
تدریس داروسازی 
ایران در غرب! 

5 شــهریور ماه روز داروسازی  
مصادف با سالروز والدت زکریای 
رازی اســت. در حالی که تعداد 
بسیاری از داروهای بیماری های 
خاص در کشورمان از کشورهای 
 اروپایــی وارد مــی شــود ، در
 دانشــگاه هــای اروپایــی از 
دست نوشــته ها و کتب نوابغ 
 ایرانی چــون زکریــای رازی و 
ابو علی سینا استفاده می شود! 
می گویند زکریا چــراغ خود را 
 در چراغــدان بــر روی دیــوار 
می نهاد و کتاب خــود را بر آن 
دیوار تکیه می داد و به خواندن 
می پرداخت تا اگر خــواب او را 
دررباید ، کتاب از دستش بیفتد 
و بیدار شود و به مطالعه خود ادامه 
دهد و این امر ، چشم او را معیوب 
ســاخت و انجام کار او به کوری 
کشیده شد . هرچند دانشجویان 
ایرانی در حال حاضر نیز بسیار 
سخت کوش هستند اما اگر رویه 
زکریــای رازی را پیش گرفته 
بودند و یا حداقــل 1 درصد راه 
ایشان را ادامه داده بودند ما اکنون 
مجبور به واردات بــی رویه دارو 

نمی شدیم. ...

بازار طال و سکه 97/6/4 ساعت 15:05
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,466,0003,451,000قدیم

سکه طرح 
3,877,0003,871,000جدید

1,736,0001,756,000نیم سکه

906,000901,000ربع سکه

496,000496,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18295,490295,490 عیار

یک گرم طالی 
19311,880311,880 عیار

یک گرم طالی 
24393,990393,990 عیار
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ادامه در صفحه 

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه:

رکوردهای جدیدی در تولید 
فوالد ثبت خواهد شد

مدیر روابط عمومی فــوالد مبارکه گفت: با 
افتخار به نمایندگی از همکاران فوالد مبارکه 
اعالم می کنم که به لطف الهــی در ماه های 
پیش رو باالترین رکورد تولید را ثبت خواهیم 
کرد و به صورت عملیاتی جــواب تهدیدات 

دشمنان را خواهیم داد.
به گزارش روابــط عمومی فــوالد مبارکه، 
نمایشــگاه فوالد و متالورژی مشــهد با 5۰ 
شــرکت داخلی و نمایندگی هــای 15 برند 
خارجی محصوالت از ۲5 تا ۲۸ مرداد در محل 
دائمی نمایشــگاه بین المللی مشهد میزبان 
فعاالن اقتصــادی، تجــار، تولیدکنندگان و 
بازرگانان داخلــی و خارجــی در این حوزه 

بود. ... 

        در طول سال های گذشته رشته هایی را برای دانشجویان تعریف کردیم که هیچ سنخیت و تناسبی با بازار کار کشور نداشته و تا سال ها در این رشته ها دانشجو پذیرش کردیم به همین دلیل 
امروز با جمعیت باالی  فارغ التحصیالن بیکاری روبه رو هستیم که بازار کاری برای خود متصور نیستند.

قیمت 500 تومان

رشته هایی که با بازار کار تناسب ندارد؛

فارغ التحصیالن، قربانی رشته های بیکار!

نایب رییس مجمع واردات: 

غیر از موبایل و خودرو 
بقیه کاالهای وارداتی با ارز 

دولتی، کجا رفته اند؟!
نایب رییس مجمع واردات، اعتراضاتــی را در رابطه با ارزهای دولتی 
اختصاص یافته به واردکنندگان، مطرح و اعالم کرده که غیر از خودرو و 
موبایل، سرنوشت بقیه  ارزها چه شده است. دو نرخی شدن قیمت ارز نه 
تنها به اقتصاد کشور کمک نکرد، بلکه باعث بروز مشکالت بزرگی شد 

که از چند ماه پیش تاکنون بازار کشور را مختل کرده است. ...



تدریس داروسازی ایران 
در غرب!

ادامه از صفحه یک:
... البتــه نباید شــیوه تدریس در 
دانشگاه های کشــور را در جریان 
عقب ماندگی صنعــت دارویی در 
کشــور نادیده گرفــت. وقتی در 
 دانشــگاه های ما تعدادی اســتاد 
غربی مآب مشغول تدریس هستند 
و تنها به فکر ادای کلمات التین بین 
تدریس خود هستند تا دانشجویان 
به علم بی نهایت آنهــا پی ببرند و 
مدام بی اســتعدادی دانشجویان 
را به رخشــان می کشــند، اوضاع 
داروسازان کشور بهتر از این نخواهد 

شد! 
 هر چنــد در ســال هــای اخیر 
تالش های قابل تقدیری در جهت 
پیشرفت علم داروسازی شده است 
اما جریان اخیر قیمت دالر نشــان 
داد وابستگی کشــور ما در صنعت 
داروسازی به کشورهای غربی بسیار 
زیاد است. البته یکی از دانشجویان 
داروســازی می گفت: ما به فرمول 
بسیاری از داروهای وارداتی دست 
پیدا کرده ایم امــا نتایج آن تنها به 
مقاله یا پایان نامه ای تبدیل شده 
و در قفسه کتابخانه دانشگاه های 

خاک می خورد.
به نظر می رسد داروسازی جهانی 
به طرف اســتفاده از فرآورده های 
طبیعی و استفاده هرچه بیشتر از 
منابعی که جهان آفرینش در اختیار 
جوامع قرار داده است، پیش خواهد 
رفت. اگرچه داروسازی شیمیایی و 
تلخیص ملکول ها و ... جزو منابعی 
به شــمار می رود که داروسازی را 
توسعه داد اما طبیعت نیز در آینده نه 
چندان دور زمینه های الزم را برای 
تحوالت تازه در داروســازی فراهم 

خواهد آورد. 
در انگلســتان درصد قابل توجهی 
از بیماران خاص )سرطان، دیابت، 
ایــدز، قلبــی عروقــی، روانی( و 
سالمندان در حال استفاده از طب 
ســنتی و مکمل هســتند. میزان 
استفاده مردم آمریکا از طب مکمل 
بین سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷، به 
یک و نیم برابر افزایش یافته است؛ 
این در حالی ست که این میزان در 
مورد مراجعه به پزشــکان عمومی 
در محدوده زمانی مذکور، تغییری 
نکرده است. اما در ایران این جریان 
دقیقا بر عکس است. مردم به دلیل 
حمایت نشدن طب سنتی و مکمل 
و به دلیل تبلیغات سویی که بر علیه 
این طب می شــود از طب سنتی 
استفاده بهینه نمی کنند. در صورتی 
که اگر قرار باشد صنعت داروسازی 
و طب در کشور پیشرفت کند باید 
بر پایــه علم بیش از25۰۰ ســال 
ایرانی تکیه کرد . در اکثر کشورهای 
توســعه یافته، طب سنتی در ابعاد 
مختلف تحت حمایــت دولت قرار 
گرفته و ســهم خوبــی از تامین 
سالمت مردم را در سیستم سالمت 
کشور به عهده گرفته است. از دیر باز 
طب سنتی روش خود درمانی مردم 
بوده است و لذا برایشان به سادگی 
قابل پذیرش خواهد بود. طب سنتی 
جزیی از فرهنگ مــردم بوده و در 
حل بعضی مسائل فرهنگ سالمت 
نقش مهمی دارد. معرف ، توسعه و 
ترویج  طب سنتی احترام به فرهنگ 
و میراث مردم در سراسر جهان است 
و از نقطه نظر اجرایی مهمترین دلیل 
قانع کننده برای توسعه بنیادی طب 
سنتی این است که اگر بخواهیم از 
روش های قابل قبول ، امن و دارای 
توجیه اقتصادی استفاده کنیم  طب 
سنتی یکی از مهمترین راه ها برای 
رسیدن به پوشش بهداشتی برای 
همه جهانیان بــه خصوص مردم 
 ایران که تاریخ پزشکی غنی دارند،

 است.

اقتصاد استان
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گرانی ارز، تولید فرش را به شدت کاهش داد
رییس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف اصفهان گفت: تا کنون 5۰ درصد از کارگاه های فرش بافی 
استان تعطیل شده اند و با استمرار شرایطی چون افزایش نرخ تعرفه ها، افزایش نرخ ابریشم و... تا شش ماه 

آینده تولید فرش به کمترین میزان خود خواهد رسید.
سعید عصاچی گفت: اگرچه افزایش نرخ ارز تا حدودی در رونق بازار فرش تاثیر گذار بوده ولی تاثیرات 

منفی گرانی ارز بر این بازار، بسیار بیشتر بوده است. وی تصریح کرد: ابریشم از مواد اولیه و اصلی در تولید فرش 
دستباف بشمار می آید که وارداتی و قیمتش تحت تاثیر نرخ ارز است و اکنون این ماده اصلی عالوه بر گرانی 

چند برابری، کمیاب هم شده است. واضح است با وجود افزایش نرخ ابریشم، نرخ نهایی فرش هم گران تر شده است.
این فعال صنعت فرش خاطر نشان کرد: ابریشم جزو کاالهایی است که با تعرفه 2۶ درصدی و ارز آزاد وارد کشور می شود از 

این رو خرید آن با نرخ گران برای تولید کنندگان بدون صرفه است و از سویی هم مشتریان به دلیل نرخ گران، استقبالی از خرید فرش نمی کنند.
وی در رابطه با تاثیر این شرایط بر رونق صادرات گفت: در دو ماه ابتدایی امسال به دلیل ارتباط با آمریکا صادرات خوبی به این کشور انجام شد 
ولی پس از آن با شروع دوباره تحریم ها صادرات به این کشور که از خریداران اصلی فرش دستباف ایران بود قطع شد. اکنون فرش ایران به 

کشورهایی چون آلمان، ایتالیا، چین، روسیه و دبی صادرات می شود ولی به میزانی نیست که رونق دهنده بازار فرش باشد.

احتمال چند نرخی شدن خدمات سالمت
رییس  نظام پزشکی اصفهان گفت: چنانچه شرایط فعلی ادامه یابد و در زمینه افزایش دستمزد پزشکان 
برنامه ریزی الزم صورت نگیرد، جلوگیری از چند نرخی شدن تعرفه خدمات سالمت بسیار مشکل خواهد 
بود.عباسعلی جوادی در نشست مطبوعاتی که به مناسبت روز پزشک برگزار شد، اظهار کرد: در حال 
حاضر ۱2 هزار نفر عضو نظام پزشکی اصفهان هستند که از این تعداد حدود هفت هزار و 5۰۰ نفر پزشک و 

مابقی را داروسازان، دندان پزشکان، فیزیوتراپ ها، ماماها، کارشناسان تغذیه، شنوایی سنجی و مشاغل دیگر 
تشکیل می دهند. وی در ادامه به کنترل شدید دریافت های غیر متعارف در سال های اخیر اشاره کرد و افزایش 

قیمت برخی تجهیزات پزشکی را ناشی از تغییر قیمت دالر دانست و تصریح کرد: بسیاری از مواد مورد نیاز باید با 
ارز دولتی تهیه شوند، در غیر اینصورت  شاهد افزایش قیمت برخی از تجهیزات پزشکی خواهیم بود، اما این روند افزایش 

قیمت ها ربطی به دستمزد پزشکان ندارد و در زمینه خدمات رسانی به مردم، مشکلی ایجاد نمی کند. همچنین غالمحسین صادقیان 
عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان نیز در ادامه با تاکید بر ضرورت پرداخت مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان تامین اجتماعی گفت: 
با توجه به مطالبات هفت ماهه داروخانه های طرف قرارداد از این سازمان، اگر ۷5۰ داروخانه اصفهان با مشکلی روبه رو شوند ۴ میلیون و ۸۰۰ 

هزار نفر در تامین داروی خود با مشکل مواجه خواهند شد.
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حمل و نقل

مدیركل راهداری استان اصفهان خبر داد:
افتتاح 60 پروژه  راهداری و حمل و نقل جاده ای در اصفهان

مدیركل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان از افتتاح 60 پروژه  
راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان خبــر داد و گفت: این پروژه ها به 
مناسبت هفته دولت با اعتباری بالغ بر هزار ميليارد ریال در حوزه راهداری، 
حمل و نقل، مجتمع های خدماتی رفاهی و سامانه های حمل و نقل هوشمند به 

بهره برداری می رسد.

