
 افزایش تورم
 با افزایش سود بانکی

چندی پیش بود که مسئولین 
بانک مرکزی شــعار حمایت از 
تولید را ســر دادند و گفتند باید 
ســودهای بانکی کاهش یابد تا 
مردم پول ها و نقدینگی خود را 
از بانک ها به سمت بازار سرمایه 
انتقال دهند امــا طبق معمول 
همیشه »اول منار را دزدیدند و 
بعد چاه را کندند« این شــد که 
پول های سرگران به سمت بازار 
طال و دالر رفت و وضعیت از آن 

چه بود بدتر شد! 
آنچه در چند ســال گذشته در 
جریان بانک های ایرانی صورت 
گرفته است بیانگر این موضوع 
است که تقریبا تمام پیشنهادات 
اصالحی برای بانــک ها ، بدون 
توجه بــه تعریف پــول صورت 
می گیرد و نتیجه چنین اقداماتی 
اصالح نظام بانکی نخواهد بود. 
یکی از موضوعات مرتبط با بانک، 
مساله تعریف پول و ابزار مبادله در 
تجارت است. در حال  حاضرما 
با  پدیده »پول کاغذی«، »پول 
الکترونیــک« و در یک جمله با 
»ابزار مبادله  بدون ارزش« روبرو 

هستیم.  ...
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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 
3,381,0003,401,000قدیم

سکه طرح 
3,756,0003,916,000جدید

1,736,0001,751,000نیم سکه

886,000916,000ربع سکه

491,000496,000سکه 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

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

ادامه در صفحه 

 آگهی هایی که همه جا 
سر برآورده است؛

سراب خرید ملک در خارج
 »اگر قصد ســرمایه گذاری یا مهاجرت دارید 
بهترین فرصت را از دست ندهید«؛ به این متن، 
عکس ویالهای باشکوه در کشورهای خارجی را 
بیفزایید که این روزها از قاب تلویزیون و تبلیغات 
سنتی ماهواره ای، به صفحه روزنامه های رسمی، 
بنگاه های امالک و تارنماها رسیده است. چندین 
سال اســت با تبلیغات ماهواره ای برای خرید 
ملک در خارج کشــور با هدف سرمایه گذاری 
یا مهاجرت آشــناییم.  بســیاری از مرکزهای 
مشاوره با همین هدف راه اندازی شده است و 
شاید شما نیز در اطرافیان خود فردی را سراغ 
داشته باشید که با وجود قرار گرفتن در سطوح 
متوسط اجتماعی، خانه ای در خارج از کشور 

خریده باشد. ...

       با توجه به اینکه بسیاری از صنایع مهم بورسی در استان اصفهان قرار دارند؛ این استان می تواند پایلوت بسیار قوی در حوزه بازار سرمایه در کشور باشد.

قیمت 500 تومان

یک کارشناس بازار سرمایه :

 اصفهان می تواند قطب بورس باشد

حسن ساسانی، در خصوص 
آبیــاری 10 روزه باغــات 
غرب اصفهــان، اظهار کرد: 
پیرو مصوبات شانزدهمین 
جلسه شــورای هماهنگی 
حوضــه آبریز زاینــده رود 
مقرر شــد حجمی معادل 
30 میلیون مترمکعب آب بــرای باغات 
غرب اصفهان شــامل لنجــان، مبارکه، 
زرین شــهر، فالورجان و خمینی شهر به 
مدت 10 روز از سد زاینده رود رهاسازی 
 شــود که توزیع آب از 16 تا 26 مرداد ماه 

انجام شد.
وی با بیان اینکه حجم سد زاینده رود 224 
میلیون متر مکعب اســت، اظهار کرد: در 
حال حاضر ورودی سد زاینده رود 6.5 متر 
و خروجی ســد 24 متر است که در مدت 

زمان بازگشایی سد حدود 50 متر بود.
 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 

منطقه ای اصفهان در پاسخ به این سوال 
که برخی مدعی هســتند تصمیم گیری 
برای آبیاری باغات غرب اصفهان دیر انجام 
شد، تصریح کرد: شــاید آب برای آبیاری 
باغات غرب اصفهان دیر رهاسازی شد، با 
این وجود کشاورزان بسیار راضی بودند و 
تا حدودی درختان نجات پیدا کردند، این 
در حالیست که تا قبل از بازگشایی زاینده 
رود بخشی از درختان و باغات این منطقه 
خشک شده بود، اما اگر همین میزان آب 
تحویل داده نمی شد به طور قطع خسارت 

باغات غرب اصفهان بیشتر از امروز بود.
وی در خصوص شرایط آب شرب اصفهان 
به دنبــال تحویل آب بــرای باغات غرب 
اصفهان، گفت: متاسفانه کماکان نگرانی 
برای تامین آب شــرب اصفهان در پاییز 
وجود دارد حتی اگر ایــن آب نیز تحویل 
باغات غرب داده نمی شــد، این دغدغه 

همچنان وجود داشت.

ساسانی در پاسخ به این سوال که آیا در این 
مدت ده روزه امکان رسیدن آب به اصفهان 
وجود نداشت؟ اظهار کرد: با حجم کنونی 
سد زاینده رود چنین امکانی وجود ندارد 
و اگر پاییز امسال بارش ها به موقع انجام 
نشود برای تامین آب شرب در فصل پیش 

رو دچار مشکل خواهیم شد.
وی هم چنین درباره برداشت های غیرمجاز 
در مسیر آبیاری باغات غرب اصفهان، گفت: 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان  در این 
مرحله توزیع آب بسیار سختگیرانه عمل 
کرد به گونه ای که در این مدت برق تمام 
پمپ های بدون مجــوز قطع و هم چنین 
انهار سنتی در حوضه زاینده رود مسدود 
شــد تا آب راحت تر به باغات برســد، اما 
به دلیل اینکه در بازه ســد چم آسمان تا 
نکوآباد حــدود 15 ماه آب جــاری نبود، 

فرونشست و نفوذ آب در این بازه زیاد بود.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان افزود: البته این نفوذ در 
حوضه زاینده رود پرت نشده و وارد سفره 
های زیرزمینی آب و هم چنین تعذیه چاه 
های حریمی شده است و بخش مهمی از 
30 میلیون متر مکعب صرف آبیاری باغات 

غرب اصفهان  شد. 

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تاکید کرد:

نگرانی برای تامین آب شرب اصفهان، در پاییز

شاید آب برای 
آبیاری باغات 
غرب اصفهان 
دیر رهاسازی 

شد، با این وجود 
کشاورزان بسیار 

راضی بودند 
و تا حدودی 

درختان نجات 
پیدا کردند.

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
حجم سد زاینده رود 224 میلیون مترمکعب است، گفت: متاسفانه کماکان نگرانی برای تامین 
آب شرب اصفهان در پاییز وجود دارد حتی اگر این آب نیز تحویل باغات غرب داده نمی شد، 

این دغدغه همچنان وجود داشت.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

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

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

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

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

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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اولین روزنامه 
اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت سکه

قیمت 
فروش

قیمت قبلی

سکه طرح 
قدیم

3,451,000
3,474,000

سکه طرح 
جدید

3,806,000
3,901,000

نیم سکه
1,806,000

1,771,000

ربع سکه
916,000

906,000

سکه گرمی
506,000

513,000

طالی 17 عیاریک مثقال 

1,279,000
1,275,000

18 عیاریک گرم طالی 

295,260
294,330

19 عیاریک گرم طالی 

311,640
310,660

24 عیاریک گرم طالی 

393,680
392,450

ادامه در صفحه 

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

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

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

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

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

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

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

 

 انجام شود.

استاندار اصفهان:

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

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

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

 

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

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

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

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

مهر
گـــزارش

ISFAHANN E W S

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

 
شرکت های هواپیمایی این اظهارات را رد کرد.

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

اسالمی؛به مناسبت رو مقاومت 
مردم باشندمسئولین در کنار 

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

کوثر بابایی

ســرمقــاله

ISFAHANN E W S

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

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

3

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

ضرورت جانمايي پايانه هاي مسافربري در نقاط مناسب

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

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

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

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

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

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

Leader: Mismanagement 
hurting Iran's economy most

The short and feature films of the late prominent 

Iranian director, Abbas Kiarostami, have been 

major contributors to introduce Iran in famous 

International festivals. Iranian Cinema has had the 

most international presence in int’l  film festivals 

and the name of Kiarostami always presents the art 

of filmmaking. Kiarostami belongs to the era which 

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

including shorts and documentaries.

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

"Concerning the insufficient public space in the 

city, increasing the number of automated 

parking systems has been put on the agenda," 

Isfahan deputy mayor for transportation and traffic said.

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

solve the problem of car parking throughout the city is 

constructing the automated parking systems due to the 

insufficient space of the land with a suitable usage; these 

kinds of parking systems require limited space," Alireza 

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

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

automated parking systems in 5th municipal district 

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

billion Rials was constructed 3 years ago which was a 

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

to increase the number of automated parking systems 

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

parking spaces will be satisfied and the capacities will be 

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

attract the private sector investors in order to construct 

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

municipality will consider special facilities to encourage 

the citizens to construct the parking systems."

Mentioning that changing the existing parking systems 

into the automated one is not economical, since most 

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

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

value, constructing such parking systems is an effective 

measure as they occupy less space and provide more 

space for cars."

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

clusive Isfahan weather forecast expert 

said.

 Pointing to the assessing of Isfahan's weather 

maps during the next 2 days, Hojatollah Ali Asgari 

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

is dominant in Isfahan province." Saying that in 

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

and more clouds in the afternoon is forecasted, he 

added, "Relatively strong winds are also predicted 

in the most areas of the province during this period 

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

degrees centigrade in the hottest hours during the 

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

city will reach to 21 degrees centigrade in the coolest 

hours next early morning.During this period of time, 

it is forecasted that Aran va Bidgol is the hottest area 

of the province with 43 degrees centigrade, and 

Meymeh is the coldest area of this province with 16 

degrees centigrade."

Automated parking systems to 
increase in Isfahan

 Isfahan to get warmer
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The authorities should be alongside the people

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

Baba Rokneddin Tomb:  Oldest Tomb In Cemetery Of  Takhte Foolad

Plenty of sunshine; very warm
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Iranian children’s cinema shining in world with Kiarostami’s works
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 New issue of Sepahan Tourism 
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دو روزنامه در یک روزنامه
برای اولین بار در استان اصفهان

کوتاه از شهر

کاهش پروازهای مسافرتی در آینده نزدیک دور از انتظار نیست

مدیرکل فرودگاه 
بهشتی  شــهید 
اصفهــان گفت: 
به دنبال افزایش 
احتمالی  بهــای 
پروازهای داخلی 
و خارجی و نرخ ارز 
مســافرتی در بازار 
ثانویه کاهش تعداد 

پروازهای مسافرتی را خواهیم داشت.
حسن امجدی اظهار داشت: به علت سیاست های جدید ارزی بانک 
مرکزی به طور قطع کاهش تعداد مســافر و بــه تبع آن پروازهای 

داخلی و خارجی قطعی به نظر می رسد.
وی بیان داشت: در حال حاضر از اســتان اصفهان به طور مستقیم 

پرواز برای ترکیه، اتریش، دبی، نجف، کویت و تفلیس دارد.
مدیر کل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان تصریح کرد: پیرو اقدامات 
استانداری اصفهان در جهت راه اندازی شرکت هواپیمایی مختص 
استان و با توجه به دو پروژه مهم توسعه پارکینگ فرودگاه و ترمینال 
پروازهــای خارجی امکان مســتقیم پروازهای خارجــی به دیگر 

کشورهای اروپایی از اصفهان را فراهم ساخته است.
وی با بیان اینکه توســعه پارکینگ فرودگاه را از دو ماه پیش آغاز 
کردیم، ادامه داد: از یکسال گذشته نیز استارت ترمینال پروازهای 
خارجی خورده است که هر دو پروژه در طول یکسال و نیم باید به 

اتمام برسد.
امجدی گفت: پروژه توسعه ترمینال پروازهای خارجی با افزایش زیر 
بنای شش هزار متر به 15 هزار متر مربع و ظرفیت پذیرش همزمان 
پروازها در پارکینگ فرودگاه از 10 به 23 پــرواز از دیگر اقدامات 

فرودگاه برای افزایش سفرها بوده است.

مدیر کل فرودگاه  شهید بهشتی اصفهان:

افزایش پنج برابری ظرفیت پهنای باند 
اینترنت داخلی

به گزارش مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، ظرفیت اینترنت 
داخل کشور )شبکه IP( تا 5 برابر ظرفیت فعلی افزایش می یابد.

صادق عباسی شــاهکوه اعالم کرد که با توجه به پایداری شبکه  
زیرســاخت ارتباطی کشــور و ارایه  خدمات به اپراتورهای 

ارتباطی، توســعه  زیرســاخت های ارتباطی همچنان در 
دست پیگیری اســت و در هفته  دولت یکی از مهم ترین 

پروژه های این بخش به بهره برداری خواهد رسید. ...



 افزایش تورم
با افزایش سود بانکی

ادامه از صفحه یک:
... وقتی پول و ابزار مبادله از خودش 
ارزشی نداشت و به اصطالح »مال« 
نبود؛ باید ارزش آن را  وابســته به 
امــوری ماننــد ذخایــر ارزی و یا 
تولید یک کشــور و.. تعریف کرد و 
به اصطالح برای چاپ پول معادله 

نوشت. 
وقتــی پــول بــدون پشــتوانه و 
 بدون تولید در اختیــار مردم قرار 
می گیرد مســلما ارزش اقتصادی 
نخواهد داشت. اینجاست که ارزش 
پول ملی کاهش می یابد و هرج و 

مرج در جامعه رواج خواهد یافت.
در طی 5 ســال اخیرنقدینگی در 
دست مردم 3 برابر شده است و این 
نقدینگی در دست کسانی است که 
 قبال پولی داشته اند که در بانک ها
  پس انداز کنند. هــر چند به نظر
 می رســد بانک ها در پی افزایش 
سود سپرده های خود برای جذب 
این میزان نقدینگی از بستر جامعه 
هســتند اما ایــن روش از بدترین 
متدهای کنترل سرمایه های پولی 
به شمار می رود. مگر نه این است 
که افزایش نقدینگی در سال های 
گذشته ماحصل باال بودن سود نرخ 
بانکی بوده اســت و حال با افزایش 
دوباره نرخ سود بانکی این تورم در 
بلند مدت افزایش چشــم گیری 
خواهد داشــت. افزایش سود های 
بانکی  یک آفت جبران ناپذیر برای 
صنعت و تولیدات کشــور است به 
طوری که زخم  تجربه های گذشته 
 آن  هنــوز بر بدنه تولیــدات دیده 
می شود. افزایش سود بانکی باعث 
می شــود عموم جامعه از سرمایه 
گــذاری در بخش تولیــدات ملی 
دست برداشته و به علت سود های 
کالن بانکی، سرمایه های خود را به 

بانک ها واریز کنند.
 وجــود بروکراســی اداری و ترس 
صنعتگران از تشــکیل یک واحد 
تولیدی موجب خروش ســرمایه 
ملی به سمت فعالیت هایی غیر از 
تولید داخلی می شود و تمامی این 
اتفاقات تا کنون دست به دست هم 
داده تا نگذارد تولید ملی به جایگاه 
واقعی خود دســت یابد. در نتیجه 
این اتفاقات، نقدینگی مانند سیلی 
به جامعه ســرریز می شود و شیب 
این سیل به هر سمتی که متمایل 
شود ویرانگر خواهد بود، مانند سکه، 

ارز و خودرو ...
نرخ ســود بانکی یکی از مهم ترین 
عوامل در فعالیــت های اقتصادی 
اســت. ســودی که بانک هــا به 
ســپرده های بانکــی پرداخــت 
می کنند فرآیند تولید و اشــتغال 
کشــور را تحت تاثیر قرار می دهد. 
با باال بودن ســود سپرده ها ، عمده 
منابع کشور به سمت بانک ها سوق 
پیدا می کند. باال بودن سود بانکی 
خســارات جبران ناپذیــری برای 
اقتصاد به همــراه دارد. بانک هایی 
که مشــکل نقدینگی دارند تالش 
می کنند با نرخ های باالتر منابع را از 
سطح جامعه جمع آوری کنند. این 
در حالی است که سازمان بورس که 
در کشور ما کمک مستقیم به تولید 
می کند و ســودهای پرداختیش 
 واقعی اســت ، مورد حمایت قرار
 نمی گیرد. اگر بورس کشور کارآیی 
الزم را داشته باشــد این پول های 
سرگردان به سمت بورس خواهند 
آمد و دیگر احتیاجی به بانک های 
ربوی در کشــور به شکل موجود، 
نیست. بنابراین در برهه حساسی 
ازنظــر کنش های بانکــی و نظام 
بانکداری قــرار گرفتیم. با توجه به 
این مساله باید شــرایط کنونی را 
به درستی مدیریت کرد تا مصائب 

افزایش تورم شدت نیابد.

