
»نخرید تا ارزان شود«

در مردادماه امسال نرخ تورم کل 
با افزایش یــک درصدی به 9.7 
درصد رســید و نرخ تورم اقالم 
خوراکی به 12.1 درصد رسید. 
البته ایــن رقم تنها نســبت به 
ماه پیش اســت و اگر بخواهیم 
مردادماه امسال را با مرداد سال 
گذشته مقایسه کنیم شاخص 
کل خرید به 19.3 درصد رسیده 
اســت یعنی یک خانواده برای 
یک سبد معمولی خرید از سال 
گذشــته تا مرداد امسال 19.3 
درصد بیشتر باید پول پرداخت 
 کنند. حــال این ســوال پیش 
می آید که مردم این میزان زیاد از 
تغییر قیمت را چگونه باید جبران 

کنند؟
یکی از عمده تریــن دالیل این 
افزایــش تــورم در مــاه اخیر 
 افزایــش ناگهانی قیمــت ارز 
می باشــد. هرچند کشــور ما 
از لحــاظ منابع غنی اســت اما 
متاسفانه در سال های گذشته 
به دلیل نبــودن مدیریت بهینه 
در مورد تولیــدات داخلی ایران 
وابستگی بسیاری به محصوالت 
وارداتی پیدا کرده اســت و این 
وابستگی دست به دست گران 

شدن ارز داده است تا ...
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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 
3,451,0003,451,000قدیم

سکه طرح 
3,852,0003,866,000جدید

1,756,0001,776,000نیم سکه

906,000891,000ربع سکه

496,000491,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,276,0001,282,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18294,570295,950 عیار

یک گرم طالی 
19310,900312,370 عیار

یک گرم طالی 
24392,750394,600 عیار

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

ادامه در صفحه 

 وضعیت ناوگان هوایی ایران 
نابسامان است؛

خوشحالی موقتی 
ایرالین ها، از گرانی بلیت

در حالی که بیــش از ۵۰ درصد ناوگان هوایی 
ایران زمین گیر اســت، مســئوالن وزارت راه 
معتقدند حفظ صنعت هوانوردی کشــور، از 
افزایش قیمت بلیت پروازها مهمتر است. در پی 
افزایش نرخ دالر و باال رفتن نرخ بلیت پروازهای 
خارجی، شــرکت های هواپیمایی نرخ بلیت 
پروازهای داخلی را هم گران کرده اند؛ به گونه ای 
که در حال حاضر، نرخ در مسیرهای پرتردد به 
شــدت افزایش یافته و مردم را دچار نگرانی و 
سردرگمی کرده است. گشت و گذاری در میان 
نرخ های اعالمی برای پروازهای پرطرفدار نشان 
می دهد که نرخ بلیت پرواز تهرانـ  مشــهد در 

ارزانترین حالت، آن هم در ...

       در شرایطی که تعداد هنرمندان نقره کار اصفهانی بدلیل سنگ اندازی  مالیاتی به یک هفتم کاهش یافته، مسئوالن مرتبط همچنان این امر را انکار و 
حفظ قوانین ناکارآمد مالیاتی را الزامی می دانند.

قیمت 500 تومان

سایه تهدیدی به نام مهاجرت ؛

نقره کاران اصفهان، نقره داغ شدند

جــواد محمدی فشــارکی 
در خصوص وضعیــت بازار 
و گرانی کاالهای اساســی 
به خصوص طــی چند ماه 
گذشته و کشــف انبارهای 
احتکارهای کاال، اظهار کرد: 
اصفهان نیــز همانند دیگر 
نقاط کشــور با موضوع کشــف انبارهای 
احتکار کاال مواجه بود، اما به دلیل اینکه 
بازرسان اصفهان بســیار سریع وارد عمل 
شــدند، انبارهای احتکار کاال با پیگیری 
تعزیزات حکومتی و سازمان صنعت، معدن 
و تجارت کشف شد و اجناس وارد سطح 
عرضه شد که این اتفاق موجب شد افرادی 
که انبار احتکار کاال داشتند اجناس خود را 

به سرعت وارد بازار کنند.
وی با بیان اینکــه از انبارهای احتکار کاال 
اصفهــان، کاالهایی همچون الســتیک 

خودرو، آهن، میلگرد و ورق، حبوبات، آب 
معدنی، انواع مواد غذایی، لوازم خانگی و ... 
کشف شده اســت، تاکید کرد: بسیاری از 
انبارهای احتکار کاال در منازل مسکونی 
بود که کاربری آنها تغییر یافته بود، اما به 
دلیل سرعت ماموران در کشف و برخورد 
با محتکران کاال حتی چند نفر در اصفهان 

روانه زندان شد.
محمدی فشــارکی در پاسخ به این سوال 
که بیشترین گرانی در کدام بخش از بازار 
چشمگیر است؟ اظهار کرد: در حال حاضر 
مردم درگیر تامین سبد کاالهای اساسی 
خود هســتند، با این وجود هیچ کمبود 

کاالی اساسی در اصفهان نداریم.
وی با تاکید بــر اینکه گرانی داریــم، اما گران 
فروشی نداریم، تصریح کرد: این که قیمت ها 
افزایش یافته مربوط به مغــازه دار نبوده و به 
دالیلی همچون افزایش نرخ دالر، مباحث مالی، 

کمبود تولید کارخانجات، خرید گران اجناس 
برمی گردد.

مدیر بازرســی و نظارت اصناف اســتان 
اصفهان گفــت: در حال حاضــر برخی 
فروشندگان اجناس خود را با دالر 42۰۰ 
تومان خرید کرده و برخی با دالر 1۰ هزار 
تومان، که در این شــرایط افزایش قیمت 
به فروشــنده برنمی گردد، البته به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم، کســبه حتی 
با ســود کمتر از آنچه قانون تعیین کرده، 

فروش دارند. 
وی با تاکید بر اینکه در این شرایط نیاز به 
فرهنگسازی در بین مردم برای خرید به 
اندازه نیاز خود هســتیم، گفت: متاسفانه 
برخی از اقشار متوســط جامعه زمانی که 
شایعه افزایش نرخ کاالیی مطرح می شود 
به سرعت اقدام به خرید بیش از نیاز خود 

می کنند.
محمدی فشارکی با تاکید بر اینکه ایران 
طی 4۰ سال گذشته با بحران های مختلف 
مواجه بوده و اتفاقات امروز گذری بوده و 
قابل حل شدن اســت، تصریح کرد: نباید 
با برهم زدن عرضه و تقاضا موجب گرانی 

شویم.

گران فروشی در اصفهان نداریم؛

فراوانی کاالهای اساسی در انبارها

بسیاری از 
انبارهای احتکار 

کاال در منازل 
مسکونی بود که 

کاربری آنها تغییر 
یافته بود، اما به 

دلیل سرعت 
ماموران در کشف و 
برخورد با محتکران 

کاال حتی چند نفر 
در اصفهان روانه 

زندان شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان با تاکید بر اینکه گرانی داریم، اما گران فروشی 
نداریم، گفت: در حال حاضر مردم درگیر تامین سبد کاالهای اساسی خود هستند، با این وجود 

هیچ کمبود کاالی اساسی در اصفهان نداریم.

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
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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

Kosar Babaei
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Iranian children’s cinema shining in world with Kiarostami’s works
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 New issue of Sepahan Tourism 
Monthly (Kooleh) Released

دو روزنامه در یک روزنامه
برای اولین بار در استان اصفهان

کوتاه از شهر

بازار روز کوثر 14 به بهره برداری می رسد
مدیرعامل ســازمان 
ســاماندهی مشــاغل 
شهری و فرآورده های 
کشاورزی شــهرداری 
افتتــاح  از  اصفهــان 
چهاردهمین بــازار روز 
کوثر در محله شفق خبر 
داد و گفــت: کوثر 14 در 
حوالــی نیروگاه شــهید 
عباســپور با پنج هزار متر 
مربع مســاحت دارای پارکینگ، فروشــگاه، انبار و محل بازی برای 

کودکان است.
محمد مجیری اظهارکرد: در حال حاضر 13 فروشگاه کوثر در سطح 
شهر اصفهان راه اندازی شده که پانزدهیمن فروشگاه نیز در شهرک 

شهید کشوری در حال ساخت است.
وی با بیان اینکه شانزدهمین و هفدهمین بازار کوثر در مناطق 1۵ و 9 
در دست مطالعه است، تصریح کرد: بازارهای روز کوثر کاالهای مورد 

نیاز مردم را بدون واسطه با قیمتی مناسب در اختیار آنها قرار می دهد.
وی اعالم کرد: امروز نیز بازار روز کوثر 14 در بلوار شفق به بهره برداری 

می رسد.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری جشــنواره حمایت از کاالی 
ایرانی اظهارکرد: جشنواره حمایت از کاالی ایرانی از دی ماه 9۶ آغاز 
و تا پایان مردادماه ســال جاری ادامه داشت و مردم با خرید ۵۰ هزار 
تومان کاال یک برگه قرعه کشی دریافت می کردند تا شانس خود را در 

قرعه کشی جشنواره امتحان کنند.
وی با بیان اینکه امروز مراســم اختتامیه و قرعه کشی12 خودرو در 
سالن کوثر شهرداری انجام می شــود، تاکید کرد: جشنواره حمایت 
از کاالی ایرانی سال مبنی بر حمایت از تولید داخل را محقق کرد و 

جامه عمل پوشاند.  
مجیری ادامه داد: خرده فروشان و عمده فروشان باید همواره کاالی 
ایرانی را مورد حمایت قرار دهند، البته مردم نیز به این باور رسیده اند 
که خرید خود را از برندهای داخلی انجام دهند به طوری که در خرید 

کاالی ایرانی از یکدیگر سبقت می گیرند.

چهره ای عجیب برای سدان پرفروش کره ای؛ 

رونمایی ازهیوندای النترا 2019 فیس لیفت
هیوندای النترا یکی از خودروهای نام آشــنای کره ای برای 

ایرانیان است. این سدان کامپکت یا کالس C در سال 
199۰ متولد شــده و تاکنون در شش نسل مختلف 
به خیابان ها راه یافته است.نسل اخیر النترا از سال 
2۰1۵ بر روی خط تولید قرار دارد، به عبارت دیگر 
حدود سه سال از عمر این نسل سپری شده و طبق 

 روال مرسوم کره ای ها زمان ارایه نسخه فیس لیفت 
فرا رسیده است. این اتفاق روز گذشته افتاد و ...



»نخرید تا ارزان شود«

ادامه از صفحه یک:
... ما شــاهد چنیــن افزایش نرخ 
تورمــی بشــویم در صورتــی که 
اگــر مدیریــت کشــور در جهت 
افزایــش تولیــدات داخلــی در 
کشــور برنامــه ای داشــت در 
 چنین شــرایط بحرانی به خوبی 

می توانست قیمت ها کنترل شود.
 حال کــه افزایــش نــرخ ارز در 
هفته های گذشــته باعث شده که 
بســیاری از فعالیت های اقتصادی 
در داخــل مرزهای ایــران تحت 
 تاثیــر قرار گیــرد به ایــن نتیجه
 می رسیم  که حرف رهبری را باید 
سال های پیش گوش می کردیم 
وقتی ایشان فرمودند که»فراوانی و 
ارزانی چیز خیلی خوبی است، اما 
از آن مهم تر و بهتر، رشــد صنعت 
داخلی است؛ قوام گرفتن صنعت 
داخلی اســت. این درست نیست 
که ما به دالیل گوناگونی که غالبا 
هم دالیل واهی است، دروازه را به 
روی واردات باز کنیم. من بارها به 
مسئولین- مسئولین گوناگون در 
بخش های مختلف دولتی- گفتم: 
اگر فلسفه  شما، منطق شما برای 
افزایش واردات و تســهیل وارداِت 
ساخته های صنعتی این است که 
می گویید کیفیت مصنوعات داخلی 
باید باال برود، خب فشار را روی این 
بخش بگذارید. سیاست هایی وجود 
دارد که می شود وادار کرد، مجبور 
کرد تولیدکننده  داخلی را به این که 
کیفیت را ارتقا بدهد. بدترین گزینه 
برای باال بردن کیفیت داخلی این 
اســت که ما راه را برای مصنوعات 
خارجی باز کنیم؛ این، بدترین گزینه 
است. گزینه های بهتری وجود دارد 
برای اینكه ما کیفیت را باال ببریم« 
هرچند مسئولین این بیانات را جدی 
نگرفتند که اگر جدی گرفته بودند 
االن مردم دچار این تورم فلج کننده 
نمی شــدند اما باید گفت ماهی را 
هر وقت از آب بگیرید تازه است. و 
کاش امسال فكری به حال این تورم 
بكنیم تا سال دیگر افسوس چنین 

روزهایی را نخوریم!
اما اکنون کــه هنوز هیچ کمكی 
به تولید داخلی نشده است باید 
فكری به حال مردم شــود . چه 
شده اســت که هر دقیقه خبر از 
افزایش قیمت کاالیی به گوش 
مردم می رسد و این جریان باعث 
ایجاد رعب و وحشت در جامعه 
شده اســت؟ آیا واقعا قرار است 
قحطی بیاید؟مســلما این گونه 
نخواهد شــد. درست است چند 
کشور با ما قطع ارتباط کرده اند 
اما باور کنید خیلی از کشورهای 
دیگر عاجزانه تقاضای صادرات به 
ایران را دارند. بــه هر حال ایران 
کشــوری پهناور اســت  و بازار 
بزرگی محســوب می شود پس 
به هیچ وجه قحطی در کشــور 
 رخ نخواهــد داد و تمــام ایــن 
گرانی های اخیر بــه دلیل نبود 
کاال نیست بلكه به دلیل شایعات 
مردمی و ســو استفاده دالالن از 
این موقعیت است. امام علی )ع( 
در زمان خود بــه مردمی که به 
خاطر گران شدن شیر معترض 
بوده اند فرمودند»ســه روز شیر 
نخرید تا ارزان شــود« در کشور 
ما هم اگــر این الگو اســتفاده 
 شود اجناس به این شدت گران

 نمی شود.
مردمی که برای یكســال خود 
برنج و روغن و حبوبات خریداری 
کرده اند بعــد از یكســال چه 
خواهند کرد؟ مردم و مسئولین 
هر دو باید شرایط موجود را درک 
 کننــد و باشــایعه پراکنی های 
بی مورد به این جریان تورم دامن 

نزنند.

اقتصاد استان
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اعتبارات خشکسالی جوابگوی خسارت به باغداران نیست
مدیر جهاد کشاورزی گلپایگان گفت: سال گذشته بیش از ۱۲ میلیارد تومان خسارت خشكسالی جذب 

شده است، اما اعتبارات خشكسالی جوابگوی خسارت به باغداران و کشاورزان شهرستان نیست.
حیدرعلی گل محمدی اظهار کرد: مرغداری هایی که مجوز پرورش مرغ گوشــتی دارند، اما مرغ رنگی 
پرورش می دهند خالف قانون عمل کرده اند و در صورت بروز خسارت ناشی از آنفوالنزای به آنان هیچ گونه 

خسارتی پرداخت نخواهد شد.
وی با بیان اینكه سال گذشته  به واحدهای مرغداری شهرستان که بیمه بودند خسارت معدوم سازی مرغ 

پرداخت شده است، افزود: خسارت معدوم ســازی مرغ های خانگی مبتال به آنفوالنزای فوق حاد پرندگان نیز 
پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی با اشاره به کمبود بارش ها، گفت: خشكسالی سبب خشک شدن باغات روستای غرقن، حاجیله و کنار رودخانه که بخش 
عمده باغات شهرستان را در بردارند، شده است.

