقل عمومی
فرانسه دارای قطارهایی با سرعت باال است که طی مدت 
زمان کوتاهی مسافر را به گوشه و کنار این کشور می رساند.  
)TGV( نام سامانه قطار تندرو فرانسه است. این نام کوتاه 
شده عبارت قطار با سرعت زیاد است. البته کشور فرانسه در 

سفرهای هوایی هم بسیار موفق بوده است.

   مکان های تاریخی
 فرانسه با بیش از 40 سایت شــگفت انگیز که در میراث 
جهانی یونسکو ثبت شده است، بهترین مقصد گردشگری 

را برای توریسم فراهم کرده است.

   تنوع زیاد
این کشور  با تنوع زیادی که دارد، هر گردشگری را به سوی خود می کشاند.

رشته کوه های فراوان و جذاب، فرانسه را به یکی از بهترین مقصدهای جهان 
برای اسکی مبدل کرده است. کلیســاهای دیدنی این کشور نیز در نوع خود 
بی نظیر است. گردشگری ورزشی نیز از گزینه های مهم برای انتخاب این مقصد 
گردشگری است، چرا که ورزش هایی مانند گلف و اسکی در این کشور بسیار 

مخاطب دارند.

   هنر و فرهنگ
فرانسه کشور موزه لوور، برج ایفل، گران پاله، پل سزان، مونه و ماتیس است 
که به عنوان میراث فرهنگی این کشور شــناخته می شوند. البته ، خیابان ها 
و چشم انداز این شهر نیز بسیار دیدنی اســت. برخی افراد به این کشور سفر 
می کنند تا رشته هنری خاصی را آموزش ببینند.  افرادی هم به این کشور سفر 
می کنند تا از جشنواره های آن مانند تور دو فرانس )تور دو فرانس یا تور فرانسه 
معتبرترین مسابقه دوچرخه سواری جاده دنیاست که در سال ۱۹0۳ اولین دوره 
آن برگزار شده  است و اکنون هر ساله به مدت سه هفته در جاده های فرانسه و 
کشورهای پیرامون آن در فصل تابستان برگزار می شود( و ماردی گرا )ماردی 
گرا عنوان دوره ای از جشن های سنتی سالیانه  است که در بسیاری از کشورهای 

دنیا انجام می شود.( دیدن کنند.

   اموال و مستغالت
فرانسه گزینه خوبی برای انتخاب خانه دوم بســیاری از اروپایی ها و افرادی 
است که از دیگر مناطق به آنجا می آیند. چشم اندازهای متنوع در فصل اسکی، 
مناطق دیدنی و دریایی همه می توانند برای سرمایه گذاری گردشگر خارجی 

نقش داشته باشند.

   دریافت ویزای آسان
این کشور توانسته اســت در امر صدور ویزا بســیار موفق باشد و حتی برای 

کشورهایی که رابطه خوبی با آنها ندارد، به راحتی ویزا صادر کند.

17
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ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی ۵ برابر می شود
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از توسعه و افزایش ظرفیت اینترنت داخل کشور )شبکه IP( تا 

۵ برابر ظرفیت فعلی خبر داد.
صادق عباسی شاهکوه با اشاره به پایداری شبکه زیرساخت ارتباطی کشور و ارایه خدمات به اپراتورهای 
ارتباطی، اظهار داشت: موضوع توسعه زیرساخت های ارتباطی همچنان در دست پیگیری است و قرار 

است در هفته دولت یکی از مهمترین پروژه های این بخش به بهره برداری برسد.
وی گفت: در این پروژه تالش بر ارتقای ظرفیت پهنای باند شبکه IP داخلی است تا ارایه سرویس و محتوا 

بر بستر شبکه داخلی کشور توسعه یابد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: براین اساس در اوایل شهریورماه و همزمان با هفته دولت از پروژه 

توسعه شبکه داخلی بهره برداری می کنیم که این پروژه ظرفیت دسترسی اپراتورها به زیرساخت های ارتباطی را افزایش می دهد.
به گفته وی، پیش بینی می شود که با توسعه شبکه IP داخلی، ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی به ۴ تا ۵ برابر ظرفیت فعلی برسد.

 برمبنای آخرین آمار ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات، ظرفیت شبکه IP کشور تا پایان سال ۹۶ حدود ۶ هزار و ۹۶۸ گیگابیت بر ثانیه 
برآورد شده است.

ISFAHAN
N E W S

بیشــتر طرفــی   از 
 اســتارتاپ های ما کپی 
نمونــه هــای خارجی 
هستند. از معتبرترین های 
آنها بگیرید تا تازه واردها. 
به همین خاطر شاید فکر 
کنید دیگــر فضایی برای 
راه اندازی کار جدید وجود نداشته و تنها 
باید وارد گود رقابت با دیگر استارتاپ ها 
شوید. ولی ناامید نشوید. هنوزی بسیاری 
از استارتاپ های پلتفرمی جدید خارجی 
هستند که هم به خوبی جواب داده و هم 
قابلیت اجرایی شــدن در ایران را دارند. 
برای این که با نمونه هایی از آنها آشــنا 
شده و بدانید طرز کاربری و دلیل به وجود 
آمدنشان چیست به سراغ تعدادی از آنها 
رفته ایم که هر چند ظرفیت زیادی برای 
اجرا در ایران دارند اما هنوز نمونه ایرانی 
نداشته و فرصتی بکر به شمار می روند تا 
بتوان یک کسب و کار عالی راه اندازی کرد.

 
   برند را بکش

ایده استارتاپ Brandless یا همان 
»بدون برند« بسیار ساده و در عین حال 
پرریسک است. شــما باید برای اجرای 
این ایده کل ذهنیت تان را در مورد برند 
و برندســازی دور بریزیــد و آن را از ابتدا 
بسازید. ایده یک خطی این استارتاپ این 
است: فروش مواد غذایی و لوازم خانگی 
بدون برند و فقط با قیمت سه دالر. همه 
چیز در این فروشگاه سه دالر است و البته 
هیچ کدام هیچ برندی ندارند. در حقیقت 
شما فقط به کیفیت آن اعتماد می کنید و 
به سراغ خرید می روید. ایده این استارتاپ 
از آنجایی آمد کــه بســیاری از برندها 
 مبلغی روی قیمت محصول نهایی  خود 
می گذاشتند که در اصطالح فروش به آن 

مالیات برند می گویند.
 احتماال شما هم آن را دیده اید. از خرید 
یــک کلوچه ســاده گرفته تــا یک نوع 
لباسشــویی، برندهای معتبر همیشــه 
قیمتی بیشــتر از شــما می گیرند و به 
نوعی اعتبار خود را می فروشــند. در این 
فروشگاه به جای فروش یک لوگوی بزرگ 
به شما و گرفتن هزینه اضافه، شما فقط 
یک برچســب توضیحات محصول روی 
بسته بندی مشاهده کرده و هزینه واقعی 
محصول را می دهید. این فروشــگاه در 
ابتدا به ســراغ مواد غذایی اولیه رفته و به 
مشتریان قول داده تا همه مواد غذایی را 
به صورت ارگانیک و بدون افزودنی های 
اضافی بــا همان قیمت ثابــت به فروش 

برساند.