اقتصاد شهر
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مدیران مسن حاضر به اجرای طرح پیاده راه سازی چهارباغ نبودند
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: مدیران مسن حاضر به اجرای طرح پیاده راه سازی 
چهارباغ نبودند و این کار با ریسک پذیری جوانان امکانپذیر شد.  علیرضا صلواتی پیش از ظهر یکشنبه 
در نشست با جمعی از جوانان فعال استان اصفهان با ابراز خوشحالی از حضور در بین جوانان اظهار کرد: 
جوانان فعالیت بزرگی انجام می دهند که با حداقل هزینه و بدون درنظر گرفتن منافع مادی برای یک هدف 

تالش می کنند و من از بودن در میان شما خوشحالم و آماده هرگونه حمایت هستم. وی افزود: جوانان و 
نوجوانان با انگیزه و جسارت خود می توانند اهداف خود را پیش ببرند اما مسئوالن بازنشسته پس از تجربه 

کردن تمام موقعیت ها انگیزه ای ندارند و با محافظه کاری فعالیتی را پیش نمی برند. معاون حمل و نقل شهرداری 
اصفهان بیان کرد: یکی از شاخصه های توسعه پایدار نیروی انسانی است که باید با انگیزه، متخصص و متعهد باشد و اگر راس 

توسعه پایدار با انگیزه نباشد نتیجه ای نخواهد داشت که البته جوانان باانگیزه و نسبت به تخصص خود متعهد هستند . وی با اشاره به اینکه به 
جای مسئولین بازنشسته و محافظ کار باید از جوانان با انگیزه و متخصص استفاده کرد و مسئولین در اتاق فکرها برنامه ریزی کنند و اجرای 
برنامه ها را به جوانان داد، ادامه داد: مسئولیت های شهری و کشوری باید به دست جوانان سپرده شود و افراد بازنشسته و با تجربه می توانند در 
تصمیم گیری ها شرکت کنند؛ اما متاسفانه پس از گذشت تقریبا دو دهه هنوز بسیاری از مسئوالن تغییر نکرده اند و دولت تقریبا فرسوده است.

مطالبات صنفی باید از مسیر قانونی پیگیری شود
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: مطالبات صنفی باید از مسیر قانونی پیگیری شود و مشکالت صنوف نیز 
در این جهت بررسی و به مراجع ذیربط انتقال می یابد. رسول جهانگیری با اشاره به برخی درخواست های 
صنفی در هفته های اخیر افزود: پیگیر مطالبات اصناف از طریق مراجع مختلف از قبیل تامین اجتماعی، 
اقتصادی و دارایی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات هستیم. رییس اتاق اصناف اصفهان افزود: 

در این مدت تعدادی از اصناف مطالباتی داشتند و برای حل این مطالبات تجمع کردند که این تجمعات قابل 
قبول ما نیست و اعالم می کنیم که مطالبات صنفی باید از مسیر های قانونی صورت بگیرد اما برخی به اشتباه به 

این حرکت های غیر قانونی دامن زدند. جهانگیری با بیان اینکه رصد بازار برعهده اتاق اصناف قرار گرفته تا آرامش را 
به بازار برگرداند، اضافه کرد: نباید سلیقه ها و قوه قهریه وارد عرصه شود و بازار را ناامن کند. وی گفت: اصناف، اتحادیه اصناف 

و بازرسان بازار را رصد می کنند تا به آرامش نسبی برسد اما این کار نیازمند کمک سیاست های بزرگ اقتصادی برای ثبات اقتصادی 
است. رییس اتاق اصناف اصفهان افزود: اصناف از دولت درخواست دالر ارزان قیمت ندارند بلکه خواسته آنها ایجاد ثبات در بازار است، حرفه 
اصلی کاسب، تولید اجناس و خرید و فروش است ؛ اینکه برخی از کسبه نمی توانند کاالیی را عرضه کنند به این دلیل است که قیمت تمام شده 

کاال مشخص نیست که امیدواریم با ارایه بسته جدید ارزی و رصد بازار به آرامش نسبی بازار دست پیدا کنیم. 

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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نمایشگاه ها

با برپایی نمایشگاه تخصصی لیزینگ ایجاد می شود؛
ایجاد شرایط خرید کاالهای اقساطی در نمایشگاه اصفهان

همزمان با برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی لیزینگ و فروش اقساطی 
کاال، شرایط برای خرید کاالهای اقساطی و لیزینگی در نمایشگاه اصفهان 

ایجاد می شود.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه 
از روز 3۰ مردادماه در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل 

شهرستان آغاز می شود و تا سوم شهریورماه به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.
در دومین نمایشــگاه تخصصی لیزینگ و فروش اقساطی کاالی اصفهان ۱۰5 شرکت 
در فضایی بالغ بر 35۰۰ مترمربع حضور خواهند داشت و به ارایه محصوالت و خدمات 
خود در زمینه های مختلف نظیر مبلمان و صنایع چوب، دوچرخه و موتورسیکلت، صنایع 
غذایی، فرش و لوســتر، کاالی خواب، لوازم خانگی، ورزش و تجهیزات ورزشی، خودرو و 
ملک می پردازند تا اقشار مختلف جامعه با خرید اقساطی، شرایط آسایش و راحتی را برای 

خود فراهم کنند.
لیزینگ  )Leasing( نوع خاصی از عملیات مالی محسوب می شود که معادل فارسی آن، 
اجاره اعتباری است. در واقع، لیزینگ یک رشته فعالیت اعتباری تخصصی مبتنی بر روش 
اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر )اعم ازاشخاص حقیقی یا 

حقوقی( به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کاالی سرمایه ای یا مصرفِی با دوام که از قابلیت 
اجاره برخوردار باشد، منعقد می شود. روش لیزینگ مجموعه ای از مبادالت اقتصادی شامل 
خرید، اجاره و در نهایت فروش )تملیک( را در بر می گیرد. این قرارداد بین شرکت لیزینگ به 
عنوان مالک یا موجر )Lessor( و متقاضی یا استفاده کننده از تسهیالت، به  عنوان مستاجر 
)Lessee( منعقد می شود. استفاده از لیزینگ و یا فروش اقساطی کاال از جمله متداول ترین 
روش های فروش کاال و خدمات به شمار می رود که عالوه بر کمک به زنجیره فروش کاال و 
ارتباط مستقیم بین عرضه و تقاضا، تسهیالتی را نیز برای مصرف کننده فراهم می آورد. از 
جمله این مزایا می توان به سرعت عمل در خرید، امکان استفاده بهینه  از نقدینگی، مزایای 
مطلوب مالی و مالیاتی، ضد تورمی بودن عملیات لیزینگ، ایجاد اشتغال و انعطاف پذیری در 
شرایط خرید و فروش محصوالت متنوع اشاره کرد که موجبات نفوذ این نوع فروش در میان 
اقشار مختلف مردم را نیز ایجاد کرده است. نمایشگاه تخصصی لیزینگ و فروش اقساطی کاال 
از جمله مجموعه نمایشگاه های عمومی شرکت  نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
به شمار می رود که به صورت ساالنه برگزار می شود و طیف وسیعی از افراد جامعه را در بر 
می گیرد. اصلی ترین دلیل برگزاری این نمایشگاه، توجه به سلیقه مخاطبان و همه گیر کردن 

رویدادهای نمایشگاهی برای تمامی مردم جامعه است.

   فرهنــگ غلــط 
سرمایه گذاری نیازمند 

اصالح است
این کارشناس بازار سرمایه 
متذکر شد: تمایل قاطبه 
سرمایه گذاران در کشور 
به سمت بازارهای ارز، طال 
و مسکن اســت و از دید آن ها، بازارهای 
مذکور بازارهای سرمایه پذیر با بازدهی باال 
هستند و بر عکس کشورهای توسعه یافته، 
در ایران کسی به بورس به عنوان بازار بلند 
مدت با بازدهی پایدار نگاه نمی کند و در 
مواقعی نیز که شاهد تزریق به این بازارها 
هستیم، دید سرمایه گذاران کاماًل کوتاه 

مدتی است.
محمود رباطــی به تشــریح دالیل این 
فرهنگ غلط پرداخت و گفت: ســاختار 
دولتی اقتصاد و دخالت هــای دولت در 
ساز و کار اقتصادی عامل اصلی نهادینه 
شدن این فرهنگ اســت و تصمیمات 
سیاســت گذار و بر هم زدن نظم اقتصاد 
باعث شده تا سرمایه ها، بازارهای موازی 
بورس را به عنــوان محل امن خود تلقی 

کنند.

   سایه سیاست های شوک آور دولت 
بر بازار سرمایه

وی اذعان کرد: ســود عمده شرکت های 
بورسی متاثر از تصمیمات دولت است و 
عمده سهام این شرکت ها نیز در تملک 
دولت و نهادهای شبه دولتی است و همین 
امر باعث شده تا سیاســت گذاری های 
دولت به صورت مســتقیم در روند بازار 

سرمایه تاثیرگذار باشد. 
این کارشناس بازار ســرمایه همچنین 
تصریح کرد: برای مثال، تغییرات گسترده 
در تعیین نرخ خوراک پتروشــیمی ها و 
نوسانات آن یکی از عواملی بوده که در طی 
5 سال اخیر بازار بورس را متاثر کرده است 
و دولت اگر شعار حمایت از بازار سرمایه را 
مطرح کرده باید به اثرات سیاست گذاری 
خود برای خروج سرمایه ها از این بازار نیز 

توجه نشان دهد.

مدیرعامل شــرکت کارگــزاری بورس 
بیمه ایران با اشاره به سایر سیاست های 
اقتصادی دولت اعالم داشت: نرخ گذاری 
دســتوری محصوالتی نظیــر خودرو، 
سیاست های تعرفه ای دولت در واردات 
خودرو که باعــث کاهش بهــره وری و 
رقابت پذیری آن هــا و لطمه دیدن بلند 

مدتی آن ها شده است. 
محمود رباطی دست کاری متعدد نرخ بهره 
مالکانه معادن توسط دولت، نرخ گذاری 
اقالم فوالدی و کلیه دخالت های دولت در 
نظام نرخ گذاری را از جمله دالیل کاهش 
جذابیت بورس در بلند مدت عنوان کرد و 
گفت: این دست اقدامات باعث می شود تا 
عملکرد دولت در ایجاد جذابیت در بازار 
ســرمایه کامال متفاوت از شعارهای این 

نهاد شود.

   نظام چند نرخی ارزی بالی جان 
بورس

وی همچنین بیان داشت: نظام ارز چند 
نرخی و سیاست های دولت در طی 5 سال 
اخیر نیز یکی دیگر از اقدامات متناقض 
دولت در خصوص حمایت از بازار سرمایه 
است؛ به طوری که دســت کاری نظام 
شناور ارزی منجر به تضعیف بازار سرمایه 

می شود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: 
مجموعه عملکــرد دولت با سیاســت 
جذب ســرمایه ها به بازار ســرمایه هم 
خوانی نداشته و اقدامات دولت عمدتا به 
تقویت واســطه و دالل ها و کامال جهت 
 عکس منافع ســهامداران منجر شــده

 است.

   صنعت کارگزاری نیازمند اصالح
بخش دیگر صحبت های محمود رباطی 
به چالش های صنعت کارگزاری بورس 
اختصاص داشــت و وی در ایــن رابطه 
خاطرنشــان کرد: صنعت کارگزاری با 
چالش رکود پایدار بازار سرمایه در طی 5 
سال اخیر مواجه بوده است و این رکود به 

شدت صنعت کارگزاری لطمه زده است.
این کارشــناس بازار سرمایه تاکید کرد: 
اعتبارات بدون ضابطــه که کارگزاری ها 
از سیســتم بانکــی اخــذ کرده اند در 
کارگزاری های بزرگ بانکــی به مراتب 
بیشتر است و عمده این اعتبارات نیز به 
دلیل نوســانات بازار، سوخت شده و این 
حجم از مطالبات سوخت شده برای کل 
صنعــت کارگزاری مشــکالتی را ایجاد 
کرده و منجر به تشــدید ریســک های 

سیستماتیک صنعت شده است.

   اقدامات ســازمان بورس هنوز 
عملیاتی نشده اند

وی در خصوص عملکرد سازمان بورس 
برای رفع مشــکالت کارگزاری ها یادآور 
شد: سازمان بورس تا کنون اقداماتی در 
این زمینه انجام داده و با طراحی سامانه 
معامالت جدید و شناســایی مشتریان 
تالش کرده ریســک های موجود را رفع 
کند ولی این اقدامات هنوز به طور کامل 

عملیاتی نشده است.