مهدی خضری پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن تبریک به مناســبت 
فرارســیدن هفته دولت اظهار کرد: براساس برنامه های اســتراتژیک و اولویت های 
تعریف شده در این اداره از جمله ساخت، ترمیم و اصالح شبکه راه های استان اصفهان 
به ویژه اصالح نقاط حادثه خیز، کلنگ زنی مجتمع های خدماتی، رفاهی و راه اندازی 
مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین و نیمه سنگین برای حفاظت از محیط 

زیست و تقویت ایمنی خودروها در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به مشکالتی که امروز گریبان گیر پروژه های زیرساختی کشور است، افزود: 
با تالش های انجام شــده در مجموعه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان، تعداد زیادی از پروژه های تعریف شده از هفته دولت سال گذشته تاکنون به 

سرانجام رسیده و امروز شاهد بهره برداری از آن ها هستیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با بیان این که اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان نقش غیر قابل انکاری در توسعه اقتصاد استان 
اصفهان و کشــور دارد، گفت:  حمل مــواد اولیه و محصوالت تولیــدی کارخانجات و 
شرکت ها در بستر راه های استان اصفهان چرخه اقتصاد کشور را به گردش در می آورد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره توجه به ظرفیت های داخلی و بخش 
خصوصی  خاطرنشان کرد: کارنامه هفته دولت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان نمونه ای بارز از تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر دانش فنی و مهندسی 

ایرانیان است.
خضری رمز موفقیت به سرانجام رســاندن پروژه ها و آغاز ساخت پروژه های جدید در 
موقعیت کنونی کشور را حاصل تالش مجموعه دولتی همراه و همگام با بخش خصوصی 

دانست.
وی در پایان با اشاره به حجم تردد بار و مسافر در محورهای مواصالتی استان اصفهان 
اذعان داشــت: بهره برداران حقیق این پروژه ها مردم میهن اسالمی در سراسر کشور 

هستند.

در جریــان برگــزاری 
این نمایشــگاه، محمد 
ناظمی هرنــدی با بیان 
این کــه صنعــت فوالد 
جــزو زیربنایی تریــن 
صنایــع کشورهاســت، 
اظهــار داشــت: اگر به 
رتبه بندی تولیدکننــدگان فوالد نگاه 
کنید، قدرتمندترین اقتصادهای جهان، 
بزرگ ترین تولیدکننــدگان فوالد نیز 

هستند.
وی ادامه داد: چین، ژاپــن، کره، هند، 
آمریکا، اتحادیه اروپا و برزیل بزرگ ترین 
تولیدکنندگان فوالد جهان هستند که 
جزو اقتصادهای برتر جهان نیز هستند.

مدیر روابــط عمومی فــوالد مبارکه 
اصفهان با اشاره به این که سال گذشته، 
ایران در رتبه سیزدهم تولید فوالد جهان 
قرار داشــت بیان کرد: فوالد مبارکه با 
تولید نیمی از فوالد کشور، مجموعه ای 
بزرگ و هولدینگ تولیدی فوالد است و 
حدود ۶۰ شــرکت در زیرمجموعه این 

گروه فعالیت می کنند.

    فوالد مباركه به وسعت ایران
وی عنــوان کــرد: فــوالد مبارکه در 
سخت ترین شرایط کشور، یعنی دوران 
دفاع مقدس، با هــدف نقش آفرینی در 
توسعه کشور ساخته شده و هم اکنون 
تالش همه مدیــران و کارکنــان این 
شرکت تحقق این ماموریت بزرگ است، 
شعار ما »فوالد مبارکه به وسعت ایران« 
است؛ بنابراین به هر نقطه ای از کشور که 
نگاه کنید، آثار فوالد مبارکه را مشاهده 
می کنید، برای مثال فوالد هرمزگان در 
بندرعباس یکی از شــرکت های گروه 
فوالد مبارکه اســت که در حال حاضر 
۱.5 میلیون تن فــوالد تولید می کند 
و برنامه های توســعه ای زیادی تعریف 

کرده است.
ناظمی ضمن اعالم این که فوالد مبارکه 
در استان خراسان رضوی و شهرستان 
خواف، بزرگ ترین گندله سازی را ایجاد 
کرده اســت گفت: منطقه خواف مردم 
شریفی دارد و مســتعد توسعه است؛ 

بنابراین شایسته است در راستای توسعه 
صنعت و معدن و زیرساخت های الزم در 
این منطقه تالش شود و سرمایه گذاری 
گروه فوالد مبارکه نیز در همین راستا 

بوده است.

    توســعه خواف عامل توسعه 
متوازن در كشور است

وی توسعه این منطقه را مهم برشمرد 
و افزود: توســعه صنعت کمک می کند 
تا ظرف چند سال آینده، شاهد توسعه 
متوازن و همــه جانبــه در این بخش 
مهم از کشــور باشــیم، هم جواری با 
کشــور افغانســتان موجب می شــود 
توسعه ســنگان عالوه بر دستاوردهای 
اقتصادی، به نتایج بزرگ امنیتی برای 

کشور عزیزمان منتهی شود.
مدیر روابــط عمومی فــوالد مبارکه 
اصفهان در پاســخ به ســوالی درباره 
وضعیــت بــازار فــوالد و مهم تریــن 
چالش های موجود، با اشــاره به اینکه 
صنعت فــوالد، همانند دیگــر صنایع، 
فرصت ها و چالش های بســیاری دارد، 
اظهار داشت: امروز مهم ترین چالش در 

صنعت فوالد، زیرساختی است.
وی با بیان این که تولید فوالد توســعه 
یافته، اما زیرساخت های کشور متناسب 
با آن ارتقا نیافته اســت گفت: توسعه 
شــبکه های حمل ونقل جاده ای، ریلی 
و دریایی و امکانات وابســته به آن و هم 
چنین زیرســاخت های تامین و توزیع 
انــرژی نظیر نیــروگاه و شــبکه های 
انتقال بــرق و تولید و توزیــع گاز و نیز 
تامین و توزیع آب مناســب صنعت از 
 دیگــر فرصت هــای ســرمایه گذاری

 است.
ناظمی ادامــه داد: چالش هایی نیز در 

حوزه کسب  و کار برای تمام افرادی که 
در صنعت فوالد مشغول به کارند وجود 
دارد؛ گرفتار شــرایط اقتصادی خاصی 
هستیم و افزایش نرخ ارز به این اوضاع 

دامن زده است.

    افزایش تقاضای فوالد داخلی به 
دليل گرانی واردات

وی با بیــان این که در شــرایط فعلی 
قیمت تمام شــده واردات فوالد بیش 
از دو برابــر قیمت محصــول فوالدی 
تولید داخل اســت تصریح کرد: کشور 
در گذشته، بخشــی از نیاز خود را وارد 
می کرد؛ اما در حال حاضــر واردات به 
کشور صرفه اقتصادی ندارد؛ به همین 
دلیل حجم عظیمی از تقاضای فوالد به 
تولیدکنندگان ارایه می شود که شرایط 

را سخت کرده است.
مدیر روابــط عمومی فــوالد مبارکه 
اصفهان اذعــان کرد: از ســوی دیگر، 
قیمتی کــه دولت برای فــوالد تعیین 
کرده اســت با قیمت بازار آزاد تفاوت 
دارد؛ به همین دلیل بخشی از نقدینگی 
سرگردان در کشور که گاهی به سمت 
ارز، خودرو، طال و ... ســرازیر می شده، 
اکنون به سمت بازار فوالد آمده است؛ 
بنابراین تقاضــای برخی از محصوالت 
در بورس کاال، به طور غیرمعمول، 3 و 
حتی ۴ برابر شــده و معضالت بزرگی 

ایجاد کرده است.

   دست اندازی فرصت طلبان به 
عرضه های بورس كاال

وی تصریح کرد: مکانیســم بورس کاال 
موجب شــفاف ســازی و ایجاد فضای 
سالم در مواجهه عرضه و تقاضا است؛ اما 
به رغم افزایش تحویل محصول از سوی 

فوالد مبارکه در ســال جاری، منفعت 
طلبی برخی موجب شده است محصول 
ارزان قیمت دریافتــی از فوالد مبارکه 
به جای این که در صنایع پایین دستی 
اســتفاده شــود و با نــرخ منصفانه به 
مصرف کننده نهایی برســد، کام برخی 
افراد فرصت طلب را شیرین کند، نکته 
تلخ این که این افراد هرچقدر بیشــتر 
منتفع شده اند و بیشــتر سود برده اند، 
حمالتشان به فوالدسازان و بورس کاال 

بیشتر شده است!
ناظمی ضمــن ابــراز امیــدواری در 
خصوص اصالح امــور در طی روزهای 
آتی گفت: انتظار ما از مسئوالن محترم 
درک درست وضعیت و تصمیم گیری 
صحیح است، ما در فوالد مبارکه در طی 
ســال های اخیر با تکیه بر توان و دانش 
همــکاران و با ایمان بــه اهمیت تولید 
فوالد در داخل کشــور کارهای بزرگی 

انجام داده ایم.
وی در پایــان بیــان کــرد: اقدامات 
توسعه ای انجام شده از سال ۹2 تاکنون 
موجب شــده اســت امروز با افتخار از 
رشــد حدود ۴۰ درصدی تولید در این 
ســال ها صحبت کنیم و با اطمینان به 
مشتریانمان اعالم کنیم که نیازشان را 
تولید و در اختیارشــان قرار می دهیم، 
امروز بنــده با افتخار بــه نمایندگی از 
همکاران فوالد مبارکــه اعالم می کنم 
که به لطف الهــی در ماه های پیش رو 
باالترین رکورد تولید را ثبت خواهیم کرد 
و به صورت عملیاتــی جواب تهدیدات 
دشمنان را خواهیم داد، امیدوارم کشور 
به خیر و سالمت از مرحله دشوار کنونی 
عبور کند و شاهد رشد و بالندگی مداوم 
در سایه الطاف الهی و کار متعهدانه مردم 

و مسئوالن باشیم.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه:

 با برگزاری نهمين نمایشگاه تخصصی مبلمان شهری رکوردهای جدیدی در تولید فوالد ثبت خواهد شد
صورت می گيرد؛

نمایش ایده های خالقانه فضاهای شهری 
در نمایشگاه اصفهان

نهمين نمایشگاه تخصصی مبلمان شهری اصفهان طی روزهای 
هفتم تا دهم شهریورماه برپا می شــود تا عالقمندان به مباحث 
شهری، با جدیدترین ایده های خالقانه و وسایل كاربردی حوزه 

مبلمان شهری بيشتر آشنا شوند.
به گزارش اداره رسانه شــركت نمایشگاه های بين المللی استان 
اصفهان، این نمایشــگاه با رویکرد ارایه ایده های نوین و آخرین 
دستاوردهای حوزه مبلمان شهری در محل برگزاری نمایشگاه های 

بين المللی استان واقع در پل شهرستان برپا خواهد شد.

2۴ شرکت از استان های تهران، اصفهان، شهرکرد و سمنان دستاوردهای 
خود در زمینه های مبلمان شهری و پارکی، روشنایی های پارکی و شهری، 
الیت باکس تبلیغاتی، تبلیغات شــهری، تولیدات پلی اتیلن های پارکی، 
مبلمان و المان های شهری، نمایشگرها و سیستم های روشنایی، کفپوش و 
چمن مصنوعی را در بیش از 25۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی به نمایش 

می گذارند.
سازمان نوسازی و بهســازی، سازمان زیباســازی، معاونت حمل و نقل و 
ترافیک، شــرکت تعاونی روستایی دهیاری ها، شــرکت کاردان صنعت، 
شرکت تخشا صنعت پویان، شرکت آسا یادگار شهرنگار، شرکت نوبر پارت 
ایران، شرکت نیک اندیش، شرکت آلفا نیرو و شرکت کاغذ سفید از جمله 

مشارکت کنندگان نمایشگاه امسال به شمار می روند.
اصلی ترین تفاوت این دوره از نمایشگاه با دوره های گذشته، حضور جدی 
سازمان ها و نهادهای اصلی و متولی عنوان نمایشگاه مبلمان شهری به شمار 
می رود به طوری که فضای نمایشگاهی منسجمی از روح کالبدی شهر ایجاد 

خواهد کرد.
در کنار این نمایشگاه، چند همایش علمی و تخصصی نیز برگزار خواهد شد 
که عالقمندان به حوزه های شهرسازی، ترافیک، عمران شهری و بهینه سازی 

فضاهای شهری مخاطبان اصلی آن هستند.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان 
شهری اصفهان طی روزهای هفتم تا دهم شهریورماه امسال و از ساعت ۱۶ 

تا 22 برای بازدید عموم دایر خواهد بود.
درباره اهمیت برگزاری این نمایشگاه باید اشاره کرد که مجموعه اجزایی که 
در فضاهای شهری چیده می شوند و منظر و هویت شهری را تحت شعاع 
قرار می دهد، مبلمان شهری نامیده می شوند. نقش اصلی مبلمان شهری در 
سطح خیابان ها و فضاهای شهری ایجاد مکان هایی است که زبان ناطق هویت 
انسان و منظر شهری مطلوب باشد. مبلمان شهری مثل هر عنصر دیگری 
در ایجاد چهره زیبا برای شهر تاثیرگذار است و باید در این حوزه با طراحی و 
برنامه ریزی های دقیق، متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم مردم گام برداشت.