گل محمدی گفت: سال گذشته بیش از ۱۲میلیارد تومان خسارت خشكسالی جذب شده است، اما اعتبارات خشكسالی جوابگوی خسارت 
به باغداران و کشاورزان نیست.

استان اصفهان رتبه اوِل صنعت برق کشور
معاون بهره برداری شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: از نظر وضعیت پایداری تولید برق شاخص قابل 

اطمینان در جهان و در خاورمیانه رتبه اول را داریم.
 محمد نیازی در حاشیه بازدید اصحاب رســانه از مراکز و بخش های مختلف شرکت توزیع برق استان 
اصفهان  با بیان اینكه این مرکز دارای چهار مجموعه دیسپانچینگ و فوریت های برق، بازار برق، ایمنی و 

کنترل ضایعات، دفتر فنی و بهره برداری است، اظهار کرد: کارشناسان و متخصصان بخش دیسپاچینگ و 
فوریت های برق اتفاقات و حوادث را بررسی و پاسخ می دهند.

وی ادامه داد: دیسپاجینگ و فوریت های برق دارای بخش های مختلفی است. در قسمت گروه مطالعات شبكه ها 
از نظر قابلیت اطمینان و پایداری، رصدها و مطالعات الزم را انجام می دهد. همچنین شاخص های قابل اطمینان شبكه 

نیز از دستاوردهای این واحد به شمار می رود. مدیر امور دیسپاچینگ و معاون بهره برداری شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره 
به فعالیت کارشناسان در بخش فوریت های برق، گفت: در این مرکز تمامی همشهریان و مشترکین استان اصفهان با تماس با شماره  ۱۲۱ 
مشكالت برقی را مطرح و درخواست مشترکین در نرم افزار ثبت خاموشی ها )نرم افزار ناب( ثبت و پس از تشخیص اینكه باید ماموران به محل 

اعزام یا نیازی به حضور کارشناسان نیست،  عیوب برق مشترکین برطرف می شود.

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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گفت و گو

رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان:
نوسانات قیمت ارز ارائه خدمات پزشکی را گران کرد

رییس سازمان نظام پزشکی اصفهان گفت: نوسان و افزایش قیمت دالر و اثری 
که بر تجهیزات پزشکی گذاشته، گران شدن خدمت به مردم را به دنبال داشته 

که خبر خوشایندی نیست.

عباســعلی جوادی در نشســت خبری با اصحاب رســانه، اظهار داشــت: حدود ۱۲ 
هزار نفر عضو ســازمان نظام پزشــكی اصفهان هســتند که حدود 7 هزار نفر از آنان 
پزشــک و مابقی دندان پزشک، بینایی ســنج و دیگر مشــاغل این مجموعه هستند. 
وی با بیان اینكه تمامی کســانی که در کار بهداشــت و درمان و بهداشت هستند جزو 
خانواده پزشكی محسوب می شــوند، گفت: نوســان و افزایش قیمت دالر و اثری که بر 
 تجهیزات گذاشته، گران شــدن خدمت به مردم را به دنبال داشته که خبر خوشایندی

 نیست.
رییس سازمان نظام پزشكی اصفهان خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته فقط مقدار کمی 
حقوق پزشكان افزایش پیدا کرده است؛ با همكاری سازمان نظام پزشكی و دانشگاه علوم 
پزشكی در اصفهان بحث زیرمیزی کنترل شده و اگر مساله ای هم در این زمینه وجود داشته 

باشد بسیار ناچیز است.

    حق ویزیت دریافتی پزشکان در مراکز درمانی دولتی 5 هزار تومان است
عباسعلی نصراصفهانی عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشكی اصفهان با بیان اینكه برای 
یک ویزیت صحیح طبق دستورالعمل ها باید ۲0 دقیقه وقت گذاشته شود، گفت: هر پزشک 

در مراکز دولتی در قبال این مساله فقط 5 هزار تومان دریافتی دارند.
وی در خصوص اظهارنظری که گفته شده نزدیک به 6 هزار و 700 میلیارد تومان فرار مالیاتی 
توسط پزشكان صورت می گیرد، اظهار داشت: برای این میزان باید ۱50 هزار پزشک در بخش 
خصوصی فعالیت کنند و میانگین درآمد پزشک عمومی و متخصص آن ها باید نزدیک به 

۱9 میلیون تومان باشد تا احیانا با عدم پرداخت مالیات این میزان فرار مالیاتی اتفاق بیفتد.

    نقاط قوت و ضعف جامعه پزشکی با هم گفته شود
غالمحسین صادقیان عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشكی با بیان اینكه تمامی اقشار جامعه 
پزشكی به دور از تمامی هیاهوهایی کارهای خود را متعهدانه انجام می دهند، اظهار داشت: 
خانواده پزشكی همیشه نسبت به تعهدات خود پایبند هستند از رسانه ها خواسته می شود 
اگر نقطه ضعفی از این جامعه عنوان می شود نقاط قوت آن ها نیز بیان شود چراکه در غیر این 

صورت به کاهش اعتماد مردم به سیستم سالمت منجر می شود.

   سایه تهدیدی به نام 
مهاجرت بر سر صنعت 

نقره کاری اصفهان
امروز شــهری کــه روزی 
بیشترین هنرمندان نقره کار 
را در خود جای داده بود به 
دلیل عــدم حمایت های 
قانونــی و مالیاتی تنها یک هفتــم از این 
هنرمندان را پذیراســت، هنرمندانی که 
با پیشنهادهای وسوســه برانگیزی که به 
واقع حق آنها پس از این همه سال فعالیت 
است گاه مهاجرت را بر بی وفایی  مسئوالن 
ترجیح می دهنــد. بســیاری از قوانین 
صادراتی کشور ما به روز نیست و این امر 
مشكالتی را برای هنرمندان صنایع دستی 
رقم زده اســت، بانک مرکزی باید قانون 
برون ســپاری را اصالح کند تا خروج نقره 
خام دارای قید و شــرطی نباشــد و نقره 
خام وارداتی نیز تعرفه نداشــته باشددر 
این ارتباط یكی از فعاالن حوزه تولیدات 
نقره با اشــاره به دعوت دیگر کشورها از 
هنرمندان نقره کار و قول حمایت از آنها، 
اظهار داشت: امروز فعالیت در عرصه این 
هنر برای ما سخت شده است و وجود این 
شرایط موجب شد تا برخی دوستان من 
در این رشــته در دیگر کشورها به شكل 
مستقیم به تولید صنایع دستی بپردازند تا 
محدودیت های صادراتی، مالیاتی و  قوانین 
سخت گیرانه ای مانند ضرورت برون سپاری 

بانكی برای صادرات را پشت سر بگذارند.

   پیشنهاداتی که از چین، ترکیه و 
تایلند به سمت هنرمندان اصفهانی 

سرازیر می شود
محراب نادعلیان با اشــاره به اینكه دیگر 
هنرمندان نقره کار نیــز از ترکیه، چین، 
تایلند و دیگر کشورها همواره پیشنهاداتی 
دریافت می کنند، ابراز داشت: تسهیالتی 
که مســئوالن مدعی آن هســتند یعنی 
قانون حمل راحت پنج کیلو نقره به شكل 
مســافرتی و بدون عــوارض، هیچ نفعی 
برای ما نــدارد چراکه بســیاری از اقالم 
صنایع دســتی مانند محصــوالت، وزنی 
بسیار باال دارد که برای ما صادرات آنها به 

صرفه نیست.

   هنرمندانی که کار در خارج از کشور 

را به مسافرکشی ترجیح دادند
این هنرمنــد نقره کار تصریــح کرد: این 
شرایط موجب شــده تا کســب درآمد 
هنرمندان نقره کار در کشور ما بسیار سخت 
باشد، گرچه آنها در خارج از کشور نیز باید 
ســختی دوری از خانواده خود را تحمل 
کنند اما دوری از هنر نیز برای آنها سخت 
است و بر این اساس کار در خارج از کشور 
را به کارکردن  در شغل مسافرکشی ترجیح 
دادند. مهاجرت هنرمندان نقره کاران به 
دلیل نبود حمایت های قانونی موضوعی 
اســت که رییس اتحادیه صنایع دستی 
اصفهان مدت هاست در جلسه با مسئوالن 
آن را مطرح می کند و با جدیت پیگیر رفع 
این مشكالت است، موضوعی که شاید به 
دلیل داشتن جنبه ملی و  بدون توجه به 
اینكه بیشترین هنرمندان نقره کار کشور 
در اصفهان فعالیت دارند، کمتر مورد توجه 
مسئوالن قرار گرفته است و  باید بر اساس 

این ظرفیت، اصالحات قانونی انجام شود.

   قوانین دست و پاگیر صادراتی و 
مهاجرت هنرمندان اصفهانی

عباس شیردل رییس اتحادیه صنایع دستی 
استان اصفهان د ر این ارتباط گفت: تعداد 
زیادی از هنرمندان نقره کار به دلیل قوانین 
دست و پاگیر صادراتی در کشورهای دیگر 
مانند ترکیه، چین، هنــد و غیره اقدام به 
برپایی کارگاه صنایع دستی مرتبط کرده 
و محصوالت خود را در این کشــورها به 

فروش می رسانند.
وی با بیــان اینكــه  نقــره کاران دارای 
محدودیت های صادراتی به میزان خاص 
در سال هستند، ابراز داشت: همچنین بر 
اساس قوانین هر هنرمند نقره کار باید به 
همان میزان صادرات نقره، در امر واردات 
نیز فعالیت داشته باشد و برای الزام به این 
امر پیش از صادرات باید تعهدی در قالب 

برون ســپاری های بانكی امضاء و عوارض 
پرداخت کند.

   بسیاری از قوانین صادراتی کشور 
ما به روز نیست

وی بــا بیان اینكــه، بســیاری از قوانین 
صادراتی کشور ما به روز نیست و این امر 
مشكالتی را برای هنرمندان صنایع دستی 
رقم زده اســت، گفت: بانک مرکزی باید 
قانون برون سپاری را اصالح کند تا خروج 
نقره خام دارای قید و شرطی نباشد و نقره 
خام وارداتی نیز تعرفه نداشته باشد، با این 
شرایط یقین بدانید هنرمندان مهاجر به 

وطن خود بازمی گردند.
رییس اتحادیه صنایع دســتی اســتان 
اصفهان تصریح کرد: ما به هنرمندانی که به 
دلیل مشكالت سخت معیشتی مجبور به 
خروج از کشور شدند به واقع حق می دهیم 
چراکه آنها ابتدا به مشــاغلی دیگر روی 
آوردند اما در نهایــت دوری از هنر را تاب 

نیاوردند و مجبور به مهاجرت شدند.

   مســئوالن میراث اعتقادی بر 
مهاجرت هنرمندان ندارند

نكته جالب اینكه به رغم تایید مسئوالن 
اتحادیه و هنرمندان نقره کار هنوز مسئوالن 
میراث اصفهان این امــر را نمی پذیرند و 
معتقد هستند مهاجرت به ترکیه صحت 
ندارد. در این ارتباط معاون صنایع دستی 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان، گفت: 
هنرمندانی داریم که آثار شاخص خود را 
در کشورهای دیگر اخذ سفارش می کند 
اما بیشتر فعالیت خود را در اصفهان انجام 
می دهد. جعفِر جعفر صالحی افزود: بخش 
زیــادی از هنرمندان مــا در داخل ایران 
فعالیت دارند و تا جایی که اطالع داریم تنها 
یک نفر در کشور همسایه به امر نقره کاری 
مبادرت می ورزد که کامال از فعالیت وی 

اطالع داریم و کارهای او با برند ایرانی تولید 
می شود. اما رییس اتحادیه صنایع دستی 
اصفهان همچنان بر این امر پافشاری دارد 
که در مهاجرت هنرمنــدان بحث یک یا 
دو هنرمند مطرح نیســت و در این راستا 
مدارکی نیز دارد. شیردل با تاکید بر این 
نكته که ما نیز ادعا نداریم که هنرمندان ما 
اقدام به آموزش این هنر به ترک ها کرده اند، 
اظهار داشت: این افراد بسیار انسان های 
شریفی هستند و تنها به دلیل مشكالت 
مختلف کسب درآمد و عدم امكان صادرات 
محصوالت خــود در ترکیه کارگاه زده اند 
تا به مســافران و مردم به شكل مستقیم 

صنایع دستی را به فروش برسانند.

   دعوت دیگر کشورها از هنرمندان 
نقره کار اصفهانی با وعده ویزای سریع

وی اضافه کرد: چه ســندی از این باالتر 
که حتی برای خود من پیشنهاد سفر به 
کانادا آمده و برای اکثر هنرمندان نیز این 
دعوت نامه ها با وعده صدور سریع ویزا صادر 
شده است. اینكه کشــورهای دیگر با کم 
کردن مالیات و کمک به واردات نقره خام 
از هنرمندان نقره کاری که هنر دست آنها 
به پای نقره کاری ایران نمی رسد حمایت 
می کنند موضوعی اســت که در سخنان 
هنرمندان نمــود دارد و رییس اتحادیه 

صنایع دستی نیز آن را تایید می کند.
رییس اتحادیه صنایع دســتی اســتان 
اصفهان در این زمینه ابراز داشت: در این 
کشــورها در بحث صادرات نیز تنها دو و 
نیم درصد ارزش افزوده بر کاالها منظور 

می شود.
وی ادامه داد: کشــورهایی مانند چین، 
ترکیه، پاکســتان و غیره قوانین دست و 
پاگیر را از اقتصاد خــود حذف کرده اند و 
هنرمندان به راحتی در زمینه هنری خود 

فعالیت دارند.

سایه تهدیدی به نام مهاجرت ؛

محمدی مطرح کرد:نقره کاران اصفهان، نقره داغ شدند

گردشگری ماجراجویانه؛ مکمل 
گردشگری اکوتوریسم در زرین شهر

شهردار زرین شهر گفت: امروزه جاذبه  های طبیعی از مهم ترین 
عوامل تاثیر گذار بر توســعه گردشگری به شــمار می آید، اما 
نباید فراموش کرد گردشگری ماجراجویانه؛ مکمل گردشگری 
اکوتوریسم بوده و می تواند نقش مهمی را در جذب گردشگران و 

حتی جهانگردان داخلی و خارجی داشته باشد.