   اصفهان می توانــد قطب بازار 
سرمایه باشد

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص 
سهم پایین اســتان ها و شهرستان ها از 

فعالیت های بورسی و عدم توسعه این بازار 
در این مکان ها و خصوصا استان اصفهان 
اعالم داشت: این مســاله تنها به بورس 
محدود نمی شود و شاهد هستیم که کل 
کشور دچار تمرکز بیش از حد امکانات، 
فعالیت ها و فرصت ها در پایتخت شــده 

است. 
محمودرباطی اضافه کرد: این توســعه 
نامتوازن در بخش مالی به شــدت قابل 
توجه است و بخش مالی کشور تقریبا در 
سایر استان ها توسعه ای پیدا نکرده است. 
وی تاکید کرد: این موضوع شدیدا در مورد 
بازار ســرمایه هم صادق است و با توجه 
به اینکه بســیاری از صنایع مهم بورسی 
در استان اصفهان قرار دارند؛ این استان 
می تواند پایلوت بسیار قوی در حوزه بازار 
سرمایه در کشور باشــد و به عنوان یک 
قطب و تاالر پر رونق بورس اوراق بهادار هم 
در حوزه سهام و هم در حوزه بورس کاال 

ایفای نقش کند.
محمودرباطی متذکر شد: استان اصفهان 
هم در حوزه تولید محصوالت قابل فروش 
در بورس کاال و هم انتشار ابزارهای مالی 
فرصت ها و ویژگی های منحصر به فردی 
دارد و همین عوامل، نشان دهنده ظرفیت 
باالی این استان در توسعه بازار سرمایه 

هستند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: 
دولت ها تا کنون توجــه چندانی به این 
موضوع نداشتند و ضریب نفوذ و توسعه 
بازار سرمایه به ســمت اصفهان نیامده 
است و یکی از دالیل این امر، بی توجهی 
به کلیت بازار سرمایه از سوی دولت بوده 

است.

یک کارشناس بازار سرمایه :

معاون فروش فوالد مبارکه مطرح کرد اصفهان می تواند قطب بورس باشد

 حمایت 100 درصدی فوالد مبارکه 
از خودروسازان

معاون فروش و بازاریابی فوالدمبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه 
در شرایط تحریم، قوی تر از همیشه شرکت ایران خودرو را حمایت 
خواهد کرد و این آمادگی را دارد که حداقل 400 هزار تن ورق به این 

شرکت خودروسازی تحویل دهد.
به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه، در نشست مدیران عامل گروه صنعتی 
ایران خودرو و شرکت فوالد مبارکه که روز یکشنبه 2۱ مرداد در محل شرکت 
ایران خودرو برگزار شد، بر تعامل و حمایت بیشتر شرکت های داخلی از تولید 

ملی و حمایت از کاالی ایرانی تأکید شد.
محمود اکبری در این نشست اظهار کرد: راه برون رفت از شرایط فعلی کشور 
و خنثی کردن اثر تحریم های بین المللی در حوزه صنایع خودرو و فوالد، 
هم فکری و تعامل هر چه بیشتر با مشتریان و شرکت های داخلی از جمله 

خودروسازان کشور است.
وی مهم ترین فعالیت تعریف شــده در این حوزه را داخلی سازی ورق های 
مصرفی این شرکت ها دانست و یادآور شد: عالوه بر تشکیل مستمر جلسات 
فنی بازرگانی بین دو شرکت، طی چند هفته گذشــته نیز جلسات ویژه 
کارشناســی در خصوص تولید ورق های اسیدشویی، ســرد و پوشش دار 
ایران خودرو که قبال از منابعی به  جز فوالد مبارکه تامین می شده اند، برگزار 

و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه با بیان این مطلب که تا قبل از شروع 
تحریم های جدید حدود 75 درصد از ورق های موردنیاز شرکت ایران خودرو 
از طریق فوالد مبارکه تامین می شده است، ابراز کرد: با همفکری صورت 
گرفته در دو شرکت و با همکاری واحدهای مختلف فوالد مبارکه این میزان 

به صورت قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه افزایش میزان تأمین محصول سرد ورق رویه )MB( را از دیگر 
خواســت های ایران خودرو اعالم کرد و گفت: از تمامی تــوان گروه فوالد 
مبارکه برای تامین حداکثری نیاز گروه ایران خودرو به انواع ورق های گرم، 

اسیدشویی، سرد و گالوانیزه استفاده خواهد شد.

دفترچه بیمه برخی بیماران هموفیلی 
اصفهان از خاص بودن خارج شد

مدیرعامل کانون انجمن هموفیلی استان اصفهان گفت: دفترچه بیمه برخی 
از بیماران هموفیلی اصفهان طی چند ماه اخیر از خاص بودن خارج شده و این 
امر مشکالتی را برای مبتالیان به این بیماری ایجاد کرده است. ملیحه افضلی 
با اشاره به اینکه کانون هموفیلی استان اصفهان در سال ۸۱ تاسیس و مجوز 
فعالیت خود را از  نیروی انتظامی دریافت کرده است، اظهار کرد: این کانون 
فعالیت خود را در بیمارستان سید الشهدا )ع( آغاز کرد ، بچه های این کانون 
با در دسترس بودن دفتر در بیمارستان می توانستند کمک هزینه های دارو 
درمان و هزینه های ایاب و ذهاب به بیمارستان را دریافت کنند. وی با بیان 
اینکه سال گذشته به دلیل تخریب درمانگاه بیمارستان سید الشهدا )ع( مجبور 
به خروج از این درمانگاه شدیم، گفت: به همین دلیل رو به روی بیمارستان با 
مشارکت خیرین استان، ساختمانی دو طبقه در اختیار کانون هموفیلی استان 
قرار داده شد که طبقه اول اختیار انجمن وابسته به بیماران سرطانی و طبقه 
دوم نیز به کانون هموفیلی استان اصفهان واگذار شده است. مدیرعامل کانون 
انجمن هموفیلی استان اصفهان با بیان اینکه اکنون 75۰ بیمار تحت پوشش 
کانون هموفیلی استان اصفهان هستند، افزود: عالوه بر اصفهان بیمارانی هم 
از کاشان، چهار محال بختیاری و استان های مجاور عضو این کانون هستند 
که سرویس دهی به آنها انجام می شود. وی با اشاره به وضعیت دارو، اظهار 
کرد: کانون در خصوص تهیه داروی مورد نیاز این بیماران همه تالش خود را به 
کار برده و تاکنون مشکل جدی در این زمینه نداشته ایم، در حال حاضر تهیه 

فاکتورهای انعقادی از مشکالت بیماران هموفیلی است.

با توجه به اینکه 
بسیاری از صنایع 

مهم بورسی در استان 
اصفهان قرار دارند؛ 
این استان می تواند 
پایلوت بسیار قوی 

در حوزه بازار سرمایه 
در کشور باشد و به 
عنوان یک قطب و 

تاالر پر رونق بورس 
اوراق بهادار هم در 

حوزه سهام و هم 
در حوزه بورس کاال 

ایفای نقش کند.

مهدی محمود رباطی در خصوص تطابق شعار و عملکرد دولت 
در خصوص جذب نقدینگی به بازار سرمایه و جلوگیری از هجوم 
این نقدینگی به سایر بازارها اظهار کرد: اراده به وجود آمده در 
بدنه دولت برای جذب نقدینگی به بازار سرمایه و کمک به رونق 
تولید و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در بازارهای موازی، 
اتفاق مثبتی است اما به طور عملی به جز چند مورد خاص، اتفاق 
قابل اتکایی رخ نداده است. وی در ادامه افزود: اگر دولت و سایر 
نهادهای تاثیرگذار اقتصادی کشور به دنبال جذب موثر نقدینگی 
به بازار سرمایه هستند، الزم اســت که جذابیت هایی پایدار و 
نه مقطعی در ســاختار این بازار ایجاد شود. مدیرعامل شرکت 
کارگزاری بورس بیمه ایران در این خصوص خاطرنشــان کرد: 
چالش اصلی جذب ســرمایه ها به سمت بازار سرمایه، فرهنگ 

سرمایه گذاری غلط اکثریت جامعه در انتخاب بازارهاست.

گــزارش

گــزارش

فارس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

       با توجه به اینکه بسیاری از صنایع مهم بورسی در استان اصفهان قرار دارند؛ این استان می تواند پایلوت بسیار قوی در حوزه بازار سرمایه در کشور باشد.



افزایش 45 درصدی تولید تخم مرغ در شهرضا
رییس شبکه دامپزشکی شهرضا گفت: با شــرایط مناسب بهداشتی که فراهم شده تولید تخم مرغ در 

شهرستان شهرضا بیش از ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
حمید رییس زاده با اشاره به وظایف سازمان دامپزشکی، اظهار داشت: شبکه دامپزشکی متولی سالمت 
و بهداشت دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل و پیشگیری و کنترل بیماری های قابل انتقال بین انسان و 

حیوان و کنترل و نظارت بر سالمت فراورده های خام دامی استحصال شده، است.
وی با اشاره به این که شهرستان شهرضا ســومین تولیدکننده گوشت مرغ و دومین تولیدکننده عسل در 

استان اصفهان است، افزود: با شرایط مناسب بهداشــتی که فراهم شده تولید تخم مرغ در شهرستان شهرضا 
بیش از ۴۵ درصد نسبت به سال گذشــته افزایش یافته است که عالوه بر تامین نیاز همشــهریان عمده تولیدات به 

شهرستان ها و استان های مجاور ارسال می شود. رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا با بیان این که در شهرستان شهرضا با توجه 
به اقلیم شهرستان و کم آبی های اخیر مزرعه پرورش ماهی وجود ندارد، گفت: سازمان دامپزشکی وظیفه نظارت بر تولید بهداشتی 
کلیه محصوالت تولیدی اعم از آبزیان را بر عهده دارد که این امر با نمونه گیری های دوره ای و قبل از بارگیری از مزارع، استقرار مسئول 

فنی بهداشتی مزرعه و بازرسی بهداشتی و صدور مجوز حمل در سامانه قرنطینه بهداشتی سازمان دامپزشکی انجام می شود.

آگهی اینترنتی اجاره باغ - ویال کالهبرداری بود
رییس پلیس فتا اســتان اصفهان گفت:  فردی کــه با ترفند درج آگهی اجــاره باغ و ویال در 
سایت های تبلیغاتی از شهروندان کالهبرداری می کرد در عملیات کارشناسان پلیس فتای 

استان دستگیر شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید مصطفی مرتضوی با اعالم این خبر اظهار داشت: 

در پی شکایت یکی از شــهروندان مبنی اینکه توسط فردی در یکی از ســایت های تبلیغاتی 
اینترنت مورد کالهبرداری قرار گرفته موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتای استان قرار 

گرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شــاکی در یکی از سایت های تبلیغاتی اینترنت به دنبال 

اجاره باغ و ویال برای گذراندن تعطیالت خود بوده که پس از مشاهده یکی از آگهی ها و تماس با صاحب آن، مبلغ ۴میلیون ریال 
به حساب صاحب باغ به عنوان بیعانه واریز می کند اما پس از واریز وجه فرد مورد نظر دیگر به تماس های شاکی پاسخگو نبوده 
است. رییس پلیس فتا استان اصفهان گفت: با توجه به اظهارات شاکی و انجام تحقیقات پلیسی سرانجام کارشناسان پلیس 

فتا متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی طی عملیاتی ویژه وی را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

 چندین ســال اســت با 
تبلیغات ماهواره ای برای 
خرید ملک در خارج کشور 
با هدف سرمایه گذاری یا 
مهاجرت آشناییم.  بسیاری 
از مرکزهای مشــاوره با 
همین هــدف راه اندازی 
شده است و شاید شما نیز در اطرافیان خود 
فردی را سراغ داشته باشید که با وجود قرار 
گرفتن در سطوح متوسط اجتماعی، خانه 

ای در خارج از کشور خریده باشد. 
از منظر حقوقی، بخشی از موضوع به حق 
مالکیت شخصی و اختیار افراد برای هزینه 
کرد درآمدهای خود برمی گردد اما ماجرا 
هنگامی مورد توجه قرار می گیرد که جنبه 
های این فعالیت ها به اقتصاد کالن کشور 
آسیب بزند و گسترش روزافزون دامنه آن 
را رصد کنیم؛ امری که حساسیت مسئوالن 
کشور را نیز با توجه به نوسان های ارزی 

برانگیخت.
اول اردیبهشت ماه امسال رییس جمهوری 
در همایشی به تشــریح برنامه های ارزی 

بانک مرکزی پرداخت و ســاماندهی این 
بازار را به ضرر 2 گروه دانست: مشکلی که 
ما در این سیســتم ارزی به وجود آوردیم 
برای قاچاقچیان اســت که به آنها سخت 

می گذرد. 
»حســن روحانی« ادامــه داد: یک گروه 
دیگر هم وجود دارد که با این سیســتم 
 ارزی دچار مشکل شــده اند؛ آنهایی که 
می خواســتند پول را خــارج کنند و در 
کشــوری، آپارتمانی بخرند. این هم به ما 
ربطی ندارد. ما می گوییم بهترین ویالها در 
همین کشور است اما دلش می خواهد برود 
در فالن شهر در فالن کشور بخرد؛ ما متعهد 
نیستیم پول آن را تهیه کنیم. سوم تیرماه 
نیز رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 
مشکل کنونی را »افزایش اشتیاق و گرایش 
برای تبدیل موجودی ریال به ارز« دانست 
و گفت: ما می توانیم به کاالها و خدمات ارز 
دهیم اما نمی توانیم )هزینه( ویال، خانه و 

سرمایه خارج کشور را تامین کنیم. 

    بازار امالک خارجی؛ از فضای 
مجازی تا شرکت های مشاوره ای

بررسی بازار مسکن نشان می دهد تبلیغات 
برای خرید ملک در خارج از کشور گرچه تا 
پیش از این در برنامه شبکه های ماهواره 
ای به وفور دیده می شد اما این روزها شکل 
رسمی تری به خود گرفته است. می توان 
چنین تبلیغاتی را حتی در بیلبوردهای کنار 
جاده های منتهی به شمال تا صفحه های 

آگهی روزنامه ها نیز مشاهده کرد.
رد پای این فعالیت اقتصادی مدت هاست 
به ســایت های مربوط به شــرکت های 
مشاوره ای و حتی نرم افزارهای ارایه شده 
در زمینه معامله امالک رسیده که افزون 
بر فضای اینترنت، قابــل بارگذاری روی 
تلفن همراه است. انتشــار برخی خبرها 
درباره ورود بنگاه های امالک به موضوع 
سبب شد رییس صنف مشاوران امالک 
تهران تاکید کنــد »خرید و فروش ملک 
در کشورهای خارجی در مشاوران امالک 
غیرقانونی اســت و هیچ مشاوره امالکی 
 حق تبلیغ و خرید و فروش ملک خارجی را 

ندارد«.

    قوانین جذب سرمایه خارجی 
با راه های گریز

به دلیل نبود سازوکارهای اداری و ثبتی، 
درباره معامله امالک خارجی آمار چندان 
دقیقی وجود نــدارد؛ با این همه، ســوم 
مردادماه امسال مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد تجاری- صنعتی انزلی اعالم کرد که 
شمار امالک خریداری شده در کشورهای 
همسایه از سوی برخی هم وطنان در سال 
1396 نسبت به سال 139۵ 2 برابر شده 
اســت. »رضا مســرور« ادامه داد: قیمت 
امالک در این کشــورها حبــاب دارد که 
در چند سال آینده شکســته می شود و 
ارزش سرمایه افراد 30 تا ۴0 درصد کاهش 

می یابد. 