مبلمان شهری خود انواع مختلفی دارد که هر کدام، از حیطه طراحی شهری، 
در راستای هویت شهر و سیمای آن گام برمی دارد و آینه ای از فرهنگ آن 
شهر است که از انواع این مبلمان شهری می توان به صندلی ها و نیمکت ها، 
ایستگاه های اتوبوس، سطل های زباله، بیلبوردها و تابلوهای آگهی، المان ها 

و نمادهای شهری و... اشاره کرد. 
کاربردی بودن و زیبایی از ویژگی های اصلی اجزای مبلمان شهری هستند که 
در صورت داشتن هر دو ویژگي، مي توانند نیاز عملکردي و بصري شهروندان 
را همزمان برآورده سازند. البته این امر، مستلزم در نظر گرفتن مقوله هاي 
متعددي در طراحي اجزاي مبلمان شهری است که نه تنها رنگ، هماهنگي 
با محیط پیرامون و دوام آنها مورد نظر اســت، بلکه باید از نظر عملکردي، 
جانمایي مناسبي نیز در سطح شهر داشته باشند تا بتوانند پاسخگوي نیاز 

شهروندان باشند.
مبلمان شهری باید طوری طراحی شــوند که جذابیت آنها، شهروند را به 
استفاده از آن راغب کند و میدان دید مناسبی داشته باشد؛ بدین معنا که 

برای شهروندان حتی با کمی مسافت قابل شناسایی باشند.
همه این موارد در نهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان شهری اصفهان لحاظ 
شده و بازدیدکنندگان را بیشتر و بهتر با مفاهیم کالبدی شهر و همچنین 

فضاهای شهری آشنا می کند.

توسعه صنعت كمک 
می كند تا ظرف چند 

سال آینده، شاهد 
توسعه متوازن و 

همه جانبه در این 
بخش مهم از كشور 
باشيم، هم جواری 

با كشور افغانستان 
موجب می شود 

توسعه سنگان عالوه 
بر دستاوردهای 

اقتصادی، به نتایج 
بزرگ امنيتی برای 

كشور عزیزمان 
منتهی شود.

مدیر روابط عمومی فوالد مباركه گفت: با افتخار به نمایندگی از 
همکاران فوالد مباركه اعالم می كنم كه به لطف الهی در ماه های 
پيش رو باالترین ركورد توليد را ثبت خواهيم كرد و به صورت 

عملياتی جواب تهدیدات دشمنان را خواهيم داد.
به گزارش روابط عمومی فوالد مباركه، نمایشگاه فوالد و متالورژی 
مشهد با ۵0 شــركت داخلی و نمایندگی های ۱۵ برند خارجی 
محصوالت از 2۵ تا 2۸ مرداد در محل دائمی نمایشگاه بين المللی 
مشهد ميزبان فعاالن اقتصادی، تجار، توليدكنندگان و بازرگانان 

داخلی و خارجی در این حوزه بود.

گــزارش

فارس
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

        به رغم افزایش تحویل محصول از سوی فوالد مباركه در سال جاری، منفعت طلبی برخی موجب شده است محصول ارزان قيمت دریافتی از فوالد مباركه به جای این كه 
در صنایع پایين دستی استفاده شود و با نرخ منصفانه به مصرف كننده نهایی برسد، كام برخی افراد فرصت طلب را شيرین كند.



باغبادران میزبان اولین جشنواره گردو و بادام 
اولین جشنواره گردو و بادام ایران طی روزهای هشتم و نهم شهریورماه در شهرستان لنجان بخش 

باغبادران برگزارخواهد شد.  
درراستای حمایت ازفرهنگ گردشگری روستایی، آشنایی وعرضه مستقیم محصوالت کشاورزی و 
باغی شهرستان لنجان نخستین جشنواره گردو و بادام ایران در شهرستان لنجان بخش باغبادران 

برگزارخواهد شد.
در این همایــش که با حمایــت فرمانداری لنجان و شــهرداری لنجان برگزارمی شــود محصوالت 

 روســتایی از قبیل گردو، بادام، عســل، غذاهــای محلی و صنایع دســتی به صورت مســتقیم عرضه 
خواهد شد. 

همچنین اجرای برنامه های شاد و تفریحی ازدیگرمحورهای این همایش که درمحل پارک ساحلی شهر باغبادران برقرار 
است. گفتنی است مرکز مشاوره کارآفرینی لیان اجرای این مراسم را برعهده دارد. این موسسه پیش از این اجرای برنامه هایی 
مانند »توانمند سازی خیریه صدیقین« ، »توسعه روستایی روستای ســیور« و » اجرای طرح توانمند سازی بانوان روستایی 

روستای چم نور« را به عهده داشته است.

سارق بانک در اصفهان دستگیر شد
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: سارقی که با تهدید آتش زدن بنزین در 
بانک، بالغ بر ۱۳۵ میلیون ریال سرقت کرده و متواری شده بود با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی 

استان در مخفیگاهش دستگیر شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ جهانگیر کریمی با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی وقوع 

سرقت از بانکی در شهر اصفهان که در آن سارقی نقابدار با تهدید کارمندان و مشتریان به آتش زدن 
بانک به وسیله بنزین توانسته بود مبلغ ۱۳۵ میلیون ریال را سرقت و متواری شود، موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه متهم در این ســرقت از یک دســتگاه موتورسیکلت مســروقه و فاقد پالک استفاده کرده بود، 

 افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات گســترده علمی و تخصصی دریافتند که این سرقت توســط یکی از سارقان غیر بومی و 
سابقه دارانجام یافته که پس از تالش های فراوان مخفیگاه وی شناسایی شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: با شناسایی مخفیگاه متهم، ماموران با هماهنگی مقام قضایی به محل 
اعزام و طی یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

در حال حاضر بــازار کار 
کشــور به انــدازه کافی 
توسعه پیدا نکرده و همین 
امر یکی از عواملی اســت 
که به افزایش نرخ بیکاری 
در کشور دامن زده است 
در حالی که اگــر بازار کار 
به اندازه نرخ بیکاری توســعه یابد، قطعا 
ظرفیت های بیشــتری هم به کار گرفته 
می شود. متاســفانه عدم تناسب برخی 
رشته های تحصیلی با نیاز بازار کار از جمله 
معضالت کارجویان و فارغ التحصیالن در 
ورود به بازار کار به شمار می رود؛ افزایش 
نرخ بیکاری و پایین بودن بهره وری موجب 
شده تا امروز نه تنها تحصیالت دانشگاهی 
منطبق با بازار کار کشــور نباشــد، بلکه 
 بسیاری از افراد جویای کار نیز متناسب 

با فضای کسب و کار کشور تربیت نشوند.
حمید حاج اسماعیلیـ  کارشناس حوزه 
کار در این باره می گوید: بهره وری یکی از 
دالیل تناسب رشته های دانشگاهی با نیاز 
بازار کار است که البته در کشور ما چندان 
توجهی به بهره وری نیروی کار نشان داده 

نمی شــود. او از نرخ بیکاری ۴۰ درصدی 
زنان و فارغ التحصیالن ســخن می گوید 
و بیشــترین بحران بیکاری را متعلق به 

جوانان ۲۵ تا ۳۱ ساله می داند.
ایــن کارشــناس حــوزه کار، ضعف در 
گردآوری آمــار و اطالعات را یکی دیگر از 
 عوامل موثر دانسته و می گوید: متاسفانه 
بانک های اطالعاتی قــوی و جامعی که 
بتواند رشــته های مورد نیاز بــازار کار و 
رشته های مورد نیاز را شناسایی و معرفی 
 کند وجود نــدارد. حتی با وجــود آنکه 
دانشــگاه های علمیـ  کاربردی را برای 
تربیت افراد ماهر و جذب سریع آنها به بازار 
کار تعریف کردیم اما مشکل بیکاری برطرف 
نشده و توسعه بازار کار اتفاق نیفتاده است.

علیرغم آنکه در سال های گذشته برقراری 
ارتباط میان صنعت و دانشگاه به تعادل در 
بازار کار کمک می کرد، اما در حال حاضر 
این ارتباطات کمرنگ شده و اقداماتی که 
در این حوزه صورت گرفته کارساز نبوده 
است. کارشناســان بر این باورند که یکی 
از علل بیکاری جوانان جویای کار به ویژه 
فارغ التحصیالن، عدم آشــنایی با فضای 
کســب و کار و فقدان مهارت های شغلی 
است به همین منظور تاکید دارند که افراد 
قبل از ورود به بازار کار آموزش های مهارتی 
را فراگیرند تا در سایه پیوند میان دانش و 

تجربه وارد بازار کار شوند.
هادی ابوی - فعال کارگری - لزوم فراگیری 
آموزش های مهارتی از دوران دبیرستان 

را مورد تاکیــد قــرار داده و می گوید: با 
وجود آنکه بیشــتر جوانان دارای مدرک 
و گواهینامه های مختلف هســتند ولی 
 متاســفانه اطالع چندانی از بــازار کار و 
مهارت های مورد نیاز یک شــغل ندارند 
در صورتی که همزمان با گذراندن دروس 
تئوری باید کار عملی و اصطالحا کارآموزی 
هم بکنند تا با فضای واقعی کســب و کار 
آشنا شــوند. این فعال کارگری نبود یک 
مرکز جامع مطالعات بازار کار را از جمله 
علل عدم انطباق رشته های دانشگاهی با 
نیاز بازار کار دانسته و می گوید: متاسفانه 
در بحث مطالعه بازار کار ضعیف هستیم 
و همین مساله موجب شده تا جوانی که از 
پشت میز دانشگاه فارغ التحصیل می شود، 
در ورود به بازار کار با یاس و ناکامی مواجه 
شــود. اما رییس کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران، معتقد است عدم تعادل 
عرضه و تقاضا در بازار کار موجب شــده 
بسیاری از دانش آموختگان از دستیابی 
به شــغل مناســب خود بــاز بمانند. در 
بعضی از رشته های دانشگاهی تعداد فارغ 
التحصیالن بیش از اعالم نیاز بازار کار است 
مثال فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی 
 اکثرا بیکارنــد و دالیلی نظیــر نبود زیر

ساخت های الزم، آب و شرایط آب و هوایی 
در کار آنها تاثیر گذار اســت؛ در مقابل در 
بعضی رشــته ها به نیروی متخصص نیاز 
داریم مثال تکنسین فنی و ماهر کم داریم.

فتح الهی می گوید: در برنامه ششم دولت 

مکلف شده با هدف رفع بیکاری و فراهم 
کردن فرصتهای شغلی، ساالنه ۹۷۰ هزار 
شغل ایجاد کند و این امر مستلزم تربیت 

نیروهای ماهر و متخصص است.
او با بیــان اینکه بخش اعظمــی از فارغ 
التحصیالن دانشــگاهی فاقــد مهارت 
هستند،   می افزاید: بررسی وضعیت اشتغال 
دانش آموختگان نشــان می دهد که در 
طول سال های گذشته رشته هایی را برای 
دانشجویان تعریف کردیم که هیچ سنخیت 
 و تناســبی با بازار کار کشــور نداشته و تا 
سال ها در این رشــته ها دانشجو پذیرش 
کردیم به همین دلیل امــروز با جمعیت 
باالی فارغ التحصیالن بیکار روبه رو هستیم 

که بازار کاری برای خود متصور نیستند.
این مقام مسئول کارگری هم ایجاد بانک 

اطالعات مشاغل را در پیوند بین کارجویان 
و کارفرمایان موثر خوانده و می گوید: وجود 
این بانک اطالعاتی موجب می شود تا هم 
کارفرمایان نیروهای کار ماهر و مورد نیاز 
خود را پیدا کنند و هم کارجویان با نیازهای 

شغلی بازار کار آشنا شوند. 
یکی از مسایل مهمی که در بحث بیکاران 
جامعه به ویــژه فارغ التحصیالن مطرح 
می شود، موضوع فقدان مهارت است. شاید 
در گذشــته به دلیل کم بودن جمعیت، 
مولفه هایی مثل نــرخ جمعیت و افزایش 
جویندگان کار چندان مطرح نبود، ولی 
امروز با افزایش رشد جمعیت به ویژه تعداد 
فارغ التحصیالن توجــه به مهارت آموزی 
قبل از ورود به بازار کار امری مهم و حیاتی 

به شمار می رود. 

در سال های اخیر عدم تعادل عرضه و تقاضا 
در بازار کار و نامتناسب بودن رشته های 
شغلی با نیازهای بازار کار موجب شده تا 
دستگاه های متولی آموزش از جمله وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت علــوم، وزارت 
کار و ســازمان آموزش فنی و حرفه ای، 
آموزش دانشجویان،   ساماندهی کارجویان 
و تســهیل ورود به بازار کار را در اولویت 
برنامه ریزی های خود قرار دهند. تاسیس 
یک بانــک اطالعاتی جامــع برگرفته از 
نیازهای شغلی و ضرورت های بازار کار نیز 
می تواند رشته هایی که بیشترین متقاضی 
و بــازار کار را دارد، تعریف و گســترش 
دهد و به پیوند هرچه بهتر کارفرمایان و 
 نیروهای جویای کار در شرایط امروز کمک 

کند.

رشته هایی که با بازار کار تناسب ندارد؛

فارغ التحصیالن، قربانی رشته های بیکار!

گردشگری

عدم تعادل عرضه و 
تقاضا در بازار کار موجب 

شده بسیاری از دانش 
آموختگان از دستیابی 

به شغل مناسب خود 
باز بمانند. در بعضی از 
رشته های دانشگاهی 

تعداد فارغ التحصیالن 
بیش از اعالم نیاز بازار 

کار است مثال فارغ 
التحصیالن رشته های 

کشاورزی اکثرا بیکارند 
و دالیلی نظیر نبود زیر 

ساخت های الزم در کار 
آنها تاثیر گذار است.

بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن نشان می دهد که در 
طول سال های گذشته رشته هایی را برای دانشجویان تعریف 
کردیم که تناسب چندانی با بازار کار کشور نداشته است؛ به 
همین دلیل امروز با جمعیت باالی فارغ التحصیالن بیکار مواجه 

شده ایم که بازار کاری برای خود متصور نیستند.

میراث آریا
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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زیمنس فعالیت های 
خود در ایران را متوقف 

می کند

شــرکت مهندســی زیمنــس 
 آلمان اعالم کرد بــه دنبال وضع 
تحریم های جدیــد دولت آمریکا 
 علیــه ایــران، در حــال توقــف 
فعالیت های خود در این کشــور 

است.
به گزارش رویترز، شرکت مهندسی 
زیمنس آلمان اعالم کرد به دنبال 
وضع تحریم هــای جدید دولت 
آمریکا علیه ایران، در حال توقف 
فعالیت های خود در این کشــور 
است. این شرکت مونیخی گفته، 
اقدامــات الزم را »بــرای تطبیق 
فعالیت های کاری خود در ایران با 
وضعیت در حال تغییر بین المللی« 

مبذول می دارد.
زیمنس گفته، همچون گذشــته 
تالش می کند از تبعیت خود از تمام 
محدودیت هــا و قوانین صادراتی 
»از جمله تحریم های ثانویه دولت 
آمریکا« اطمینــان حاصل کند.

دونالد ترامــپ، رییس جمهوری 
آمریکا پس از خــروج از برجام در 
ماه می، در اوایل ماه جاری میالدی 
تحریم های جدیدی را علیه ایران به 
اجرا گذاشته. دور بعدی تحریم های 
آمریکا علیه ایران از اوایل ماه نوامبر 

به اجرا گذاشته خواهد شد.

ایمنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

مونسان در حاشیه افتتاح سی امین 
نمایشگاه ملی صنایع دستی:

هنرمندان صنایع دستی 
500میلیون دالر به ارزآوری 

کشور کمک کرده اند
علی اصغــر   
معاون  مونســان 
رییس جمهــوری 
و رییــس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری روز شنبه 
3 شــهریور 97 پس از افتتاح سی امین 
نمایشــگاه ملی صنایع دستی در جمع 
خبرنگاران گفت: »صنعتگران و هنرمندان 
این حوزه توانستند بیش از 500میلیون 
دالر به ارزآوری کشور کمک کنند که جا 
دارد این رقم تا 2 میلیارد دالر هم افزایش 

پیدا کند.«

او افزود: »خوشبختانه با حمایت های کافی از 
سوی دولت، در بخش تولیدمان اتفاقات خوبی 
رقم خورده اســت به طوری که می توان گفت 
در حال حاضر تقریبا رشــته فراموش شده ای 

نداریم.« 
معاون رییس جمهوری بــه اهمیت تمرکز در 
بخش بازاریابی و فروش اشاره کرد و گفت: »از 
سال گذشته طرح تجاری سازی صنایع دستی 
آغاز شده است و روی برند سازی، بسته بندی، 
طراحی مبتنی بر سلیقه مشتری و توسعه بازار 
کار کردیم.« مونســان ادامه داد: »در این راستا 
همزمان با دو ماهه نخست سال ۹۷ روند رو به 

رشدی را شــاهد بودیم. در ماه های فروردین و 
اردیبهشت، ۳۲ میلیون دالر صادارت داشته ایم 
که رشد 66 درصدی در این حوزه را نشان می 
دهد که امیدواریم این روند رو به رشد ادامه پیدا 
کند.« او در ادامه اظهار داشت: »در بخش تبصره 
۱8 قانون بودجه امســال، براساس تفاهم نامه 
سه جانبه ای که میان سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، ســازمان برنامه و 
بودجه و صندوق توســعه ملی به امضا رسیده، 
8۷۰۰ میلیارد تومان تســهیالت ارزان قیمت 
در نظر گرفته شده است که این مبلغ به منظور 
کار آفرینی و اشتغال زایی هم در اختیار صنایع 
دستی هم گردشــگری و هم میراث فرهنگی 
قرار دارد.« رییس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری تصریح کرد: »با 
 توجه به ایــن موضوعات می تــوان گفت که
 حمایت های خوبــی وجــود دارد و امیدوارم 
صنعتگــران و هنرمندان خوبمــان بتوانند با 
تولیدات خوبشان ارزشمندشان، رشد صادرات 
صنایع دســتی را تا مرز ۲ میلیارد دالر افزایش 
دهند.« مونسان افزود: »یک میلیارد دالر از این 
مبلغ بر اساس افق چشم انداز ۱۴۰۴ گردشگر ما 
است که از طریق صادرات چمدانی باشد و یک 
میلیارد دالر دیگر هم برای توسعه بازار است که 
فکر می کنم این مبلغ دســت یافتنی تر باشد. 
امیددارم که بتوانیم تا پایان دولت دوازدهم به آن 
دست پیدا کنیم.« او در ادامه اظهار داشت: »یک 
میلیادر دالر چمدانی هم منوط بر افزایش ورود 
گردشگران خارجی به کشور است که امیدوارم 

آن هم تا سال ۱۴۰۴ محقق شود.«
مونسان با اشاره به برگزاری سی امین نمایشگاه 

ملی صنایع دستی در تهران گفت: »خوشحالیم 
که این دوره از نمایشگاه را با کیفیت بسیار باالتر 
نسبت به سال گذشته در حال اجرا داریم.، تنوع 
محصوالت در دوره ســی ام بی نظیر است. نوع 
غرفه بندی و ارایه محصوالت و تغییر بسته بندی 

از موارد است که کامال به چشم می آید.«
معاون رییس جمهوری افزود: »موضوع جدیدی 
که در قالب خانه ایرانی برای نخستین بار ارایه 
شده، از موضوعاتی است که به غنای نمایشگاه 
افزوده اســت.« او در پایان خاطر نشــان کرد: 
»امیدوارم با ایجاد این گونه نمایشگاه ها فروش 
خوبی را داشته باشیم و با حمایت های سازمان 
و دولت بتوانیم شاهد رشد بیشتر فروش صنایع 

دستی باشیم.«

   شمخانی: صنایع دستی تبلور اقتصاد 
مقاومتی و قدرت نرم جمهوری اسالمی 

است
در حاشــیه افتتاح ســی امین نمایشگاه ملی 
صنایع دستی علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی نیز، در جمع خبرنگاران حضور یافت 
و از صنایع دستی به عنوان نمادی از رنگ و زندگی 
یاد کرد و گفت: »در ایــران ۲۹۰ نوع تولیدات 
صنایع دستی داریم که از صادرات ۳۰۰میلیارد 
دالری صنایع دستی در دنیا ۵۰۰میلیون دالر به 
صادرات تولیدات کشورمان تعلق دارد که نیمی 

از این مقدار صادارت چمدانی است.«
شــمخانی ادامه داد: »در میان همسایگانمان، 
ما ظرفیت بسیار زیادی در حوزه صنایع دستی 
داریم که از ایــن ظرفیت ملی بایــد برای رفع 
بی کاری، تولیــد درون زا و برون گرایی و اقتصاد 
جایگزین نفت اســتفاده کرد. فعال سازی این 
موضوع همت می خواهد و به نظر من باید نگاه 
را به ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری تغییر داد.«
او در ادامه گفت: »هرکدام از این صنایع دستی 

انعکاس یک گذشته است و باید حفظ شود.«
شمخانی افزود: »چهار سال است ۳۱ دستگاه 
 را دورهم جمــع می کنیم تــا بگوییم چگونه 
می توانیم از فرهنــگ، ثروت تولید کنیم. علت 
حضور من نیز در این مراسم افتتاحیه به همین 
علت بود، چون شورای عالی امنیت ملی به این 

زوایه اقتصادی نگاه عمیقی دارد.«
دبیر شــورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این 
سوال که دکور اتاق شما از چیست گفت: »دکور 
اتاق من کوزه ای از صنایع دستی اصفهان است. 
عالوه بر این به مهمانان خارجی صنایع دستی 

ایرانی هدیه می دهم.«
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۶۰۰ هزار دستگاه گوشی در انتظار مجوز ورود به بازار
به گفته  رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی در انبار ها، در انتظار 

دریافت مجوز فروش از دولت موجود است.
بازار موبایل کشــور در وضعیت خوبی نیســت؛ جنس در بازار کم شــده، قیمت ها به شدت باال رفته و 
گوشی هایی که از چند ماه پیش به کشور وارد شده، یا در انبارها احتکار شده یا مجوز فروش آنها از سوی 

ارگان های دولتی صادر نشده است. بر این اساس مهدی محبی می گوید که وضعیت بازار خوب نیست؛ زیرا 
اجازه  فروش به شرکت ها داده نشده است. به گفته  وی، به دلیل اتفاقات صورت گرفته، گوشی های تلفن همراه 

در انبارها باقی مانده و تا زمانی که مشکل حل نشود، همچنان بازار با مشکل مواجه است. برخی کاالها با ارز ثانویه 
وارد کشور شده، اما اجازه  ورود به بازار را ندارند و دلیل آن، گران فروشی است؛ دولت اعالم کرده که شرکت ها، گوشی تلفن 

همراه را براساس دالر ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده اند و تا اجازه داده نشود، نمی توانند بفروشند.
محبی معتقد است اگر قیمت گوشی تلفن همراه مانند نرخ ارز، آزاد شود بهتر مدیریت خواهد شد. وی می گوید: پیشنهاد می کنیم دولت، 
اختالف ارز ۴۲۰۰ تومانی را از شرکت ها بگیرد و به آنها اجازه  فروش دهد تا کاال در سطح کشور عرضه شود و مشکل مردم و اعضای صنف حل 

شود. در حال حاضر گوشی به صورت مسافری وارد می شود و خدمات پس از فروش ندارند.
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نایب رییس مجمع واردات: 
غیر از موبایل و خودرو 
بقیه کاالهای وارداتی با 
ارز دولتی، کجا رفته اند؟!

نایب رییــس مجمــع واردات 
اعتراضاتــی را در رابطــه بــا 
ارزهای دولتــی اختصاص یافته 
به واردکننــدگان مطرح و اعالم 
کرده که غیر از خودرو و موبایل، 
سرنوشــت بقیه  ارزها چه شده 
است. دو نرخی شدن قیمت ارز نه 
تنها به اقتصاد کشور کمک نکرد، 
بلکه باعث بروز مشکالت بزرگی 
شد که از چند ماه پیش تاکنون 

بازار کشور را مختل کرده است.
بازار موبایل و خودرو در این میان 
از همه نابه سامان تر شده و هر روز 
قانون و مقررات جدیدی در رابطه 
با واردات این کاالها وضع می شود؛ 
با همه  این ها اختصاص ارز دولتی 
فقط مشمول این دو قلم کاال نشد 
و سایر اقالم را نیز شامل می شد؛ 
اما همه  حواشی به این دو موضوع 
اختصــاص یافته اســت. بر این 
اساس نایب رییس گروه واردات 
اتاق ایران با اشاره به گوشی های 
موبایل که با ارز دولتی وارد شده، 
اما سرنوشــت دقیق آن ها هنوز 

مبهم است، می گوید:
نابسامانی هایی که در بازار موبایل 
ایجــاد شــده، از خروجی های 
اقتصادی اســت که بــه دلیل 
دونرخی و سه نرخی شدن ارز در 
آن رانت و فساد شکل گرفته است. 
از همان روز اول این سیاست ها 
غیر اجرایی به نظر می رســید، 
اما علی رغم نگرانی ها به اجرای 

نیم بند آن اصرار شد.
به گفته  سیامک پیربابایی، وقتی 
میان ارز رسمی کشور با ارز آزاد 
فاصله ای بــزرگ ایجاد شــود، 
طبیعتا مشکالت عدیده ای ایجاد 
شده و بازار رانت خوری داغ خواهد 
شد. بخشی از گوشی ها که با ارز 
دولتی وارد شده بود، توزیع شد 
و بخش دیگر آن نــزد نهادهای 
نظارتی اســت. اکنــون عاقبت 
گوشی هایی که با ارز دولتی وارد 
شــد، در بخش قضایی ویژه در 
حال رسیدگی اســت، اما نکته 
اینجاست که روی مبحثی تمرکز 
کرده ایم و مباحث مهم دیگر را به 
فراموشی سپرده ایم. ممکن است 
این یک آدرس انحرافی باشــد. 
براســاس آمارهای منتشرشده 
شاید ده ها میلیارد دالر ارز دولتی 
برای کاالهایی که حتما ضروری تر 
و حیاتی تر بوده اند، تخصیص داده 
شده اما ما تمام این مبلغ را از یاد 
برده ایم و روی چند ۱۰ میلیون 
دالر تمرکــز کرده ایم. مســاله 
این اســت که حال و هوای بازار 
متناسب با میزان ارز تخصیصی 
نیســت. آمارها از گشاده دستی 
دولت در تخصیص حکایت دارد 
اما به هر دلیلی شاهد تناسب کاال 
و بازار فروش با ادعاهای مربوط 

به میزان ارز تخصیصی نیستیم.
نایب رییــس مجمــع واردات 
می گوید: »ســوال این است که 
ایــن کاالها کجاســت؟ و با چه 
قیمتی به فروش رسیده است؟ 
آیا به قیمت درســت به فروش 
رسیده یا با ارز دولتی وارد شده و 
متناسب با قیمت ارز آزاد فروخته 
شده است؟ ادعا می شود چند ۱۰ 
میلیــارد دالر ارز دولتی در یک 
بازه دو-سه ماهه تخصیص یافته 
اما رسانه ها و مســئوالن تنها بر 
ســرانجام واردات موبایل تمرکز 

کرده اند. 