میثم محمدی در جشن دهه والیت در پارک کوهستان سردار شهید حسین 
قجه ای اظهار کرد: مدیریت شهری زرین شهر در ابتدای سال، سال ۱۳97 
را سال نشاط و سرزندگی نام گذاری کرد و در ماه های اخیر نیز تالش شده 
است به این شعار جامع عمل پوشانده و با برنامه ریزی به سمت سرزندگی 
پایدار شهری با تكیه بر ارزش های ایرانی_اسالمی حرکت کند تا نشاط ایجاد 

شده در شهر و شهروندان همیشگی باشد.
وی با بیان اینكه شهر پویا در کنار داشتن خانواده های پرنشاط و مستحكم 
معنا پیدا می کند، افزود: در گام نخست برنامه های فرهنگی_اجتماعی این 
مجموعه را مورد بازنگری قرار داده و با برنامه ریزی به سمتی حرکت کرده ایم 
که با اجرای برنامه های متنوع بتوانیم ارتقای سطح نشاط شهروندان و اعضاء 
خانواده در سنین مختلف را فراهم کنیم تا موجبات تعمیق پیوند شهروندان 
با شهرداری نیز مهیا شــود. شهردار زرین شــهر بهره مندی از آیین های 
ملی-مذهبی را فرصتی ناب برای ایجاد نشاط و همگرایی اجتماعی دانست و 
تصریح کرد: با هدِف تعمیق و تعالی مبانی ارزش های اسالمی و ارتقای سطح 
 نشاط اجتماعی اقدامات گســترده و فعالیت های ویژه ای را در طول سال 
برنامه  ریزی کرده و باید یاد بگیریم شادی را به یكدیگر توصیه کنیم چراکه 

نه دین، نه اخالق و نه تمدن مان هیچگاه به عبوسی توصیه نكرده است.
محمدی اضافه کرد: زرین شهر شــهری پر جاذبه، سرشار از آثار تاریخی و 
فرهنگی است که به عنوان کریدور چند استان کشور مطرح بوده و همیشه 
نقش ارتباطی چندین استان را برعهده داشته و به همین خاطر همواره به 

عنوان مقصد سفر مسافران مورد توجه قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: شــهروندان، خصوصا مســافران به دنبال مناطقی زیبا با 
مناظری جذاب هستند که در شهر کم تر دیده می شود و دارای تحرک و 
هیجان است از این جهت با توجه به وجود طبیعت بكر در شمال شرق زرین 
شهر و عبور کنارگذر غرب استان از این منطقه احداث پارک کوهستان را در 
دستور کار خود قرار دادیم. شهردار زرین شهر خاطرنشان کرد: در طراحی 
پارک کوهستان سردار شهید حسین قجه ای زرین شهر فضاهای رفاهی، 
خدماتی، تفریحی، ورزشی، گردشگری و... دیده شده است و زمینه برای 
حضور سرمایه گذار بخش خصوصی به خوبی مهیا است. وی گردشگری 
را فرصتی برای کسب تجربه های جدید دانست و افزود: امروزه جاذبه  های 
طبیعی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر توســعه گردشگری به شمار می 
آید، اما نباید فراموش کرد گردشــگری ماجراجویانه؛ مكمل گردشگری 
اکوتوریسم بوده و جاذبه های ورزشــی چون کوهنوردی، تیراندازی، اسب 
سورای، چوگان، موتور سواری، و ... که همیشه و همه جا در دسترس افراد 
نیست و دارای جذابیت خاص خود بوده می تواند نقش مهمی را در جذب 
گردشگران و حتی جهانگردان داشته باشد. محمدی با بیان اینكه با ورود 
بخش خصوصی در حوزه گردشــگری، اشــتغال و ثروت ایجاد می شود، 
تصریح کرد: فواید کوتاه مدت و مستقیم حضور گردشگران ورزشی در پارکی 
همچون پارک کوهستان زرین شهر ایجاد فرصت های شغلی و فواید بلند 
 مدت و غیرمستقیم آن، رشد و توسعه زیرساخت های صنعتی و اقتصادی
 زرین شهر اســت که این مهم با حضور مستمر گردشگران در این منطقه 
حاصل می شود. وی با اشاره به تعامل شهرداری زرین شهر با هیئت های 
ورزشی برای رونق گردشــگری ورزشی در پارک کوهســتان این شهر، 
یادآور شد: بازی چوگان محبوبیت خاص خود را دارد و نباید فراموش کرد 
گردشگری ورزشــی با اهداف تفریحی انجام می شود و افراد برای شرکت 
در مسابقه ورزشــی و حتی تماشــای آن به منطقه دیگر سفر می کنند و 
خوشبختانه وجود اسب های اصیل و هیئت چوگان در زرین شهر باعث شد 
شهرداری به فكر احداث زمین بازی چوگان در پارک کوهستان بیفتد و قطعا 
از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده خواهد شد تا آینده ای روشن را در 

حوزه گردشگری ورزشی در این منطقه رقم بزنیم.

کشورهایی مانند 
چین، ترکیه، 

پاکستان و غیره 
قوانین دست و پاگیر 

را از اقتصاد خود 
حذف کرده اند و 

هنرمندان به راحتی 
در زمینه هنری 

فعالیت دارند، در 
واقع دولت این 

کشورها خود واردات 
را به میزان صادرات 

برعهده گرفته و 
تعرفه های ورود نقره 
نیز حذف شده است.

مشــکالت نقره کاران اصفهانی مربوط به امروز و دیروز نیست، 
شاید شرایط سخت اقتصادی این روزها کار را بیش از گذشته 
برای این هنر اصیل اصفهان سخت کرده باشد اما مشکالت این 
هنر از سال ها پیش آغاز شــد جایی که هر ارگان و نهادی این 
رشته از صنایع دستی اصفهان را متعلق به خود برشمرد و بدین 
ترتیب زمانی که زنجیره های اتحاد این صنعت کهن اصفهانی 
از هم گسیخت مشکالت قطره قطره بر سر هنرمندان نقره کار 

اصفهان جاری شد.

گــزارش

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

       در شرایطی که تعداد هنرمندان نقره کار اصفهانی بدلیل سنگ اندازی  مالیاتی به یک هفتم کاهش یافته، مسئوالن مرتبط همچنان این امر را انکار و حفظ قوانین ناکارآمد 
مالیاتی را الزامی می دانند.



یک انبار کاالی احتکار شده در اصفهان کشف شد
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار مهدی معصوم بیگی با اعالم این خبر اظهار داشت: با توجه به 
اینکه برخی با سوءاســتفاده از وضعیت اقتصادی موجود اقدام به احتکار کاالهای اساسی مردم کرده 
و با این کار سبب به وجود آمدن نابسامانی در بازار و افزایش قیمت ها شده اند، ماموریت ویژه برخورد 
با متخلفان، محتکران و اخاللگران نظام اقتصادی در دســتور کار فرماندهی انتظامی استان اصفهان 

قرار گرفته است.
وی خاطر نشــان کرد: در همین رابطه با هماهنگی مقام قضایی عملیات مرصــاد 11 با هدف نظارت بر 

انبارهای استان توسط مأموران به اجرا گذاشته شد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان بیان کرد: در این عملیات که نمایندگان بازرســی اداره صنعت و معدن و تعزیرات 

حکومتی نیز حضور داشتند،  508 دســتگاه لوازم خانگی، 35 تن شــکر، 477تن و 80 کیلوگرم تیرآهن و 470تن و 130 
کیلوگرم میلگرد کشف شد.

وی با بیان اینکه در بررسی مدارک ارایه شده مشخص شد، هیچ کدام از انباردارها مدرکی مبنی بر خروج کاال از انبار خود نداشته اند، 
اظهار داشت: ارزش این محموله های مکشوفه برابر اعالم نظر کارشناسان مربوطه 110 میلیارد ریال عنوان شده است.

نخبه های جوان در اصفهان نمونه اتاق عمل تولید کردند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی گفت: نخبه های جوان در شهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان نمونه اتاق عمل و تمام وسایل موجود در آن را تولید کرده اند.
 حسن کامران، در مراسم تجلیل از پزشــکان اظهار داشت: الزم است از تولیدات داخلی حمایت 

شود.
وی ادامه داد: در صورتی که از این دست مایه ها و تولیدات بومی استفاده نشود و تولیدات داخلی را 

به بازار عرضه نکنیم قطعا نمی توانیم به رشد و توسعه دست یابیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه همیشه یار بهداشت و درمان بودیم، افزود: بدنبال افزایش 

بودجه در حوزه بهداشــت و درمان بودیم و طبق بند پ تبصره 5 بودجه سال ۹5، 10 هزار میلیارد تومان باید به 
این بخش تخصیص یابد.

وی با بیان اینکه در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور احکامی که مصوبه کردیم به خاطر نظارت های ضعیف مجلس هنوز 
به اجرا در نیامده است، ادامه داد: متاسفانه نظارت های مجلس ضعیف است و به همین علت قوانین به خوبی اجرایی نمی شود.

کامران اعالم کرد: در صورتی که به بهداشت و درمان توجه شود امنیت در جامعه خواهیم داشت.

گشــت و گذاری در میان 
نرخ هــای اعالمــی برای 
پروازهای پرطرفدار نشان 
می دهد که نرخ بلیت پرواز 
تهرانـ  مشهد در ارزانترین 
حالت، آن هم در ساعات 
صبحگاهی روزهای میانی 
هفته که از کمترین اســتقبال برخوردار 
است، ۲80 هزار تومان به فروش می رسد؛ 
در حالیکه در همان روزهای میانی هفته نیز 
در ساعات پرتقاضاتر عصرگاهی و ابتدای 
شب، می توان بلیت  را با قیمتی حدود 530 
تا ۶50 هزار تومان )اکونومی و نه بیزینس( 
خریداری کرد. با ایــن حال در ایام پایانی 
هفته و ساعاتی که بیشــترین استقبال 
از ســفرهای هوایی به مشهد وجود دارد، 
قیمت بلیت پرواز تهرانـ  مشهد تا 730 
هزار تومان باال رفته است؛ به گونه ای که 
به عنوان مثال، بلیت پرواز تهرانـ  مشهد 
برای روز چهارشنبه هفته آتی 3۶7 هزار 

تومان برای پــرواز ۶ صبح، قیمت گذاری 
شده است. این وضعیت، برای سایر مسیرها 
نیز صدق می کند؛ به نحوی که قیمت بلیت 
پرواز اهوازـ  مشــهد برای روز چهارشنبه 
هفته آتی که مصادف با شــب عید غدیر 
خم است، در ســاعات بامداد )0۲:45( به 
عنوان ارزانترین قیمت، 375 هزار تومان 
و در ســاعات عصرگاهی روز چهارشنبه 
با نرخ ۶10 هزار تومان عرضه می شــود. 
البته بررسی های میدانی نشان می دهد که 
قیمت بلیت ها در سایر مسیرها نیز، کم و 

بیش بر همین منوال است.

   آخوندی: ۵۵ درصد هزینه های 
ایرالین ها ارزی است

در این میان عباس آخونــدی، وزیر راه و 
شهرسازی نیز روز سه شنبه هفته گذشته 
در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی درباره گرانــی بلیت هواپیما با 
بیان اینکه در حــال حاضر حفظ صنعت 
هوانوردی، از قیمت بلیت برای ما اهمیت 
بیشتری دارد، اظهار داشت: علت این گرانی 
بلیت، افزایش نرخ دالر بوده و شرکت های 
هواپیمایی، بعضا تا 55 درصد هزینه های 
نگهداری هواپیمــا را به صــورت ارزی 

پرداخت می کنند.

   چرا ایرالین ها قیمت بلیت را 
کم نمی کنند؟

کارشناسان صنعت هوانوردی معتقدند، 

آنچه سبب شده تا رقابت میان شرکت های 
هواپیمایی برای افزایش قیمت ها شکل 
گیرد؛ وجود تقاضای سفر علیرغم افزایش 
قیمت  اســت. به این معنا که ایرالین ها با 
وجود آنکه بلیت پروازهــای داخلی را به 
بهانه افزایش نرخ دالر گران گرده اند، اما 
همچنان تقاضای سفر وجود دارد و کمتر 
مسیر پروازی می توان یافت که با کاهش 
مسافر روبه رو شده باشــد. دو علت برای 
این وضعیت گزارش شــده؛ نخست آنکه 
افزایش چشمگیر مسافران عراقی به ایران 
که از مســیرهای مختلف )اهواز، تهران، 
ارومیه( برای سفر به شهرهای توریستی 
به خصوص مشهد مسافرت می کنند. در 
این میان به نظر می رسد این افزایش ۲5 
درصدی )بنا به گفته مسئوالن سازمان 
گردشــگری( که در پی کاهش ارزش 
پول ملی در برابر دالر رخ داده، توانسته 
صندلی های خالی هواپیماها از مسافران 
ایرانی را تا حدود زیادی پُر کند. دومین 
علت عدم کاهش تقاضای ســفر، غالب 
بودن میزان تقاضای ســفرهای هوایی از 
ســوی کارمندان دولت و مدیران دولتی 
به جای مردم عادی اســت. در حالی که 
بسیاری از مردم عادی به دلیل گرانی بلیت 
هواپیما نمی توانند با این وسیله سفر کنند، 
اما مدیران دولتی به مدد بودجه عمومی 
به ســفرهای متعدد می پردازند و گرانی 
بلیت هواپیما نتوانسته خللی در اراده آنها 
برای سفر به مناطق مختلف کشور داشته 

باشد. بر اســاس آمارهای ساالنه سازمان 
هواپیمایی کشوری، تا 70 درصد متقاضیان 
ایرانی سفرهای هوایی را مدیران دولتی 
و هیات همراه آنها تشــکیل می دهد که 
معموال از بودجه عمومی، برای خرید بلیت 
اقدام می شود. در این میان باید به این نکته 
هم اشاره کرد که از نظر کارشناسان اقتصاد 
حمل و نقل، ادامه این وضعیت چندان قابل 
تصور نیست و بازار فعلِی موجود، موقتی 
خواهد بود؛ پس در صورتی که پروازهای 
داخلی گران باقی بمانند، احتمال اینکه 
دولت برای کاهش مخارج خود، دســتور 
حذف پروازهای غیرضروری را صادر کند، 
وجود دارد. از سوی دیگر، به نظر می رسد 
از حجم مســافران غیرایرانی )عراقی( با 
توجه به همزمانی سال تحصیلی این کشور 

با ایران و نیز ورود فصل ســرما، به تدریج 
کاسته خواهد شد. همه این موارد نشان 
می دهد که صنعت هوانوردی نمی تواند 
صرفا با گران کردن بلیت ها، به حیات خود 
ادامه دهد و باید چــاره دیگری برای این 

مشکل بیاندیشد. 
سه ویژگی ایرالین های ایرانی: بهره وری 
پایین، سرویس دهی ضعیف، قیمت بلیت 

باال
بسیاری از کارشناسان صنعت هوانوردی 
معتقدند ایــن صنعت در ایران با ســایر 
کشورها قابل مقایسه نیست؛ چراکه قیمت 
بلیت پروازها در ایران به بهانه های مختلف 
از جمله تحریم، نرخ ارز، کمبود ناوگان و 
قطعات، نبود برنامه ریزی بازرگانی صحیح، 
روت ها و مسیرهای پروازی غیراقتصادی، 

فرودگاه های بدون جانمایی مناسب، باال 
بودن هزینه خدمات فرودگاهی و مواردی 
از این دست، همواره از سوی شرکت های 
هواپیمایی، افزایشی بوده و از روند صعودی 
برخوردار است. از سوی دیگر خدماتی که 
در مقابل این نرخ بلیت گران داده می شود، 
در حد ایرالین های رده چندم آمریکای 
التین یا آفریقایی است؛ ضمن اینکه برخی 
ایرالین هایی که از پشــتوانه مالی برخی 
نهادها برخوردار هستند، نگرش بازرگانی 
به صنعــت هوانوردی نداشــته و همین 
موضوع سبب شده تا از مساله پُراهمیت 
بهره وری غافل باشند. به معنای دیگر از 
انجام سلســله فرآیندهایی که به کاهش 
هزینه ها و افزایش درآمدها منجر می شود، 

غفلت می کنند.