    هشدارهای کارشناسان
با توجه به پیامدها و تجربه های گذشته 
خرید امالک از جمله در دبی، کارشناسان 
بازار مسکن به خریداران هشدار می دهند 
پیش از هر اقدامی، پرونــده هایی که در 
سیستم قضایی ایران درباره معامله امالک 
خریداری شده در خارج تشکیل شده و در 
حال پیمودن روند طوالنی دادرسی است 
را ببینند. مشاوره با وکیل، ثبت معامله در 
مراکز دارای مجوز، اخذ رســید در قبال 
پرداخت پول و غیره راه های ممکن برای 
کاهش ریســک اقتصــادی خرید ملک 
در کشور خارجی اســت اما باید همواره 
این احتمــال را داد که امــکان هرگونه 
کالهبرداری از سوی شرکت های واسطه 

یا تغییر قوانین در کشور مقصد وجود دارد 
که به یقین نفع آن دولت و سود شهروندان 

اصلی آن سرزمین را تامین می کند.  
معــاون اول رییــس جمهــوری  فقط 
2 روز پس از ارایه نخســتین بسته ارزی 
دولت برای ســاماندهی بازار- در نشست 
شورای عالی اســتان ها گفت: بخشی از 
اتفاقات در زمینه ارز سیاســی است، نه 
اینکه کسی مداخله کرد تا قیمت افزایش 
یابد بلکه به این معنا کــه برخی، مردم را 
نگران آینده کرده اند.  به گفته کارشناسان، 
کشور ما به تولید سالیانه یک میلیون واحد 
مسکونی نیاز دارد و با فعال کردن این بخش 
بسیاری از صنایع و بخش های مرتبط با 
آن به حرکت و اشتغال آفرینی می رسند 
اما فقط یک ســوم از این میزان در کشور 

تولید می شود. در چنین شرایطی، تدبیر 
راه هایی برای جلب توجه سرمایه گذاران 
خصوصی و فراهم سازی امکان مشارکت 
 همه شهروندان با هر میزان بودجه اولیه 
می تواند نخستین گام برای کشاندن همه 
مردم به این بخش باشد. البته الزمه این 
کار، جذاب کردن سرمایه گذاری در این 
بخش است تا صاحبان نقدینگی سرگردان 
و ُخرد با اطمینان از سوددهی این بازار و 
تضمین اصل و سود آن، پا به میدان بگذارند 
و برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی 
در این بخش، هم نانی به سفره شاغالن در 
صنایع مرتبط با مسکن بیفزایند، در تامین 
سرپناهی برای یک خانواده سهیم باشند و 
هم سود تثبیت شده خود را- بیش از دیگر 

بازارهای موازی- تامین کنند. 

آگهی هایی که همه جا سر برآورده است؛

سراب خرید ملک در خارج

گردشگری

کارشناسان بازار 
مسکن به خریداران 

هشدار می دهند 
پیش از هر اقدامی، 
پرونده هایی که در 

سیستم قضایی ایران 
درباره معامله امالک 

خریداری شده در 
خارج تشکیل شده 

و در حال پیمودن 
روند طوالنی دادرسی 

است را ببینند. 

 »اگر قصد سرمایه گذاری یا مهاجرت دارید بهترین فرصت 
را از دست ندهید«؛ به این متن، عکس ویالهای باشکوه در 
کشورهای خارجی را بیفزایید که این روزها از قاب تلویزیون 
و تبلیغات سنتی ماهواره ای، به صفحه روزنامه های رسمی، 

بنگاه های امالک و تارنماها رسیده است.

مهر
گـــزارش

ایرنا
گـــزارش
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آغاز عرضه سکه های 
پیش فروش شده

بانــک مرکــزی از دیــروز )28 
 مردادمــاه( دور جدیــد عرضــه 
ســکه های پیش فروش شــده را 
آغاز کرده تــا 2 میلیــون و ۵۵۴ 
 هــزار ســکه تحویل خریــداران 

شود. 
در بازه زمانی 17 تــا 27 مردادماه 
 امسال، موعد عرضه 26 هزار فقره 
ســکه های پیش فروش شده به 
صورت ودیعه ای بود که خریداران 
آن در هنگام ثبت نام بابت هر قطعه 
ســکه مبلغ یک میلیون تومان به 
عنوان ودیعه پرداخت کرده بودند و 
قرار بود در هنگام تحویل به قیمت 
روز با چهار درصــد تخفیف برای 
پیش خرید شــش ماهه و 9 درصد 
 برای پیش خرید یکســاله، لحاظ 

شود.
با توجه به پایان یافتن دوره واگذاری 
این مســکوکات، بانک مرکزی به 
پیش خریداران سه ماه فرصت داده 
اســت تا با مراجعه به شعبه بانک 
ملی ایران که ثبت نــام کرده اند و 
پرداخت مبلغ باقیمانده، سکه خود 
را تحویل گیرنــد؛ البته باید گفت 
قیمت روز ســکه در زمان مراجعه 
به بانک ملی برای محاســبه مابه 
 التفاوت مبلغ، مــالک عمل قرار 

می گیرد. 

ایرنا
خـــبـــر
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مونسان اعالم کرد؛

الصاق تابلوی ارزی
 در هتل ها

ســازمان  رییس 
میــراث فرهنگی 
گفــت: امیدواریم 
موضوع درج نشدن مهر ورود در پاسپورت 
گردشگران خارجی با سرعت اجرایی شود.

به گــزارش روابــط عمومی ســازمان میراث 
فرهنگــی، نشســت هم اندیشــی معــاون 
ســازمان  رییــس  و  رییس جمهــوری 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
با اعضای هیئت مدیــره جامعه هتلداران ایران 
شــنبه 27 مرداد 97 در هتل اسپیناس پاالس 

تهران برگزار شد.
علی اصغر مونســان معاون رییس جمهوری و 
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری در این نشست گفت: »شرایط امروز 
پــس از اقداماتی که دولت آمریــکا انجام داده 
سخت شده است، مشکالتی ایجاد شده است که 
امیدواریم با همکاری و همراهی بخش خصوصی 
و تشکل های گردشگری از این موانع عبور کنیم. 
امیدواریم بــا تدابیر دولــت و همراهی فعاالن 
اقتصادی کشور از این گردنه سخت عبور کنیم، 
عبور از این شرایط با همکاری و ارائه راه حل هایی 
از سوی فعاالن اقتصادی و پیگیری های دولت 

امکان پذیر است.«
مونســان ادامه داد: »براســاس آمار رســمی 
پلیس گذرنامه در سه ماه اول امسال در حوزه 

گردشــگری وردی به کشــور 38درصد رشد 
داشته ایم، رشد گردشــگران ورودی به ایران 
بیشتر از کشورهای ترکیه، ارمنستان، عراق و 
کشورهای منطقه بوده اســت و ورود گردشگر 
از برخی کشورهای اتحادیه اروپا کاهش داشته 
اســت، هرچند در چند ماه آینده به یک نقطه 

تعادل در این زمینه خواهیم رسید.«
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری تصریح کرد: »موضوع مالیات بر 
ارزش افزوده از ســوی سازمان میراث فرهنگی 
در حال پیگیری است، تهیه یک بسته حمایتی 
شــامل مواردی که جامعه هتلــداران و دفاتر 
خدمات مسافرتی مطرح می کنند می تواند در 
پیگیری موارد و دستیابی به نتایج اثرات مثبتی 

داشته باشد.«
او یادآور شــد: »موضوع تخفیف بــا تعویق در 
پرداخت ارزش افزوده که درخواســت جامعه 
هتلداران است در حال پیگیری است و نامه ای در 
همین خصوص به معاون اول رییس جمهوری 

ارسال خواهد شد.«
معاون رییس جمهوری ادامه داد: »پس از تدوین 
بسته اول ارزی دولت، سازمان میراث فرهنگی بر 
اصالح ساختار این بسته تاکید کرد و پیگیری 
این موضوع را در دســتور  کار قرار داد، این نرخ 
برای گردشگران ورودی مناسب نبود. همچنین 
گردشگران نمی دانستند برای تبدیل ارز خود 
باید به کجا مراجعه کنند، با تدوین بسته ارزی 
جدید گردشگران می توانند از طریق صرافی ها 
ارز خود را تبدیل کنند و بسیاری از مشکالت این 
بخش حل شده است، سازمان میراث فرهنگی 
آمادگی دارد مشکالت این بخش را دریافت و به 

دولت منتقل کند.«
مونســان اضافه کرد: »موضــوع قیمت بلیت 
هواپیما نیز یکی از موضوعاتی اســت که دفاتر 
خدمات گردشگری را با مشــکل مواجه کرده 
اســت، این موضوع بــر گردشــگری داخلی و 
کســب و کار دفاتر خدمات گردشــگری تاثیر 
خواهد داشــت، در همین زمینه با معاون اول 
رییس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی مکاتباتی 
شده اســت و فردا نیز در جلســه هیئت دولت 
این موضوع پیگیری می شود.« رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
تصریح کرد: »همان طور که می بینید موضوعات 
به هم مرتبط است، نرخ ارز ۴200 تومانی فقط 
به کاالهای ضروری تعلق گرفته است، قبال این 
ارز به سازمان هواپیمایی نیز داده می شد، همین 
موضوع باعث باالرفتن قیمت بلیت هواپیما شده 
است که ممکن است به رکود گردشگری داخلی 
بینجامد.« معاون رییس جمهوری گفت: »برای 
تامین مالی سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
با صندوق توسعه ملی توافق شده است، تا پیش 
از این تســهیالت فقط به ســاخت تاسیسات 
اختصاص داده می شد، اما با توافقی که صورت 
گرفته است استفاده از تسهیالت صندوق توسعه 
ملی برای تجهیز، تعمیر و بازسازی هتل ها نیز 
امکان پذیر شده است، فعاالن بخش گردشگری 
در تمام بخش ها می توانند از 8700میلیارد تومان 
منابع صندوق توســعه ملی با نرخ سود پایین 

استفاده کنند.«
مونسان اضافه کرد: »در سال 96 بدهی سال های 
گذشته سود یارانه تســهیالت به صفر رسید و 

امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.«
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: »موضوع 
تامین اجتماعی نیز از دیگر مواردی اســت که 
سازمان میراث فرهنگی پیگیری می کند، تالش 
می کنیم تا فشارها بر هتلداران کمتر شود و در 
این مسیر بسته ای را با همراهی وزارت صنعت 
پیش خواهیم برد. فعاالن این بخش درخواست 
داشتند که در پاسپورت گردشگران ورودی به 
کشور مهر زده نشود، در این رابطه مکاتبه ای با 
دو امضای رییس سازمان میراث فرهنگی و وزیر 
صنعت با معــاون اول رییس جمهوری صورت 
گرفته است تا این موضوع به وزارت خارجه ابالغ 
 شــود، امیدواریم این موضوع با سرعت اجرایی

 شود.«
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: »در مورد 
الصاق تابلوی ارزی در هتل ها، مانعی وجود ندارد 
در صورتی که جلسه تخصصی در این مورد اجرا 

شود به نتایج بهتری دست خواهیم یافت.«
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افزایش پنج برابری ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی
به گزارش مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، ظرفیت اینترنت داخل کشور )شبکه IP( تا 

۵ برابر ظرفیت فعلی افزایش می یابد.
صادق عباسی شــاهکوه اعالم کرد که با توجه به پایداری شــبکه  زیرساخت ارتباطی کشور 
و ارایه  خدمات به اپراتورهای ارتباطی، توســعه  زیرســاخت های ارتباطی همچنان در دست 
 پیگیری اســت و در هفته  دولت یکی از مهم ترین پروژه های این بخش به بهره برداری خواهد

 رسید.
به گفته   وی، در این پروژه تالش بر ارتقاء ظرفیت پهنای باند شبکه IP داخلی است تا ارایه  سرویس و 

محتوا بر بستر شبکه داخلی کشور توسعه یابد.
بر این اساس اوایل شهریورماه و همزمان با هفته  دولت از پروژه  توسعه  شبکه داخلی بهره برداری خواهد شد که این پروژه 

ظرفیت دسترسی اپراتورها به زیرساخت های ارتباطی را افزایش می دهد.
ظرفیت شبکه  IP کشور تا پایان سال ۹۶ حدود ۶ هزار و ۹۶۸ گیگابیت بر ثانیه برآورد شده بود؛ وی پیش بینی کرد که با توسعه  

شبکه آی پی داخلی، ظرفیت پهنای باند اینترنت داخلی به ۴ تا ۵ برابر ظرفیت فعلی برسد.
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تبلیغات ناخواسته؛ 
دردسر جدید 

مشترکان موبایل

کاربران موبایــل از تبلیغات 
ناخواســته موبایلــی خبــر 
می دهنــد و می گویند پس 
از نصــب برنامه  یــا ورود به 
سایت هایی بدون درخواست، 
عضو ســرویس  ارزش افزوده 
یا گرفتار نصب غیراختیاری 
برنامه ها شــده اند و تبلیغات 
متعدد روی گوشی مشاهده 

می کنند.
ایــن دســته از مشــترکان 
می گویند پس از نصب برخی 
برنامه هــا یا ورود بــه برخی 
سایت ها بدون درخواست به 
عضویت سرویس های ارزش 
افزوده در آمده انــد که از آنها 
هزینه کم می کند؛ یا متوجه 
دانلــود ناخواســته فایل ها و 
نصب غیراختیاری برنامه هایی 
شــده اند؛ آنهــا می گوینــد 
همچنین تبلیغات متعددی 
خــارج از ســرویس پیامکی 
 روی گوشــی خود مشاهده 

می کنند.
یک فعال برنامه نویسی در این 
زمینه گفت: »اپلیکیشن های 
ســیاه، یک راه کسب درآمد 
تبلیغات در گوشی های دارای 
سیستم عامل اندروید هستند. 
این اپلیکیشــن ها بــه دلیل 
نداشــتن النچر روی صفحه 
گوشی نمایش داده نمی شود 
تا کاربــر متوجه وجــود آنها 
شود. کاربران بی اطالع تصور 
می کنند اپلیکیشــنی نصب 
نشــده و از ایــن طریق مورد 
سواستفاده های متعددی قرار 

می گیرند.«
وی ادامــه داد: »در ایــن 
سواســتفاده ها پیغام هــای 
تبلیغاتی متعــددی در انواع 
قالب ها از جمله دانلود فایل، 
بــاز کــردن صفحــه نصب 
اپلیکیشن  ها، عضویت پنهانی 
در سرویس های ارزش افزوده 
پیامکی، نمایش اعالن باالی 
صفحــه نمایش گوشــی، باز 
کردن صفحات اینترنت یا باز 
کردن لینک ورود به کانال های 
تلگرامی روی گوشی به کاربر 
نشان داده می شــود و البته 
تمامی ایــن فعالیت ها بدون 
اجازه کاربر و غیرمجاز است.« 
اخیرا نیــز مورد شــایعی از 
تبلیغات نامتعارف کشــف و 
علنی شــد که در آن با ورود 
کاربــران موبایل بــه برخی 
سایت ها شــماره موبایل آنها 
اســتخراج می شــد و برای 
مقاصد تبلیغاتی مورد استفاده 

قرار می گرفت.
در این تخلف که توســط یک 
کاربر کشــف و به مرکز ماهر 
بــرای پیگیری اطــالع داده 
شد مشــخص شــد که یکی 
از شــرکت های ارایه دهنده 
خدمــات ارزش افــزوده به 
اپراتورهای اول و دوم موبایل، 
IP مشــترکان این دو اپراتور 
تلفن همراه را به شماره موبایل 
تبدیل می کرده و شماره ها را 
در اختیار تبلیغ کنندگان قرار 
می داده است. این اقدام عالوه 
بر اینکه تخلف محرز اســت 
مصداق کامــل ورود به حریم 
خصوصــی کاربــران موبایل 

محسوب می شود.