زومیت
گــزارش
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هوآوی میت 20 و 
میت 20 پرو با کدام 

نسخه اندروید 
عرضه می شوند؟

پرچمداران هوآوی میت ۲۰ و میت ۲۰ پرو در کمیسیون اقتصادی اروپا )EEC( فاش 
شده اند که اطالعات به دست آمده، عرضه آن ها را با آخرین نسخه از سیستم عامل اندروید 

تایید می کند.
تقریبا همه می دانیم که شــرکت هوآوی برای رونمایی از گوشی های پرچمدار سری 
»میت« در سال آینده آماده می شود؛ به احتمال زیاد، جانشین میت ۱۰ و میت ۱۰ پرو در 
ماه اکتبر به صورت رسمی رونمایی خواهد شد. مطابق با روند نام گذاری که شرکت هوآوی 
برای پرچمداران سری »پی« درنظر گرفته است، امسال هوآوی میت ۲۰ و میت ۲۰ پرو 
عرضه خواهند شد و البته این دو مدل تنها نخواهند بود؛ بعید نیست نسخه ارزان قیمت تر 
آن ها که در واقع به عنوان یک گوشی میان رده عرضه خواهد شد، با پسوند »الیت« تا چند 

هفته آینده رونمایی شود.
پیرامون پرچمداران ۲۰۱8 هوآوی که در نیمه دوم سال عرضه خواهند شد، اطالعاتی 
داریم و افشای این دو گوشی در کمیســیون اقتصادی اوراسیا )EEC( نشان می دهد 
که روند افشــای اطالعات پیرامون میــت ۲۰ و میت ۲۰ پرو تمامی نخواهد داشــت. 
الزم به ذکر اســت که به همراه جانشــین میت ۱۰ و میت ۱۰ پرو، هوآوی برای مدل 
۲۰۱9 گوشــی Huawei Y9 نیز تاییدیه دریافت نموده. در لیســت به دست آمده، 
هیچ اشاره ای به مشــخصات گوشی نمی شــود اما این موضوع مشخص شده است که 
پرچمداران میت ۲۰ و میت ۲۰ پرو با سیســتم عامل اندروید پای 9.۰ عرضه خواهند 
شــد؛ همچنین انتظار داریم رام EMUI 9 روی آن ها نصب شده باشد. هوآوی در نظر 
دارد در ماه ســپتامبر، رام EMUI 9 را معــرف کند و تعدادی از پرچمــداران خود را 
 تا پایان ســپتامبر به این نســخه از رابط کاربری Emotion UI به روزرسانی خواهد 

کرد.

اپل و فناوری 
جدید برای کاهش 
مصرف انرژی در 

نمایشگرها

تحلیلگرانی از شرکت تحقیقاتی IHS Markit به تازگی اعالم کرده اند که اپل احتماال 
فناوری جدیدی در نمایشگرهای خود بهره خواهد برد که به موجب آن مصرف انرژی 

دستگاه ها کاهش می یابد.
backplane برد الکتریکی شامل مجموعه ای از اتصاالت موازی است که با یکدیگر 
مرتبط هستند. در نمایشگرها این بخش برای خاموش و روشن کردن هر پیکسل به کار 
می رود. به همین دلیل این بخش مسئول مصرف انرژی نمایشگر ، رزولوشن و نرخ رفرش 
است. اپل تا کنون در بک پلین برای نمایشگرهای OLED از ترانزیستورهای نازک پلی 
سیلیکون با دمای پایین )LTPS TFT( بهره می برد در حالی که قرار است در آینده آن 

را با اکسید پلی کریستالین با دمای پایین )LTPO( جایگزین کند.
بر اساس این گزارش اپل در سال های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱8 درخواست ثبت 3 پتنت 
 را ارایه داده که ســوالی را در ذهن ایجاد می کند: اگر اپل تولید نمایشگرهای خود را به 
شرکت های دیگر می سپارد، چرا باید روی بک پلین ویژه خود کار کند؟ شاید جواب این 

سوال را بتوان در این موارد یافت:
OELD برای درک هرچه بهتر هزینه ها و فناوری های اجزای نمایشگرهای

برای کاهش مصرف انرژی در محصوالت اپل
برای دستیابی به رزولوشن باالتر نمایشگرها

برای مدیریت بهتر زنجیره تامین مرتبط با شرکای سازنده نمایشگرهای خود
با استفاده از فناوری LTPO انتظار بهبود شارژدهی باتری بین ۵ تا ۱۵ درصد می رود البته 
در مورد این فناوری همه موارد هم امید بخش نیست. در حال حاضر و با تکنولوژی های 
کنونی، LTPO نیاز به الیه های باریک ترانزیستور بزرگتری دارد که به معنی این است 

که تعداد ترانزیستورهای کمتری در مقدار مشابه قبلی جای خواهند گرفت.

تــــازه هـــا

جی اس ام
جی اس امخــبـــر

خــبـــر
دیجیاتو

خــبـــر

   ۱. یک لحظه بیکار 
نمانید

نید  شــما بــرای بتوا
خودی از خودتان نشان 
داده و میان کارمندان 
دیگر به چشــم بیایید، 
باید همــواره کار کنید 
و حتی یک لحظه هــم بیکار نمانید. 
در لحظاتــی کــه کاری ندارید هم 
ســعی کنید خالقانه عمــل کرده و 
راه حل های نوآورانــه ای برای انجام 

کارهای بعدیتان در نظر بگیرید.

   2. بیشــتر از آنچه از شــما 
می خواهند کار انجام دهید

اینکه یک فرد بتواند تمامی کار های 
خواســته شــده از وی را به درستی 
انجام دهد اصوال برای حفظ یک شغل 
کافی است اما اگر شــما می خواهید 
جــدی گرفته شــوید و به چشــم 
بیاید، باید کارهایــی انجام دهید که 
دیگران نه می توانند و نه می خواهند 

مسئولیتشان را برعهده بگیرند.

   ۳. فکر کنیــد عضوی از تیم 
هستید، نه یک کارمند

شــما نمی توانید برای محل کارتان 
ارزش قائل نباشــید و تمام وقتتان را 
برایش صرف کنید.پس بهتر اســت 
فکر کنید که همیشــه عضوی از تیم 
هستید، نه یک کارمندی حقوق بگیر.

این بدین معنی اســت هر دستاورد 
محل کارتان باید شــما را خوشحال 
کند و برای رســیدن تیمتان به آن 
دســتاورد تالش کنید. این مســاله 
موجب می شــود که همگی از انرژی 
مثبت شــما به وجد آمده و اطرافتان 

احساس خوبی داشته باشند.

   4. نترسید و ایده های خود را 
مطرح کنید

آیا ایده  خالقانه و فوق العاده ای دارید؟ 
پس نترســید و ایده  خــود را مطرح 
کنید. میلیون های ایده  خارق العاده 
به بار نشسته اند چرا که شخصی جرات 
نکرده آن را به زبــان بیاورد. اگر آن  را 
به زبان نیاورید، نمی توانید بفهمید که 
ایده تان خوب بوده یا نه. شاید ایده تان 
اصال عملی نباشد. پس هر اتفاقی که 
بیفتد شما با بر زبان آوردن ایده  خود 

سود کرده اید.

   ۵. اعتماد به نفس داشته باشید
همه می دانند که اعتمــاد به نفس، 
مساله بســیار مهمی اســت. گاهی 
اوقات ممکن است به شما وظیفه ای 
محول شــود که ایده ای برای انجام 
آن نداریــد و نمی دانیــد چطور باید 
آن را به ســرانجام برســانید. در این 
مواقع اصال نگران نباشــید و اعتماد 
به نفس خود را حفــظ کنید. طوری 
نشــان دهید که می دانیــد در حال 
انجام چه کاری هســتید و در همین 
حین به دنبال راه حل مناســب رفته 
 و وظیفه  محول شــده را به سرانجام 

برسانید.

   ۶. فرصت طلب باشید
همیشــه فرصت های مناسبی برای 
همه کارمندان به وجود می آید تا آنها 
بتوانند شایستگی های خود را نشان 
بدهند اما تفاوت کارمندان معمولی با 
بهترین ها در فرصت طلبی آنهاست. 
 کارمنــدان نمونه همیشــه ســعی 

می کنند از هر موقعیت، یک فرصت 
مناســب برای پیشــرفت و موفقیت 

بسازند.
 این اتفاق بارها برایشــان می افتد و 
باالخره آنها قادر خواهند بود فرصت 

مناسبی برای درخشیدن پیدا کنند و 
موفق شوند خودشان را اثبات کنند.

   ۷. همیشه آماده باشید
سعی کنید هر روز یک قابلیت جدید 

یاد گرفته یا توانایی های قبلی خود را 
مرور کنید.

 این مســاله موجب می شود همیشه 
برای انجام فعالیت های جدید آماده 
باشید. با اینکار نشــان می دهید که 
فعالیت های کاری روزانه برای شــما 
کافی نیست و عالقه دارید مسئولیت 
بیشــتری برعهده بگیرید. یادگیری 
یک زبان، استفاده از یک نرم افزار ویژه 
یا حتی قابلیت های تمرکزی می تواند 
گزینه های مناسبی برای این منظور 

به شمار آید.

   ۸. سریعا ناامید نشوید
اگر باور دارید که مــی توانید در یک 
زمینــه بدرخشــید، ســریعا ناامید 
نشــوید. برخی مواقع الزم است که 
انتقاد  دیگران را نادیده گرفته و روش 
به خصوص خود را در پیش بگیرید. 
در ابتدا بــه بســیاری از کارآفرینان 
می خندیدنــد و حتی ایده هایشــان 

نادیــده گرفته می شــد امــا آنها به 
موفقیت خود ایمان داشــتند و این 
حرفها را نشنیده گرفتند. این مساله 
موجب شــد که با تالش بیشتری به 
دنبال هدفشــان رفته و آن را عملی 

کنند.

   ۹. زیاد سوال بپرسید
شما برای آنکه بتوانید در انجام کاری 
موفق باشید، باید بسیاری از چیزها را 
بدانید یا حداقل اطالعات الزم را برای 
انجام آنها کسب کنید.پس کنجکاو 
باشــید و راجع به همه چیز ســوال 

بپرسید.
این مساله موجب می شود که درباره  
هر آنچه نمی دانید اطالعات زیادی 
کســب کنید و بتوانید ابتکار عمل را 
بدست بگیرید.بدین شکل می توانید 
ایده هایتان را در راســتای درســتی 
پیــش بــرده و در محــل کار خود 

بدرخشید.

۹ روش برای آنکه ابتکار عمل را در دست بگیرید؛

 در کارتان جدی گرفته شوید!

شما برای آنکه بتوانید 
در انجام کاری موفق 
باشید، باید بسیاری 

از چیزها را بدانید 
یا حداقل اطالعات 
الزم را برای انجام 

آنها کسب کنید. پس 
کنجکاو باشید و راجع 

به همه چیز سوال 
بپرسید. این مساله 
موجب می شود که 

درباره هر آنچه 
نمی دانید اطالعات 

زیادی کسب کنید و 
بتوانید ابتکار عمل را 

بدست بگیرید. 

در حال حاضر ابتکار عمل و خالقیت جهان روز را تکان داده. تمام کسانی که ابتکار عمل به 
خرج داده اند و ایده های خالقانه ی خود را در بسیاری از صنایع جهان پیاده کرده اند، موفق 
شده اند سکاندار همان بخش از صنعت شــده و تغییراتی اساسی در نحوه ی زندگی مدرن 

ایجاد کنند.
به همین دلیل تمامی شرکت ها به دنبال افرادی هستند که از انرژی باالیی بهره برده، قادرند 
ابتکار عمل را در دست بگیرند و در فعالیت  کاریشان بازده  باالیی داشته باشند. ۹ روش وجود 
دارند که شما می توانید با استفاده از آنها فعالیتتان را بیشتر کرده و در محل کارتان ابتکار 

عمل بیشتری از خود نشان دهید:

fastcompany  :منبع
یـــادداشت
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،،
اینکه یک فرد بتواند تمامی کار های 

خواسته شده از وی را به درستی 
انجام دهد اصوال برای حفظ یک شغل 

کافی است اما اگر شما می خواهید 
جدی گرفته شوید و به چشم 

بیاید، باید کارهایی انجام دهید که 
دیگران نه می توانند و نه می خواهند 

مسئولیتشان را برعهده بگیرند.