وضعیت ناوگان هوایی ایران نابسامان است؛

خوشحالی موقتی ایرالین ها، از گرانی بلیت

گردشگری

خدماتی که در 
مقابل این نرخ 

بلیت گران داده 
می شود، در حد 

ایرالین های رده چندم 
آمریکای التین یا آفریقایی 

است؛ ضمن اینکه برخی 
ایرالین هایی که از 

پشتوانه مالی برخی 
نهادها برخوردار هستند، 
نگرش بازرگانی به صنعت 
هوانوردی نداشته و همین 

موضوع سبب شده تا از 
مساله پُراهمیت  بهره وری 

غافل  باشند. 

در حالی که بیش از ۵۰ درصد ناوگان هوایی ایران زمین گیر 
است، مسئوالن وزارت راه معتقدند حفظ صنعت هوانوردی 
کشــور، از افزایش قیمت بلیت پروازها مهمتر است. در پی 
افزایش نرخ دالر و باال رفتن نــرخ بلیت پروازهای خارجی، 
شرکت های هواپیمایی نرخ بلیت پروازهای داخلی را هم گران 
کرده اند؛ به گونه ای که در حال حاضر، نرخ در مسیرهای پرتردد 
به شــدت افزایش یافته و مردم را دچار نگرانی و سردرگمی 

کرده است. 

ایسنا
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اقتصاد ایران
۰3
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بریتیش ایرویز : 
پروازهای این شرکت به 

تهران سود ندارد

 خطــوط هواپیمایــی »بریتیش 
ایرویز« اعالم کرد کــه پروازهای 
مسیر لندن - تهران از نظر تجاری 

توجیه اقتصادی ندارد.
خطــوط هواپیمایــی »بریتیش 
ایرویز« به همیــن دلیل تجاری و 
نداشتن توجیه اقتصادی ، پرواز خود 
در مسیر لندن - تهران را از مهرماه 

ادامه نخواهد داد. 
این شرکت هواپیمایی در بیانیه خود 
از اختالل به وجود آمده از مسافرین 
خود عذرخواهــی و اعالم آمادگی 
کرد که از طریق پیــدا کردن پرواز 
جایگزین، جلو انداختن تاریخ پرواز 
و یا استرداد هزینه بلیت خسارت 

واردشده را جبران می کند. 
بر اســاس این بیانیه، آخرین پرواز 
لندن به تهران 31 شــهریور مهر 
و از تهران به لنــدن اول مهر انجام 
می شود.  حمید بعیدی نژاد سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در واکنش 
به این خبر در پیامی در توییتر نوشته 
است: این تصمیم با توجه به تقاضای 
مســافرین این خط مستقیم مایه 
تاسف است. وی ابراز امیدواری کرد 
که شــرکت هواپیمایی ایران ایر با 
داشتن سه پرواز هفتگی مستقیم 
به لندن بتواند جــای خالی پرواز 

بریتیش ایرویز را پر کند. 

ایرنا
خـــبـــر
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چه می شود که یک شهر 
مناسب گردشگری 

می شود؟
گردشگری شهری، 
یکــی از مهم ترین 
مولفه های گردشگری در هر کشور است. 
پژوهشگران دانشگاهی در پژوهشی که 
در این خصوص انجام داده اند، ارایه الگویی 
برای توسعه پایدار این نوع گردشگری را 

دنبال کرده اند.

گردشــگری به عنوان یکی از مهم ترین صنایع 
توسعه پایدار در هر جامعه ای شناخته می شود که 
از تحرک باالیی در تغییرات اقتصادی، سیاسی، 

اجتماعی، شهری و محیطی برخوردار است.
تمرکز بر جنبه های مختلف صنعت گردشگری، 
همراه بــا برنامه ریزی هــای مدیریت محلی 
و ملی هــر جامعه ای، نقش بســیار مهمی در 
فرایندهای بین المللی و ملــی آن جامعه ایفا 
می کند. جاذبه های گردشگری به عنوان یکی 
از مولفه های اصلی توسعه گردشگری، به مثابه 
منابع خامی هســتند که بهره بــرداری بهینه 
از آن ها مســتلزم توجه بــه فرایندهای ایجاد 

ارزش افزوده در آن هاست.
در این میان، بر اســاس گفتــه متخصصین، 
گردشگری شــهری با دو انگیزه و هدف اصلی 
تجارت )اقتصاد( و فرهنگ شناخته شده است 
که شامل مسافرت به شهر با انگیزه های مختلف 
بر پایه جاذبه های گوناگون، امکانات و تسهیالت 

شهری که در شــخص ایجاد جذابیت و انگیزه 
می کند، هستند. گردشگری شهری به عنوان 
یکی از زیر بخش های مهم فعالیت گردشگری 
به میزان زیــادی مورد توجه قــرار گرفته و در 
فرایند جهانی شــدن، اهمیت روزافزونی یافته 
است. بازار گردشگری شهری، به سرعت درحال 
گسترش است و شرایط مطلوب بازار بسیاری 
از برنامه ریزان شــهری را به توسعه گردشگری 
به عنوان بخش مهمی از سیاست شهری دچار 

وسوسه کرده است.
در این خصوص، محققانی از دانشــگاه تهران 
دست به انجام پژوهشی زده اند که در آن سعی 
شده است الگویی برای توسعه پایدار گردشگری 

شهری ارایه شود.

   مقایســه ای میان الهیجان و چند 
شهر دیگر

در این تحقیق که با محوریت شــهر الهیجان 
در استان گیالن انجام شده است، پاسخ به این 
سواالت، هدف اصلی تحقیق بوده است: توان ها و 
چالش های پیشروی گردشگری شهر الهیجان 
کدامند؟ آیا شهر الهیجان می تواند در مواجه با 
رقبای منطقه ای به توسعه نقش و جایگاه خود در 

زمینه گردشگری شهری دست یابد؟
محققان برای این پژوهش کاربردی- توسعه ای 
که بــا روش توصیفی- تحلیلــی انجام گرفته 
است، پس از تشریح نقش و اهمیت گردشگری 
شهری از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، به 
بررسی توان ها و چالش های حال و پیش رو شهر 
الهیجان و ترسیم اهداف و راه های رسیدن به آن 
با استفاده ازنظر متخصصان و صاحب نظران امر 

پرداخته اند.
یافته های این تحقیق بیانگر آن است که از بعد 
اجتماعی و فرهنگی، شهرهای ماسوله و فومن، 
بزرگ ترین رقیب منطقه ای برای شهر الهیجان 
در زمینه گردشگری شهری محسوب می شوند. 
این دو شــهر با تاکید بر ویژگی های فرهنگی و 
همچنین، تبلیغات مناســب در کنار برگزاری 
مراسم های سنتی توانســته اند به موفقیت در 

زمینه گردشگری شهری دست یابند.
پس ازاین دو شهر، شــهر بندر انزلی باالخص 
درزمینه ابعاد اکوتوریسم به عنوان رقیبی جدی 
محسوب می شود. پس ازاین شــهر نیز رشت 

قرار دارد.
محقق اصلی این پژوهش، دکتر کرامت زیاری، 
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه 
تهران و همکارانــش می گویند: »درمجموع، با 
بررسی تمام شــاخص ها و ابعاد می توان گفت 
بزرگ تریــن رقیب منطقه ای شــهر الهیجان 
درزمینه گردشگری شــهری، شهر بندر انزلی 
است که با سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی 
و همچنین، چشم اندازهای زیبا و جذاب برای 
گردشگران توانسته به موقعیت مناسبی درزمینه 

گردشگری شهری دست یابد«.
این محققین می افزایند: »همچنین براســاس 
یافته هــای پژوهش مــا، مؤلفه وجــود مراکز 
اقامتی مناسب، کمیاب ترین، تقلیدناپذیرترین 
و غیرقابــل جایگزین ترین مزیــت الهیجان 
معرفی شــد. به عالوه، مولفه هــای وجود تنوع 
مراکز تفریحی گردشــگری در شهر الهیجان، 
وجود چشــم اندازهای زیبــا و منحصربه فرد و 
وجود بــازار محلی و مراکز خرید مناســب در 
 شــهر، باالتریــن تناســب راهبــردی را دارا 

هستند.
همچنین، مولفه های بهبود وضعیت اقتصادی 
کشور، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و سیاست های کالن کشور در دوری از اقتصاد 
تک محصولی دارای باالترین قدرت تاثیرگذاری 
هستند و مولفه های خدمات مناسب رفاهی و 
تفریحی در سطح شهر و وجود چشم اندازهای 
زیبا و منحصربه فرد دارای باالترین درجه ضرورت 

هستند«.
یافته های فنی این پژوهش که می تواند ضمن 
کمک به شناسایی بهتر مولفه های گردشگری 
شــهری در خطه شــمال، به عنوان راهبردی 
جهت ارائه الگوی توســعه پایدار گردشــگری 
شهری در کل کشور به کار گرفته شود، در نشریه 
»گردشگری شهری« که توسط دانشگاه تهران 

منتشر می شود، ارایه شده است.
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چهره ای عجیب برای سدان پرفروش کره ای؛ هیوندای النترا 2019 فیس لیفت
 C هیوندای النترا یکی از خودروهای نام آشنای کره ای برای ایرانیان است. این سدان کامپکت یا کالس
در سال 1990 متولد شده و تاکنون در شش نسل مختلف به خیابان ها راه یافته است.نسل اخیر النترا 
از سال 2015 بر روی خط تولید قرار دارد، به عبارت دیگر حدود سه سال از عمر این نسل سپری شده و 
طبق روال مرسوم کره ای ها زمان ارایه نسخه فیس لیفت فرا رسیده است. این اتفاق روز گذشته افتاد و 

هیوندای از فیس لیفت النترای ششم رونمایی کرد. کره ای ها بر خالف همتایان اروپایی خود، عالقه زیادی 
به ایجاد تغییرات گسترده در نسخه های فیس لیفت یا نسل های جدید محصوالتشان دارند.این مساله درباره 

النترای 2019 نیز صادق است، چرا که دامنه تغییرات زیاد بوده و پیدا کردن شباهت بین این نسخه و نسخه قبلی 
کاری دشوار به نظر می رسد. چنانچه از نمای روبرو به النترای 2019 بنگریم، چراغ های اصلی کشیده مثلثی شکل به همراه 

جلوپنجره بزرگ توجهمان را به خود جلب خواهد کرد. در این نما چراغ های مه شکن مثلی شکل نیز که در دو گوشه سپر جا خوش 
کرده اند، چشمان بیننده را به سمت خود فرا می خوانند. با توجه به تغییر شکل چراغ ها، اجزای دیگری مثل کاپوت و گلگیرها نیز، دچار 
تحوالتی شده اند. بطور کلی نمای جلویی النترا 2019 را می توان نتیجه بازی طراحان با انواع خطوط تیز و اشکال مثلی شکل توصیف کرد. در 
هر حال با تغییرات داده شده، النترای 2019 شخصیت و استایل جدیدی پیدا کرده و از آن چهره عبوس و اخموی پیشین فاصله گرفته است.
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استفاده از سیمکارت 
رایگان برای 

فعال سازی گوشی؛ 
از راه های دور زدن 

رجیستری 

از زمــان اجــرای طــرح 
رجیستری، اگر چه مسئوالن 
و مجریان اعــالم کرده بودند 
که احتمال تقلب وجود ندارد؛ 
اما ظاهرا افرادی توانسته اند 
روش هایی برای دور زدن آن 

پیدا کنند.
پــس از اجــرای کامل طرح 
رجیســتری، اخباری از این 
دســت که قاچاق گوشی به 
کشــور صفر شــد یا میزان 
واردات گوشــی به کشــور 
چندصد درصد افزایش یافت 
هرازگاهی منتشــر می شود. 
اما واردات گوشــی به شکل 
مســافری یــا فعــال کردن 
گوشی هایی که به روش های 
غیرقانونی به کشور وارد شده، 
شــاید به نام قاچاق خوانده 
نشــود؛ اما به هر حال از راه 

غیرقانونی وارد شده است.
با همه  این اوصاف، این روزها 
خبری در شبکه های مجازی 
دست به دســت می شود که 
حاکــی از کشــف روشــی 
تــازه بــرای دور زدن طرح 

رجیستری است.
از اوایــل اجــرای طــرح 
گوشــی های  رجیســتری 
موبایــل، امکان ثبــت تعداد 
زیــادی گوشــی بــا یــک 
ســیم کارت وجود داشــت 
کــه ایــن موضــوع باعــث 
سوءاستفاده های بسیاری شد 
و از اوایل مــاه جاری مصوب 
شد که با هر سیم کارت فقط 
امکان رجیســتر 10 دستگاه 
گوشی وجود دارد. با این حال 
قاچاقچیان کوتــاه نیامدند و 
روش جدیدی برای رجیستر 
گوشــی ها و دور زدن طــرح 

ابداع کرده اند.
شــیوه  کار بــه ایــن ترتیب 
اســت کــه فروشــندگان، 
ســیم کارت ۴۷00 تومانــی 
ایرانسل را به مشتریان خود 
به رایگان هدیــه می دهند و 
برای فعال سازی سیم کارت، 
از آنهــا می خواهنــد کپــی 
 کارت ملــی خــود را تحویل 

دهند. 
پس از دریافــت کارت ملی، 
فروشــنده  ســیم کارت بــه 
مشــتری اعــالم می کند که 
سیم کارت وی ظرف چند روز 
کاری آینده آماده می شــود؛ 
این درحالی است که پیشتر 
ســیم کارت فروخته شده در 
لحظه در اختیار مشتری قرار 

می گرفت.
پس از فعال سازی، فروشنده 
ســیم کارت را به واردکننده  
موبایل تحویــل می دهد و او 
گوشــی هایی را که به صورت 
قاچــاق وارد کرده، به اســم 
گوشــی مســافری رجیستر 
می کنــد و دیگــر گرفتــار 
تعزیرات و گمــرک و توقیف 
و قیمت گــذاری  گوشــی 

نمی شود.
فروشنده ســیم کارت هم از 
قاچاقچــی 50 هــزار تومان 
دریافت می کنــد و پس از دو 
یا سه روز، ســیم کارت هدیه 
را به مشتری تحویل می دهد.