  چقدر حقوق می گیری؟
 اســتارتاپ Comparably به شما 
می گوید که بــا توجه به کار، شــرکت، 
منطقه، کشور، جنسیت، ساعت کاری و 
غیره حقوق شما منصفانه است یا نه. ولی 
 Comparably اگر بگوییم استارتاپ
فقط در مورد میزان حقوق است در حق 
آن بی انصافی کرده ایم. این اســتارتاپ 
تمرکز خود را روی یک بحران گذاشــته 
است. بحران مخفی بودن حقوق پرداختی 
شــرکت های بزرگ. در جوامع غربی به 
صورت معمول افــراد از حقوق یکدیگر 
 خیلی  اطالعاتی ندارند و البته شرکت ها 
هم ایــن اطالعات را لو نمــی دهند. این 
باعث می شود که بســیاری از شرکت ها 
از این موقعیت سواستفاده کرده و حقوقی 
پایین تر از حد معمول به کارکنان پرداخت 
کنند. این مسئله در خصوص خانم ها روی 
دیگری پیدا می کند چرا که طبق آمارها 
خانم ها برای انجام دادن یک کار مشخص 
حدود 10 تا 20 درصد حقوق کمتری از 
آقایانی که همان کار را انجام می دهند، 

می گیرند.
این استارتاپ با جمع آوری این اطالعات 
 و البته اطالعات شرکت ها و غیره به شما 
می گوید که چقدر این شرکت منصفانه 
رفتار کرده و حتی می گویــد که آینده 
شما در این شــرکت چقدر روشن است. 
یعنی چقدر ممکن است افزایش حقوق 
داشته باشید و به موقعیت بهترین دست 
پیدا کنید. همه این اطالعات هم برپایه 
اطالعاتی است که به صورت روزمره افراد 
وارد این ســایت می کنند. مثال در مورد 

فیس بوک به شــما می گوید که بخش 
منابع انســانی آن عالی عمل کرده و در 
بخش طراحی خیلی شرایط کاری خوبی 

در این شرکت وجود ندارد. 

  یک پرستار کامل
مثل بسیاری از اســتارتاپ ها، ایده این 
استارتاپ هم از یک مشکل ساده شروع 

شد. یک دخترخاله و پسرخاله به خاطر 
شرایط کاری و تحصیلی مجبور می شوند 
به جای دیگری برونــد و مادربزرگ خود 
را تنها بگذارند. بــرای این که مادربزرگ 
با مشکلی رو به رو نشود به سراغ پرستار 
گرفتن می رونــد و در این فرایند متوجه 
می شوند که پیدا کردن یک پرستار خوب 
که دقیقا با نیازهای آنها همخوانی داشته 

و به عالوه کیفیت کاری خوبی داشــته 
باشد، چقدر سخت است. برای همین هر 
دو نفر به شــهر خود برگشته و استارتاپ 

Careship را راه اندازی می کنند.
در این استارتاپ پرســتارهای مختلف 
 با شرایط خاص لیست شــده اند و شما 
می توانید با فیلترهای بسیار زیادی دقیقا 
همان پرســتاری که می خواهید را پیدا 
کنید. به عالوه پرستارها رتبه بندی شده و 
هرکدام امتیاز خاص خود را دارند تا متوجه 
کیفیت کاری آنها شوید. ایده این استارتاپ 
با توجه به پیرشدن جمعیت آلمان بسیار 
محبوب شده و به نظر می رسد در ایران 
نیز با توجه به افزایش جمعیت سالمندان 

بسیار کاربردی باشد.
 

  کشاورزی با خیال راحت
در بسیاری از کشورهای پرجمعیت مثل 
چین و هند کشاورزی یکی از اصلی ترین 
پایه های اقتصادی و رشد حساب شده و 
بسیاری از مردم عالوه بر گذران زندگی 
از این طریق، ســهم بزرگی در سالمت و 
رشد جامعه شان ایفا می کنند. خالصه 
کالم یک کار پرزحمت است که با وجود 

موانع مختلفی مثل بیماری های گیاهی، 
دسترسی کم به گیاه پزشــکان و البته 
اهمیت مــواد غذایی، با ریســک زیادی 
همراه شده است. یک گروه آلمانی متوجه 
این معضل بزرگ در کشــور هند شده و 
 تصمیم به اجرای یک ایده جالب گرفته اند.
 در این استارتاپ کشــاورزان فقط کافی 
است عکس محصول خودشان که دچار 
مشکل و یا مریضی خاصی شده را به پایگاه 
اطالعاتی این سایت فرستاده   و این پایگاه 
با دارا بودن هزاران هزار عکس و مقایسه 
عکس فرستاده شده با آنها می تواند بگوید 
گیاه چه بیماری ای گرفته و راه درمان آن 
چیست. در صورت عدم تشخیص هم این 
استارتاپ یک مرکز متخصصین مشاور 
 دارد که با کشــاورز تماس گرفته و سعی 
می کنند با جمع آوری اطالعات بیشتر به او 
کمک کنند تا محصول خود را نجات دهد. 
این استارتاپ فعال روی پوشش گیاهی و 
کشاورزی هند تمرکز کرده ولی قصد دارد 
با جمع آوری اطالعات از دیگر گیاهان و 
کشاورزی دیگر کشورها بتواند محصول 
کشاورزان را حفظ کرده و ریسک به خطر 

انداختن سالمت جامعه را کاهش دهد. 

از ایده تا اجرا؛

تقلید از استارتاپ های آنور آبی، برای ایده گرفتن

هنوزی بسیاری از 
استارتاپ های پلتفرمی 
جدید خارجی هستند 
که هم به خوبی جواب 

داده و هم قابلیت 
اجرایی شدن در ایران 

را دارند. برای این که 
با نمونه هایی از آنها 

آشنا شده و بدانید طرز 
کاربری و دلیل به وجود 

آمدنشان چیست به 
سراغ تعدادی از آنها 
رفته ایم که هر چند 
ظرفیت زیادی برای 
اجرا در ایران دارند 

اما هنوز نمونه ایرانی 
نداشته و فرصتی بکر به 
شمار می روند تا بتوان 
یک کسب و کار عالی 

راه اندازی کرد.

بازار تاکســی های آنالین و ســفارش اینترنتی غذا 
اشباع شــده اما آن طرف آب هنوز ایده های طالیی 
برای ثروتمند شدن دســت نخورده باقی مانده است 
و دســت بر قضا امکان اجرایشان در ایران وجود دارد. 
خارج از خوب و بد بودن، بســیاری از استارتاپ ها به 
 صورت پلتفرمی بوده و حتی با این که پول بیشتری در 
فناوری های جدید وجود دارد، کمتر به ســراغ فروش 
محصولی با ســطح فناوری باال و یا مشخصات خاصی 
می روند. به نوعی حق هم دارنــد! باالخره راه اندازی 
این استارتاپ ها عالوه بر دانش، هزینه و ریسک باالیی 

داشته و کار هر کسی نیست.
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تــــازه هـــا

هایما s7 توربو بخریم یا نه ؟

،،

 بحران مخفی بودن حقوق پرداختی 
شرکت های بزرگ. در جوامع غربی به 

صورت معمول افراد از حقوق یکدیگر خیلی  
 اطالعاتی ندارند و البته شرکت ها 

هم این اطالعات را لو نمی دهند. این باعث
 می شود که بسیاری از شرکت ها از این 

موقعیت سوءاستفاده کرده و حقوقی پایین تر 
از حد معمول به کارکنان پرداخت کنند.