فارس
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خبر جدیدی 
که پشتیبانی 

آیفون های 2018 از 
قلم را تایید می کند

خبرگزاری Economic Daily News بار دیگر تایید کرده است که آیفون های 
 OLED جدید از قلم لمســی پشــتیبانی می کنند؛ ظاهرا این ویژگی به مدل های

اختصاص خواهد یافت.
شرکت اپل در ماه سپتامبر از سه گوشی آیفون جدید رونمایی خواهد کرد که شامل 
آیفون ۵.۸ اینچی اولد، ۶.1 اینچی LCD و ۶.۵ اینچی اولد است؛ گفته می شود این 
مدل ها به ترتیب با نام تجاری iPhone XS، آیفون ۹ و iPhone XS Plus راهی 
بازار خواهند شد. به نظر می رسد در مدل های OLED تغییراتی ایجاد خواهد شد که 

آن ها را نسبت به نسل قبل متمایز می کند.
مدتی پیش اعالم شده بود که آیفون های اولد از قلم لمسی پشتیبانی خواهند کرد؛ ظاهرا 
کوپرتینویی ها درنظر دارند پشتیبانی از قلم Apple Pencil را به آیفون های جدید 
خود اضافه کنند. به نظر می رسد پشتیبانی مدل های OLED از قلم لمسی، بدین جهت 
صورت می گیرد تا اپل بتواند محصوالتی قابل  رقابت با سری »گلکسی نوت« سامسونگ 
در بازار داشته باشد؛ هرچند، مشخص نیست قلم لمســی Apple Pencil به جز 
یادداشت برداری و طراحی، چه قابلیت هایی ارایه خواهد داد. سامسونگ اخیرا گلکسی 
نوت ۹ را با یک قلم لمسی S-Pen جدید ارائه داده است که از بلوتوث پشتیبانی می کند 

و کنترل موسیقی در حال پخش یا کنترل دوربین بخشی از قابلیت های آن است.
حال خبرگــزاری Economic Daily News به نقل از منابع مطلع در صنعت 
مجددا به شایعات پیرامون پشتیبانی آیفون های اولد از قلم لمسی جان تازه بخشیده 
است؛ ظاهرا تنها دو مدل از سه آیفون امسال از قلم پشتیبانی خواهند کرد و با توجه به 
قیمت باالتر مدل های OLED ممکن است این دو گوشی تنها آیفون های اپل باشند 

که با پشتیبانی از قلم لمسی راهی بازار خواهند شد. 

سامسونگ برای 
معرفی گوشی 

 Galaxy میان رده
A4 آماده می شود

سامسونگ در حال توسعه گوشی جدیدی با نام تجاری Galaxy A۴ است؛ این مدل 
به تازگی موفق شده تا تاییدیه بلوتوث به دست آورد.

سامســونگ برای اینکه به نیاز کاربران مختلف پاسخ دهد، گوشــی های زیادی را در 
رده  های قیمتی متفاوت عرضه می کند. اگر به دنبال یک گوشی ارزان قیمت هستید، 
می توانید از خانواده Galaxy J یکی از مدل های جدید را انتخاب کنید؛ اگر به دنبال 
یک گوشی میان رده هستید یا می خواهید بخشی از قابلیت های پرچمداران سامسونگ 
را تجربه کنید، نگاهی به محصوالت تازه معرفی شده از ســری Galaxy A داشته 
باشید. همچنین سری Galaxy S و Galaxy Note نیازهای کاربرانی را پوشش 
می دهد که به دنبال یک مدل گران قیمت هستند و گوشی های پرچمدار سامسونگ 
از این دو خانواده معرفی می شــود. با این حال، به نظر می رسد که سامسونگ در حال 
توسعه یک گوشی دیگر از سری Galaxy A است که احتماال با قیمت مناسب، نیاز 
کاربران را پاسخ خواهد داد. مدل مذکور که احتماال Galaxy A۴ نامیده خواهد شد، 
به تازگی موفق شده است تاییدیه بلوتوث دریافت نماید؛ در صورتی که این گوشی وارد 
 Galaxy یا Galaxy A۸ بازار شود، میان رده جدید سامســونگ قیمتی کم تر از
 SM-A۴۶0F، با شماره مدل Galaxy A۴ دارد. نسخه های مختلف میان رده A۶
SM-A۴۶0F_DS، SM-A۴۶0N، SM-A۴۶0U، SM-A۴۶0X، SM-

A۴۶0XN، و SM-A۴۶0XC فاش شده اند و احتماال هر مدل در یک بازار عرضه 
خواهد شد. همچنین پسوند DS که در انتهای گوشی جدید سامسونگ با شماره مدل 
SM-A۴۶0F_DS وجود دارد، نشان می دهد که این مدل از دو سیم کارت پشتیبانی 
خواهد کرد که احتماال در برخی بازارها، شاهد عرضه نسخه دو سیم گلکسی A۴ باشیم.

تــــازه هـــا

PhoneArena
جی اس امخــبـــر

خــبـــر
جی اس ام

خــبـــر

با ایــن اوصــاف، به نظر 
می رســد کــه ترجیح 
می دهید تا نارضایتی و 
ناراحتی کارکنان خود را 
به مسئولیت های فعلی 
خود اضافــه نکنید. اما 
به یاد داشــته باشید که 
میزان رضایت و خوشنودی کارکنان، 
مستقیما به ماندگاری کسب و کار شما 
 وابسته اســت و شــما باید نشانه های 
نا امیدی را از رفتارهای آنها تشــخیص 

دهید.

   کارمنــدان شــاد،  بهره وری 
باالتری دارند.

خوشحالی کارمندان، تنها به ایجاد حس 
خوب در آنها ختم نمی شود. زمانی که 
میزان رضایت کارمندان بیشتر باشد، 
بهــره وری آنها نیز به همان نســبت، 
افزایش می یابد؛ این بدان معناســت 
که سازمان شــما نیز می تواند کارهای 
بیشتری را به سرانجام برساند. عالوه بر 
این، بعید به نظر می رسد که کارمندان 
راضی و خوشــحال، از کار خود استعفا 
بدهند. بدین ترتیب، ماندگاری پرسنل 
باعث می شود که هزینه های جذب نیرو 

و آموزش افراد جدید به حداقل برسد.
اگر یکی ازکارکنان شما با کمال میل، 
درباره ناراضی بــودن خود حرفی بزند، 
هیچ ابهامی نیز بــه وجود نخواهد آمد. 
شما به خوبی از احساس او با خبر هستید، 
چون آن را برای شما بازگو کرده است. 
اما متاسفانه، همیشــه همه چیز تا این 
اندازه شفاف نیســت. بنابراین، باید به 
دنبال نشانه هایی باشید تا بتوانید هرچه 
سریعتر آنها را برطرف کنید؛ با ما همراه 

شوید:

   1. قانع شدن به کمترین چیزها

اگر قصد دارید یک کســب و کار موفق 
داشته باشید، باید سطح انتظارات خود 
را گســترش دهید؛ کارمندان شما نیز 
باید تا همین انــدازه از همین روحیه 
برخوردار باشند. اگر در رفتارهای آنها 
متوجه شدید که به اهداف کوچک راضی 
هستند، این بدان معناست که دیگر برای 
کار خود اهمیتی قائل نمی شــوند. اگر 
با دردسرهای بیشــتری مواجه شوند، 
اهداف آنها حتی از حداقل ها نیز کمتر 
خواهد شد. اینجاســت که شما باید به 

دنبال گزینه های دیگر باشید.
اما بدون شــک، قانع شدن به کمترین 
 چیزهــا، یکی از نشــانه هــای اصلی

 بی عالقگی است.

   2. نگاه کردن به ساعت
هرچقدر که فعالیت های سازمان، جالب 
و پر هیجان باشد، افراد باز هم از ساعت 
 نهار و استراحت اســتقبال می کنند.

  این مســاله هیچ اشــکالی ندارد و از 
 نشــانه های عــدم رضایت به شــمار

 نمی رود. منظور از نگاه کردن به ساعت 
در این بخش، چک کردن دایمی آن و 
منتظر ماندن برای ساعت اتمام کار است 
تا آنها هرچه سریعتر بتوانند از آن محل 
خارج شوند. زمانی که کارمندان شما از 
 ساعت سه بعد از ظهر، شروع به شمارش

 لحظه ها کردند، بدان معناست که از کار 
خود ناراضی هستند.

   3. تعامالت شخصی محدود
شــما به عنوان یــک کارآفرین، گاهی 
اوقات احساس تنهایی می کنید؛ اما اگر 
کارکنان شما نیز دچار همین احساس 
شوند و از جمع افرد دیگر فاصله بگیرند، 
می تواند از نشــانه های ناراحتی و عدم 
رضایت باشد. در حالت ایده آل، اعضای 
تیم شــما باید با هم در تعامل باشند و 
ارتباط آنها حتی به سطوح شخصی تر 
نیز گسترده شــود. البته این میزان از 
صمیمیت، همیشه محقق نمی شود؛ 
 اما گفت وگوهای ســاده و شوخی های 
گاه گداری، نشان می دهد که همه چیز 

خوب پیش می رود.
اگر دفتر کاری شــما به شکل عجیبی، 
ســاکت اســت و یا اگر هیچ کــدام از 
 کارمندان شــما بــا دیگــران حرفی 

نمی زند، باید آنها را به عنوان نشانه های 
عدم رضایت در نظر بگیرید.

   4. فقدان ایده هــای جدید و 
بازخوردها

کارمندانی که خوشحال بوده و با کارشان 
در تعامل هستند، نســبت به کارشان 
مشتاق هستند. آنها تالش می کنند تا 
این شرایط را از قبل نیز بهتر کنند. گاهی 

 اوقات درباره  بخشی که در آن فعالیت 
می کننــد، ایده می دهنــد؛ در برخی 
شــرایط نیز ایده های آنهــا برای کل 
مجموعه  سازمان مفید و قابل اجراست؛ 
این گونه از افراد از دریافت بازخورد و یا 
ارایه  آن، هراســی ندارند. با این وجود، 
اگر متوجه شــده اید که کارکنان شما 
 هیچ کــدام از ایــن رفتارها را نشــان

 نمی دهند، باید آن را به حســاب عدم 

رضایت و ناخشنودی بگذارید.

   5. محرمانــه بــودن و یا عدم 
شفافیت

یکــی از بهترین روش ها بــرای ایجاد 
اعتماد در میان اعضای تیم، شفافیت و 
عدم رازداری است. این کار را به عنوان 
یک رهبر انجام دهید تــا کارکنان نیز 
همین روش را دنبال کنند. اگر متوجه 
شــده اید که کارمندان شما، پشت سر 
شــما حرف می زنند و یا اینکه از بازگو 
کردن مشــکالتی که دارند، خودداری 
می کنند، بدان معناست که از کار کردن 

در این محیط کاری، ناراضی هستند.

   6. بی میلی نسبت به همکاری
زمانی که از کارمنــد خود می خواهید 
که کاری را انجام دهد، انتظار دارید که 
این خواسته را برآورده کند. این احتمال 
وجود دارد که آنها در راســتای همان 
خواسته  شما، سواالتی را مطرح کنند 
و از شما بخواهند که شفاف تر توضیح 
دهید، این مساله نشان از میل به کمک 
کردن دارد. اگر متوجه شده اید که یکی 

از کارکنان، دایما ناراضی است و تمایلی 
به انجام کارها ندارد، باید آن را به عنوان 
یکی از شفاف ترین نشــانه ها در نظر 

داشته باشید.

   7. نشانه های عینی
تشــخیص نشــانه های عینی یکی از 
سخت ترین کارهاست؛ اما توجه به آنها 
نیز بسیار با اهمیت اســت. برای مثال، 
کارمندان شما از روی عمد و نارضایتی، 
از درگیر شدن با کار خودداری می کنند. 
نشــانه های عینی بر پایــه  رفتارهای 
شــخصی اســت، اما می تواند شما را 
مســتقیما به رویکردهای درونی افراد 
ارجاع دهد. آیا تا به حــال توجه کرده 
اید که کارمندان شما آه می کشند و یا 
اینکه نشانه های استرس مثل بی قراری 

را ابراز کنند؟
آیا آنها لبخند نمی زنند؟ یا اینکه اغلب 
 در دنیای خود فرو رفته اند؟ تمام اینها 
نشانه های ناراحتی است. البته این موارد 
تنها تعداد اندکی از نشــانه های عدم 
رضایت به شمار می روند؛ بنابراین باید 

بیشتر توجه کنید.

نمونه کامل یک مدیر خوب باشید؛

چه نشانه هایی از عدم رضایت کارمندان شما خبر می دهد؟

زمانی که کارمندان 
شما خوشحال 

هستند، سخت تر کار 
می کنند و تا مدت 

زمان بیشتری به شما 
 متعهد می مانند. 
نمی توان انتظار 
داشت که در 100 
درصد از مواقع، 

خوشحال باشند. اما 
 اگر بتوانید این 

نشانه ها را تشخیص 
دهید، قادر به رفع 
آنها خواهید بود و 

رضایت کارمندان را 
حفظ خواهید کرد.

شــما به عنوان یک کارآفرینان، مســئولیت های 
بیشماری را بر عهده دارید. شما باید ایده های جدیدی 
را ارایه دهید، زیرساخت کســب و کار خود را ایجاد 
کنید، تصمیمات اجرایی بگیرید و برای سازمان خود، 
نمونه کامل یک مدیر خوب باشید؛ تمام این کارها، به 
وظایف اصلی شــرکت یعنی فروش و بازاریابی اضافه 

می شوند.

Entrepreneur  :منبع
یـــادداشت
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،،
اگر یکی ازکارکنان شما با کمال میل، 
درباره ناراضی بودن خود حرفی بزند، 
هیچ ابهامی نیز به وجود نخواهد آمد. 

شما به خوبی از احساس او با خبر هستید، 
چون آن را برای شما بازگو کرده است.  اما 
متاسفانه، همیشه همه چیز تا این اندازه 

 شفاف نیست. بنابراین، باید به دنبال 
نشانه هایی باشید تا بتوانید هرچه سریعتر 

آنها را برطرف کنید.