زومیت
گــزارش
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درآمد 3.5 دالری 
نوکیا به ازای 

فروش هر موبایل 
5G

 

 احتماال هرکســی که اخبار تکنولوژی را دنبال می کند، حداقل بارها درباره نبردهای 
قضایی بر سر حقوق پتنت ها شــنیده؛ پتنت هایی که گاهی پول کالنی روانه جیب 
صاحبان خود می کنند و گاه به خاطر یک بی دقتی، میلیون ها دالر ضرر می زنند. اما 
حاال نوکیا و چند کمپانی دیگر در حال برداشتن گام هایی برای جلوگیری از تشکیل این 
پرونده های حقوقی در آینده هستند و هزینه خرید الیسنس تکنولوژی های 5G خود 
 5G را به صورت عمومی اعالم کرده اند. در ماه ژوئن بود که استانداردهای بین المللی
تعیین شد؛ استانداردهایی که تعیین می کنند شبکه های 5G و سخت افزارهایی که 
آنها را به اجرا در می آورند باید چگونه باشند. در تحقیق، توسعه و تعیین این استانداردها، 
کمپانی های وایرلس گوناگونی دخیل بوده اند که از جملــه آنها می توان به کوالکام، 
هواوی، اریکسون، سامسونگ و نوکیا اشــاره کرد. در ازای تاثیری که این کمپانی ها بر 
تعیین استانداردها داشته اند، هر یک سهم کوچکی از هزینه الیسنس تکنولوژی های 
5G را دریافت خواهند کرد. بنابراین شرکت هایی همچون اپل و گوگل به ازای فروش 
 5G هر دیوایس پریمیوم، هزینه اندکی بابت استفاده از پتنت های دخیل در تکنولوژی
موبایل خود می پردازند. هزینه الیسنسی که نوکیا از این پس دریافت خواهد کرد، 3.۴8 
دالر خواهد بود و اریکسون هم بسته به تکنولوژی های متفاوتش، بین 2.50 الی 5 دالر به 
ازای هر دیوایس دریافت می کند. کوالکام در این بین قصد دارد هزینه الیسنس خود را با 
 احتساب 2.2۷5 درصد از قیمت کل موبایل های تَک-ماد 5G، یا 3.25 درصد از قیمت 
موبایل های 5G چند-ماد دریافت کند. این رقم بسیار باالتر از سهم سایر کمپانی ها است، 
اما صرفا به موبایل های پریمیوم اختصاص دارد و کوالکام می گوید تولیدکنندگانی که 
موبایلی در بازه قیمت ۴00 الی 500 دالر عرضه کنند، به جای 16.25 دالر به ازای هر 

دیوایس، 13 دالر خواهند پرداخت.

مک مینی و 
مک بوک ایر جدید 
اپل به زودی عرضه 

خواهند شد

براساس یک گزارش جدید، مک بوک ایر و مک مینی جدید اپل در ماه اکتبر راهی بازار 
می شود؛ نسخه جدید مک بوک ایر قابلیت  هیجان انگیزی را به همراه خواهد داشت.

اپل اکنون با ارزش ترین شرکت جهان محسوب می شود؛ ارزش این کمپانی آمریکایی 
به یک تریلیون دالر رسیده اســت و جاه طلبی های اپل برای بهبود وضعیتش با عرضه 
محصوالت جدید ادامه خواهد یافت. کوپرتینویی ها در سال 2020 عینک های واقعیت 
افزوده معرفی خواهند کرد و در سال 2023 شــاهد ارائه Apple Car خواهیم بود. 
همچنین این شرکت وضعیت خود را در بازارهای مختلف از جمله رایانه های شخصی 
و گوشــی های موبایل با رونمایی از مدل ها بهبود خواهد داد. یکی از موردانتظارترین 
محصوالت اپل، نسخه جدید لپ تاپ های ارزان قیمت مک بوک ایر است؛ کوپرتینویی ها 
در طی چند سال اخیر روی سری »پرو« مک بوک های خود متمرکز بوده اند اما سری 
»ایر« را با مشخصات قدیمی همچنان به فروش می رسانند. ظاهرا امسال عضو جدید 
سری از مک بوک ایر معرفی خواهد شد که بخشی از قابلیت های دوست داشتنی مدل های 
پرو را به همراه دارد؛ از جمله این ویژگی  ها می توان به صفحه نمایش رتینا اشاره کرد که 
مک بوک ایر جدید از آن اســتفاده می کند. اپل تاکنون مک بوک های سری »ایر« را با 
نمایشگر رتینا ارایه نداده است. براساس گزارش تازه منتشر شده، اپل درنظر دارد تا نسخه 
جدید مک  مینی و مک بوک ایر را در اکتبر سال جاری میالدی ارایه دهد؛ بلومبرگ این 
اطالعات را فاش کرده است. کوپرتینویی ها معموال مک های جدید خود را در ماه اکتبر و 
پس از رونمایی از آیفون های جدید در ماه سپتامبر، ارایه می دهند. آن طور که اعالم شده 
است، مک بوک ارزان قیمت جدید اپل طراحی مانند مک بوک ایر خواهد داشت؛ هرچند 

حاشیه های اطراف نمایشگر باریک تر شده است و کم تر از ۴ پوند وزن دارد. 

تــــازه هـــا

Engadget
جی اس امخــبـــر

خــبـــر
جی اس ام

خــبـــر

برخی مسائل معمول دیگر 
در مورد فرسودگی شغلی، 
فقدان استقالل داخلی، 
تعهد، انگیزه و عالقه است. 
اما چون توجــه اکثر این 
تحقیقات به کارمندان در 
سازمان های بزرگ است، 
ما در مورد فرسودگی شــغلی در سایر 
کارمندان چیزهای کمــی می دانیم. در 
نتیجه تصمیم گرفتیم در مورد گروهی 
مطالعه کنیم که به نظر می رسد بیشتر در 
معرض فرسودگی قرار دارند: کارآفرینان. 
در واقع برخی شواهد نشان می دهد که 
کارآفرینان بیشتر در معرض فرسودگی 
شــغلی قرار دارند، چرا که آنها عموما به 
شدت به کارشــان عالقه دارند و از نظر 
اجتماعی بیشتر منزوی هستند، امنیت 
محدودی دارند و با نااطمینانی باال فعالیت 

می کنند.
ما مطالعه ای انجام دادیم تا دریابیم چه 
عواملی منجر به فرسودگی شغلی بیشتر 
بین کارآفرینان می شــود. به طور خاص 
نگاهی به این نکته انداختیم که آیا عالقه به 
شغل، تناسب شغلی و باورهای سرنوشت 
)باوری که یک حرفه کارآفرینی موفق به 
چه شکل مقدر شــده است( در احتمال 
تجربه فرسودگی شغلی در کارآفرینان 
نقش دارند یا خیر. مــا در مطالعه خود، 
تعدادی سوال پرسیدیم تا عالقه شغلی 
کارآفرینان، تناســب شــغلی، باورهای 
کاری و احتمال تجربه فرسودگی شغلی 
را اندازه گیری کنیم. تناســب شغلی را 
چنین تعریف کردیم که فرد مذکور تصور 
می کند شغل فعلی اش تا چه حد با شغل 
ایده آلش تناسب دارد. ما اشتیاق و عالقه 
شغلی را به عنوان داشــتن تمایل قوی 
برای کاری تعریف کردیــم که فرد آن را 
دوست داشته و مهم یافته است. هدف ما 
این بود تا فاکتور »شور و اشتیاق قلبی«  

)harmonious passion( را 
اندازه گیری کنیم که به این معنی است 
که شــغل فرد به او انگیزه می دهد؛ چرا 
که شغل مذکور برای او رضایت به همراه 
دارد و بخش مهمی از شخصیت اوست 
و فاکتور »شــور و اشــتیاق تحمیلی« 
)obsessive passion( کــه به 
این معنی است که شغل مذکور به دلیل 
موقعیت، پول و ســایر پاداش هایی که با 
خود به همراه دارد مهم اســت. در مورد 
باورهای کاری، سواالت ما طوری طراحی 
شده بود تا نحوه تفکر افراد در مورد تکامل 
شغل شان طی زمان را اندازه گیری کند. 
افراد به دو گروه تقسیم شدند: افرادی با 
طرزفکر منعطف؛ کسانی که باور داشتند 
یک شغل کارآفرینی می تواند طی زمان 
توسعه یابد و افراد با طرز فکر ثابت؛ کسانی 
که تصور می کردند یک قدم شــغلی هم 
درست و هم غلط است و اینکه موفقیت 
کارآفرینی هم می تواند مقدر شده باشد 
و هم نباشد. برای ســنجش فرسودگی 
شغلی، از افراد سواالتی نظیر موارد زیر را 
پرسیدیم: آیا با شروع روز جدید، احساس 
خستگی می کنند یا خیر؟ آیا به اهمیت 
کارشان شک می کنند یا خیر؟ و آیا وقتی 
کاری را در محیط شــغلی خود به انجام 
می رسانند، احساس نشــاط و شادمانی 
دارند یا خیر؟ همه سواالت تحقیق ما بر 

مبنای مقیاس های معتبر بود.
کارآفرینان در نمونه ما، به طور متوسط، 
بیان کرده اند که آنها برخی از ســطوح 
فرسودگی شــغلی را تجربه کرده اند. اما 
این فرسودگی شــغلی در برخی نسبت 
به سایرین بیشتر بوده است؛ 25 درصد 
کارآفرینان فرســودگی شغلی نسبی را 
احســاس کردند درحالی که در 3 درصد 
از آنها این فرسودگی بسیار قوی بود. ما 
دریافتیم که اکثریت کارآفرینان سطوح 
باالیی از تناسب شــغلی )26/ ۴ در یک 
مقیاس 5 امتیازی( گــزارش داده اند، در 
»شور و اشتیاق قلبی« امتیاز باال )9/ 3( 
و در »شور و اشــتیاق تحمیلی« میزان 
متوسط )58/ 2( و در باورهای سرنوشت 
۷9/ 2 را به دست آوردند. تحقیق ما نشان 
داد کارآفرینانی که امتیازهای باالیی در 
»اشتیاق تحمیلی« به دســت آورده اند، 
نســبت به افرادی کــه امتیــاز باالیی 
در»اشــتیاق قلبی« دارنــد، به احتمال 

بیشــتری تجربه فرســودگی شغلی را 
گزارش می دهند. برای برخی کارآفرینان، 
فرسودگی شغلی آنها منجر به یک نگرانی 
و استرس مداوم شد. همچنین دریافتیم 
که بین کارآفرینانی با »شــور و اشتیاق 
تحمیلی« افرادی با طرزفکر ثابت بیشتر 

مستعد این فرسودگی هستند.

   جنبه پنهان اشتیاق

بیایید نگاهــی دقیق تر بــه ارتباط بین 
اشتیاق و فرسودگی شــغلی بیندازیم. 
کارآفرینانی که ســطح باالیی از »شور و 
اشتیاق قلبی« را گزارش داده اند، تجربه 
سطوح باالیی از تمرکز، توجه و جذب در 
طول کارشان را بیان کرده اند. گرچه این 
کارآفرینان گفته اند که آنها اغلب احساس 
می کنند که کار تمام زندگــی آنها را پر 
کرده است اما به خودشان اجازه استراحت 

و انعطاف پذیری بیشــتر را نیز داده اند. 
عالوه بر این، آنها احساس می کردند که 
شغل کارآفرینانه شان به آنها اجازه می داد 
تا طیف متنوعی از تجربیــات جالب را 
به دست آورند. در نتیجه، دریافتیم که این 
کارآفرینان به احتمال به مراتب کمتری 
از احساس خستگی و فرسودگی شغلی 

رنج می برند.

   اهمیت طرز تفکر منعطف
یک طرزفکر ثابت رابطه بین تناسب شغلی 
و فرسودگی را تعدیل کرده است. معنای 
این جمله این است که کارآفرینان با یک 
طرزفکر ثابت، احساس تناسب شغلی را 
در خود بسیار سخت می دیدند که روی 
احساس اشتیاق آنها تاثیر می گذاشت و در 
نتیجه منجر به فرسودگی شغلی می شد. 
بیایید مجموعه ای از مثال ها از داده هایمان 
را قیاس کنیم تا ببینیم این مساله در عمل 
به چه شکل خواهد بود. پیتر یک کارآفرین 
است که سطح باالیی از تناسب شغلی و 
یک طرزفکر ثابت دارد. او کل زندگی خود 
را حول شغلش تعریف کرده است، چرا که 
باور داشت بودن در شغل ایده آلش چیزی 
بود که احتماال دوباره اتفاق نمی افتاد. این 

مساله پیتر را در سبک زندگی فعلی اش به 
عنوان یک کارآفرین غرق کرده بود و او 
چنان با کسب و کارهایش گرفتار شده بود 
که در نهایت منجر به فرسودگی شغلی او 
شد. بیایید پیتر را با سارا مقایسه کنیم که 
سطح باالیی از تناسب شغلی و طرزفکر 
منعطف را گزارش داده است. سارا ارزش 
چندانی به تناسب شغلی نمی داد؛ چرا که 
باور داشت بیش از یک حرفه کامل برای او 
وجود دارد. بنابراین گرچه او واقعا دوست 
داشت یک کارآفرین باشد اما کارآفرینی 
را به عنوان تنها موقعیت درســت برای 
خود نمی دید. این امر موجب شد سارا در 
مورد نحوه مشاهده شغل خود به مراتب 
منعطف تر شــود و منجر به این شد که 
او واقعا از شــغلش لذت ببرد و احتمال 
فرسودگی در او کمتر شود.در مجموع، 
یافته های ما نشــان می دهد که تناسب 
شغلی، اشــتیاق، طرزتفکر و فرسودگی 
شغلی به شدت به یکدیگر مرتبط هستند. 
درک این نکته که اشتیاق یک شمشیر 
دولبه است می تواند به کارآفرینان کمک 
کند تــا انگیزه ها و رفتــار کاری خود را 
بازبینی کنند، همچنین از اینکه خستگی 
به کارشان آسیب برساند جلوگیری کنند.

نارضایتی را به حداقل برسانیم؛

فرسودگی شغلی در کمین کارآفرینان

یک طرزفکر ثابت 
رابطه بین تناسب 

شغلی و فرسودگی 
را تعدیل کرده است. 
معنای این جمله این 
است که کارآفرینان 

با یک طرزفکر 
ثابت، احساس 

تناسب شغلی را در 
خود بسیار سخت 
می دیدند که روی 

احساس اشتیاق آنها 
تاثیر می گذاشت و 
در نتیجه منجر به 
فرسودگی شغلی 

می شد. 