ایران خودرو چندی پیش نمونه معمولی و تنفس طبیعی هایما را عرضه کرد 
که فروش معمولی را تجربه کرد و استقبال چندان خوبی از این ماشین نشد 
و اکنون اقدام به عرضه نمونه توربو هایما S7 کرده است که تغییرات فنی 

زیادی بر روی آن اعمال شده.
هایما S7 توربو از نظر ظاهری در میان ماشین های چینی حرف های زیادی 
برای گفتن دارد اما در بین تمامی رقبای خود از نظر ظاهری یک ماشین با 
سطح متوسط رو به باال است که با تغییرات مدل توربو کمی به جذابیت آن 
اضافه شده است . در مدل توربو ماشین هایما S7 تغییرات شامل سپر جلو 
به همراه جلو پنجره جدید ، طرح جدید مه شکن ها ، دیفیوزر جدید سپر 
عقب ، وجود پایه باربند و طرح جدید رینگ های ماشین است که همه اینها 
سعی دارند تا به هایما S7 توربو چهره قدرتمندتری ببخشند و به جذابیت 

ظاهری ماشین کمک بسزایی کرده اند.

    مشخصات هایما S7  توربو
در دراخل کابین ماشین هم ســبک طراحی استفاده  شده 
 S7 همانند ظاهر خارجی ماشــین اســت  که کابین هایما
توربو را جذاب نشــان میدهد ولی هم چنان در این ماشین 
مانند هایما S7 معمولی کیفیت متریال داشــبورد و ادوات 
سطح چندان باالیی ندارند و با توجه به بازه قیمتی اصال نکته 
مناسبی نیســت. در بخش تجهیزات رفاهی و ایمنی هم در 
هایما S7 توربو نســبتا تجهیزات خوب و کاملی به کار گرفته 
شده است و این ماشین از نظر آپشن یک ماشین کامل و فول 
آپشن محسوب میگردد و امکاناتی مانند دوربین 3۶0 درجه را 

داراست که در رقبای این ماشین دیده نمی شود.
در بخش فنی  هایما S7 اتوماتیک توربوشــارژر مجهز به یک 
پیشرانه 1.۸ لیتری است که مجهز به سیستم پر خوران توربو شارژ شده است تا 

راندمان بهتری داشته باشد . 
این پیشرانه توانایی تولید 170 اســب بخار قدرت و 230 نیوتن متر گشتاور را 
دارد که برای یک ماشین با این ابعاد بر روی کاغذ مناسب است ولی در عمل اصال 
عملکرد خوبی ندارد و شاهد شتاب گیری افتضاح ماشین هستیم زیرا با وجود 
این حجم از تغییرات فنی هنوز هم هایما 10 ثانیه زمان نیاز دارد تا به ســرعت 
100 کیلومتر در ساعت دست پیدا کند که عمال در این کالس حرفی برای گفتن 
ندارد و از قدرت باالی ماشین اصال به طرز بهینه استفاده نمی شود. برای انتقال 
قدرت در هایما S7 توربو شارژ از یک گیربکس ۶ سرعته تیپ ترونیک ساخت 
کشور کره جنوبی استفاده شده اســت . در موتور گیربکس این ماشین اصال به 
دنبال واژه هماهنگی نباشید که نمی توانید بیابید و هنوز هم بخش فنی ماشین 
ایرادات زیادی را داراست و کمبود کاســتی های زیادی را با وجود این حجم از 

تغییرات دارا می باشد . 

چون نه موتور پر کششی دارد و نه گیربکس عملکرد خوبی دارد.
در بحث سیستم تعلیق هایما S7 توربو شارژ نسبت به هایما S7 معمولی برتری 
نسبی را دارد زیرا از سیستم تعلیق مستقل برای هر چرخ ماشین استفاده شده 
است که سواری ماشــین را بهتر می کند و از حرکات گهواره ای و غیر منتظره 

ماشین می کاهد و در کل سواری با هایما S7 توربو را ایمن تر می کند . 
ترمز های ماشــین هم که عمال به خون شــما آدرنالین در هنگام ترمز گیری 
تزریق می کنند چون اصال قابل اعتماد نیســتند و قدرت ایستایی خوبی را دارا 
نیست و هایما S7 توربو را به یک ماشین ترسناک تبدیل می کند .عالوه بر این 
ایرادات که در هایما اس 7 معمولی وجود داشــت و اکنون در هایما S7 توربو 
هم وجود دارد و به صورت کامل رفع نشده اســت ایراداتی هم مانند نا شناخته 
بودن در بازار با وجود تجربه فروش نســبتا خوب دامن گیر این ماشین هستند 
که ارزش هایما اس 7 را هم در نمونه معمولی و هم توربو کم کم می کنند و این 
 ایرادات در صورت رفع باعث می شــود تا هایما S7 توربو ماشین بسیار بهتری 

به نظر بیاید .

    بررسی ارزش خرید هایما S7 توربو
 مهم ترین رقبای آن را در بازار می توانیم جک S۵، بی وای دی S۶ و چری تیگو 
۵ بدانیم. البته به تازگی یک رقیب قدرتمند به نام هاوال H2 هم وارد بازار شده 
که باتوجه به ظاهر و ویژگی های فنی به مراتب بهتر، گزینه بهتری در مقایسه با 
خودروهای یادشده به شــمار می رود. اما باتوجه به اینکه هایما S7 توربو اخیرا 
قیمتی نزدیک به 1۹0 میلیون تومان پیدا کــرده، کامال ارزش خرید خود را از 
دست داده است. بهتر اســت برای خرید خودرویی در این بازه قیمتی، به سراغ 
نمونه های دست دوم پژو 200۸، سانگ یانگ تیوولی و رنو کپچر بروید که عالوه 
بر کیفیت باالتر، بــازار خرید و فروش بهتری هم دارنــد. در مجموع خرید این 

شاسی بلند چینی با چنین قیمتی به هیچ وجه توصیه نمی شود.
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It is one of the oldest Isfahan Mosques 
it comes under officially recognized 
monuments of Iran. The Hakim Mosque 
is situated at the end of Painter and 
Dyer’s Market (Bazaar-e-Rang Razan) 
part of Isfahan’s Bazaar.  It  was built in 
the mid-seventeenth century, on the 
site of a tenth-century mosque built 
by Ismail Ibn Abbad minister in the 
court of Fakhr-Al-Doleh or Moayed-
Al-Doleh of the Dalaimite or Buyids 
dynasty, of which only the Jurjir (or 
Jorjir) Portal remains (discovered in 
1955 hidden behind mud-brick walls).  
The seventeenth-century mosque 
was built by our ancestor Mohammad 
Davoud Hakim.  Construction started 
in 1656/7 and finished in 1662/3.  
Mohammad Davoud was the king’s 
doctor in the Safavid Courts of Shah 
Safi and Shah Abbas II.   According to 
European travelers to Persia and India 
in the seventeenth century, Doctor 
Mohammad Davoud fell out of Shah’s 
favor and went to India and was given 
the title Tagharrob Khan in the Court of 
the Emperor of India Aurengzib. 
On the tablet on top of the northern 
entrance of this Mosque, it is inscribed 
that the Hakim Mosque was founded 