پرچمدار 
 Xperia XZ3

در تصاویر 
رندری تازه

پرچمدار تازه سونی در تصاویر رندری متعدد توسط سازندگان لوازم جانبی موبایل به 
نمایش گذاشته شد. در این تصاویر هم مانند تصاویر فاش شده قبلی شاهد دوربین اصلی 

تکی و حسگر اثرانگشت فیزیکی در پنل پشتی Xperia XZ3 هستیم.
نمایشگاه بین المللی IFA 201۸ تا دو هفته دیگر در برلین آلمان برگزار می شود و سونی 
هم قرار است در خالل برگزاری آن از تازه ترین گوشی هوشمند پرچمدار خود تحت 
عنوان Xperia XZ3 پرده بردارد. ماه گذشته تصاویر رندری 3۶0 درجه منتسب 
به این گوشی منتشر شدند و حاال شاهد فاش شدن تصاویر تازه تری از آن هستیم که 

Xperia XZ3 را در قاب محافظ در رنگ های مختلف به نمایش می گذارند.
 Xperia XZ3 این تصاویر رندری تازه در تایید گزارش های قبلی نشان می دهند که
 Xperia XZ2 سونی از پنل نمایش با نســبت تصویر 1۸:۹ بهره می برد و برخالف
گوشه های صفحه نمایش آن خمیده طراحی شده است. حاشیه های کناری صفحه 
ظاهرا باریک تر شده اند اما حاشیه های باال و پایین به شکل نوار دوباره مانند نسل های 
قبلی ظاهر شده اند. حسگر دوربین سلفی و بلندگوی مکالمه که همچنین به عنوان 
بلندگوی معمولی هم عمل می کند در حاشیه باال تعبیه شده اند و در حاشیه پایین هم 
شاهد طراحی بلندگو و لوگوی برند سازنده هستیم. در پنل پشتی این تصاویر رندری بار 
دیگر شاهد تعبیه دوربین اصلی با لنز تکی هستیم در حالی که پیش از این شایعه شده 
بود سونی پرچمدار تازه خود را به ماژول دوربین دوگانه مجهز خواهد کرد. فلش LED و 
حسگر فوکوس خودکار لیزری این لنز اصلی را همراهی می کنند و حسگر اثرانگشت هم 
زیر آن ها دیده می شود. پیش بینی می شود که پرچمدار آینده سونی از پردازنده داخلی 

۶۴ بیتی کوالکام اسنپ دراگون ۸۴۵ با ۸ هسته پردازشی قدرت بگیرد.



 It was built in 1857, a fruitful period 
for building in Kashan, since a large 
portion of the town was destroyed by 
a massive earthquake at the end of 
the 18th century. Many spectacular 
palaces collapsed, but new ones were 
built in their stead. Most of the area’s 
historical buildings still standing today 
were built during this period.
A wealthy merchant by the name of 
Sahdi Mehdi Borujerdis was courting 
a lady from a rich and respected family 
in Kashan, the Tabatabaeians. Since 
the Tabatabaei house is one of the most 
beautiful houses in Kashan even today, 
the marriage condition for Sahdi was to 
create a house for his future wife that 
would be at least as beautiful as her 
family’s residence. The construction 
lasted almost 20 years, with a vast 
number of craftsmen, architects, and 
workers involved–by some estimation, 
more than 150 people.
The great visionary behind the 
construction of the house was Usad 
Ali Maryam, the same architect who 
had built the Tabatabaei house. 
Other prolific artists were involved 
and credited with the amazing wall 
paintings: the Qajar-era royal painters 
Sani ol Molk and his nephew Kamal ol 
Molk. Most of the oil and watercolor 
paintings were inspired by the Russian 
and European fashion, featuring 
animals, flowers, arabesques, or 
hunting scenes. Kamal ol Molk 
also supervised another stunning 
feature of the house–the stucco-relief 
decorations.
The masterful craftsmen and 

architects of Kashan used stucco 
as a cheap but functional and 
easily-molded material that left an 
impression of luxury when skillfully 
made. Thus, the crude and raw bricks 
or stone blocks were transformed from 
humble earthly materials to elegant 
and sophisticated looks. It was an old 
technique of the Persian masters that 
belonged to an era of pre-Islamic Iran.
The Borujerdis house has all the 
essential features of the traditional 
Iranian residence.  First, its orientation 
is regulated to be facing towards or 
away from Mecca. Secondly, it was 
completely designed in the manner of 
desert architecture, which means in 
regard to climatic conditions–hot and 
arid summers, and very cold and dry 
winters. It had three entrances, two 
stories, and traditional separation of 
the Andarouni, the interior yard and 
quarters for private family use where 
woman and servants mingle, and the 
Biruni, the exterior public yard and 
quarters mainly occupied by men.
The Andarouni consists of two parts. 
A reception hall covered with intricate 

mirrors and a big courtyard in the 
south part and the north part, which 
includes a backyard and modest living 
room, basement, and other rooms. The 
Borujerdi House is a historic house in 
Kashan, Iran. 
The house was built by architect 
Ostad Ali Maryam, for the bride of 
Haji Mehdi Borujerdi, a wealthy 
merchant. The bride came from the 
affluent Tabatabaei family, for whom 
Ali Maryam had built the Tabatabaei 
House some years earlier.
It consists of a rectangular beautiful 
courtyard, delightful wall paintings by 
the royal painter Kamal-ol-molk, and 
three 40 meter tall wind towers which 

help cool the house to unusually cool 
temperatures. It has 3 entrances, and 
all the classic signatures of traditional 
Persian residential architecture, such 
as biruni and daruni (andarun). The 
house took eighteen years to build 
using 150 craftsmen.
It has three entrances and all the classic 
signatures of Persian architecture. 
The main entrance is in the form of an 
octagonal vestibule with multilateral 
skylights in the ceiling. Near the 
entrance is a five-door chamber 
with intricate plasterwork. Walking 
through a narrow corridor, one 
reaches a vast rectangular courtyard 
that has a pool and is flanked by trees 
and flowerbeds.
In the vicinity of the corridor is a 
reception area sandwiched between 
two rooms. Due to the high amount 
of sunlight entering these two rooms, 
they were mostly utilized during 
winter. 
In the northeast area of the property 
lie the kitchen, rooms, and stairways 
to the basement. 
On the southern side is a large covered 
hall adorned with reliefs, artistic 
carvings and meshed windows, 
which was the main area for holding 
celebrations. It consists of a raised 
platform on its far side that was 
normally reserved for special guests.
The house is famous for its unusual 
wind towers, which are made of 
stone, brick, sun-baked bricks and 
a composition of clay, straw and 
mortar. Three 40-meter-tall wind 
towers help cool the house to 
unusually cool temperatures. Even 
the basements consistently benefit 
from the flow of cool air from the wind 
 towers.
Since exceptional attention has been 
paid to minute architectural details 
demanded by the geographical and 
climatic conditions of the area, the 
house has attracted considerable 
attention of architects as well as 
Iranian and foreign scientific and 
technical teams.
 While Boroujerdi House used to be 
a private home, it is now open to the 
public as a museum. The museum is 
divided into four sections, namely 
reception, ceremonies, residential 
halls and rooms.

The Borujerdis House: A Masterpiece of 
Traditional Persian Architecture of The 19Th

Gaz; sweet symbol of 
Isfahan

Isfahan is Iran’s art capital of Iran which is famous 
for its beautiful souvenirs, including all kinds 
of handicrafts, food, pastries and spices; from 
Minakari dishes (the art of hand painting) and 
Khatamkari (the art of decorating wooden surfaces) 
to Ghalamkari tapestry table clothes (hand printed 
with intricate designs).
However, the fact is that the name of Isfahan is laced 
with Gaz (Iranian nougat) and Poolaki (a type of 
candy). Isfahan Gaz which its history dates back to 
450 years ago has the best-quality among the other 
semi-Gaz products in Iran. The first producer and 
the inventor of Gaz is Mohammad Ali Shekarchian.
Gaz is a type of sweet that is made with honeydew 
or manna, sugar, Badka, pistachios, almonds, or 
walnuts, egg whites, rose’s water and its worth 
mentioning that no chemicals substances are used 
in producing it. Isfahan Gaz has different ingredient 
combinations; it can be white, or produced in 
different colors due to the addition of spices or nuts. 
Among different types of Gaz, Gaz-Angabin is usually 
4 to 5 times sweeter than the ordinary Gaz.
Everyone knows Isfahan by this sweet; therefore, 
Isfahan is the most important, the biggest and the 
best Gaz producer in the country. About 90% of Iran’s 
Gaz is produced in Isfahan. 
According to the recent data, there are 450 
Gaz production units and 1200 Gaz and sweet 
distribution units in Isfahan. These production units 
produce 650,000 tons Gaz and distribute them to 
the market. 
Besides Gaz, Isfahan has many other famous 
souvenirs, like handicrafts; Khatam kari, Minakari, 
Ghalamkari tapestry table clothes and artworks of 
Ghalam-Zani.

Mahan hotel : pleasant, 
welcoming atmosphere

Mahan hotel with all facilities and relaxed 
atmosphere and the pleasant three-star hotel 
welcomes guests and appreciated. 
Hotel location:
Mahan hotel in the East of the city, adjacent to the 
city’s main highways (Shahid Sayyad Shirazi) 
located Agha Babai and thus quick and easy access 
to the city without traffic problems is possible.
Conference hall:
Mahan coordination of facilities and facilities for 
conferences, seminars and specialized pavilions 
and suites equipped conferences University
In less than 5 minutes walk from the hotel. Profile 
halls shall be as follows.A seminar hall with a 
capacity of 180 people with advanced audio-
visual equipment and conference halls with 
different capacities Ltd along with specialized and 
international video-conferencing facilities.
Restaurant:
Mahan Iranian food restaurant with a variety of 
high-quality and efficient staff ready to serve all 
guests with its venerable hotel.

Isahan Souvenir

where to stay

Among the many 
delightful details 
to look out for 
is a samovar 
enshrined in the 
plaster work 
in honour of 
the owner, a 
medallion carpet 
of stucco in one 
of the adjoining 
rooms, and a man 
appearing to leap 
above a bridge 
following his two 
donkeys in an 
alcove painting. 
Finding exactly 
where each of 
these treasures is 
located is part of 
the fun of enjoying 
this wonderful 
building.

tourism
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The Iranian Borujerdis house 
is the product of a traditional 
desert architecture that 
features elements from both 
pre-Islamic and Islamic periods. 
It is located in Ishafan province, 
on Alavi Street in the town of 
Kashan, and represents one 
of the most beautiful historic 
houses there. Its stunning 
beauty and elegance, a product 
of the amazing craftsmanship 
of the times, make it a stunning 
representation of Persian 
residential architecture.

First, its orientation is regulated 
to be facing towards or away 
from Mecca. Secondly, it was 

completely designed in the 
manner of desert architecture, 

which means in regard to climatic 
conditions–hot and arid summers, 

and very cold and dry winters.

Tourism 
village of 
Esfarjan

The tourism village of 
Esfarjan in Shahreza 
County which is 
located 50 kilometers 
south east of Shahreza 
County and 120 
kilometers of Isfahan 
has a temperate 
climate.
Concerning the 
geographic location of 
Esfarjan village, it has 
a mountain climate, 
so it is very cool in the 
summer. Facilities such 
as the anthropology 
museum, the historical 
park, and the rural 
photographer studio 
are available in the 
cultural section of 
the tourism village of 
Esfarjan.
In the sports center, 
sports like wrestling, 
swimming, soccer, 
golf, shooting, 
basketball, volleyball, 
rock climbing, 
tennis, billiard, and 
badminton has been 
provided. The welfare 
section is another 
positive point of this 
village that includes 
the facilities like 
Timcheh, restaurant, 
tea house, and garden 
hall; Nowrouz 
travelers and tourists 
can use the provided 
villas, camping, 
and motels in this 
village and enjoy the 
experience.
In the recreational 
center, facilities like the 
zoo, bird garden, Mellal 
garden, children’s 
amusement park, 
water Park, artificial 
lake and waterfall, 
carriage ride, cable 
car, and desert tourism 
are available for use. 
Ja Abassi or Jui Abassi 
castle is an old castle 
which is located in 
the eastern side of the 
village, in an area with 
the most vineyards and 
grape gardens. This 
area has high-quality 
seedless grapes that 
are suitable to prepare 
green raisins and 
sunny raisins.
In the eastern side 
and in the low 
neighborhood of 
the village, there is 
an Imamzadeh that 
people believe that 
he is the son of Imam 
Musa Ibn Jafar. In the 
past, this Imamzadeh 
had a green dome 
with very beautiful 
tileworks, and a 
green wooden shrine 
surrounded the 
Imamzadeh.
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Isfahan Museums Address IRR
Chrhel Sotun Imam Hossein Square,  

Isfahan,Isfahan Province
200000

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

200000

Imam Mosque Imam square , Isfahan , 
Isfahan Province

200000

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

200000

Decorative Arts Museum Ostandari Street Isfahan , 
Isfahan Province

150000



Manufacturers of trucks, minibuses and 
vans have fared better during the period, 
respectively making 5,069 (up %20.8 YoY), 
653 (up %123.6 YoY) and 433 (up %65.9 
YoY) units.
Defective government monetary policies, 
which bottlenecked raw materials’ 
supply chain and US pressure on Iranian 
carmakers’ foreign partners to terminate 
their operations in the country are some 
of the reasons behind the deteriorating 
state of the industry, according to Financial 
Tribune.
The ailing economy has also hampered 
activities of Iran’s largest automotive 
companies Iran Khodro and SAIPA.
  IKCO
During the four-month period, the 
production rate of IKCO plummeted %11.8 
with the company’s total output sliding to 
185,308 cars, and commercials vehicles’ 
output was significantly lower than last 
year’s 210,132 units.
Iran Khodro Diesel is the only subsidiary 
of the automotive company which has 
performed better during the four-month 
period with its production rate reaching 
500 trucks compared to 10 units made a 
year earlier.
This is while all the other production 
facilities of IKCO have reported signs of 
slowdown. The firm made 182,309 cars 
during the four-month period down %11.4 
YoY.
IKCO’s pickup trucks production plunged 
%41.5 during, tumbling to 2,333 units.
Furthermore, during the month ending on 
July 22, the company observed a sharp fall 
of %35.4 in its output, churning out 39,672 
units, an outstanding decline compared 
to 61,436 cars and commercial vehicles 
manufactured by the firm during the same 
period last year. IKCO had also failed to 

reach its output record of the same period 
of 2016 when it made 52,190 units.

