
H30 دانگ فنگ
 ارزانترین کراس اوور اتوماتیک بازار

دانگ فنگ H30 کراس، یک خودرو کراس اوور کوچک 
شهری چینی است که توسط ایران خودرو تولید 
و عرضه می شود. دانگ فنگ H30 کراس 
نخستین بار در سال 2011 در نمایشگاه خودرو 
شانگهای رونمایی و از همان سال در بازار کشور 
چین عرضه می شود.

دانگ فنگ H30 کراس از نظر طراحی حرف 
زیادی برای گفتن ندارد و چراغ های عقب ...

بازار طال و سکه  97/6/5 ساعت 15:05

2
2

قیمت 500 تومانسه شنبه| 6 شهریور 1397| 28 آگوست 2018 | 16 ذی الحجه 1439 | سال اول| شماره 30|  صفحه اول

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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,501,0003,451,000قدیم

سکه طرح 
3,992,0003,857,000جدید

1,766,0001,756,000نیم سکه

931,000906,000ربع سکه

505,000496,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,316,0001,271,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18303,800293,410 عیار

یک گرم طالی 
19320,650309,690 عیار

یک گرم طالی 
24405,070391,220 عیار ادامه در صفحه 

تاثیر ناگزیر رشد ارز، بر تورم؛

آنچه این روزها در بازار قابل 
پیش بینی نیست

 بــازار ارز در ایران این روزهــا قابل پیش بینی 
نیست و دولت هم راه را بر دالالن و سودجویان تا 
حدود زیادی بسته است، اما برخی ها از دخالت 
دولت در بازار و دادن ارز دولتی ســو استفاده 
می کنند. مدتی اســت که نرخ دالر در کشور با 
اوج تحریم ها رو به افزایش بوده و به تبع آن، نرخ 
سایر ارزها نیز باال رفته است؛ تا همین چند روز 
پیش، نرخ دالر با نوسانات جزیی در حد و حدود 
کمتر از 3۸00 تومان نوسان می کرد؛ اما امروز 
این نرخ ها سودای گرانی دارند و می خواهند تا 
می توانند باال بروند. چیزی که بیش از همه باعث 
نگرانی و تاسف شده وجود سودجویانی است که 
در این آشفته بازار، ارز با نرخ دولتی می خرند اما 

کاالیشان را نرخ آزاد در بازار ...

 پولدارها 
پولدارتر می شوند!

در اقتصادی که بــی انضباطی 
حرف اول را می زند و هیچ قرار 
و قانون خاصی برای آن مصداق 
 ندارد، دالالن مــی توانند از آب 
گل آلود ماهی بگیرند و هر روز 
پول بر پول های خود بگذارند، آن 

هم به دالر نه به ریال!
 برای رفع این بــی انضباطی ها
 در اقتصادکشــورمان بایــد 
کارشناســانه این مشــکالت 
را واکاوی کنیم.مشــکل ما این 
است که نظام تصمیم گیری مان 
می خواهــد بهتریــن تصمیم 
را بگیرد اما حاضر نیســت هیچ 
هزینــه ای بــرای تصمیماتش 
بدهد که این امکان پذیر نیست.

نمی توان هیــچ هزینه ای نداد و 
انتظار ســود داشت.مشکل ما با 
مقامات تصمیم گیر این است که 
می خواهند در خال تصمیم بگیرند 
اما باید بدانند نظام تصمیم گیر 
بر اســاس نظام کارشناسی اگر 
تصمیم بگیرد، قطعــا می توان 
موفق بــود و مشــکالتمان را 
 حل کنیــم. اگر در سیســتم 
تصمیم گیریمان از نسل تحصیل 

کرده و ...

حمیدرضا گورتانی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
      با توجه به اینکه کم آبی امروز باعث شده که کشاورزان به سمت استفاده از پساب برای آبیاری بروند بنابراین پیشنهاد دادیم که پساب را به صورت استاندارد درآورده و مصرف شود

 وگرنه نمی توان در این فضای تنگنای معیشتی به کشاورزان گفت از پساب استفاده نکنند.
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کشت ممنوعه روی شمشیر دو لبه؛

کشاورز از شالیزار به نان می رسد

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای کشاورزی 

راه سبـز 
دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای
سال تاسیس:۱۳۹۵