by Mohammad Davoud entitled as 
Tagharrob Khan physician to Shah 
Abbas II (1642-1666 AD) and was 
completed in the year 1073 A.H. 
(1662/3 AD). This mosque was 
constructed in the same area as the 
ancient mosque of the Deylamid era 
called Jorjir or the Painters’ Guild, of 
which only the porch remains today.  
Chardin has written the following about 
this physician (Hakim) Davoud, who 
was Shah Safi’s (Safi I, 1629 - 1642) and 
Shah Abbas the Second’s physician:   
‘’Because of some intrigue he fell out of 
Shah’s favor and he was afraid of worse 
things to come (death; one of Safi’s first 
acts, when he came to the throne, was 
to have 7 of his courtiers beheaded) 
escaped to India and did so well there 
to become a very successful, reputable 
and prominent person.  According to 
the travel diaries of Bernier as soon 
as Hakim Davoud, who had a big part 
to play in the war between Aurengzib 
and his brothers, was called Arabshah 
(Hakim Davoud that is, the reference 
to Arabshah or Arab Khan is a mistake 
by Chardin and the English translator 
of Bernier’s Travels has confirmed it 
), established himself in a prominent 
position started sending plenty of riches 
to his family in Isfahan, and either out 
of a sense of nationalistic feelings or 
because of a desire to keep his name 
alive, continued doing so (sending funds 
) until the construction of the mosque 
was completed.’’
Near the eastern entrance of the Hakim 
Mosque opposite the burial grounds 
of Haj Mohammad Ebrahim Kalbassi, 
a poem is inscribed in white Nastaliq 
calligraphy on blue ceramic tiles which 
describe the commissioning of the 
mosque’s construction by Hakim 
Davoud during the reign of Shah 
Abbas II and the year construction 

began 1067 A.H. (It was a sign of 
grandeur in Iran for poets to be 
commissioned to describe events in 
noble’s lives in colourful language. 
Below is typical Persian poetry with 
mystic references and Persian wit, 
note the pun on the name Davoud or 
David with mystical reference to the 
Prophet David’s paradise. The last line 
codifies the year of the construction 
using the Abjad Alphabet which is 
ancient coding system, which is an 
ancient system of using the alphabet 
to codify numbers. This is an amazing 
feature of the Iranians love for art and 
mathematics, the line is in perfect 
harmony with the rest of the poem 
yet it includes a coded number.In 
the age that the throne is adorned by 
the ruler of the revolving world, the 
king of kings The Solomon of (his?) 
time, Abbas the Second, the shadow 
of god .Omniscient was made the 
sagacious physician Davoud describes 
the commissioning of the mosque’s  
construction by Hakim Davoud during 
the reign of  Shah Abbas II and the year 
construction began  1067 A.H.describes 
the commissioning of the mosque’s 
construction by Hakim Davoud during 
the reign of  Shah Abbas II and the year 
construction began 1067 A.H. Who 
came to be called in the court of India as 
Tagharrob khan That he must make his 
way without delay to Isfahan To lay the 
foundation of a mosque like Davoud’s 
paradise It was through the efforts 
of the employer that in these times 
there was constructed An auspicious 
mosque like the solitary spiritual 
world Pleasant place of prayer which 
liberates the mind in a benevolent 
manner Date of construction is written 
clearly in this next part .The Centre 
point of worship is now from Davoud of  
Isfahan.

  Hakim Mosque:
One Of Oldest Mosques In Isfahan

Iravani Historic House: 
Unique Architecture

Iravani Historic House in Isfahan is situated at the 
heart of the old neighborhood of the historical city of 
Isfahan, standing proud next to the oldest religious 
edifice of Isfahan known as the Jame Mosque.The unique 
architecture of this two-century-old Iranian monument 
dates back to the Qajar era in the early nineteenth century. 
It was registered in the list of the National Heritage Sites 
of Iran following two years of restoration and renovation.
Iravani Historic House includes five rooms on three sides 
of the house overlooking the interior yard and providing a 
spectacular view of the pool, fountain and beautiful flower 
beds. The architectural masterpiece of this monument is 
the Shahneshin, the room for important guests and the 
lord of the house, with colorful lattice windows which 
attract any visitor.
 The terrace of this historic mansion, comprising lattice 
walls and providing a view of the dome and turquoise 
minarets of the Jame Mosque, is currently used as a coffee 
shop and provides an opportunity for a drink of coffee in 
a tranquil atmosphere.
The traditional Iravani hotel is located in the heart of the 
historic Isfahan,iran, near the Jame Mosque and the Atiq 
Square. It was 200 years old in the Qajar period, which was 
registered on the National Iranian Book List.
The historic house of iravani, which has 5 rooms 
overlooking the courtyard with a capacity of 15 beds
Iravani’s residence includes five rooms on three sides of 
the house overlooking the interior yard and providing a 
spectacular view of the pool, fountain and beautiful flower 
beds.The architectural masterpiece of this monument is 
the Shahneshin, the room for important guests and the 
lord of the house, with colorful Orosi windows which 
attracts any visitor.

Masjed Jame Alley,Mirala E Din Alley,Ibn E Sina 
Street,Isfahan,Iran

Abgoosht: Traditional 
Foods Of Iran

Abgoosht is a Persian and Mesopotamian stew. It 
is also called Dizi, which refers to the traditional 
stone crocks it is served in. Some describe it as a 
“hearty mutton soup thickened with chickpeas.” 
Ābgoosht is usually made with lamb, chickpeas, 
white beans, onion, potatoes, and tomatoes, 
turmeric, and black lime.Other variations exist in 
the beans used, such as kidney beans and black-
eyed peas.The ingredients are combined together 
and cooked until done, at which point the dish is 
strained. The solids are then mashed and served 
with the broth, but in a separate dish, along with 
flatbread. It is a form of Piti, which encompasses 
many similar dishes in the region.There is a similar 
dish in Armenia, called the same, Abgoosht stew, 
the difference between these two is that in Armenia 
they use beef instead of lamb.The Abgoosht soup is 
a traditional Persian meal, often eaten daily in the 
winter time due to the fact that is a warm meal that 
contains a good source of protein.
How to eat?
Place a colander over a bowl. Remove meat and 
place in a colander.Separate meat from the bones 
and discard bones. Some like to remove the marrow 
from the bones and add it to the soup or meat.Empty 
the content of the pot into the colander.Return the 
broth to the pot and adjust seasoning if needed. 
Mash meat, beans, potatoes, and tomatoes.This is 
how your end product should look like once the 
solids have been mashed. Taste it for seasoning and 
add more if needed.The mashed meat and soup are 
served separately.The soup is eaten first. You may 
put a few pieces of Persian bread in it.The mashed 
meat is eaten with Sabzi, Persian herbs, fresh lime, 
and bread.

Isahan Souvenir

what to eat

The most 
spectacular 
feature of the 
mosque are the 
minarets on either 
side of the facade, 
reminiscent of 
the propylon to a 
pharaonic temple.
Originally the two 
minarets stood 
independent of 
the brick walls at 
the corners. These 
are the earliest 
surviving minarets 
in the city and 
they have been 
restored at various 
times during 
their history. 
The massive 
salients were 
added in 1010 to 
strengthen their 
structure, and the 
northern minaret 
was incorporated 
into the city wall. 
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A mosque was built in the 10th 
century and was named Masjid-e 
Jorjir was ruined. On the site of 
Jorjir mosque, a new mosque 
was planned and constructed. 
This mosque was called “Hakim 
Mosque“and was built in 1656.This 
mosque was constructed by Hakim 
Davoud a physician of Shah Abbas 
the second court. Hakim Davoud 
was forced to move to India. He 
spent the last years of his life at the 
court of Jahan Shah in India.