 SAIPA
IKCO archrival, SAIPA has been able to 
keep its head above the water and even 
increase its production rate by %8.2 
compared to the corresponding period a 
year ago, manufacturing 193,702 cars and 
commercials vehicles.
However, considering SAIPA’s production 
spree during recent years, with the 
company reporting two-digit growth rates 
in the past months, the %8.2 increase does 
not speak of promising prospects for the 
firm.
Moreover, during the month ending on July 
22, SAIPA’s car factories’ output slumped 
%21.9 YoY falling to 40,284. 
Just like IKCO, SAIPA makes pickup trucks. 
The company made 2,932 pickups during 
the one-month period, down %26.1 from 
a year ago.
 French Partners
Iranian carmakers have extensive ties 
with French automotive giants Peugeot 
and Renault. However after US President 
Donald Trump announced in May that 
Washington would reimpose sanctions 
against Tehran, the two firms announced 
that they would wind down or suspend 
their operations in Iran.IKCO has been 
manufacturing three Peugeot models, 
namely the 206 ,405 and 2008 along with 
Renault Logan (locally better known as 
L90 or Tondar 90). SAIPA also has ties with 
Renault and produces the Logan along 
with popular model Sandero.During the 
four-month period, Iranian carmakers 
IKCO and SAIPA made 145,650 cars in 
collaboration with their French partners, 
indicating a %17.31 YoY drop.According 
to the latest statistics, during the period, in 
collaboration with Peugeot, 117,637 cars 

and with Renault’s support, 28,013 vehicles 
were made in Iran, respectively down %12 
and %34 compared to the same period of 
last year.Furthermore, the report indicates 
that vehicles made in collaboration with 
French firms have a %36 share of Iranian 
automotive companies’ total output, this 
is while vehicles carrying the badge of 
Renault or Peugeot had a %43 share a year 
earlier.
Peugeot’s share also has declined from last 
year’s %33 to %29, with Renault facing the 
same fate with its share dropping to %7 
from %10 a year earlier.
 Chinese Partners
Chinese automotive companies are also 
present in Iran. While French automotive 
giants are winding down their operations 
in the country, their Chinese rivals have 
revved up their activities. During the four-
month period, 82,663 Chinese-derived 
cars were made in Iran, indicating a %27.7 
YoY hike.
Vehicles designed by 13 Chinese 
automotive companies are offered in Iran 
through collaborations with local firms. 
The Chinese carmakers present in Iran 
are Besturn, Brilliance, BYD, Changan, 
Chery, Dongfeng, Geely, Haima, Haval, JAC, 
Lifan, MG and Zotye.Chinese carmakers 
have been able to increase their share 
of Iran automotive output to %20, up 
from last year’s %16.The leading Chinese 
brand present in Iran is Chery. 23,196 cars 
carrying the badge of the firm were made in 
Iran during the period, indicating a %10.59 
increase.SAIPA collaborates with Changan, 
Zotye and Brilliance. During the four-
month period, the automotive group made 
25290 Chinese-derived cars, indicating a 
%40.28 YoY hike.IKCO works with Haima 
and Dongfeng. Through the partnerships, 
15,867 cars were made, a %36.4 increase 
compared to the same period of last year.

Iran Auto Industry’s Facts and 
Figures
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US sanctions on Iran to have no 
effect on Tehran-Erbil trade ties
Vice Chairman of Sulaymaniyah Governorate Chamber of 
Commerce said that US anti-Iran move will have no effect on the 
economic ties between Iran and Iraqi Kurdistan region.
Trade and business ties between Iran and Kurdistan of Iraq 
continued despite US imposition of sanctions against Iran, so that 
bilateral relationship has experienced an ascending trend in recent 
days, he maintained.He pointed to the spread of rumors behind the 
closure of border gates between the two sides and emphasized, “mutual 
trade and business between Iran and Kurdistan of Iraq will accelerate and any decision has not 
yet been adopted in this regard.”US sanctions on Iran does not include exchange of goods between 
Iran and Iraqi Kurdistan, he said, adding, “accordingly, US sanctions will have not any effect on 
bilateral trade and business ties, otherwise, Kurdistan of Iraq will cost dearly subsequently.”

 Iran says no OPEC member can 
take over its share of oil exports
Iran told OPEC on Sunday no member country should be 
allowed to take over another member’s share of oil exports, 
expressing Tehran’s concern about Saudi Arabia’s offer to 
pump more oil in the face of U.S. sanctions on Iranian oil sales.In 
a meeting with OPEC Secretary-General Mohammad Barkindo, a 
senior Iranian diplomat urged him to keep the group out of politics, 
Reuters reported.“No country is allowed to take over the share of other 
members for production and exports of oil under any circumstance, and the OPEC Ministerial 
Conference has not issued any license for such actions,” Iran’s oil ministry news agency SHANA 
quoted Kazem Gharibabadi, the permanent envoy to Vienna-based international organizations, 
as saying.

US May Impose Sanctions on China 
for Buying Iranian Oil
The United States is prepared to impose sanctions on all 
countries that continue to buy Iran’s oil, including China, after 
Washington starts reimposing bans on Iran’s energy sector. 
The announcement was made on Thursday by Brian Hook, the 
head of US State Department’s newly-established Iran Action 
Group, after he was asked by reporters about the group’s plan 
for dealing with China, the National Iranian Oil Company’s 
website reported.
“The United States certainly hopes for full compliance by all 
nations in terms of not risking the threat of US secondary 
sanctions if they continue with those transactions,” he said.
“We are prepared to impose secondary sanctions on other 
governments that continue this sort of trade with Iran.”
Hook noted that the US would issue waivers from sanctions 
only to countries that had made efforts to reduce their oil 
purchases from Iran. Back in May, the US withdrew from a 
2015 multilateral nuclear agreement with Iran and said it 
would reintroduce the sanctions that had been lifted under 
the accord.
Washington reinstated a series of unilateral sanctions against 
Iran in early August and would reimpose a second batch on 
November 4, which are primarily aimed at undermining 
Tehran’s oil exports. Beijing, Iran’s top oil customer, has thus 
far defied Washington’s call to stop buying Iranian oil, saying 
commercial cooperation between the two sides did not harm 
other countries’ interests and therefore had to be protected 
from sanctions.In a statement earlier this month, China’s 
Foreign Ministry said Beijing’s business ties with Tehran 
were “reasonable” and did not breach UN resolutions. It also 
expressed opposition to Washington’s sanctions against Iran 
as “long-armed jurisdiction.”

No Plan to Undersell Petrochem 
Feedstock
Although Indian investors have signaled their interest in 
petrochemical projects, they stress that gas feedstock prices 
offered by Iran is too expensive to let them clinch a final deal, 
National Petrochemical Company’s deputy for investment 
said.“Indians had asked for natural gas feedstock to be priced 
at about 6 cents per cubic meter for urea and ammonia plants, 
but Iran does not intend to offer its gas resources for cheap,” 
Hossein Alimorad was also quoted as saying by IRNA. 
According to the official, investment in development projects 
in underprivileged regions is entitled to receive feedstock 
discount, but slashing prices by 50% is impossible.
“Negotiations usually go well, yet it has never ended up in an 
agreement because Indians claim they will be overcharged 
for the feedstock,” he said, adding that NPC believes prices 
are set based on international norms. Alimorad noted that 
Indians have always sought very low prices and NPC has 
quoted internationally-approved prices.Highlighting Indians’ 
interest in undertaking petrochemical projects in Chabahar, 
Iran’s only oceanic port in the south, he noted that if they 
complete the petrochemical value chain in the region, they will 
get a 30% discount on their feedstock.According to the official, 
notwithstanding Indians’ claim, Chinese investors are willing 
to finance the same ventures at the same prices.
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Export of agricultural processing 
and complementary products in 
the first four months of the current 
Iranian year (March -21July 21) 
registered a significant 21 and 
36 percent growth as compared 
to the same period last year in 
value and weight, respectively.
The report put the export value 
of agricultural processing and 
complementary products in 
the first four months of the past 
Iranian calendar year (March -20
July 2017 ,20) at 1.586$ billion.
Given the above issue, the export 
value of agricultural processing 
and complementary products in 
the first four months of the current 

year (March -21July 21) at 1.926$ 
billion.With due observance to 
the said issue, it can be concluded 
that export of agricultural 
processing and complementary 
products has achieved significant 
growth in the current year as 
compared to last year.One of 
the best methods of generating 
employment and increasing non-
agricultural incomes in rural areas 
is the creation and development 
of agricultural processing and 
complementary industries. On 
the other hand, creation of these 
industries is considered as the 
most effective way to reduce 
agricultural waste.

News

Iran achieves significant growth in 
agricultural processing products

 During the first four months of 
the current fiscal which started 
in March, Iranian automakers 
manufactured 436,136 cars and 
commercial vehicles, down %0.1 
from last year’s 436,413 units.
According to the data released 
by the Ministry of Industries, car 
production has declined %0.2 
compared to the same period 
last year dropping to 410,722. In 
the four-month period, 18,952 
pickup trucks were made in Iran 
indicating a %3.7 year-on-year 
decline.

According 
to the data 
released by 
the Ministry 
of Industries, 
car 
production 
has declined 
%0.2 
compared 
to the same 
period last 
year dropping 
to 410,722. 
In the 
four-month 
period, 
18,952 
pickup 
trucks were 
made in Iran 
indicating 
a %3.7 
year-on-year 
decline.

Seoul Worries Over 
Condensate Supplies
South Korea is seeking a 
sanctions waiver from the 
US to continue importing 
Iranian condensate, 
saying that it is hard to 
find alternative sources 
due to limited suppliers, a 
government official said 
.According to S&P Global 
Platts, South Korea and 
the US held two rounds 
of consultations in June 
and July, and the two sides 
are likely to meet again for 
negotiations, according 
to an official at the US 
Ministry of Trade, Industry 
and Energy. “We will 
request the US to grant a 
sanctions waiver, stressing 
that South Korea’s crude 
imports from Iran are 
mostly condensates,” he 
said, noting that it is more 
difficult to find alternative 
condensate supply 
sources. 

  Call for Expediting 
Electricity Joint Ventures 
With Armenia
Measures should be 
taken to expedite joint 
projects between Tehran 
and Yerevan in the energy 
sector, including the third 
electricity transmission 
line.Iran’s Deputy Energy 
Minister Homayoun Haeri 
made the statement in a 
meeting with Armenian 
Minister of Energy 
Infrastructure and 
Natural Resources Artur 
Grigoryan in Yerevan.
Haeri referred to the third 
power transmission line 
from Iran to Armenia as 
one of the most important 
joint ventures between the 
two states.

Spanish company vows to 
defy US sanctions, continue 
business with Iran
In an interview with 
Sputnik, Esproenko 
International, which 
specializes in oil and gas 
services, commented on 
the situation around the 
first phase of Washington’s 
anti-Iranian sanctions 
which entered into force 
on August 7.Esproenko 
International’s PR 
manager Carlos Toledo 
explained that the 
company had started 
working with Iran in 
2013, “when sanctions 
on the Islamic Republic 
were imposed by all sides, 
namely, the European 
Union and the United 
States”.“We had no 
competition on the Iranian 
territory at the time, which 
prompted us to enter 
this market,” he pointed 
 out.
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Continued from page8...
One of the issues 
associated with the 
bank is the issue of 
defining money and 
trading instruments 
in commerce. Now, 
we are faced with 
the phenomenon 
of "paper money", 
"electronic money," 
and in a sentence with 
"worthless exchange 
tools." When money 
and exchange tools 
were not worthy of 
themselves and not 
so-called "property", 
its value should be 
dependent on things 
like currency reserves 
or the production of a 
country and wrote the 
equation for printing 
money. When people 
are paid without 
backing and without 
production, certainly 
it has no economic 
value. It is here that the 
value of the national 
currency is reduced 
and chaos will prevail 
in the community. Over 
the past five years, 
the popularity of the 
people has tripled and 
this liquidity is in the 
hands of those who 
previously had money 
to save on banks. 
Although it seems that 
banks are seeking to 
raise their profits to 
absorb this liquidity 
from the community. 
However, this is one of 
the worst methods of 
controlling monetary 
funds. Is not it that the 
increase in liquidity in 
recent years has been 
due to high rates of 
bankroll profits and 
now, with a rebound 
in interest rates, the 
inflation will increase 
dramatically in the long 
run. Increasing bank 
profits is an irreparable 
pest for industry and 
production in the 
country. An increase 
in bank profits will 
make the general 
public relinquish its 
investment in the 
national product 
sector and, due to its 
macroeconomic gains, 
will transfer its capital 
to banks.
The existence of 
a d m i n i s t r a t i v e 
bureaucracy and the 
fear of artisans from 
the formation of a 
production unit trigger 
a surge of national 
capital towards 
activities other than 
domestic production. 
All these things have 
worked together so that 
national production 
can not achieve its true 
status.
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Taliban talks with US strictly aimed at 
ending occupation
An official spokesman for the Taliban, Zabiullah Mujahid, told 
Mehr News that the war in Afghanistan is under the control 
of Americans, saying Taliban’s talks with US aims at ending 
the occupation.Reports indicate that the Taliban militant 
group in Afghanistan is in talks with the United States, which, 
according to Taliban members, are being conducted with 
consultations with Afghanistan’s government.In an exclusive 
interview with Mehr News Agency, an official spokesman 
for the Taliban, Zabiullah Mujahid, did not confirm the news 
about US negotiations with Taliban in Doha, but stressed that 
Taliban seeks to hold direct talks with US, as the main side to 
Afghanistan’s occupation, on the withdrawal of foreign troops 
from the war-torn country.
Russia, Germany urge preserving Iran Deal
Russian President Vladimir Putin and Chancellor of Germany 
Angela Merkel emphasized keeping the 2015 Iran nuclear deal 
in a recent meeting in the German capital.Russia, Germany 
urge preserving Iran DealAccording to British media ‘Sky 
News’, during their meeting, Putin referred to the importance 
of preserving the nuclear deal, formally known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), saying it is vital to keep 
the multilateral agreement which has been ratified by the UN 
Security Council.The deal is aimed at reinforcing regional and 
international security and the non-proliferation regime, the 
Russian president said. Merkel also called for preserving the 
Iran nuclear deal.'We want to preserve the JCPOA,' she said.
Based on an earlier report by Reuters, “German Chancellor 
Angela Merkel said she would discuss the conflicts in Ukraine 
and Syria, as well as Iran and the Nord Stream 2 gas pipeline 
project with Russian President Vladimir Putin during their 
meeting on Saturday.”
Iranian Parliament to impeach 
minister of economy
In Sunday’s open session of the Parliament, the letter signed by 
33 MPs requesting for impeachment of Minister of Economy 
was delivered to the presiding board.According to the Article 
225 of the Parliament regulations, Minister of Economy 
Masoud Karbasian, is duty bound to attend the Parliament 
within 10 days in order to respond to the questions raised 
by the legislators.In a letter to President Rouhani on August 
193 ,01 members of the Parliament demanded introduction 
of ‘maximum resuffles’ in the administration’s cabinet. A 
week later, the Parliament impeached Minister of Labor, 
Cooperatives and Social Welfare Ali Rabiei. The administration 
had also earlier appointed Abdolnaser Hemmati as the new 
governor of Central Bank of Iran (CBI).
Racism in US rising under Trump: survey
Race relations have gotten increasingly worse since the 
election of President Donald Trump, according to a new 
study, wrote Turkish Anadolu news agency.Politico magazine 
and Morning Consult, a research company, released the 
survey of registered voters in the run-up to the one year 
anniversary August 2017 ,12-11, of the Unite the Right rally 
in Charlottesville, Virginia.Fifty-five percent of voters believe 
race relations have soured in the Trump era, while 18 percent 
believe it has stayed the same, according to the survey.For 
white voters, more than half said race relations have gotten 
worse. That percentage is much higher for Hispanics at 60 
percent and African Americans at 79 percent.
The study shows more Republicans believe race relations 
are improving versus the number saying it is deteriorating. 
Democrats overwhelmingly view the situation as getting 
worse, at 82 percent.
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Parliament Speaker Ali Larijani said Sun. that 
the US is following the same ploy it used in 
the 1953 Iran coup in Tehran’s nuclear case, 
its regional influence and defense power.
Larijani made the remarks in an open session 
of Parliament on Sunday while noting the 65th 
anniversary of a coup orchestrated by US and 
UK, which overthrew Iran’s democratically 
elected prime minister, Mohammad Mossadegh, 
on August 1953 ,19.Larijani maintained that 
the intervention of US and UK in the overthrow 
of Mossadegh’s government taught Iran a hard 
lesson.“The more important fact here was the 
false propaganda of the global hegemony that 
advertised the coup as a measure to prevent 
the spread of Soviet Union’s influence in Iran, 