در دنیای امروز همه ما با خطرات فرســودگی شغلی 
)burnout( آشنا هستیم. تحقیقات نشان می دهد که 
فرسودگی شغلی منجر به مشکالت مرتبط با کار مانند 
نارضایتی شــغلی، غیبت از کار، تصمیم گیری ناکارآ 
و جابه جایی کارمندان به عالوه مشــکالت مرتبط با 
سالمتی مانند افســردگی، بیماری های قلبی و حتی 

مرگ می شود. 
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برای برخی کارآفرینان، فرسودگی 

شغلی آنها منجر به یک نگرانی و 
استرس مداوم شد.

 همچنین دریافتیم که بین 
کارآفرینانی با »شور و اشتیاق 

تحمیلی« افرادی با طرزفکر ثابت 
بیشتر مستعد این فرسودگی

 هستند.

  Honor 8X 
هوآوی در دو 
نسخه عرضه 

خواهد شد

آن طور که پیداست، برند آنر درنظر دارد تا میان رده جدیدش یعنی 8X را در دو نسخه 
۷.1 اینچی و 6.5 اینچی عرضه نماید. هوآوی با عرضه محصوالت مختلف از سری نوآ، 
Y و ... تالش نموده اســت تا نظر افرادی را به خود جلب کند که به دنبال یک گوشی 
مقرون به صرفه هستند؛ در همین حال، برند آنر با ارایه میان رده های مختلف تالش دارد 
تا میزان فروش محصوالت دیگر سازندگان را کاهش دهد. مدت کوتاهی پس از اینکه 
اعالم شد 8X از سوی برند آنر در حال توسعه است، تصویر دیگری از این گوشی منتشر 
شده که نشان می دهد میان رده جدید برند آنر هوآوی در دو مدل راهی بازار خواهد شد. 
با فرض اینکه تصویر به دست آمده صحت داشته باشد، گوشی 8X نسبت به نسل قبل 
یعنی ۷X بزرگ تر به نظر می رسد و البته از گوشی Honor Note 10 کوچک تر خواهد 
بود. برای مقایسه، آنر ۷ ایکس از یک صفحه نمایش 5.93 اینچی استفاده می کند و آنر 
نوت 10 به نمایشگر 6.95 اینچی مجهز شده است. با مقایسه اطالعات منتشر شده با 
آنچه که پیش تر پیرامون این مدل شنیده ایم، عرضه 8X در دو مدل امکان پذیر خواهد 
بود؛ اسناد TENAA نشان می دهد که گوشی جدید برند آنر به نمایشگر ۷.12 اینچی 
مجهز خواهد بود و تصویر دیگری که از پنل جلوی این گوشی به دست آمده است، به 

صفحه نمایش 6.5 اینچی برای آن اشاره دارد.
با توجه به اطالعاتی که از TENAA به دست آمده است، گوشی 8X به دوربین دوگانه 
16 و 2 مگاپیکسلی مجهز خواهد بود؛ همچنین از یک دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی بهره 
می گیرد. حسگر اثرانگشت در میان رده جدید هوآوی در قاب پشتی تعبیه شده است و 
یک باتری ۴900 میلی آمپر ساعت، انتظارات را از گوشی 8X افزایش می دهد. با توجه 
به اطالعاتی که در اختیار داریم، این مدل سیستم عامل اندروید اوریو 8.1 گوگل را اجرا 

خواهد کرد. 



The architecture and the gilded decorations 
of the church’s dome are notable. Inside the 
church, there are inscriptions in Armenian 
which date back to 1627 and 1711. The 
inscriptions are installed in remembrance of 
those who performed charitable work for the 
church.
On the southern portal there is an inscription 
as follows:Pray for Khaje Petros, who was a 
good man, in the presence of God? He built this 
church by his own personal expenditure for the 
immortality of his name and his father’s name 
(Vali Jan) and his mother’s name (Shoushan) 
and his family’s name in 1077 (in the Armenian 
calendar which is 1627 in the Gregorian 
calendar).
The church has three parts:The entrance to a 
balcony which seems to have been a special 
place for engaging girls.The chapel, above 
which is the dome.The apse.The church has a 
rectangular plan. The doors are 31 m long and 
14 m high. Its dome is 26 in height. Opposite the 
church, there is a courtyard with two entrances.

St. Mary Church 
The St. Mary Church is the second oldest 
church in Isfahan located directly across from 
Bethlehem Church. This church has been built 
around Hakop Church, which is considered the 
oldest church in Isfahan. In 1606, Armenian 
immigrants who fled from Julfa in Nakhchivan, 
now an exclave of the Republic of Azerbaijan, 
and the Ottoman massacre of the early 1600s, 
settled on the southern bank of Zayandeh River. 
One of the first things these immigrants did was 
to build places of worship in their new home in 
the New Jolfa quarter. In 1613, the Armenians 
of Jolfa began the construction of this St. Mary 
Church. This rectangular Safavid era church has 

domed halls, a chief characteristic of Armenian 
architecture. The main dome of this church has 
four lightwells resting on wide pillars, which 
divide it into three sections. The altar of the St. 
Mary Church is located in the east and is flanked 
by the two chambers.  Brick and mud brick are 
the main material used in the construction 
of this church. Plaster has been used on the 
walls of the church which are decorated with 
paintings featuring biblical scenes.  The church 
also has two 300-year-old Venetian oil paintings 
hanging in its chapel. The St. Mary Church has 
a terrace with 20 pillars on three sides. These 
pillars have been adorned with colorful, glazed 
tiles. A bell tower was erected in the church in 
1848. There is a small chapel named Stephanos 
to the south of St. Mary Church. As this church 
has been named after the Virgin Mary, it has 
always been popular among the women of 
Jolfa who have for centuries come to it for 
prayers every Wednesday. On the Wednesday 
before Easter, it is the custom of the women 
of Jolfa to walk barefoot to this church. In the 
northern part of the St. Mary Church, there is 
another smaller church called Hakop, which 
was built in 1607 and is considered to be the 
oldest Christian place of worship in Isfahan. 
This church was shaped like a crucifix but lost 
one of its arms in 1843. The church has three 
domes with the middle one being the largest of 
the three. The church is made of mud brick and 
has a simple exterior. The walls of this modest 
church are covered in plaster.  Hakop Church 
has very simple tile work decorations. There are 
two Armenian inscriptions dating back to 1607 
above its entrance. St. Mary and Hakop Church 
Complex are registered National Heritage Sites.

Saint George Church 
Saint George Church or Gevork’s church in Jolfa 
was built in the Safavid era. The foundation 
stones of this church, which was constructed in 
1611, were taken from Etchmiadzin Cathedral 
in Armenia upon the order of the Safavid 
ruler Shah Abbas I (1571-1629). Because of 
these stones, Saint George Church is a sacred 
pilgrimage site for Armenians. The building of 
this rectangular-shaped church incorporates 
elements of Armenian and Iranian architecture. 
There is a beautiful piece of tilework depicting 
the Adoration of the Magi above the entrance 
of the church which was placed there in 1719. 
The wooden cross which once hung above the 
alter of the church has been moved to the Vank 
Museum due to its historical importance.

Vank Cathedral
The biggest of the churches of Isfahan, Vank 

Cathedral (Holy Savior Cathedral) was built 
by Armenians, who fled the Ottoman massacre 
of the early 1600s and found a new home in 
the city’s Jolfa quarter on the southern bank of 
Zayandeh River. 
About 150,000 Armenians fled from Julfa in 
Nakhchivan, now an exclave of the Republic 
of Azerbaijan, and settled in Isfahan in 1606, 
where Safavid monarch, Shah Abbas I (1571-
1629) gave them refuge and named their new 
home New Jolfa. One of the first buildings 
constructed by Armenian immigrants in New 
Jolfa was Vank Cathedral. The construction 
of this cathedral began in 1606 and it was 
completed in 1664. With its domed sanctuary, 
Vank Cathedral incorporates elements of 17th-
century Safavid and Islamic architecture. The 
interior of the cathedral is covered in fine oil 
paintings inspired by the works of Italian artists, 
gilded carvings, rich tile work and floral motifs 
in the style of Persian miniature paintings.  
The Cathedral also includes stones from the 
demolished churches of Julfa in Nakhchivan. 
One of the most outstanding features of this 
church is its Heaven and Hell mural. The blue 
and gold painted central dome depicts the 
Biblical story of creation and man’s expulsion 
from Eden. The exterior of the cathedral, unlike 
its interior, is made of brick and lacks any 
decorations. 
The cathedral complex includes a bell tower 
erected in 1702, a printing press established 
by Archbishop Khachatour Kesaratsi in 
1636, a library containing 25,000 volumes 
established in 1884 and a museum opened 
in 1905, which includes a series of paintings 
by European artists donated to the museum, 
handwritten manuscripts, edicts by Safavid and 
other Iranian monarchs about the Armenians 
of Iran, tapestries,  maps, photographs, 
Safavid costumes and items of ethnological 
significance, which display the different 
aspects of Armenian life. The bell tower was 
built in the courtyard during the reign of Sultan 
Husayn (1668-1726) and 38 years after the 
Cathedral. The tower, which was funded by an 
Armenian merchant, is located directly across 
from the entrance of the church. The graves 
of an Armenian soldier and a religious leader 
are located under this tower. The courtyard 
of the cathedral also houses a memorial slab 
erected in memory of the 1.5 million Armenians 
massacred in 1915. A number of famous 
Armenians including a few archbishops as well 
as European emissaries who passed away in 
Isfahan have been laid to rest in the cathedral’s 
courtyard.  

Churches Of Isfahan:Symbol Of Coexistence 
Of Christians And Muslims

Garmeh; Village At Heart Of 
Desert

Garmeh village is a popular tourist attraction situated 400 
km east of Isfahan at the heart of Iran. The village is a fantastic 
place to walk around; you can enjoy wandering in palm trees 
gardens. Climbing the nearest mountain or hill to have a good 
view over the village is also a wonderful things to do.
An Ancient castle, a cemetery, shrines, and an ossuary of 
Zoroastrians are the spectacular ancient attractions in 
Garmeh village. The Sassanid castle, which is located in the 
center of the village, is one of the most famous historical site 
in Garmeh village. The ancient castle and the mosque in the 
village are more thousand year’s old which are really worth 
seeing. The interesting thing about the village is a spring from 
which the cold water flows. When you stand in the water, little 
fish inside the spring will dance around your feet and create 
a very nice scene.
Maziar Residence; Fireplace (Ateshooni)
Garmeh village is tied with the name of Maziar. Maziar, along 
with his French wife and his parents, abandoned urban life 
and converted his ancestral house into a beautiful residence 
for desert-lovers.  
 Knowing the region and being a virtuoso, he reconstructed 
an old house and converted it into an ecotourism residence 
for desert lover; Maziar and his sympathetic friends caused 
tourism boom and also prosperity in surrounding villages. 
The name of this beautiful residence is Atashooni which 
means soiree around the fire. Ateshooni residence has seven 
beautiful decorated rooms. “I named this 400-year-old house 
Ateshooni which means soiree around the fire in Zoroastrian 
language. I have got the license of the eco-tourism residence 
12 years ago; during this time, many domestic and foreign 
tourists have come here and got familiar with the culture 
and nature of the area,” he said about this residence.The 
most interesting point is that this eco-tourism residence 
is registered in the world’s tourist guidebook, LONELY 
PLANET; today the tourists all around the world are in 
contact with Maziar Aledavood through LONELY PLANET.

Noghli Historic House: 
The Smallest House 
With The Qajar Dynasty 
Architecture

Noghli Traditional Touristic Residency,  including 
“Noghli Historic House” as the smallest house with 
the Qajar Dynasty architecture registered national 
code 10255 consists of : funnel, balcony, cellar, two 
small yards with 8 rooms and also “Rezvaniyan 
Historic House” with the architecture called Gowdal 
Baghcheh, having balcony, kitchen, dining room, 
cellar, an entrance vestibule with 7 rooms  , which 
totally means 15 rooms suitable to accommodate 
40 guests, hospitably welcomes you dear overlords.
Among the many hostels that you can find in Kashan, 
Noghli Hostel in Kashan or as the locals call it Noghli 
House is one of the most popular ones. The main 
reason behind the hostel’s popularity is its Hostel 
in Kashan very friendly and helpful staff; you 
cannot imagine how far they go to help the foreign 
tourists out in all sorts of problems they face on 
their trip. Generally speaking, people in Kashan are 
deservedly known for their hospitality and warmth. 
But in my opinion, Noghli Hostel in Kashan is home 
to the best examples of Persian Hospitality which 
is Iran’s number one tourist attraction.” Noghli 
Traditional Touristic Residency “ as a member of 
Iran local and cultural cluster,  observing the law  
and orders  tries to present a localized pattern in the 
field of culture, tourism, and industry considering 
the identity and  ethnic culture, and also to have the 
undying development and respecting local society.
Noghli Hostel in Kashan’s Location
Another factor that has contributed to Noghli Hostel 
in Kashan’s popularity is the very good location of 
this hostel. The location of this hostel in Kashan is 
so convenient that it gives you very easy access to all 
the tourist attractions in this small city.
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Bedkhem Church
The Bedkhem Church is an Armenian 
Apostolic church in the Julfa quarter in 
Isfahan, Iran. One of the most important 
historical churches of the city, it belongs to 
the Shah Abbas I era. The church is located in 
the Julfa square near Saint Mary Church. The 
Bedkhem church was built by an Armenian 
merchant named Khaje Petros. There are 
decorations and paintings on its walls 
depicting the life of Jesus. The 72 exquisite 
paintings, painted by Armenian artists, are 
presented in two rows. In the lower row the 
paintings are painted sequentially, but in 
the upper row, each painting is in a separate 
frame.

Rehnan 
neighborhood; 
place of 
making bread!