Sheikh Bahai 
hammam; 
Magical 
architecture

Sheikh Bahai 
hammam belongs 
to the Safavid-Qajar 
era; it is registered 
in the list of national 
monument of Iran 
on July 20, 1998, 
with the registration 
number of 2063.
This hammam was 
being warmed only 
with a candle and a 
complex engineering 
system. There are 
many rumors about 
how to warm this 
hammam, but the 
only accepted theory 
about this hammam 
is that there was an 
underground clay 
drainage system 
between this 
hammam and the 
public latrine of the 
Jameh mosque; this 
system directed the 
gases like methane 
and sulfur oxides 
to the torch of the 
heated pool; then 
these gases burned 
as the main source 
of heat in the torch of 
the heated pool.
 Maybe these gases 
were directly 
collected from 
the landfill waste 
in the hammam 
itself.  During the 
restoration of Sheikh 
Bahai house which 
is located near the 
hammam, clay water 
pipes and associated 
wells were found 
which are suspected 
to be some parts of 
the hammam design. 
The archeological 
studies in this area 
indicate that the 
sewage of Isfahan 
was brought into 
the hammam by the 
sewage collection 
pipes. In fact, Sheikh 
Bahai designed the 
heated pool of the 
hammam in a way 
that the sewage of 
this place would 
change into methane 
gas.  
Also, a part of 
deposited sludge of 
this place was used 
to produce biogas. 
Therefore, the water 
of this hammam was 
being warmed near 
the hammam by the 
fume and gas system 
(by using Methane 
gas of the Jame 
mosque’s sewage 
and the oil dripping 
from Sheikh Bahai 
Assar Khane (Assar 
Khane is a place for 
preparing oil from 
the oilseeds).
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RESTAURANT ADDRESS TEL

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

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

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

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

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

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



Becca Richards, a Business.com community 
member, asked: "How important is choosing 
the right name for your business?"
Our answer is more complicated than "very" 
or "not at all." We talked to experts to provide 
a guideline for business owners searching for 
the perfect name.

Legal issues
Alexander Butterman, trademark attorney at 
Dunlap Bennett & Ludwig PLLC and Business.
com community member, advised that 
business owners make certain their potential 
names are not already in use by similar 
businesses. This often requires professional 
help."A good branding agency can do a 
preliminary trademark search, in addition 
to searching for possible web domains, 
to make sure there will be no trademark 
conflicts," said ICF-credentialed executive 

coach Todd Kemp, founder and principal 
of The NorthWise Group. "To understand 
the legal issues, consult with a trademark 
attorney."A trademark attorney can conduct 
a trademark clearance search to ensure there 
are no infringements, said Butterman. If 
you'd like to do independent research as well, 
he advised that you can review information 
from the US Patent and Trademark Office 
and search their database of registered and 
applied-for names.

Emotional appeal
You want your brand to resonate with 
consumers, and the best way to achieve this is 
by choosing a name that elicits emotion.
Kemp recommended identifying four main 
points when drafting name ideas: what the 
company offers, their audience/consumers, 
what sets them apart from others and their 
core message. Ask yourself what you want to 
be known for and by whom, he said.
"From a branding perspective, names like 
Amazon, IBM, Whole Foods, Publix and 
9Round all have a certain appeal to them 
and may spark a potential prospect's 
emotions," added Chris Romero, CEO of 
Full Scale SEO. "Sales are often based on an 
emotional reaction … with many transactions 
taking place online, this becomes even more 
important."
Since you can't always achieve a personable 
relationship with your clients over the 

internet, you should make sure your brand's 
personality is evident in its name.

Simplicity
While you want to stand out among similar 
brands, don't coin a complex name that 
consumers will soon forget. Keep it simple.
"You must create a name that is easy to 
type into a web browser and that looks 
great in a logo," said Romero. "We live in 
a fashion-conscious time where looking 
good online and having a name that easily 
rolls off the tongue as well as it does a web 
banner is crucial to the long-term success of 
a business."Kemp advised picking a name 
that's easy to say and spell, reflects who your 
company is, and evokes the right thoughts and 
feelings you want associated with your brand.

Name changes
There might come a time when you realize 
your current name is not working out and 
you want to change it, another frequently 
talked about issue for the Business.com 
community. Kathy Daniels, a Business.com 
community member, asked: "Will changing 
my business name hurt my SEO?"According to 
Romero, it depends on your business entity's 
structure and its current website's success. If 
you're changing your name, you likely aren't 
experiencing good feedback or traffic on your 
site. If that's the case, there might be little risk 
of losing even more rankings or traffic, and the 
name change might be best for your brand.

Business and Product Names: A 
Guide to Choosing or Changing Them

Economy
Sunday,August 19,2018, No.24

Currency

USD 42000

47999

53548
42176

IRR

EUR

GBP

CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,184.7 $

ISFAHAN
N E W S 06

SudokuNO16  Solution: NO15

Over 81€m Worth of Airport 
Equipment Purchased Post 
JCPOA
Iran Airports & Air Navigation Company, an arm of the Ministry 
of Roads and Urban Development, has purchased 81.38€ million 
worth of airport equipment since the nuclear deal was signed 
between Iran and world powers in 2015, the ministry’s news 
service reported.Referring to Washington’s recent pullout from 
the nuclear deal and reimposition of sanctions against Iran, Managing 
Director of Iran Airports Company Rahmatollah Mahabadi said, “We knew the removal 
of sanctions was temporary from the beginning and today we’re not facing any challenges in 
airports, which could disturb our course of actions. We’ve done all our purchases in the past two 
years.”

Tehran Shows 4th Biggest Upturn in 
Economist’s Livability Index
Tehran is one of the top five cities in the world to have improved by 
5 percentage points or more in livability over the past five years, 
according to the Economist Intelligence Unit.The scores were 
compiled and weighted between 1 and 100, with 1 considered 
intolerable and 100 being ideal. Tehran’s overall livability score is 
50.8 out of 100, registering an improvement of %5 since 2013, while it 
ranks 128 out of 140, dropping one place compared to EIU's 2017 report.  At 
the other end of the table was Damascus, which was preceded by the Bangladeshi capital Dhaka, and 
Lagos in Nigeria. The survey did not include several of the world’s most dangerous capitals, such as 
Baghdad and Kabul.

Afflictions of Higher Education: 
Degreeism, Poor Supervision
Less than a decade ago, education, especially in prestigious 
universities, was considered a powerful cultural asset, but 
now the phenomenon of non-conformity of education with 
what a person does to earn a living is a serious issue facing Iran.
Add to this the pervasive unemployment of young university 
graduates. 
There are many reasons for this development and solutions 
have been proposed to alleviate the harm it has caused.
What follows is an excerpt from a study conducted by 
academicians in the fields of economy, development and 
education on the underlying reasons for this dilemma and its 
possible remedies, as reported by Financial Tribune’s sister 
publication Donya-e-Eqtesad.
  Degreeism and Consequences
A study carried out by Nader Habibi, professor of Middle East 
economics at Crown University in the US state of Minnesota, 
and Gholamreza Keshavarz Haddad, associate professor at 
Sharif University of Technology, shows that the number of 
university students has constantly increased over the past 
decades. 
The annual enrollment rate in higher education institutions 
increased from 146,115 students in the 1991 academic year 
to 1.17 million in the 2015 academic year. Similarly, the total 
number of students studying in the higher education system 
rose from 588,228 in 1992 to 4.34 million in 2015. 
The increase in enrollment was a result of rising social demand 
for education, which attracted the support of policymakers for 
social and political reasons, as well as the expansion of Islamic 
Azad University and private higher education institutions, 
which had no financial burden for the government.
Contrary to the rising number of college graduates, the number 
of job opportunities did not grow significantly. The outcome 
of this situation is apparent in the high unemployment rate. 
While unemployment has fluctuated between 10% and 12% 
over the past decade, the youth unemployment rate is between 
15% and 20%.
The situation has also become more pronounced in the 
domestic mass media and is referred to as the unemployment 
crisis of university graduates. Labor market statistics in 
the fiscal 2016-17 show that there were 185.1 million 
unemployed graduates in the country, accounting for 36% 
of the unemployed population. Approximately 797,000 
have undergraduate degrees, 224,000 are associate degree 
students and the remaining 163,000 are graduates and 
postgraduates. 
However, the high rate of unemployment among graduates is 
not the only consequence of the surplus of academic graduates: 
An increasing number of graduates are compelled to take up 
jobs that do not require an academic education, meaning they 
are depriving non-college members of job.
   Government Intervention
According to Amir Hossein Khaleqi, a development researcher, 
the most important reason for the surplus in the number of 
educated people is government interventions. Some critics say 
the government’s presence in this area is necessary to carry out 
fundamental research, for the so-called public good. 
But this is not an accurate account, as there is evidence that 
when the private sector and market are trustworthy, there 
is no need for government support (read intervention). For 
example, in the 1930s, DuPont, a private company, invested in 
fundamental research for a decade, which led to the invention 
of nylon.
Khaleqi suggests that the government allow the private sector 
to take over academia, because this would help mitigate issues 
facing the current academic populace of the country.