لنوو پنج تبلت 
اندرویدی جدید 

معرفی کرد

لنوو هفته گذشته ۵ تبلت اندرویدی تازه را رسما معرفی کرد. این تبلت ها در بخش های 
مختلف از پایین رده تا میان رده توسعه یافته اند اما تاریخ عرضه و قیمت نهایی شان هنوز 

مشخص نیست.
کمپانی لنوو پنجشنبه هفته گذشته، از چند تبلت تازه مجهز به سیستم عامل اندروید پرده 
برداشت و قصد دارد همه آن ها را در هفته های آینده روانه بازار سازد. این تبلت های متفاوت 
برای کاربران با سلیقه های مختلف توسعه یافته اند و همچنین کمپانی سازنده قصد دارد 
کاورهای محافظ گوناگونی را هم به همراه شان عرضه کند. این تبلت های همراه با نام های 
تجاری Tab M۱۰ ،Tab E۱۰ ،Tab E8 ،Tab E7 و Tab P۱۰ معرفی شده اند و 
لنوو هم به همه مشخصات اصلی آن ها اشاره کرده است. از طرفی هنوز خبری درباره قیمت 

نهایی و تاریخ عرضه شان در دسترس نیست.
Lenovo Tab P۱۰ قدرتمندترین مدل از میان این ۵ تبلت تازه است اما همچنان 
یک تبلت میان رده به شمار می رود. این مدل از پردازنده کوالکام اسنپ دراگون ۴۵۰ با 
قدرت پردازش ۱.8 گیگاهرتز بهره می برد و بــه ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه 
داخلی مجهز شده است که می توان آن را به کمک کارت حافظه جانبی تا ۲۵۶ گیگابایت 
 IPS صفحه نمایــش ۱۰.۱ اینچی از نوع Lenovo Tab P۱۰ .هم ارتقا بخشــید
LCD با وضوح تصویر فول اچ دی ۱9۲۰ در ۱۰8۰ دارد و دوربین های اصلی و سلفی 
آن به ترتیب 8 و ۵ مگا پیکسلی هســتند. این تبلت تازه از سیستم عامل پیش فرض 
اندروید 8.۰ اوریو بهره می برد و یک درگاه سیم کارت با پشتیبانی از ۴G LTE مبتنی 
بر GSM، جک هدفون 3.۵ میلی متری، پورت USB Type-C ۲.۰ و باتری 7۰۰۰ 
 میلی آمپر ساعتی دارد که گفته می شود قادر است با یک بار شارژ حدودا ۱۵ ساعت ویدیو 

پخش کند.



Once belonged to scholar Haj Aqa Nourollah, 
the prominent figure of the time, the house 
is now refurbished to a historical museum 
showcasing documents and photographs 
from the period. By walking in the house 
and having a glimpse of the existing texts 
and photos, visitors can get familiar 

with the thoughts and activities of the 
constitutionalists as well as other important 
historical incidents happened in Isfahan. The 
basement of the house displays nearly 100 
newspapers from the era which is one of the 
most interesting sections.Likewise, the house 
enjoys an astonishing Qajar architecture 
which includes two interior and exterior 
yards, two king rooms in the north and south 
embellished with plasterwork and paintings, 
and 12 rooms. There is a fantastic room here 
fronted with seven wooden sash window 
panes and colorful glass called Orosi that 
provide a very beautiful environment through 
reflecting the sunshine.Visiting the house and 
getting to know the lifestyles and traditions 
of Iranian past generations as well as all 
those historical events can be a memorable 
part of the tourists’ itinerary.Later this 
house became a historical museum about 

the constitution period in Iran. It is called a 
constitution because it belonged to Haj Aqa 
Nourollah. It exhibits historical documents, 
and photographs from the period.
Safa Khaneh was built by Haj Aqa Nouroollah 
and his older brother. Muslims and Christians 
came here to talk about their religion with 
each other. It was one of the first interfaith 
centers in the world. Later a magazine 
published based on these dialogues was 
released in Iran, India, and London. Later it 
became an Islamic hospital delivering care 
without charge. It then became a qeraat 
khane, (place for reading) where the staff 
reads the newspaper aloud for visitors. About 
100 years ago, it became an Islamic company 
that produced clothing.One of the most 
interesting parts of the house is the basement. 
It displays Isfahan’s some 100 newspapers 
from the era.

Constitution House: Knowing Lifestyles , 
Traditions Of  Iranian Past Generations

Khan Gostar Restaurant: 
a typical Iranian 
restaurant with good 
quality food

Located in the Armenian Quarter, this cafeteria-
style restaurant serves enormous plates of food. 
There’s a large self-service salad bar and several 
tahchin (crunchy rice) dishes on offer: the tahchin 
barreh (rice cake with slow-cooked lamb shank 
garnished with barberries and nuts) is particularly 
recommended. There’s also a downstairs restaurant 
with traditional seating (same opening hours 
and prices). it has many good and delicious 
Iranian traditional foods and kebabs . it has a good 
atmosphere , good buffet specialy for different kind 
of yogurts . remember to order yogurt stew in this 
restaurant too . a traditional food for esfahan . If 
you have special guest and don’t matter for price, it 
should be your first choice, nice place, nice design, 
located in Midtown, jolfa, and prefect food and salad 
table make it best in isfahan. The food is high quality 
and extremely delicious. I like its salad bar, too. 
They serve original Iranian food plus international 
dishes but don’t serve rice at night for dinner as far 
as I remember. 
The staff are nice. The restaurant is nice itself and is 
located in a very nice, old district. I personally love 
walking in that area and then having food in that 
restaurant. 
But remember to reserve a table before going there 
as it’s very crowded and if you show up without 
reservation you have to wait long and it’s not nice 
especially if you have guests with you. I don’t offer 
the restaurant for business if you wish to have long 
talks after your meal as it’s not that nice to occupy a 
table when you see many people waiting.

Atigh Hotel :Start 
experience the best 
Traditional Hotel in 
Isfahan

Without any doubt, Atigh Hotel in Isfahan is one of the 
most beautiful traditional hotels in Iran. This 3-star 
hotel in Isfahan that is in fact a renovated 200-year-old 
traditional house built during the Qajar Dynasty, offers 
two green traditionally decorated courtyards in which 
the guests get together, relax and socialize. The rooms 
are also decorated in a traditional way and give you an 
authentic taste of Persian Art. The location of Atigh Hotel 
in Isfahan is also convenient and you’ll have easy access 
to most of the points of interest in Isfahan such as Jameh 
Mosque in Isfahan, The Great Bazaar of Isfahan, etc.Atigh 
traditional hotel is an ancient place that was built in 
Qajar era about two houdred years ago.Atigh traditional 
hotel is a wonderful and peaceful place that has two 
courtyards,the outer courtyard and inner courtyard. 
Hotel enterance door has a long corridor. The rooms 
are in both yards,this hotel has 20 rooms with different 
capacities,restaurant,café,and teabar…..
In the northern side of outer courtyard there is a main 
room that is between outer and inner court yard. That 
is decorated with an unbelieveable and wonderful 
painting,moulding and great sashs.
Atigh traditional hotelis near Jame mosque and the 
great bazaar of Esfahan. You have quick access to the 
historical places such as Naghshe Jahan square and 
great monuments from Atigh Hotel.In this hotel, rooms 
have all facilities that are required for our guests, such as 
safebox, coffee maker, hairdryer, minibar, Tv,…,Distance 
to airport: 30 minutes by car.
Facilities: Refrigerator, Tv, Suit, Restaurant, wifi, 
Parking, prayingroom, Lobby, Satellite, Internet in 
lobby,…
Address:No.30 , 37th Alley, Ebn-e-sina St, Shohada SQ, 
Esfahan-Iran
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Located near the Naghshe-e Jahan 
Square, Isfahan Constitution 
House is a historical edifice which 
used to be a gathering place for 
people, scholars, intellectuals 
and political figures during the 
years that led to the Persian 
Constitutional Revolution to 
discuss and sharing ideas about 
the constitution, the rule of law 
and civil affairs.

Sheikh Bahai 
Hammam; 
Magical 
Architecture

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

Isfahan
attractions
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Isfahan 
Constitution 
House is 
located in the 
Safavi House 
in Isfahan. 
The museum 
houses 
documents 
and photos 
from the 
Constitutional 
Revolution 
era.

   Gol-e Sorkh Spa Resort; Shah 
Abbas promenade
Gol-e Sorkh (Red Rose) village in Varton, as one of the best spa 
resorts in Isfahan, is located 35 kilometers away from Isfahan; 
along the way between Isfahan and Naʹin.Morad Spa Resort, 
as one of the most important attractions of Gol-e-Sorkh 
village, has been restored and renovated recently; so, tourists 
can especially benefit from the spa springs in this valuable 
monument. This ancient monument belongs to Safavid era and 
has been registered in the list of Iranian National Heritage in 
June 2008. This ancient monument used to be the bath of Shah 
Abbas. Due to the proximity of this village to Isfahan, Shah 
Abbas ordered to construct a three-mile road from spa resort 
to Isfahan to use it as his promenade.“What flows from this  
mineral-rich spring gradually changes to the rocks; rubbing 
this rocks on the skin is an effective way to cure many skin 
rashes and diseases,” written by one of the great geographers 
and cosmographist of the 9th century, Ahmed-ebne-Rasteh 
Isfahani. This place is a well-known area for researchers and 
geoscientist; it is the land of fuller’s earth and medicinal mud, 
which are useful for skin diseased and hair problems.

Must-see sites in Isfahan



One obvious response to this strategy is for the 
Iranian government to shift resources to groups 
most likely to feel and transmit these pressures. If the 
government has such a plan, who to protect and how, 
it seems lost in the chaos of the exchange rate market 
and reshuffling of government ministers.  
Perhaps the past can be a guide: How did Iran 
manage the last phase of sanctions when, in July 
2011, President Barack Obama ratcheted them 
up, reads an article recently published by Iranian 
economist Djavad Salehi Isfahani. below is the full 
text:
I answer this question by looking at the consumption 
of four basic food items using unit record data from 
the Household Expenditure and Income Surveys for 
various years. These surveys allow us to measure the 
amount consumed of meat, chicken, rice and bread, 
for individuals living in poor and rich households.
Looking at quantities can tell us how accurate are the 
accounts or high and rising poverty is in Iran, which 
have been written from a perspective critical of both 
Iran and US sanctions.  

In the latter piece, in which I find much to 
agree with, Peter Beinart writes, “Between 2012 
and 2014, the percentage of Iranian families 
living in poverty almost doubled. By 2016, 
according to the BBC, Iranians were consuming 
just over half as much red meat, and just under 
half as much bread, as they had in 1996.”  How 
true are these claims?
On poverty, you can find a rigorous assessment of 
poverty in the 2016 World Bank working paper. This 
paper puts Iran’s poverty rate in 2014 at less than 
%10 of the population. The paper also shows that 
the increase in poverty during 14-2012 was much 
more modest, from %9.5-7.1, despite intensifying 
sanctions.  
Sanctions will likely do the same this time around, 
and maybe worse, because the cash transfer scheme, 
which lifted incomes of the households below the 
median by more than %28, is no longer working.
But if you find poverty rate calculations too 
subjective, you may find data on food consumption 
(by weight) more convincing. The graphs show 
consumption of meat, chicken, bread and rice per 
kilogram per person using survey data collected by 
the Statistical Center of Iran and made available in 
unit record online.
The graphs divide the population into groups by 
quartile of income. So Q1 are the poorest %25 of the 
population, Q2 the lower middle class, and so on.
The graphs reasonably depict the gap in 
consumption between the four income groups: 
large differences in consumption of chicken, red 
meat and rice between the top quartile and the rest, 
and smaller gaps for bread.
But the trends over time tell a different story than the 

widely reported BBC report mentioned above. My 
calculations show that over the same -20year period 
as in the BBC report there has been a substantial rise 
in consumption of protein per capita by the poor 
(lowest quartile): chicken by %120, followed by 
meat by %85. Consumption of rice is the same in 
2016 as it was 20 years ago.
The decline in consumption of bread, from about 
10.9 kg per person per month to 8.1 kg, is not 
necessarily a sign of deprivation. It is a good thing, 
in my view, that Iranians have reduced their bread 
consumption closer to the global average and the 
same as in Turkey.
So, what explains the difference between these 
results and those reported by the BBC?  The answer 
is not difficult to find. The BBC report relies on 
Central Bank household expenditure surveys, 
which are collected in urban areas only and are at 
the household level. The SCI surveys I use here are 
nationally representative and the variables depicted 
in these graphs are per capita.  
For both reasons, the BBC report does not measure 
consumption per person at the national level 
correctly. First, between 1996 and 2016, millions of 
rural residents, who are generally poorer, have been 
reclassified as urban, bringing the urban average 
consumption figures down.
For a purely administrative matter, Iranian villages 
that reach 5,000 in population size can petition to 
become urban and often succeed. Between 1996 and 
2016, the number of urban centers doubled, going 
from 612 to 1,245.  
Second, family size has declined over time, from 6.2 in 
1996 to 4.1 in 2016, which can cause the trends in per 

capita and total household consumption to be quite 
different, one going up while the other falls.
How about changes in food consumption right 
after sanctions hit?  
Bread consumption fell by %8 in 2011 compared to 
2010, but not meat or chicken, and rice consumption 
did not change. What is special about bread? Not 
sanctions.  
As part of the 2010 Targeted Subsidy Reform 
program of former president, Mahmoud 
Ahmadinejad, its price doubled in December 2010. 
The other food items were not part of the package, 
so only bread consumption fell.  Bread consumption 
recovered some in later years, as its price remained 
the same while other prices increased. Since 
sanctions tightened rather than ease as the years 
went by, it is safe to conclude that sanctions were not 
responsible for the decline in bread consumption 
in 2011.