Rahnan is the 11th 
district of Isfahan which 
is located between 
Khomeini Shahr and 
the center of Isfahan, it 
was considered as an 
independent city and 
one of the Khomeini 
Shahr’s counties till 
2003.
According to the elders, 
Rahnan city had four 
castles in the past 
dating back to Sassanid 
era, nowadays no trace 
remained of those 
castles in the vicinity 
of Kohandezh. Jameh 
Qiblatain mosque 
and 2 small and big 
bathhouses adjacent 
to each other known 
as Chehel-Sotoun 
bathhouse are the only 
historical monuments 
of Rahnan.
According to the scroll 
of Sheikh Bahaie, 
Rahnan had 24 share 
from Zayande-Rood 
River. This area is 
located between 
Khomeini Shahr 
County and Isfahan city, 
which ends to Imam 
Khomeini Street from 
the east and to Jooy 
Abad area of Khomeini 
Shahr County from the 
west and northwest. 
From the south it 
leads to Kohandezh 
Street, and it also 
ends up to Babookan 
road from the north. 
Rahnan is connected 
with the neighboring 
areas through the five 
main streets of Sharif 
Sharghi, Derakhshan, 
Imam Reza, Shahid 
Beheshti, and 
Kohandezh square.  
Rahnan itself includes 
old neighborhoods like 
Chahar Shah, Zajan, 
Tahooneh, Mashadeh, 
and Drab-e Meidan, that 
each of them has many 
agricultural lands.
The etymology of this 
city is described in 2 
ways; in one of the old 
droughts, the required 
flour of the province 
was supplied form this 
area due to the high 
planting of wheat, so 
this region was called 
“Rah-e Nan” or “Rah 
Nan” which mean the 
place of making bread, 
and some people also 
believe that due to the 
good quality of the soil 
of this area and its good 
products, locals called 
“Re” for wheat and rice, 
so this area was called 
“Renan”.
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Design
The MateBook X Pro’s design keeps the 
premium feel of its predecessor alive, featuring 
an aluminum unibody design with diamond-
cut edges and a sandblast finish. This results 
in a laptop that undoubtedly looks luxe – and 
feels that way as well.
When closed, the MateBook X Pro is just 
4.9mm (0.19 inches) at its thinnest end, and 
14.6mm (0.57 inches) at its thickest. All the 
while, it weighs just 1.33kg (2.93 pounds), 
which – as Huawei is keen to point out – is 
lighter than the MacBook Air’s 1.35kg.
Clearly, this is a slim and light-enough 
laptop to comfortably carry around. Again, 
the MateBook X Pro comes in two colors, 
Space Gray and Mystic Silver, and both look 
gorgeous up close. Of course, you’ll have to get 
the priciest version if you want that silver color 
– at least in the US.
When using the MateBook X in the real world, 

the lightweight and portable chassis means 
it can comfortably be clasped in a hand while 
rushing from meeting to meeting. It also fits 
in most backpacks – and even some tablet 
compartments and sleeves. So, despite 
considerable power contained within, it 
remains incredibly mobile.
Another welcome touch is that the laptop 
opens without needing to hold down the 
bottom half. Simply wedge your thumb or 
finger under the top of the screen when closed, 
lift and, as if by Apple-magic, the laptop opens 
with no awkward clamshell fumbles.

Display
The -13.9inch IPS (in-plane switching) screen 
now has impressively thin, 4.4mm bezels 
surrounding it. This keeps the overall size of 
the laptop down to just under 12 inches wide. 
Huawei claims that the MateBook X Pro is 
the world’s first ‘FullView’ notebook, with a 
%91 screen to body ratio.In comparison, the 
original MateBook had a ratio of %84. We’re 
serious fans of screens with tiny bezels, so by 
giving over so much space to its display, the 
MateBook X Pro is undoubtedly eye-catching.
In fact, the bezels are so small that Huawei 
came up with a unique placement for the 
MateBook X Pro’s webcam: it’s actually in the 
keyboard beneath a key with a camera icon on 
it. Pressing the key depresses a latch that lets 
the 720p camera appear. 
This doesn’t really solve the whole ‘ChinCam’ 

problem we’ve seen on laptops like Dell XPS 
13. Rather, it exacerbates the issue with this 
new webcam position creating an all new 
'KnuckleCam' problem. Excited typing can 
result in rogue knuckles appearing on-screen 
and, unlike the camera on the XPS 13, the 
MateBook X Pro camera can't be tilted up or 
down.That said, the ability to completely hide 
away the webcam is excellent for privacy. In 
this way it feels like a more elegant and clever 
solution other thin-bezel laptops.Now, back 
to that display: it’s now a touchscreen with 
snappy response and Gorilla Glass protection 
to keep it from getting scratched. It also has a 
3K (3,000 x 2,000) resolution, which leads to a 
260 PPI (pixels per inch) pixel density. So, the 
display is plenty sharp, though you may notice 
that it is more ‘square’ than other laptops.
This is because it features a 3:2 aspect ratio, 
like the MateBook X before it, rather than the 
most common ratio of 16:9. So, it offers more 
vertical space than other laptops, which can 
help with productivity, though watching 
movies and TV on it will result in more 
pronounced black bars at the top and bottom 
of the display than most.
No matter what you use it for, the screen 
undoubtedly looks sharp and vibrant, with 
a 450 nit brightness able to combat some 
serious glare even at %50 brightness and 
1,500:1 contrast ratio for seriously deep 
blacks.
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EU Determined to Implement 
JCPOA‘s Economic Aspect: 
Austrian Envoy
The Austrian ambassador to Tehran underlined the importance 
of the European Union’s Thursday move to allocate 18 million 
euros (20.6$ mln) to support Iran, saying the EU is resolved 
to implement the “economic dimension” of the 2015 nuclear 
deal known as the JCPOA.   “EU is determined to implement the 
JCPOA‘s economic dimension by partnering with #Iran in its 
economic transformation to a vibrant private sector based SME 
economy,” Stefan Scholz said on his Twitter account on Friday.
In a press release on Thursday, the European Commission said 
it has “adopted a first package of 18€ million for projects in 

support of sustainable economic and social development in the 
Islamic Republic of Iran, including 8€ million assistance to the 
private sector.”
“Today's projects are the first of a wider package of 50€ 
million for Iran, aiming to support the country to address key 
economic and social challenges,” it said, adding, “They are part 
of the renewed cooperation and engagement between the 
European Union and Iran following the conclusion of the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).”
Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi, however, 
said the aid is related to Iran’s cooperation with the European 
Union and has nothing to do with the EU’s expected package 
of economic measures to save the JCPOA.The EU has vowed 
to counter Trump’s renewed sanctions on Iran, including by 
means of a new law to shield European companies from punitive 

measures.
Trump on August 6 signed an 
executive order re-imposing 
many sanctions on Iran, three 
months after pulling out of the 
Iran nuclear deal.
He said the US policy is to levy 
“maximum economic pressure” on 
the country.Trump also restated his 
opinion that the 2015 Iran nuclear deal 
was a “horrible, one-sided deal”.
On May 8, the US president pulled his country out of the 
JCPOA, which was achieved in Vienna in 2015 after years of 
negotiations among Iran and the Group 1+5 (Russia, China, the 
US, Britain, France and Germany).

The European Union agreed 18 million euros ($20.6 mln) in 
aid for Iran on Thursday, including for the private sector, to help 
offset the impact of U.S. sanctions and salvage a 2015 deal that 
saw Tehran limit its nuclear ambitions.The announcement 
is part of the bloc’s high-profile efforts to support the nuclear 
accord that President Donald Trump abandoned in May. It is 
part of a wider package of 50 million euros earmarked for Iran 
in the EU budget, Reuters reported from Brussels.The EU is 
working to maintain trade with Iran, which has threatened to 
stop complying with the nuclear agreement if it fails to see the 
economic benefits of relief from sanctions.
The bloc’s foreign policy chief Federica Mogherini said in a 
statement the bloc was committed to cooperation with Iran.
“This new package will widen economic and sectoral relations 
in areas that are of direct benefit to our citizens,” she said.
The bloc will spend 8 million euros on the Islamic Republic’s 
private sector, including assistance for small and medium-
sized enterprises and Iran’s Trade Promotion Organization.
A further 8 million euros will go to environmental projects 
and 2 million euros to fighting harm caused by drugs.n’s cities, 
indicating a 1% increase in terms of numbers. 

US lawmakers urge Treasury Dept. to 
cut off Iran from SWIFT
A group of US senators is urging the Department of the 
Treasury to cut off Iran’s financial institutions from Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
Senator Ted Cruz and 15 other senators said in a letter to 
Treasury Secretary .'We urge you to take all necessary steps 
to ensure the Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT) disconnects the Central 
Bank of Iran (CBI) and all other designated Iranian financial 
institutions,' the lawmakers said, according to Sputnik.
The senators said the Trump administration’s maximum 
pressure campaign against Iran will not succeed if the 
Iranian government remains connected to the SWIFT.The 
United States has authority to take such a decisive action 
against Iran under Section 220 of the Iran Threat Reduction 
and Syria Human Rights Act of 2012, the senators noted.
The measures allow the US president to impose sanctions 
on individuals providing specialized messaging services to 
the Central Bank of Iran and all designated Iranian financial 
institutions, pursuant to provisions in the Comprehensive 
Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 
and the International Emergency Economic Powers Act, 
the lawmakers said.The letter was signed by Senators 
Marco Rubio, Tom Cotton, John Barrasso, Mike Rounds, Ben 
Sasse, Roger Wicker, Cindy Hyde-Smith, Todd Young, Ron 
Johnson, Cory Gardner, Mike Enzi, Thom Tillis, Johnny Isakson, 
David Perdue, and Steve Daines.Iran is currently facing the 
reintroduction of US sanctions. The initial round of sanctions 
went into force earlier this month, while the second round is 
expected to take effect in the fall.

Flagship airlines British Airways 
and Air France have announced 
that they are to suspend all their 
direct flights to Iran, saying the 
route is “not commercially 
viable,” as the United States has 
re-imposed sanctions against 
the Islamic Republic prohibiting 
foreign businesses from operating 
in the country.“We are suspending 
our London to Tehran service as 
the operation is currently not 
commercially viable,” British 
Airways said in a statement on 
Thursday.
Back in May, US President Donald 
Trump announced that he would 
abandon the JCPOA, a landmark 

nuclear deal signed between 
Iran and six world powers -- the 
US, the UK, France, Russia, and 
China plus Germany -- in 2015. 
The controversial move did not 
go down well with the other 
signatories, which have made 
it clear that they would stay 
in the deal.Under the JCPOA, 
Iran agreed to limit parts of its 
peaceful nuclear program in 
exchange for the removal of all 
nuclear-related sanctions. On 
August 6, Trump, however, 
ordered all nuclear-related 
sanctions that were removed 
under the deal to be reinstated 
 immediately.

British Airways, Air France to halt direct 
flights to Iran next month

FOR
Incredibly 
slick, sensible 
design
Gorgeous, 
bright display
Strong 
all-around 
performance
Terrific 
battery life
AGAINST
No SD card 
slot
Clever 
webcam is 
still flawed
Mystic Silver 
is Core i7 only

US economy expected to 
slow, damaged by trade war: 
Reuters poll
US economic growth will 
slow steadily in coming 
quarters after touching 
a four-year high in April-
June, according to a Reuters 
poll of economists, who 
expect President Donald 
Trump’s trade war to inflict 
damage.
Boosted in part by $1.5 
trillion of tax cuts passed 
late last year, the US 
economy expanded at 
an annualized rate of 4.1 
percent in the second 
quarter, its strongest 
performance in nearly four 
years.
But the latest poll of more 
than 100 economists taken 
August 13-21 showed they 
expect the US economy to 
lose momentum and to end 
next year growing at less 
than half that rate.
The US economy was 
forecast to grow 3 percent 
in the current quarter and 
2.7 percent in the next, a 
slight upgrade from the 
previous poll.
But the short-term boost 
to growth from tax cuts 
was expected to wane. 
Economists trimmed their 
growth projections across 
most quarters next year 
leaving the outlook broadly 
unchanged and vulnerable 
to the trade conflict with 
China.
“The trade measures 
taken by the US so far and 
the retaliation by foreign 
governments will probably 
slow down the economy 
only marginally,” noted 
Philip Marey, senior US 
strategist at Rabobank.
“However, that could 
change in the case of a 
global trade war in which a 
range of foreign countries 
take protectionist 
measures aimed at the US, 
which is after all the party 
that is trying to change the 
status quo.”Nearly two-
thirds of 56 economists 
who answered an extra 
question said they have 
considered the impact of 
Trump’s expanding trade 
war in their US growth 
predictions. That was a 
nearly identical proportion 
to a poll of economists 
covering the euro zone 
published on Wednesday.
The remaining 20 said 
the trade dispute has 
had no influence on their 
forecasts but underscored 
the downside risk if trade 
tensions deepen. While 
Trump has said these trade 
tariffs will benefit the US 
economy, no economist 
polled by Reuters shared 
that view.
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Huawei has crafted a sleeper 
hit best laptop of 2018 with its 
MateBook X Pro, a surprisingly 
sublime marriage of function 
and form with few, if any, flaws 
to speak of for all audiences 
both professional and 
prosumer.

Meet 
2018’s 
first 
new best 
laptop : 
Huawei 
MateBook 
X Pro 

EU agrees 18 million euro 
development aid for Iran
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A seasoned analyst of Indian 
foreign affairs believes the 
strategic ties between the 
two countries will easily 
survive the hostilities 
and pressures by certain 
countries.
In an exclusive article 
penned for IRNA, Seema 
Guha , who is a veteran 
journalist and commentator 
on international affairs 
writing for leading Indian 
print media, observed 
that 'India’s ties with Iran 
have the stamp of history. 
Leaders of both countries 
have always emphasized 
their civilisational links.'
'Yet the relationship has 
been unable to achieve its 
true potential, despite the 
excellent political relations. 
Economic ties have 
suffered, mainly because of 
crippling sanctions the US 
had slapped on Iran for its 
nuclear program.' 
She said, 'Again when 
things were looking up 
and economic cooperation 
gathering momentum 
since the 2015 nuclear 
agreement, the US President 
Donald Trump, has not 
only walked out of the 
nuclear agreement, but has 
announced its first round of 
sanctions.'
Guha went on to note in her 
article, 'This has put India 
in a fix. Will it defy the US 
or give in to Washington’s 
pressure. Foreign Minister 
Sushma Swaraj had said at 
her annual news conference 
that Delhi respects sanctions 
placed by the UNSC and not 
bilateral sanctions imposed 
by individual governments. 
But will Delhi walk the 
talk? There are no clear 
indications yet. Countries 
do what is best for their 
self interest and India is 
no exception.'Elsewhere 
in her article the analyst 
wrote, 'India’s energy 
security is closely linked 
to Iran. India imported 4.3 
million barrels of crude oil 
per day in June, of which 
680,000 barrels per day 
came from Iran. But there 
are already indications that 
the government is planning 
to reduce imports of Iranian 
oil when the oil sanctions 
kick in this November. 
Washington’s decision 
to block international 
companies business with 
Iran, from US financial 
markets is a major obstacle. 
Unlike European countries 
like France, Germany, Delhi 
has not publicly spoken 
about defying the US ban on 
doing business with Iran.'