article

 Stagnation afflicts bottled and 
mineral water industry due to 
problems of procuring packaging 
material and %30 to %40 of the 
country’s related businesses are 
on the brink of closing down, the 
secretary of Mineral and Potable 
Water Producers Association 
said.Peyman Forouhar also 
said the industry has been 
struggling with high polyethylene 
terephthalate (PET) prices, which 
have experienced a fourfold 
to sixfold increase since the 
beginning of the current Iranian 
year (March 21). “We cannot 
increase the prices of products 
due to the reduced purchasing 

powers of customers, nor can we 
make changes in the quality of 
our products. On the other hand, 
shortage of capital is a problem 
for production units that have 
to pay for their petrochemical 
raw material purchases in cash. 
Most of the smaller companies 
are incapable of doing this. As a 
result, the bottled water industry 
is facing a crisis,” Forouhar told 
the news portal of Iran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture.The recent crisis 
facing the petrochemical market 
is the result of middlemen rushing 
to make a quick buck, according to 
Financial Tribune.

News

Bottled Water Industry Faces Capital, 
Packaging Shortages

While you might not expect it, 
naming your business might be the 
most difficult part of your journey 
as an entrepreneur. You want it to 
represent your brand and what it 
has to offer without overwhelming 
consumers. However, you might be 
spending too much time trying to 
find the right fit.

"A good 
branding 
agency can do 
a preliminary 
trademark 
search, in 
addition to 
searching for 
possible web 
domains, to 
make sure 
there will be 
no trademark 
conflicts," 

Iran, Syria agree on 
strategic economic 
cooperation
Iran and Syria have 
agreed to sign a long-term 
strategic agreement for 
economic cooperation, 
said a senior official at 
Iran’s Ministry of Road 
and Urban Development.
Deputy Minister of Road 
and Urban Development 
for planning and 
management affairs 
Amir Amini said that both 
countries’ interests have 
been considered in the 
agreement. 

  India seeks cheap gas 
for investing in Iran’s 
petrochem sector
Investment Manager of 
National Petrochemical 
Company (NPC) Hossein 
Alimorad said that India 
has always showed its 
vehement interest to make 
huge investment in Iran’s 
petrochemical sector but 
seeks importing cheap gas 
from the Islamic Republic 
of Iran in return.Speaking 
on the latest situation 
of talks with India for 
the implementation of 
petrochemical projects 
in the country, he said, 
“Indian refiners demand 
high discount for 
exporting gas from Iran to 
their country.”

Iran to maintain gas, 
power exports to Iraq
Iranian Ambassador 
to Iraq Iraj Masjedi 
emphasized that, in spite 
of the economic pressures 
of the United States, the 
Islamic Republic will 
maintain gas and power 
exports to Iraq, as well 
as participation in its 
postwar reconstruction.
Masjedi made the remarks 
in a meeting with a 
delegation from the Iraqi 
Chamber of Commerce 
and a number of 
businessmen on Saturday. 

Iran, Netherlands sign 
MoU on food research
An agreement of 
cooperation on food 
research was signed 
between officials of 
two Iranian and Dutch 
universities on Saturday.
Iran, Netherlands sign 
MoU on food research
Head of the Iranian Shahid 
Beheshti University 
Mohammad Aqajani made 
the announcement after 
signing a Memorandum 
of Understanding 
(MoU) in Tehran with a 
food research center of 
Wageningen University 
and Research (WUR) from 
the Netherlands.
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Continued from page8...
has embezzled 
people's money this 
year. In addition, 
some of its leaders 
and defendants fled. 
After Saif , Hemmati 
came to the bank who 
went through a coma 
and needed surgery. 
Monetary and Foreign 
Exchange Market 
Regulation, Credit 
Guides, controller of 
the country's monetary 
crisis, government 
bank, etc., is an integral 
part of the central bank, 
which, unfortunately, 
does not work well. 
Maintaining the value 
of money, maintaining 
the balance of 
domestic and foreign 
currency, controlling 
inflation, maintaining 
price stability and 
contributing to the 
economic development 
of the community are 
as the main goals and 
responsibilities of the 
central bank. Tasks 
that have not been 
addressed to anyone 
in the past few years 
except the printing of 
banknotes. It is true that 
Hemati has shown his 
worth in recent years 
in every position he 
has been and he has 
become an independent 
director but he needs 
independence in order 
to achieve the desired 
results. If the central 
bank is to continue to be 
subject to government 
orders unfortunately, 
the same trend will 
continue because the 
work will not be in the 
hands of experts in 
the banking industry. 
Possibly, politicians 
who have no knowledge 
of the bank and the 
banking industry, 
make monetary, 
currency decisions, 
and issue orders the 
consequences of 
which have not been 
the events that took 
place in the monetary 
and currency field 
of the country over 
the last few months, 
especially in recent 
days.In recent months, 
many copies of Iran's 
paralyzed economy 
have been complicated 
by politicians 
and government 
officials however, 
only economists 
who are far from the 
political margins and 
supportive interests 
can solve the economic 
problem of the country 
but unfortunately, 
ministers and 
statesmen do not 
believe in the economic 
war.
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Iranian General warns US of 
collapse
The US will collapse, if the White House continues its 
current policies, an Iranian military official warned 
Saturday, arguing that Washington is in its worst political 
situation ever.Head of the Strategic Studies Center of 
Iran's Army, Brigadier General Ahmad Reza Pourdastan, 
said, 'If the White House continues its current policies, 
the US will certainly face the same destiny as that of 
the former Soviet Union.'The US has taken unilateral 
measures since President Donald Trump came to office in 
2017. Washington has pulled out of several international 
agreements and organizations, including the Iran Deal, 
Paris climate agreement, and UNESCO.
Turkey not to comply with unilateral 
sanctions on Iran
Turkish ambassador to Tehran announced that his 
country won’t comply with US’ unilateral and illegal 
sanctions on Iran, stressing that the sanctions 
should conform to international law and be based on 
international consensus.
In an interview with Anadolu Agency, Turkish ambassador 
to Tehran Riza Hakan Tekin said, “We will do our best to 
prevent Tehran-Ankara relations from being affected by 
the US sanctions against Iran and our country doesn’t have 
to act in compliance with US’ unilateral decisions on Iran”.
He added, “Turkey imports half of its needed crude oil 
from Iran and it is impossible to meet the U.S. demand on 
stopping purchasing Iran’s oil”.
US Judge Approves Plan to Reunite 
Separated Immigrant Families
 A federal judge on Friday approved a plan to reunite 
hundreds more families who were separated by border 
officials after they entered the United States from Mexico.
"The joint proposed plan is approved wholeheartedly 
by the court," US District Judge Dana Sabraw said at a 
hearing in San Diego attended by US Department of 
Justice and American Civil Liberties Union lawyers.
Trump abandoned the separation policy on June 20 after 
widespread criticism at home and internationally.Sabraw 
said he would reserve judgment on a disputed issue of 
whether removed parents could be reunited with their 
children in the United States, instead of their original 
countries, including parents who may want asylum for 
their children.
Russia reaffirms commitment to 
Iran nuclear deal
Moscow is determined to take all necessary measures to 
preserve and implement the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), also known as the Iran nuclear deal, 
the Russian Foreign Ministry said."Russia continues 
to consistently implement its commitments under 
the JCPOA... We reiterate our decisive commitment to 
take all the necessary measures to preserve and fully 
implement the JCPOA," a ministry statement said.It said 
that Russia's Rosatom State Nuclear Energy Corporation 
is implementing a series of projects designed to ensure 
the compliance with requirements of the JCPOA.While 
noting that Russia is preparing to return a second batch 
of high-enriched uranium to Iran, the ministry stressed 
that Moscow would assist Tehran in managing the surplus 
low-enriched uranium and carry out cooperation with 
the country in specific areas for the peaceful use of atomic 
energy.