w h e r e a s 
all documents and evidence show 

that the main reason was oil,” said Larijani.
He went on to add that the traces of the 
same “imperialist ploy” can be seen today 
in US approach toward Iran’s nuclear 
case, its regional influence and defense 
power.“Americans devise economic sanctions 
at the same time as they ever so shamelessly 
sing about freedom, human rights, global and 
regional security,” said Larijani, rapping US 
for its audacity to talk about the freedom of 
Iranian nation when the Western country had 
orchestrated the 1953 coup in Iran.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
urged Europeans to pay the price of saving the 
2015 nuclear deal, saying their actions so far 
have been a declaration of stances rather than 
operational measures.In an interview with YJC 
new agency, Zarif said the European parties to 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
have taken a series of measures after putting 
forward a package for saving the nuclear deal.
The Europeans have explained their measures 
on the US oil and banking sanctions against Iran, 
and have taken some actions such as authorizing 
the ‘European Investment Bank’ to work with 
Iran, he added.“In our view, these measures (by 
Europe) have been an announcement of stances 
rather than operational measures. Though they 

(Europeans) 
have moved forward, we believe 

that Europe is not still ready to pay the price,” 
Zarif said.The Europeans have expressed 
their political will in words, but such stances 
could meet Iran’s response only when they are 
accompanied by “executive measures”, he added.
Zarif said Europe, which regards the JCPOA as a 
security achievement, should naturally invest 
and pay the cost for its security.Stressing the 
need for tangible European measures within the 
next few months, Zarif dismissed reports that 
Iran had set a deadline of August 6 for practical 
mechanisms for saving the nuclear deal.

FFF President: CIA's 1953 Coup Still 
Makes Iranians Furious over US

"I cannot speak to how Iranians today feel 
about the CIA's 1953 coup that ousted 
Mosaddeq from power. I can say this 
though: If I were an Iranian citizen today, 
I would still be furious over what the US 
government did to my country in 1953," 
Jacob G. Hornberger told FNA on Sunday.
Asked about the US motives for staging 
the coup in Iran, he said, "The CIA had 
two motives for Iran's coup: First, to help 
British oil interests get their oil rights 
back after Mosaddeq nationalized the oil 
industry and, second, to install a dictator 
into power in Iran who would do the 
bidding of the US government - that is, a 
puppet regime, like that of the Shah."
Hornberger underlined that the CIA’s 
1953 coup is the root cause of the bad 
relations between Iran and the United 
States today.
Asked about the reason behind the US 
hostilities towards Iran, he said, "US 
national-security state officials have 
never forgiven the Iranian people for 
ousting the pro-US Shah from power in 
their revolution in 1979. No matter how 
brutal the Shah’s tyranny, the Iranian 

people were expected to continue 
suffering under it indefinitely. By 
partnering with Saddam Hussein and 
Iraq’s war on Iran, US officials hoped to 
successfully achieve another regime-
change operation in Iran that would 
install another pro-US dictator into 
power. US officials will not rest until they 
accomplish that end. That is the purpose 
of the brutal sanctions on Iran today 
- to cause ever-increasing economic 
suffering on the Iranian people until 
another pro-US dictator is installed into 
power."
The 1953 coup d'état (known in 
Iran as the 28 Mordad coup) was 
the overthrow of the democratically 
elected government of Iran, and its 
head of government Prime Minister 
Mohammad Mosaddeq on August 

1953 ,19, orchestrated by the United 
Kingdom (under the name 'Operation 
Boot') and the United States (under the 
name Pejak Project).
The coup saw the formation of a military 
government under Mohammad 
Reza Shah Pahlavi, who progressed 
from a constitutional monarch to an 
authoritarian one who relied heavily 
on United States' support to hold on 
to power until his own overthrow in 
February 1979.
Hornberger is founder and president 
of The Future of Freedom Foundation 
(FFF). He is co-editor of five books that 
have been published by the FFF and 
author of The Kennedy Autopsy, Regime 
Change, and The CIA, Terrorism, and 
the Cold War: The Evil of the National 
Security State.

US pursuing same 
ploy of 1953 coup in 
Iran's nuclear case

Iran’s Zarif: Europe 
Ought to Pay for 
Saving JCPOA

Kosar Babaei
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The founder and president of The 
Future of Freedom Foundation 
(FFF) described the CIA's 1953 
coup in Iran as the root cause 
of bad ties between Tehran 
and Washington, saying that 
the Iranian people are right to 
be angry with the US over the 
incident.

Zarif on Twitter: Never again
Mentioning to the 1953 Iranian coup d'état and US’ role in the event, 
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif stressed on Sunday 
that US has another plot to overthrew the Iranian government.
“65 years ago today, the US overthrew the popularly elected 
democratic government of Dr. Mossadegh, restoring the dictatorship 
& subjugating Iranians for the next 25 years. Now an “Action Group” 
dreams of doing the same through pressure, misinformation & 
demagoguery. Never again,” Mr. Zarif wrote on his official Twitter 
account.Sunday marks 65 years since the notorious US- and UK-engineered 
coup toppled the democratically-elected government of Prime Minister 
Mohammad Mosaddeq. The putsch came after Mosaddeq nationalized Iran's oil industry which had 
become a monopoly of Britain. After decades-long denial by Washington, declassified documents 
released last year revealed the CIA role. Known as Operation Ajax, the US involvement fueled the surge 
of nationalism in Iran and poisoned US-Iran relations well into the 21st century.

Trump Says Russia Investigators 
Should Be Looking at China
US President Donald Trump tweeted early Saturday that the 
investigators working on the probe into Russia's election interference 
should "start also looking" at China.“All of the fools that are so focused 
on looking only at Russia should start also looking in another direction, 
China,” Trump tweeted, The Hill reported.“But in the end, if we are 
smart, tough and well prepared, we will get along with everyone!” the 
president stated.Trump has repeatedly lambasted the investigation into 
possible collusion between his 2016 campaign and Russia, calling it “rigged” 
and a “witch hunt”.The president made the statement Saturday as the US and China 
have engaged in an escalating trade war, with each country slapping tariffs on billions of dollars worth of the 
others’ goods.Trump has insisted that the tariffs are necessary for national security reasons, but lawmakers 
from both parties have opposed the trade moves, saying they will hurt American workers.

"I cannot speak 
to how Iranians 
today feel about 
the CIA's 1953 
coup that ousted 
Mosaddeq from 
power. I can say 
this though: If I 
were an Iranian 
citizen today, I 
would still be 
furious over 
what the US 
government did 
to my country in 
1953," 

 'Deferring CFT does not mean an end for 
Iran’s intl. economic transactions'
Heshmatollah Falahatpisheh, the Chairman of the National Security 
and Foreign Policy Commission of the Iranian Parliament, said CFT 
approval increases Iran’s bargaining power, at the same time, its 
dismissal does not mean an end for Iran’s economic transactions 
with the world.
Referring to the re-examination of a law on combating the financing 
of terrorism (CFT) at National Security and Foreign Policy 
Commission’s meeting to be held on Sunday afternoon, he said the 
“in the current situation in the country different ideas are set up by 
different streams in relation to the conventions and requirements 
related to FATF issues, however, he noted, the Parliament will not act 
emotionally and will decide based on the national interests and The 
Constitution.”
The reason for postponing for two months the review process of 
the government-proposed bill aimed at joining the United Nation's 
International Convention for Combating the Financing of Terrorism, 

was to study the outcome of the talks with the European sides on 
JCPOA after US pullout, and now there is a controversy among 
different groups; on the other hand, according to the requirements 
declared by the Parliament Rules of Procedure, we have to announce 
vote on the bill as soon as possible, since Iran's deadline with FATF is 
only 5 weeks away.
He noted that the National Security and Foreign Policy Commission 
of the Iranian Parliament will consider every single opinion on Iran’s 
talks with European signatories to JCPOA.
He said the review of CFT does not necessarily mean approval or 
disapproval of the bill; the Commission needs to study the bill with 
all details to eventually comment on it.He further commented on 
the concerns and warnings of experts and analysts regarding the 
adoption of bills, including CFT and FATF, saying "the Financial 
Action Task Force has provided 40 recommendations on financial 
transparency to our country, with four of them related to the 
conventions adoption of which can enhance our bargaining power 
on the international scene, yet their disapproval does not mean an 
end to Iran’s economic transactions with the world.



Iran Auto Industry’s Facts  
and Figures

Farmers in the west side of Isfahan were likely to be hit 
hardest by dry conditions brought on by cutting off the 
Zayanderood River.
To the excitement of locals and farmers, the river 
of life, the Zayanderood, has pushed through to the 
farming areas of west side of Isfahan. Farmers have not 
been able to adequately irrigate their lands for years 

because of water crisis.
Now, the river has the 
potential to fix a number 
of irrigation issues facing 
farmers. What farmers 
need, and what they have 
been wishing for this river 
for ages is exactly what this 
is; to flow like before. Now 
farmers are enjoying the sight of a 
flowing river! Let’s see their beautiful smiles through  
camera.

A while back, central 
bank officials chanted 
slogans of supporting 
production and they 
said that the bank's 
profits should be 
reduced so that people 
transfer their money 
and liquidity from 
banks to the capital 
market. However, the 
money went to the gold 
and dollar markets 
and the situation 
worsened. What has 
happened over the past 
few years in Iranian 
banks expresses the 
issue that almost all 
corrective proposals 
for banks are made 
regardless of the 
definition of money. 
The result of such 
actions will not be to 
reform the banking 
system...
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Morning call to prayer : 
05:04:03  
Noon call to prayer : 
13:06:44  
Evening call to prayer: 
20:01:18   

High: 38 ° c
Low: 19 ° c

5000 Rials

Referring that the festival should be directed and 

implemented intelligently, the executive direc-

tor of the 31st International Film Festival for 

Children and Youth said," Iran is expected to be the capital of 

making youth and children's films after holding the 31st edi-

tion of this festival."
 Saying that Film Festival for Children and Youth has an 
international approach, he added, "Holding the festival 

annually should produce tangible results in Isfahan in 
order to improve the local capacities to an international 
level in script writing, especially with the subject of 
children and youth, and turn Isfahan into a center of youth 
and children's filmmaking.""In order to turn the Film 
Festival for Children and Youth to a process, it is necessary 
to consider the Isfahan's capacities more than before, 
and lead them toward the strengthening of the festival 
purposefully," he said.

Film Festival for Children and Youth a way to 
internationalize local capacities of Isfahan
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"Subsidiary programs of the 31st International Film Festival for 
Children and Youth will be held with focusing on Chahahrbagh; 
we try to hold the opening ceremony of the festival and the 
opening of Chaharbagh pavement simultaneously," the 
secretariat of International Film Festival for Children and 
Youth's secretariat said.
"This year, the International Film Festival for Children and 
Youth will be held from August 30 to September 5 in Chaharbagh 
Pardis cinema, Sahel cinema, and City Center. Three halls of each 
complex and a total of nine, are provided for the festival," Mahdi 
Sajjadzadeh said.
Referring the opening ceremony of this festival, he added, "The 
opening ceremony of this edition will be held in August 30 in Eid 
al-Ghadir-Khumm's day; we are trying to have a public ritual. 
Films will be displayed from August 31."
"This year, the number of international reporters has been 
increased and the families of the martyrs of the resistance from 
different countries will accompany us. The names of the judges 
will be announced in a few days from which four are Isfahani 

who are fluent in English," Sajjadzadeh said.
"In addition to other parts of the festival, we also projected the 
Zaven award for the first time. To choose the deserved movie for 
Zaven award we formed a -15member council, from which five 
were selected as the jury who will watch long Iranian movies 
and choose one of them that is deserved to take the Zaven award 
in the closing ceremony," he also said.

Scientists have shown that water is likely to be a major component of 
those exoplanets (planets orbiting other stars) which are between 
two to four times the size of Earth. It will have implications for the 
search of life in our Galaxy.Scientists have shown that water is likely 
to be a major component of those exoplanets (planets orbiting 
other stars) which are between two to four times the size of Earth. It 
will have implications for the search of life in our Galaxy. The work 
is presented at the Goldschmidt conference in Boston.The 1992 
discovery of exoplanets orbiting other stars has sparked interest 
in understanding the composition of these planets to determine, 
among other goals, whether they are suitable for the development 
of life. Now a new evaluation of data from the exoplanet-hunting 
Kepler Space Telescope and the Gaia mission indicates that many of 
the known planets may contain as much as %50 water. This is much 
more than the Earth's %0.02 (by weight) water content."It was a 

huge surprise to realize that there must be so many water-worlds," 
said lead researcher Dr Li Zeng (Harvard University),Scientists have 
found that many of the 4000 confirmed or candidate exoplanets 
discovered so far fall into two size categories: those with the 
planetary radius averaging around 1.5 that of the Earth, and those 
averaging around 2.5 times the radius of the Earth.Now a group of 
International scientists, after analyzing the exoplanets with mass 
measurements and recent radius measurements from the Gaia 
satellite, have developed a model of their internal structure."We have 
looked at how mass relates to radius, and developed a model which 
might explain the relationship," said Li Zeng. The model indicates 
that those exoplanets which have a radius of around x1.5 Earth 
radius tend to be rocky planets (of typically x5 the mass of the Earth), 
while those with a radius of x2.5 Earth radius (with a mass around 
x10 that of the Earth) are probably water worlds."

Butterflies fly over Chaharbagh

Water-Worlds Are Surprisingly Common

 New issue of Sepahan Tourism  
Monthly (Kooleh) Released

A Journey to the Heart of  Traditions

Baba Rukn al-Din: Turquoise Jewel of Takhte Foolad

Walk on the clouds
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