Will the same happen this time around? Can 
the government make good on its promise of 
“protecting the people’s livelihood”, as President 
Hassan Rouhani put it recently?
As I said, I have not heard a more precise policy 
discussed, but the government intends to preserve 
its foreign exchange reserves for “essential items”, 
and is starving the non-official market.
But it lacks one important tool, which was available 
to Rouhani’s predecessor and protected a large 
section of the population during the 12-2011 
economic crisis—cash transfers.
The real value of the transfers is down by at least two-
thirds since 2011, from 90$ per person per month 
to about 30$
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 Banks and credit institutions allocated a total of 1.67 
quadrillion rials (€17.92 billion) to various sectors of the 
economy during the first four months of the current fiscal 
year that ended on July 22, the Central Bank of Iran’s data 
show.
According to the latest report published on the regulator’s 
official website on Monday, the figure was higher by 138.2 
trillion rials (€1.48 billion) or 9% when compared to the 
corresponding period of the previous year. The figure was 
handed out in the form of about 2.47 million loans.As always, 
the services sector was at the top of the list of loan receivers 
with about 1.41 million loans worth a total of about 691.61 
trillion rials (€7.42 billion). It was followed by the industry 
and mine sector that received about 468.36 trillion rials 
(€5.02 billion) in the form of 75,454 loans.The trade sector of 
Iran’s economy enjoyed 315,048 loans worth about 250.53 
trillion rials (€2.69 billion) during the period. The banking 
system then prioritized the housing and construction sector 
with 340,823 loans, amounting to about 150.37 trillion rials 
(€1.61 billion) and the agriculture sector with 321,847 loans 
worth about 109.13 trillion rials (€1.17 billion).

Central Bank of Iran Signals Interest 
Rate Hike
The Central Bank of Iran has sent another signal that it is 
about to raise interest rates. It has allowed banks and credit 
institutions to renew one-year deposit contracts that had 
been struck during the 10-day grace period after which 
the bank lowered the interest rates.“Banks and credit 
institutions are allowed to extend for one more month the 
deposit contracts that they had signed with customers 
between Aug. 24, 2017, and Sept. 2, 2017 under the same 
conditions and only at the request of customers,” a statement 
published on CBI’s official website said .On Aug. 23, 2017, 
CBI had released a statement saying lenders have an 11-day 
window to absorb liquidity by signing one-year deposit 
contracts with rates going higher than the 15% that was 
legally set by the Money and Credit Council, Iran’s highest 
financial decision-making body, a year before. That engaged 
the banking system in a battle for deposits whose maturity 
periods are due next week.
Now, the central bank is effectively prolonging the 
high interest rate deposits for another month. This 
announcement comes amid months-long speculations that 
the monetary regulator will be forced to increase deposit 
rates once again to redirect liquidity toward the banks and 
out of the fluctuating foreign currency market and other 
parallel markets that have been rocked in the past few 
months.

New Iranian Company Repairs 
Passenger Wagons
 Novin Sanat Raja Company, a subsidiary of Raja Railway 
Transport Company, officially started its activity on Sunday.
The newly-founded company specializes in the repair, 
renovation and maintenance of rail wagons. Mohsen Yavari, 
the CEO of Novin Sanat Raja Company, said the company 
will have the capacity to carry out repairs on 1,200 wagons 
and overhaul 150 wagons per year with the help of local 
technicians and experts, ILNA reported. “At present, it 
takes about 110 days to repair wagons. At Novin Sanat, 
we will try to reduce the period to around 45 days,” said 
Mohammad Rajabi, CEO of Raja. Raja is an arm of the Islamic 
Republic of Iran Railways, charged with handling passenger 
transportation.

The latest Consensus Earnings 
Report shows the price to earnings 
(P/E) ratio of Iranian stocks 
has dropped to its lowest level in 
nine months, although growth in 
profitability has boosted optimism 
over future performance.
The report put the P/E ratio of 
analyzed companies at 4.3. It is the 
result of collaboration between 33 
asset management groups active 
in Iran's capital markets analyzing 
indicators of 60 public companies 
in 19 industries published twice per 
quarter. 
Securities and Exchange News 
Agency's latest data show the average 
price to earnings ratio of Tehran Stock 

Exchange-listed companies stood at 
6.64 for the first quarter of the current 
fiscal year (March -21June 21).
The ratio grew %3.1 compared to last 
fiscal's closing rate.
“Despite current uncertainties 
domestically and abroad, prominent 
growth in expected profitability 
of companies has resulted in a 
general optimism toward markets’ 
performance in the coming months,” 
said Farhang Qaragozlu, one of the 
contributors to the report from Kian 
Capital Management.
The price-earnings ratio is the ratio 
for valuing a company that measures 
its current share price relative to its 
per-share earnings.  

Sanctions, Banking 
Troubles Facing 
Iranians in Hong 
Kong
Banking for companies 
that do business with 
Iran–as well as for 
Iranians themselves–is 
likely to get even more 
complicated in the near 
future.
This month, a first round 
of US sanctions was put 
back into place following 
US President Donald 
Trump’s decision in 
May to revoke the Iran 
nuclear deal signed by 
his predecessor, Barack 
Obama. Under the deal, 
Iran agreed to limit 
its nuclear program in 
exchange for sanctions 
relief.
This first round of 
sanctions target any 
transactions with Iran 
involving US dollars, 
gold and other precious 
metals, aluminum, steel, 
commercial passenger 
aircraft, shipping and 
Iranian seaports.
Another round of 
sanctions is expected in 
November, according to 
Financial Tribune.
Figures from the Hong 
Kong Monetary Authority 
, the city’s de facto central 
bank, show complaints 
about the freezing of 
corporate accounts in 
Hong Kong have risen 
steadily: 36 cases in 
40  ,2016 in 2017 and 
24 in the first half of 
2018. Complaints about 
account closures reached 
53 in 46 ,2016 in 2017 
and 42 in the first six 
months of 2018.
But those numbers could 
be even higher as they 
do not include people 
who forgo filing a formal 
complaint–people such 
as Masoud Sajjadi, one of 
about 50 Iranians in Hong 
Kong who say they are 
facing banking troubles, 
South China Morning 
Post reported. 
HKMA has issued 
guidelines to remind 
banks to “treat customers 
fairly” when doing due 
diligence, and be mindful 
not to “unreasonably” 
impede access to bank 
services. HKMA has no 
policy of limiting banks 
from taking on customers 
from any country.
But in reality, Henry 
Smith, of the consulting 
firm Control Risk, said 
“banks will choose to or 
be compelled to freeze 
bank accounts they think 
expose them to high-risk 
jurisdictions”.
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It is now clear that the purpose of 
US sanctions against Iran is to make 
its people miserable enough so they 
pressure their government to agree 
to US demands.

Effects of Sanctions on Food 
Consumption of the PoorBank Loans Hit €18 Billion in 4 

Months
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Gov’t to Build 2 New Towns
The Iranian government will commence the process of building two 
new towns in the southern Chabahar County in Sistan-Baluchestan 
Province from next week, the newly-appointed CEO of the New 
Towns Development Company said.
“At present, 16 new towns with populations exceeding 7,000 
people each have managed to attract people,” Habibollah 
Taherkhani was also quoted as saying by Fars News Agency during a 
press conference on Monday, his first since being appointed as the new 
head of the state-run company. The official, who is also a deputy roads and 
urban development minister, said 400,000 Mehr housing units will be built in the 
two new towns. Taherkhani also said this is on top of the 50,000 residential units that will be built 
specifically for middle-income Iranians who decide to reside in these towns, according to Financial 
Tribune.

CBI Moves to Sideline USD
As part of the latest measure to ditch the US dollar from the 
country's transactions, the Central Bank of Iran has removed 
the American currency from the list of Sanarate.ir, the 
website reporting the exchange rate of foreign currencies 
based on exchange bureaux information.The website 
reportedly stopped showing the US dollar exchange rate as of 
Sunday. As a result, those wanting to know the dollar's exchange 
rate will have to directly approach the exchange houses.Instead, 
Sanarate has selected the euro, Chinese yuan and Emirati dirham as i t s 
three major currencies, with other currencies such as the British pound, Swiss franc and 
Canadian dollar also quoted at the bottom. The move came on the heels of the US dollar 
leaping ahead of the euro this week, which was considered odd by businesspeople.

Optimism Over Prospects of Iran Stocks 
Performance



Continued from page8 : 
the situation of the 
pharmacists of the 
country will not be 
better than this! 
However, in recent 
years, there has been 
some appreciated 
effort to advance 
p h a r m a c e u t i c a l 
science but the recent 
dollar price trend 
showed that our 
country's dependence 
on the pharmaceutical 
industry is very high 
in Western countries. 
Of course, one of 
the students in the 
pharmacy said: "We 
have come to the 
formula of many 
imported medicines, 
but the results have 
only become an article 
or a thesis, and they 
are on the bookshelf of 
university libraries." 
Global pharmacy 
seems to be moving 
towards using 
natural products and 
making more use of 
the resources that 
the world has created 
for communities. 
Although chemical 
chemistry and 
molecular marking, 
and ... are among 
the sources 
that developed 
pharmaceuticals but 
in the near future, 
nature will provide 
the necessary 
background for new 
developments in 
pharmacy. Because of 
the lack of support for 
traditional medicine 
and supplementary 
medicine, Iranian 
people do not 
optimize traditional 
medicine because 
of the propaganda 
against this medicine. 
If the pharmaceutical 
industry and 
medicine industry is 
to be advanced in the 
country, it should rely 
on Iranian science 
over 2500 years.
In most developed 
countries, traditional 
medicine is supported 
by the government in 
various dimensions, 
and it has taken a 
good part in securing 
people's health in the 
health system of the 
country. Traditional 
medicine is a part of 
the culture of the 
people and plays an 
important role in 
solving some issues 
of health culture. 
The introduction, 
d e v e l o p m e n t 
and promotion of 
traditional medicine 
respects the culture 
and heritage of people 
around the world.

China not to sanction Iran: Japanese 
media
China is by no means following Washington's oil sanctions on 
Tehran, wrote a Japanese newspaper on Sunday.China is a big 
importer of Iranian oil, and it seems highly improbable that 
Beijing accept to concede to US unilateral sanctions on Iran, 
wrote Nikkei Asian Review.The newspaper added that the ties 
between Iran and China have been basically friendly; they enjoy 
a close relationship in economy, energy, and trade.According to 
the article, China has repeatedly stressed the continuation of 
normal trade ties and oil purchase from Iran.It also said that the 
presidents of the two countries had a meeting on the sidelines 
of the Shanghai Cooperation Organization.China, as a signatory 
to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), also known 
as Iran Deal, is committed to the deal.The US sanctions will not 
have an effect on China, especially due to the fact that Beijing has 
established an oil stock market based on Yuan.In addition, Iran 
like what there was before the 2012 agreement, has agreed to 
receive Yuan as payments.
Russia considering payment in national 
currencies with Iran, Turkey
Russia will definitely respond to Washington’s latest sanctions 
and, in particular, it is accelerating efforts to abandon the 
American currency in trade transactions, said deputy Foreign 
Minister Sergei Ryabkov. “The time has come when we need to 
go from words to actions, and get rid of the dollar as a means of 
mutual settlements, and look for other alternatives,” he said in 
an interview with International Affairs magazine.“Thank God, 
this is happening, and we will speed up this work,” Ryabkov 
said, explaining the move would come in addition to other 
“retaliatory measures” as a response to a growing list of US 
sanctions.Meanwhile, Russian Energy Minister Aleksandr 
Novak recently noted that a growing number of countries are 
interested in replacing the dollar as a medium in global oil trades 
and other transactions.“There is a common understanding 
that we need to move towards the use of national currencies 
in our settlements. There is a need for this, as well as the 
wish of the parties,” Novak said.According to the minister, it 
concerns both Turkey and Iran.“We are considering an option of 
payment in national currencies with them. This requires certain 
adjustments in the financial, economic, and banking sectors 
to accomplish.”Last week, the Kremlin said it is interested in 
trading with Ankara using the Russian ruble and the Turkish lira. 
India has also vowed to pay for Iranian oil in rupees.The world’s 
second-largest economy, China, has also been taking steps to 
challenge the greenback's dominance with the launch of an oil 
futures contract backed by Chinese currency, the petro-yuan.
US anti-Iran senator dead
The hawkish US Senator John McCain who was a staunch 
opponent of Iran died at 81.The US Republican Senator, was 
suffering from an aggressive brain cancer for a long time.He was 
also a twice-defeated presidential candidate in 2000 and 2008.
McCain was a staunch ally of the Zionist regime of Israel and a 
strong advocate of using all kinds of pressure against Iran.
He was a blunt critic of the nuclear deal the US and other 
major world powers signed in 2015 with Iran. He agreed with 
President Donald Trump 'that the deal is not in the vital national 
interests of the United States'.
McCain was also one of the supporters of invasion of Iraq by the 
Bush administration in 2003. However, years later he admitted 
that the justification for the destructive war had been wrong. 
Washington claimed that the former Iraqi dictator Saddam 
Hossein possessed weapons of mass destruction.
Some 7,500 civilians died in the war that took 8 years for the US 
troops to withdraw from Iraq, reports say.