News

The US is not honest when it suggests 
negotiation, a veteran Chinese diplomat said, 
cautioning Iran about Washington's trap.
Chinese Fmr diplomat urges Iran to be wary of 
US trap of talksSpeaking to the Islamic Republic 
News Agency (IRNA), Zhu Zuscoh said, 'The US is 
not honest, and this has already become evident 
when Washington withdrew from international 
agreements, including the Iran Deal, or the 
unilateral trade war it waged with China.
Iran and the five permanent members of the 
UN Security Council (the US, France, Britain, 
China, and Russia) plus Germany signed the 
nuclear deal, formally known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in 2015. 

Iran 
accepted to curb its 

nuclear program in exchange for economic 
sanctions relief. The US President Donald 
Trump withdrew from the deal on May 2018 ,8, 
calling it the worst deal ever. Washington re-
imposed unilateral economic sanctions against 
Iran after Trump's decision to pull out from 
the international nuclear deal.Tehran should 
avoid being deceived by the US President 
Donald Trump, as he is more concerned with 
propaganda than talking with Iran, the former 
Chinese ambassador to the Netherlands and 
Hungary warned.

Munitions experts confirmed that a bomb used 
by the Saudi-led coalition in recent attack on a 
school bus in Yemen that killed dozens of children 
had been supplied by the United States.
The experts told CNN on Friday that the bomb 
was a -227kilogram laser-guided Mark 82 bomb, 
noting that the numbers on the weapon identified 
major US military contractor Lockheed Martin as 
its maker.The report also said that the bomb used 
in the Sa'ada airstrike was very similar to the one 
that hit a funeral hall in the Yemeni capital, Sana'a, 
in October 2016, killing 155 people and injuring 
525 others.Asked about CNN's report, Saudi-led 
coalition spokesman Colonel Turki al-Maliki 
stated that it would not "be appropriate for the 

coal i t ion 
to comment further while the 

investigation is underway".As soon as a bus 
carrying school children entered a busy market 
in the Sa’ada town of Zahyn last Thursday, Saudi 
fighters targeted it. At least 51 civilians have 
lost their lives and 80 others sustained injuries, 
most of whom were students, sparking outrage 
from international human rights groups and UN 
officials. The International Committee of the 
Red Cross (ICRC) announced that 40 children 
were among 51 civilians recently killed during a 
Saudi airstrike on a school bus in Yemen's Sa'ada 
province.

Trump's Iran offensive: Regime 
change by other names

Insisting that the purpose of US sanctions 
against Iran is to cause a 'change in the 
behavior' of Iranian government, Pompeo 
has tried to shield the administration from 
the criticism that it is seeking an unlawful 
'regime change' in Iran in violation of 
UN Charter and international norms. 
Pompeo's earlier -12point demands 
from Iran, announced immediately after 
Trump's May exit from the Iran nuclear 
deal, conveys a similar impression and, 
subsequently, Pompeo has defended 
his maximalist demands from Iran, 
which lack any legal basis whatsoever 
and simply represent an arbitrary wish 
list on the part of US, as quite 'ordinary' 
when, in fact, there is nothing ordinary 
about a government leveling extra-legal 
and arbitrary demands from another 
government while holding the fingers 
on the trigger of unilateral and unlawful 
sanctions, reflecting the poison pills of 
American foreign policy.
Of course, the ruse of 'regime change' 
approach under the more marketable 
veneer of modifying Iran's 'behavior' falls 
by the way side when considering (a) the 
naked economic aggression aimed at 
'crushing' Iran's economy in Pompeo's 
own words, (b) the US's total disregard for 
international norms and the UN Security 
Council's decision on the nuclear deal 
incumbent on all member states including 
the US, and (c) the concurrent blistering 
public attacks on Tehran in the strongest 

language, reflecting Iranophobia ran 
amok. Both Pompeo, and his even more 
hawkish co-conspirator John Bolton, aptly 
denounced by North Koreans who have 
refused to negotiate with him, are indeed 
strong 'regime change' advocates and, 
yet, refuse to acknowledge the actual US 
policy against Iran, among other reasons, 
because they are fully aware of the 
likely futility of their strategy against an 
adversary that has successfully resisted 
the American pressure for nearly 40 years.
This aside, to deconstruct the White 
House's hostile narrative on Iran, suffice 
to say that US is a poor candidate to act 
as the guardian of 'normal behavior,' in 
light of its own exceptional and highly 
dreadful history of interventionism 
and militarism abroad and callous 
disregard for international norms and 
principles, vividly demonstrated in its 
recent gambits in the Middle East, its 
misbehavior against a whole slew of 
nations such as Cuba and Nicaragua and 
Venezuela that hark back to the 19th 
century Monroe Doctrine and its license 
to invade under the guise of manifest 
destiny. Now it turns out that US's new 

manifest destiny is to 'normalize' its 
perceived adversaries by the illegitimate 
hammer of sanctions and threats, this 
while its own allies such as Saudi Arabia go 
unpunished while abusing human rights 
at home and violating the sovereignty of 
their neighbors and, worse, committing 
horrific atrocities in Yemen while aiding 
and arming radical salafi groups in Syria 
and elsewhere in the region. 
Indeed, Mr. Pompeo ought to take a 
serious look at himself in the mirror and 
stop turning a blind eye to the abnormal 
and rogue behavior US's allies in the 
region that must be condemned by any 
stretch of rule-based imagination. With 
allies like these flouting international 
norms on a daily basis, US which is 
complicit in the Yemen atrocities, has no 
moral standing, let alone legal, to preach 
Iran how to behave in its own region. But, 
of course, the 'regime change' policy is 
poorly camouflaged as a more modest 
'regime behavior change' is destined to 
fail both by virtue of its sheer illegality and 
the weight of history operating against 
Iran and exposing its true unsavory  
nature.