Iran’s defense hardware produced 
domestically
The Deputy defense minister said on Thursday that all defense 
hardware needed by the Islamic Republic of Iran are produced 
inside the country with no dependence on foreign states.
In a meeting with Yazd Friday Prayer Leader Ayatollah 
Mohammad Reza Nasseri-Yazdi late Thursday, Brigadier general 
Saeed Sha’banian added, “We are able to meet the country’s 
defense needs through reliance on local capacities.”
Referring to the eight-year Sacred Defense, he added, “At that 
time, no country was ready to sell Iran even barbed wire but 
today, we are among successful countries in the defense sector.” 
Some 5,000 industrial and knowledge-based companies are 
currently cooperating with Defense Ministry, he said, noting 
that the companies are producing defense equipment ordered 
by the ministry. Sha’banian further noted that Iran is in such a 
position to meet demands of other countries.Ayatollah Naseri, 
for his part, said that that’s for the efforts of the pious youth that 
Iran has achieved self-sufficiency in the field of defense industry.
US attorney general slams President 
Trump
US Attorney General Jeff Sessions has hit back at increasing 
pressure from the president after convictions of two former 
top Donald Trump aides.Sessions, who heads the powerful 
Justice Department, said on Thursday he will not allow political 
pressure to influence the work being done at the department.  
He said as long as he’s the attorney general, he will not allow 
the department to be pressured by political considerations.“I 
took control of the Department of Justice the day I was sworn 
in,” he said. “While I am attorney general, the actions of the 
Department of Justice will not be improperly influenced by 
political considerations.”The comments come after increased 
attacks on the attorney general by President Trump. The attacks 
come as two of Trump’s former associates were convicted of 
high-profile crimes.Trump has repeatedly criticized Sessions 
for not taking full control of the Justice Department and at times 
called him weak.In an interview aired on Thursday, Trump 
blamed him for the corruption at the Justice Department. "I 
put in an attorney general who never took control of the Justice 
Department. Jeff Sessions, never took control of the Justice 
Department. It's sort of an incredible thing," Trump said.
Google removes 58 accounts tied to 
Iran's disinformation campaign from 
YouTube, other sites
The search giant said in a blog post Thursday that it removed 58 
accounts with ties to Iran from YouTube and other sites.It follows 
similar takedowns by Facebook and Twitter, which earlier this 
week removed hundreds of accounts believed to be tied to an 
Iranian and Russian propaganda operations.Google is the latest 
Silicon Valley giant to find new evidence of misinformation 
campaigns by Iranian accounts. The search giant said it took 
down 58 accounts with ties to Iran Among the accounts Google 
deleted were 39 channels on YouTube that had 13,466 total 
US views, 13 Google+ accounts and six blogs on Blogger. 
Google said it had identified evidence that these actors were 
associated with Iran's state broadcaster, the Islamic Republic 
of Iran Broadcasting (IRIB), which 'disguised their connection' 
to the influence operation.The accounts are believed to have 
been engaging in 'politically-motivated phishing,' Kent Walker, 
Google's vice president for global affairs, wrote in the blog post. 
'In recent months, we've detected and blocked attempts by 
state-sponsored actors in various countries to target political 
campaigns, journalists, activists, and academics located around 
the world,' Walker continued. 

Google Cites CIA-Backed Firm in Ban 
of ‘Iran-Backed Accounts’

Google banned 58 accounts allegedly linked 
to Iran from its platforms on Thursday after 
"working closely with FireEye," a cybersecurity 
firm bankrolled by the US Central Intelligence 
Agency.
In a blog post, Google said it banned 39 YouTube 
channels, six blogs and 13 Google+ accounts. 
Between the 39 YouTube channels, videos had 
been viewed just 13,466 times, meaning that 
the reach of the alleged Iranian operation was 
minuscule, according to Sputnik.
Google followed in the footsteps of Facebook, 
which on Tuesday banned 652 pages, groups and 
accounts on its platforms, including Instagram. 
The reach of those entities, some of which were 
believed to be Russian-operated in addition to 
Iranian, was also very small. Twitter followed suit 
that same day, banning 284 accounts "engaging 
in coordinated manipulation," and saying in a 
statement, "it appears many of these accounts 
originated from Iran."
Google, like Facebook, worked with the CIA-
funded cybersecurity firm FireEye in identifying 
the accounts it removed. Twitter merely stated 
that it is "committed to engaging with other 
companies and relevant law enforcement 
entities.""We're still investigating, and we 
have shared what we know with the US and UK 
governments," Facebook's head of Cybersecurity 
Policy, Nathaniel Gleiche, wrote.According to 

Gleicher, the social media giant got a tip from 
FireEye, a cybersecurity firm that has received 
venture capital funding by the CIA since 2009.
The CIA's "not-for-profit strategic investor," 
In-Q-Tel, boasts of its "strategic partnership" 
with FireEye, calling it a "critical addition to 
our strategic investment portfolio for security 
technologies."The company was one of the few 
to actually forensically analyze the servers of the 
Democratic National Committee (DNC) after it was 
supposedly hacked in 2016 during the elections. 
But FireEye's methodology in attributing the 
"hack" to Russia has raised eyebrows among 
experts. FireEye CEO Kevin Mandia told the 
Senate Select Committee on Intelligence in March 
2017 that the company attributed the blame 
to Russia based on "deduction" and "process of 
elimination."A spokesperson for the company also 
told Defense One that the hackers "wanted experts 
and policymakers to know that Russia is behind 
it," which seems like an odd aim given that since 
the inauguration of US President Donald Trump, 
Russia has been sanctioned 217 times and has 

had diplomats expelled from the US, in addition 
to seeing heightened military posturing along its 
borders.
Like Facebook's previous bans of "Russia-linked 
accounts" and accounts displaying activity 
supposedly consistent with the alleged Kremlin-
run Internet Research Agency troll farm, many of 
the pages identified by FireEye are left leaning and 
anti-Trump, according to a Thursday release from 
the cyber firm.
"We assess with moderate confidence that this 
activity originates from Iranian actors," it said. 
Those accounts included Liberty Front Press, 
Berniecrats, US Journal, Real Progressive Front, 
The British Left, Critics Chronicle, Instituto 
Manquehue and some social media accounts 
boosting their posts while pretending to be real 
people, among others.

One of those allegedly fake real people, in a tweet 
highlighted by FireEye, called for a boycott of the 
Hajj, accusing Saudi Arabia of using pilgrims' 
money to "kill and displace" people in Yemen.

Indian analyst:

India-
Iran will 
survive 
hostile 
pressures

Google followed in the footsteps of fellow 
tech giants Twitter and Facebook by 
blacklisting accounts a CIA-backed 
cybersecurity firm claims with 
“moderate confidence” are linked to 
Iran’s government.

18mln Aid for Iran Not Part of 
EU Package for Saving JCPOA: 
Spokesman
Iranian Foreign Ministry Spokesman Bahram Qassemi said the 
European Union’s Thursday move to allocate 18 million euros 
(20.6$ mln) to support Iran has nothing to do with the EU’s expected 
package of economic measures to save the 2015 nuclear deal.
In remarks released early on Friday, Qassemi said the European 
Commission has allocated the 18€ million fund to help implement 
development projects in Iran, adding that it is the first part of the 
commission’s 50€ million in aid for Iran.
“This budget is related to Iran's cooperation with the European 
Union, and it has nothing to do with the EU’s economic package 

planned to be proposed within the framework of the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) to counter US sanctions 
against Iran,” the spokesman said.
The remarks came after some Western media reports claimed that 
the EU’s package of 18 million euros is to “help offset the impact of 
US sanctions and salvage” the nuclear deal between Tehran and 
world powers.
In a press release on Thursday, the European Commission said it 
has “adopted a first package of 18€ million for projects in support 
of sustainable economic and social development in the Islamic 
Republic of Iran, including 8€ million assistance to the private 
sector.”
“Today's projects are the first of a wider package of 50€ million for 
Iran, aiming to support the country to address key economic and 
social challenges,” it said, adding, “They are part of the renewed 

cooperation and engagement 
between the European Union and 
Iran following the conclusion of 
the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).”
The EU has vowed to counter 
Trump’s renewed sanctions on 
Iran, including by means of a new 
law to shield European companies 
from punitive measures.
Trump on August 6 signed an executive 
order re-imposing many sanctions on Iran, three m o n t h s 
after pulling out of the Iran nuclear deal.
He said the US policy is to levy “maximum economic pressure” on 
the country.

US National Security Adviser John 
Bolton says he has raised the issue of 
tightening economic sanctions against 
Iran with the head of Russia’s National 
Security Council, but provided no 
details.
Bolton made the remarks at a news 
conference on Thursday after more 
than five hours of talks with Nikolai 
Patrushev in Geneva.
He also said they had discussed a 
phased withdrawal of Iran’s presence 
in Syria during the talks. “Our objective 
is that all Iranian forces return to Iran... 
And we talked about a variety of ways 
in which it might be accomplished 

through a series of steps.”
Bolton, one of the Trump 
administration’s leading hawks in 
dealing with Iran, said that following 
the US withdrawal from the 2015 
nuclear deal with Iran, the Trump 
administration’s objective was to “put 
maximum pressure on the regime” by 
making sanctions “more extensive and 
more effective.”
This week, Bolton held talks with 
Israel’s Prime Minister Benjamin 
Netanyahu in Jerusalem al-Quds, 
where he said on Wednesday that 
Washington is prepared to use 
sanctions to drive Iranian oil exports 

down to zero. He said that what “we 
want is massive change in the regime’s 
behavior.”
“We are going to do other things to 
put pressure on Iran as well, beyond 
economic sanctions," he added.  
Trump pulled the US out of the 2015 
landmark nuclear deal between Iran 
and six major world powers in May 
and then signed an executive order 
earlier this month reimposing many 
sanctions on Iran to levy "maximum 
economic pressure" on the Islamic 
Republic to renegotiate the deal and 
to end Tehran’s what Washington 
calls interference in Yemen, Syria and 

Lebanon. 
Iran denies any meddling in the 

internal affairs of these countries.
While signing the executive order, 
Trump repeated his opinion 
that the international nuclear 
agreement with Iran, known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), was a "horrible, one-sided 
deal."

US raises the issue of tightening Iran sanctions with Russia: Bolton
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Russia respects Iran›s steps to provide its 
security in Syria
 Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov has 
said that Iran›s presence in Syria is at the invitation of this 
country’s lawful government and that Moscow respects 
Tehran›s steps to provide its security in Syria.Iran is 
present in Syria at the invitation of its legal authorities, 
but there is space for work in this issue, Ryabkov, who 
took part in the negotiations between Russian Security 
Council Secretary Nikolai Patrushev and the United 
States National Security Advisor John Bolton, told TASS 
about it .‹We treat with great respect Iran’s steps to 

provide its own security and actions, including on Syria 
at the invitation of this country’s lawful government. 
However, this does not mean that there are no prospects 
or space for further work in this sphere,› the Russian 
deputy foreign minister said. He added that the issue 
of Iran’s presence in Syria was discussed in the broader 
context of the situation in the Middle East and in Syria. 
‹We’ve got many inconsistencies with the Americans in 
this area,› the senior diplomat noted. ‹Approaches are 
directly opposite in some cases, but here as well, which 
is important, there are grounds for continuing dialogue 
regarding Syria.



Eu Agrees 18 Million Euro 
Development Aid For Iran

Media across the globe in their reports have given wide 
coverage to the 31st edition of International Film Festival 
for Children and Youth.Asian,  European, Arab, Kurdish  and 
other regional media outlets, including Al Jazeera, Alhayat, 
Teleghraph, Al Mayadeen, Algerian Reporters, Palestine 
News Agency, Algerian Reporters, Algeria Press Service, 
Bawabt Sharq, Alahdath, Alwaan Press, Alwast, Alahdath 
News, Syria newspapers and news media, Almadenah, 
Alseyassi, Alhuura, Alshaml News, Alwatan Voice, Taayf, 

Syrian Masah, Iraq’s Sotal, Lebanon’s  Shashat, Tahawolat, 
Times of News, Manber, Mustaqila, Veto, Almowaten, 
Aleshraq, Egypt Post, Jazairess, Ahwal Elbelad, KHAK TV,  
NRT, Aga Press, PUK MEDIA, Xendan, Emrro, Bas News, 
Zagros, Zhyan, Chra, Dengekan, Kurdi Post and etc have 
all given wide coverage to the festival.The website of the 
festival is available in Persian, English, Arabic, Kurdish 
languages and several teams comprising numerous 
translators and journalists are covering the reports of 
this prestigious international cinematic event on daily 
basis. Presided by Alireza Reza Dad, the 31st edition of 
International Film Festival for Children and Youth is slated 
for August 30- September 5 in Isfahan Provinc

Iran's legal challenge 
against renewed sanctions 
by the United States goes 
before the UN's top court 
Monday, as Tehran seeks 
to avert painful punitive 
measures that could hurt 
its economy, AFP reported 
on Friday.Tehran filed a 
suit against US President 
Donald Trump's decision 
to re-impose economic 
sanctions at the Hague-
based International Court 
of Justice last month.After 
unilaterally pulling out 
of a historic nuclear deal 
in May, Trump began a 
first round of sanctions on 
the country early August.
And a second round is set 
to come into effect early 
November, this time 
blocking Iran's valuable 
oil and energy sales.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:08:33  
Noon call to prayer : 
13:05:26  
Evening call to prayer: 
19:55:14   

High: 36 ° c
Low: 17 ° c

5000 Rials

The director of the 13th municipal district of Isfa-

han announced the holding of “a day without 

cars celebration” in the cultural passage of 

Azadegan Avenue.
Mohammad Sherfa said: "In this project, with the 
cooperation of the Transportation and Traffic Department 
of Isfahan Municipality, Azadegan Street in Dastgerd 
neighborhood is closed for all cars. “in this event, happy 
hour specials including street theatre about topics such as 
culture, traffic, reducing energy consumption, traffic park, 
sport games, reading competitions, paintings for children 
and face paintings,” director of the 13th municipal district 
of Isfahan continued.
Referring to the objectives of the project, Sherafa said, 
"In line with the policies of the municipality of Isfahan to 
create vitality throughout the city, the Cultural- Social & 

Sport Organization of the municipality has organized a 
project called the project of Neshatestan that all the 15 
municipal districts have to hold the event. He added, "In 
this regard, the municipalities of all districts  should select 
one of the streets of their own region to hold numerous 
recreational and cultural and programs to create vivacity 
in the society.”

 Car-free-days again in Isfahan

UN court 
hears Iran's 
challenge 
against US 
sanctions

Google Cites 
CIA-Backed 
Firm in Ban of 
‘Iran-Backed 
Accounts’
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Huawei MateBook X 
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"So far, 27 small-scale power stations have in-

stalled with the coordination of Isfahan Elec-

tricity distribution companies into the buildings, 

the roofs, the yards of the municipality; each of these power 

stations produce 3-4 kilowatts," the director of optimization 

of renewable energy organization of Isfahan municipality 

said.
 "Nowadays, there are some problems related to the 
reduction of energy resources around the world, but 
developed countries try to use less fossil fuel and use 
more renewable energies; Iran  is no exception in this 
regard, and has taken good measures to use renewable 
energies," Amir Hossein Malekpour said. 
"Isfahan is ready to expand every kind of renewable 
energies by having more than 300 sunny days annually, 

windy areas, many ranches, and an automated system for 
waste collection," he added.
"In the first step, photovoltaic panels were installed at 
the top of the urban lights in the city's parks; these panels 
receive the solar energy during the day, and store it in the 
battery installed in its lower part, so that it will transform 
the stored energy to the light energy during the night," he 
continued. 
"As technology progresses, Isfahan municipality takes 
more effective measures regarding the integrated power 
plant in the parks.  For example, 2 kilowatts power station 
samples has been installed in Boustan-e mellat,  Abshar 
park, Kowsar park," he said.
"Due to the fact that Isfahan is not windy, only one wind 
turbine has been installed in the windiest area of Sofeh 
Mountain symbolically that produces 620 kilowatts 
energy daily," he also said.

27 small-scale power stations to launch in 
Isfahan municipality buildings
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 New issue of Sepahan Tourism  
Monthly (Kooleh) Released

A Journey to the Heart of  Traditions

Baba Rukn al-Din: Turquoise Jewel of Takhte Foolad
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