 World will not go along with Trump’s 
economic war on Iran; Analyst

“There are all sorts of reasons why the world 
is not going to go along with Trump’s all-out 
economic war with Iran,” Barrett, an author and 
11/9 researcher in Madison, Wisconsin, said in an 
interview.“The Trump administration is talking 
big in its threats against Iran in the same way that 
Trump is notorious for threatening to rain down 
‘fire and fury’ on North Korea,” he said. “The US 
does not have the leverage anymore to seriously 
put a real embargo on Iran,” he noted.
Trump pulled the US out of the 2015 Iran nuclear 
agreement in May, and said that he planned to 
reinstate sanctions on Iran. However, Washington 
is finding itself isolated as other signatories to the 
deal– China, Russia, France, Britain and Germany 
-- have reiterated their commitments to the 

historic accord.
European countries and Iran’s regional allies 
have already launched efforts to mitigate the 
impact of new US sanctions against Tehran ahead 
of a Nov. 4 deadline for their implementation.
Trump is even facing resistance from American 
financial institutions in cutting Iranian access to 
international markets.
The Washington Free Beacon reported on Friday 
that J.P. Morgan and Citibank, which sit on the 
board of the Society for the Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) that 
facilitates international banking transactions, 
were opposed to disconnecting Iran from the 
network. Citibank won't cut Iran access to 
markets'
The Washington Free Beacon reported that the 
two institutions were opposed to disconnecting 
Iran from SWIFT.According to the report, both 
banks could play a pivotal role in ensuring that 
SWIFT and its members comply with the new 
sanctions, which target Iran's Central Bank and 
critical infrastructure networks.“So Trump does 
not have the political clout to rally people behind 

his effort against Iran,” Barrett said, adding 
that this is partly because of the US president’s 
unpopularity at home and abroad.“The numbers 
of people who review Trump extremely 
unfavorably are off the charts. There has never 
been a president who is hated the way Trump is,” 
the analyst said. “This is even more true in other 
countries.”Trump’s trade and sanctions policies 
have caused a number of countries to announce 
plans to shift to national currencies in trade with 
Iran and between themselves. 
“The US Empire is beginning to crumble as more 
and more countries are dumping the US dollar,” 
Barrett said.
“The whole world leans toward supporting Iran. 
They can’t say so out in the open because the 
US will punish them, but they can certainly find 
various covert ways to skirt these sanctions,” he 
noted.
“In the short term Iran may suffer but in the long 
term it will recover,” he concluded.
Iranian officials have said the country will not give 
in to US pressure and rejected any offer of talks 
with Washington under threats.

Teaching 
Iranian 
Pharmacy in 
the West!

The administration of US President 
Donald Trump does not have the 
leverage and political clout to rally the 
world behind its “economic war” on Iran, 
says American scholar Dr. Kevin Barrett.

The head of the Atomic Energy 
Organization of Iran (AEOI) says the 
US has been replaced with the UK in a 
working group tasked with redesigning 
the Arak heavy water reactor in 
central Iran.- “With the unilateral 
US withdrawal from the JCPOA (the 
Iran nuclear deal, known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action), Britain 
replaced the US in the group tasked 
with redesigning the Arak heavy water 
reactor," Ali Akbar Salehi told.He added 
that the group "had been established 
with the participation of Iran, the 
US and China.”Salehi said the US 
withdrawal from the nuclear deal has 

not impacted Iran’s peaceful nuclear 
activities, adding that the country's 
nuclear projects "are progressing well 
and there is no problem."“Despite 
the US exit from the JCPOA, there is 
no problem neither in the field of 
exploration, research and development 
or in the construction of new [power] 
plants and activities such as production 
of drugs or hospital construction,” he 
said.Under the JCPOA signed between 
Iran and six world powers, including 
the US, in 2015, Iran agreed to redesign 
the -40megawatt Arak research reactor 
to sharply cut its potential output 
of plutonium.Tehran, Washington 

and Beijing, another party to the 
landmark nuclear accord, released a 
joint "statement of intent" in October 
2015 to announce cooperation on the 
Arak project and soon signed a related 
document.Iran says it will soon start re-
building the Arak heavy water reactor 
once China finishes examining the last 
phase of the re-designing process.The 
document committed the six nations, 
which also included France, Russia and 
Germany, to contribute to the project 
through a working group established 
after consultations with Iran and co-
chaired by the US and China.Elsewhere 
in his remarks, Salehi said the US move 

t o 
re-impose sanctions on 

Iran has also had no impact on the 
country’s nuclear activities.“A great 
part of our projects are either self-
dependent or [carried out] with [the 
help of] a country like Russia,” the 
former foreign minister said, adding 
that Russia is meeting its commitments 
to build two power plants in Bushehr.

US replaced with UK in redesigning Arak reactor
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The US has concentrated all its anti-Iran 
efforts on waging a psychological war on 
Tehran and its international trade partners, 
Iran's Foreign Minister said Sunday.
When the Americans get desperate, 
they target companies by creating a 
psychological climate, Mohammad-Javad 
Zarif said in a state TV program, referring to 
the threats US has used against foreign firms 
to discourage them from doing business 

with Iran.
On May 8, Washington withdrew from the 
landmark nuclear deal with Iran, known 
officially as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA). Trying to tighten the noose 
on Iran's economy, Trump has re-imposed 
sanctions that had been lifted in exchange 
for Tehran nuclear program under the 
deal. Elaborating on a wide range of topics, 
Foreign Minister Zarif said Iran is different 
from other regional states that buy security 
through purchasing conventional or nuclear 
weapons.
As for devising a mechanism in nuclear deal 

to make the withdrawal costly for the US, 
Zarif said, 'The Zionist regime is violating 
international law and the UN Charter, the US 
also violates the Charter, the Saudi Arabia is 
breaching the most basic human rights by 
the airstrikes in Yemen; does it mean that 
the regulations are faulty, or it means that 
the international pressure mechanisms are 
not in line with what we expect in Iran?'All 
US allies in NATO [the North Atlantic Treaty 
Organization] have resisted its policies, and 
only two or three supported Washington. 
This is the cost that the US has to pay,' Zarif  
said.

Storm hospitalized 171 people in 
SE Iran
One hundred and 71 people have been hospitalized due to the 
respiratory problems caused by storm, said the provincial head of the 
local crisis management body in Sistan and Balouchestan.
A total of 810 people referred to the hospitals and healthcare centers 
in Iran's southeastern province from Aug 20 due to breathing, eye and 
heart diseases, out of which 639 were outpatients, said Abdol Rahman 
Shahnavazi. Shahnavazi said that 7,852 bottles of water and 906 food 
packages have also been distributed among people by the Red Crescent.
About 700 meters of Zabol – Nehbandan road has been blocked by moving sands, he said.
Referring to the weakening pace of storm in recent days, he said that according to weather forecasts, 
the storm will rise on Wednesday and possibly blocks Zabol – Nehbandan road again.Extreme wind and 
increased air and particle pollution density forced local government offices to shutdown on Saturday. 

Iran’s Economy Minister Loses Vote 
of Confidence
ranian parliamentarians on Sunday gave a vote of no confidence to Minister 
of Economic Affairs and Finance Massoud Karbasian, terminating the 
much-criticized minister’s term that had begun in August 2017.Karbasian 
attended an open session of the Parliament on Sunday and took the 
podium to answer the questions of a number of lawmakers complaining 
about his ministry’s performance and poor handling of the economic 
situation.At the conclusion of the impeachment, the parliamentarians voted 
for the motion to dismiss the minister with 137 yes votes, two abstentions and 
121 no votes from a total of 260 votes.Under the Iranian Constitution, lawmakers c a n 
impeach ministers when they deem it necessary. An impeachment motion can be submitted when it has at least 
ten signatures.The lawmakers have also questioned the president’s performance, saying the administration’s 
mismanagement of the conditions has resulted in price hikes and diminishing purchasing power.

 FM Zarif: US focuses on 
psychological war with 
Iran



Effects of Sanctions on Food 
Consumption of the Poor

The Shanghai Art Collections Museum and the city’s 
municipality hold an exhibition called” Discovering the 
Colorful World on the Silk Road” in which the children’s 
paintings of various countries will be displayed.
The aim behind this exhibition is to introduce the silk road 
to the world through paintings. 18 isfahani children’s 
painting also will be exhibited to the public from August 
22 to September 22, 2018 at the Shanghai Art Collections 
Museum.Saying that painting of 18 Isfahani children 

at the age of six to thirteen 
years old have been sent 
to the “Colorful Silk 
Road” exhibition, Azade 
Karimi, the secretary of 
the children paint center 
said: “It was originally 
intended that all Iranian 
children’s painting be present in 
this exhibition, but thankfully, this call was only sent 
for Isfahan’s children; Because Isfahani children have a 
strong connection and familiarity with museums and 
exhibitions and have creative mindsets.

August  27th, the day of 
the pharmacy coincides 
with the birthday of 
Zakaria Razi. While 
many medications for 
certain diseases in our 
country come from 
European countries in 
European universities, 
the writings and books 
of Iranian greats such as 
Zakaria Razi and Abu Ali 
Sina are used! Of course, 
one should not ignore 
the teaching methods 
at the universities of 
the country during 
the backdrop of the 
pharmaceutical industry 
in the country. When in 
our universities, some 
westernize professors 
are teaching and they 
only think of taking Latin 
words between their 
teaching so that students 
can understand their 
infinite science, ...

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
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Morning call to prayer : 
05:10:18   
Noon call to prayer : 
13:04:52  
Evening call to prayer: 
19:52:44  

High: 36 ° c
Low: 18 ° c
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 The head of the Citizenship Culture Develop-

ment Organization of Isfahan announced the 

implementation of 9 special programs during 

the "water week" in Isfahan and said, "according to the 

schedules, these special programs will be held from 2 to 8 of 

September 2018.
Ahmad Rezaei said, "first of all, three special programs 
entitled "water management, water and life and a 
symbolic program in which Isfahani artists, athletes and 
citizens carrying symbolic water pots from Naghsh-e 
Jahan Square to Golestan-e Shohada (Martyrs cemetery) 
and a symbolic washing of graves by one of the family 
members of a martyr will be carried out by the Citizenship 
Culture Development organization.
Rezaei referred to the special program of the Parks and 
Green Space organization of the Municipality of Isfahan 

titled ""Flowers .... Water " and pointed out, "Considering 
the importance of Green spaces and irrigation of urban 
plants and trees, this special program, which includes 
visiting the Flower Garden of Isfahan and organizing 
educational tours with the aim of introducing permanent 
flowers and drought resistant plants will be executed as 
soon as possible."

 Saying that the important aspect of urban re-

newal approach is "Urban Redevelopment", an 

urban design expert said, "Urban redevelop-

ment has several aspects that all contribute to the recovery 

of worn-out textures of the city.
"Sustainable redevelopment is one of the newest global 
approaches for the worn-out textures of cities. In fact, 
urban redevelopment is a process that creates a new 
urban space by preserving the main features of the 
physical space and the previous nature of the worn-out 
texture. For example the historic square of Imam Ali is one 

of the successful urban redevelopment- based project," 
Maryam Farrokhi said."Fortunately, the position of 
Isfahan in this regard is acceptable in comparison with 
other cities of the country," said Farrokhi, referring to the 
renewal the of worn out tissues in the city of Isfahan. She 
described the migratory nature of the worn-out tissues 
as the most important problem in the old texture of the 
city, and continued, "For example, native inhabitants 
of Jabaye neighborhood have emigrated from this area 
because of the urban problems in this region, therefore, 
the migration of non-native people should be avoided in 
this worn out textures."

Two animations of the Japanese filmmaker and artist 
Hayao Miyazaki will be on the screen at 31st edition of Iran's 
International Film Festival for Children and Youth.
Animated features 'Spirited Away' (2001) and 'Howl's Moving 
Castle' (2004) will hit the silver screen in non-competition 
section of the festival. Miyazaki is one of Japan's greatest 
animation directors. The entertaining plots, compelling 
characters, and breathtaking animation in his films have 
earned him international renown from critics as well as 
public recognition within Japan. The Walt Disney Company's 
commitment to introduce the films to the rest of the world will 

let more people appreciate the high-quality works he has given 
the movie-going public. Miyazaki is a producer, screenwriter, 
animator, author, and manga artist. Through a career that has 
spanned five decades, Miyazaki has attained international 
acclaim as a masterful storyteller and as a maker of anime 
feature films and, along with Isao Takahata, co-founded Studio 
Ghibli, a film and animation studio. Miyazaki has been described 
as combining elements of Walt Disney, Steven Spielberg 
and Orson Welles. In 2002, American film critic Roger Ebert 
suggested that Miyazaki may be the best animation filmmaker 
in history, praising the depth and artistry of his films.  
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