Chinese Fmr 
diplomat urges Iran 
to be wary of US trap 
of talks

CNN: Bomb 
That Killed Tens 
of Yemeni Kids 
Supplied by US
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US Secretary of State Mike 
Pompeo has now announced 
the creation of a new Iran 'action 
group' aimed at coordinating and 
advancing US's grand strategy 
against the Islamic Republic of 
Iran.

China: Turkey Can Overcome 
'Temporary' Economic Crisis
China announced that Turkey will overcome its "temporary" 
economic crisis, arguing that a "stable" Turkey plays a major role in 
maintaining "regional peace and stability".
The Turkish lira has lost about 30 percent of its value against the US 
dollar since the beginning of August. The currency crash occurred in 
the wake of tensions with the United States. The detention of Andrew 
Brunson, an American pastor, in Turkey has cast doubts over the future of 
Ankara's partnership with Washington, Daily Sabah reported.
China's Foreign Ministry said in a brief statement on Friday that it had noted the "new direction" of the 
Turkish economy and its foreign relations.
"Turkey is an important emerging market country, and it remaining stable and developing benefits 
regional peace and stability," the Chinese Foreign Ministry added.

Qatar Says Saudi Barring Hajj 
Pilgrims
Qatar has accused Saudi Arabia of barring its citizens from this 
year’s Hajj, something Riyadh denies, saying a diplomatic dispute 
is not stopping Qataris from making the pilgrimage to Mecca.
Although 1,200 Qataris are eligible to perform the Hajj under a 
quota system, Qatar says it has become impossible to get permits.
Abdullah Al-Kaabi of the state-run Qatar National Human Rights 
Committee said Saudi Arabia had shut down an electronic system used 
by travel agencies to obtain permits for pilgrims from Qatar.
“There is no chance this year for Qatari citizens and residents to travel for Hajj,” 
he told Reuters. “Registration of pilgrims from the State of Qatar remains closed, and residents of Qatar 
cannot be granted visas as there are no diplomatic missions.”
A Saudi official said Qatar had blocked several registration links set up for its pilgrims.

US Secretary 
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group' aimed at 
coordinating and 
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Islamic Republic 
of Iran.

Guardian Council rejects amendment bill 
on FATF
 Iran’s Guardian Council has rejected an amendment bill on combating 
money laundering as part of standards set by the FATF, according 
to the Council's spokesman on Friday.Spokesman for the Guardian 
Council, Abbas Ali Kadkhodaei, said in a tweet on Friday night that 
the Council has rejected an amendment bill on combating money 
laundering.According to Kadkhodaei, the Guardian Council has 
recognized four paragraphs of the amendment bill on combating 
money laundering as inconsistent with the country’s Constitution 
and Sharia laws, and as such, has returned the bill to the Parliament 

for making the required amendments.Iran has less than two months 
to adopt financial reforms proposed by the Financial Action Task Force 
as part of efforts to improve connections to the international banking 
and trade system.So far, the country has approved the amendment bill 
on combating the financing of terrorism (CFT), while the fate of the 
three other bills, including the amendment bill on combating money 
laundering, the United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime (Palermo), and the International Convention for 
the Suppression of the Financing of Terrorism, is still undecided.
While FATF does not have the authority to impose sanctions, a country 
blacklisted by the world’s financial watchdog will face severe pressure 
in its financial dealings with other countries.



Afflictions of Higher Education: 
Degreeism, Poor Supervision

Ghanaian diplomat, who served as seventh secretary 
general of United Nations between 1997 and 2006, 
dies aged 80. Kofi Annan, the former United Nations 
secretary general, has died at the age of 80 after a 
short illness, his family and foundation announced 
on Saturday.The Ghanaian was the seventh secretary 
general and served for two terms between 1997 
and 2006. He was awarded the Nobel peace prize 
for his humanitarian work jointly with the UN as an 

organisation in 2001.
He died in hospital in Bern, 
Switzerland in the early hours 
of Saturday with his wife, Nane, 
and three children Ama, Kojo and 
Nina, by his side. He had retired 
to Geneva and later lived in a Swiss 
village.Annan’s foundation issued a 
statement on his Twitter account on Saturday that 
described him as a “global statesman and deeply 
committed internationalist who fought throughout 
his life for a fairer and more peaceful world”.

Seif went and hemmati 
came to central bank. 
But why did not Saif 
apologize to people for 
his recent problems 
and embezzlements 
at the bank during his 
time of the presidency? 
This is a question that 
has a clear answer. 
When the president 
speaks well of Saif 
at the ceremony 
of introducing the 
Hemma to the Cabinet. 
In addition, he knows 
the fight against 
corruption in In 
credit institutions as 
a part of his services 
of course, Saif should 
not apologize to 
people! Whereas one 
of the largest financial 
institutions of the 
country (Samen al-
Hajj) 
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Morning call to prayer : 
05:03:08  
Noon call to prayer : 
13:06:58  
Evening call to prayer: 
20:02:29  

High: 39 ° c
Low: 22 ° c
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"I assure all the citizens that none of the authori-

ties won't neglect the issues related to the Zay-

ande-Rood River, and I also as the mayor will 

continue the necessary pursuance regarding this issue," the 

mayor of Isfahan said.
"The fate of the historical bridges and the city heritage, 
which Isfahan has been proud of them in different 
eras, is one of the concerns of the urban management," 
Ghodratollah Norouzi said. 
"I'm worried that due to the dried Zayandeh-Rood River, 
the historical bridges of Isfahan will be damaged, as the 
bridges and the land of Isfahan are waiting for water.  
Many efforts have been made in this regard and we hope 

that water flows in the Zayandeh-Rood River as soon as 
possible and the citizen's concerns being alleviated in this 
regard," he added.
Saying that in recent days, some water has been flowing 
in the Zayandeh-Rood River bed in order to irrigate the 
gardens of the western side of Isfahan for a few days, 
the mayor of Isfahan continued, "We tried to guide the 
water of the Zayandeh-Rood River to Isfahan, but it 
didn’t happen due to the reduction of water reservoir 
behind the dam, and also the serious concerns regarding 
supplying the citizen's drinking water." "If the Zayandeh-
Rood River flows sooner, the heritage and capital of the 
city will not be threatened due to the dryness," Norouzi  
hoped.

Dried-up Zayande-Rood threatened 
Isfahan historical heritages
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"This summer, happy and various special programs are being 
held in the neighborhoods of 12th municipal district in the form 
of Neshatestan summer festival," the head of 12th municipal 
district of Isfahan said.
"Isfahani citizens are experiencing the Neshatestan festival 
during this summer by the purpose of promoting social vitality 
in all areas and neighborhoods. We also provide them with 
"citizen's training workshops" in the form of happy and various 
programs," Ali Bagheri said.
"People's welcoming of this program that includes various parts 
such as; holding training workshops for young couples with 
the subject of learning marital skills, holding photo and graphic 
images exhibitions, running special programs for 2 nights in 
Hakimeh school in Mahmood Abad neighborhood, and holding a 
recreational camp for young couples, reflects the deep impact of 
this special program among people living in this area," he added.
"Marital skills like the ability to have an effective 
communication with the mates, increasing the patience and 
tolerance threshold in the life, showing the kindness and love 
to the mates, are considered the important and effective skills 

in the marital life. It has been tried to train these skills in the 
form of demonstrations to the citizens who are present in these 
programs," Bagheri continued.
Referring to the social-cultural programs with a training-based 
approach according to the needs of people in the 12th municipal 
district, he mentioned, "The training content of each program 
is compiled based on the people's social-cultural needs of the 
same neighborhood."

Holding special programs to bring happiness in Isfahan
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