مرکز ماساژ و اسپا 

یا نا

آدرس:خیابان هزار جریب ، خیابان کارگر ، 
سازمان فنی و حرفه ای ، درب شهید رجایی ، 
پشت ساختمان هتل داری و گردشگری ، دپارتمان سالمت
TERRARIUM2016
0۹۹0۱۱۹70۳۵
0۳۱۳67027۹7

مرکز ماساژ یانا اولین و بزرگترین مرکز ماساژ در استان اصفهان در سه 
شعبه با طراحی منحصر بفرد، دارای اتاق هایی مجزا برای ماساژ بدن ، ماساژ 
و اسپای دســت و پا و خدمات پدیکور و مانیکور ، ماساژ و اسپای صورت 
و خدمات اســکین کر،اتاق هایی مجهز به دوش و جکوزی همراه با سرو 
انواع نوشیدنی ها ، دمنوش های گیاهی ، امکان مطالعه کتاب ها و مجالت 
متنوع می باشد. این مجموعه سعی بر آن دارد لحظات جاودانه ای را همراه 
با خدمات لوکس در فضایی رمانتیک و منطبق بر استانداردهای روز دنیا 

توسط کادری متخصص و مجرب برای شما به یادگار بگذارد.

شعبه 1 : اصفهان ، مجموعه اصفهان سیتی سنتر ، ورودی 5 ، طبقه سوم ، واحد 48 
تلفن رزرو : 03136550120

ساعات بانوان: شنبه تا پنجشنبه 10 الی 19 
ساعات آقایون : شنبه تا پنجشنبه19:30 الی 23:00

جمعه ها ویژه آقایون : 10 الی 17:00

شعبه 2 : اصفهان ، خیابان مرداویج ، انتهای خیابان آزادی ، ورزشگاه زنده یاد احمدی )باشگاه اصفهان جیم(
تلفن رزرو : 03136702474

بانوان : شنبه تا پنجشنبه 8 الی 14
آقایان : شنبه تا پنجشنبه 14:30 الی 22:30

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای ماساژ
این آموزشــگاه به عنوان اولین آموزشــگاه آزاد 
 با گواهی صالحیــت حرفه ای از ســازمان فنی و 
حرفه ای ، فعالیت خود را از ســال 13۹3 شروع و 
تاکنون موفق به برگزاری بیش از 20 دوره تخصصی 
ماساژ در محیطی کامال آموزشــی - پژوهشی و 
کارگاهی شــده اســت و بیش از ۶00 کارآموز در 
دوره های تخصصی ماساژ موفق به گذراندن دوره 
و اخذ مدرک های تائیدیه دوره آموزشی و گواهی 
 صالحیت حرفه ای از ســازمان آمــوزش فنی و
 حرفه ای شــده اند . همچنین دوره کاربر ماساژ 

به عنوان جامع ترین و کامل ترین دوره ماســاژ بر 
 اساس استانداردهای تایید شــده سازمان فنی و
 حرفه ای در 200 ســاعت طــی چندین دوره ی 
آموزشی برای اولین بار در کشور در این آموزشگاه 

برگزار گردیده است .

سوابق علمی و پژوهشی :
1.تدوین 11 استاندارد آموزشی در پورتال فنی و 
حرفه ای همگام هم سطح استانداردهای آموزشی 

روز دنیا.
2.برگزاری دوره های تخصصی ماساژ مختص افراد 

نابینا با همکاری و حمایت انجمن نابینایان و روشن 
 بینان اســتان اصفهان و ســازمان آموزش فنی و 

حرفه ای استان اصفهان .
 3.برگــزاری ســمینار های تخصصی ماســاژ در 
ســال های 13۹3 و 13۹۴ با هدف ارتقاء کیفیت 

بهداشت و سالمت افراد جامعه.
۴.تدوین جزوات تخصصی ماساژ

 خیابان کارگر ، ســازمان آمــوزش فنی و 
حرفــه ای ، درب ورودی شــهید رجایی ، 

دپارتمان تخصصی سالمت
03136703001

ماساژهای کالسیک:
سوئدی ، روسی ، تای ماســاژ ، دیپ تیشو ، 
سروگردن و صورت ، پرفورمنس ، ماساژ کف پا

ماساژهای شفابخش:
آروماتراپی ، کمپرس گیاهی ، ســنگ داغ، 

رفلکسولوژی ، ماساژ و تنظیم انرژی ، شمع
اسپاها:

اسپای صورت ، اسپای دست و پا
ماساژ تناسب اندام:

لیفت ، آنتی سلولیت ، فرم دهی

خدمات تخصصی صورت:
لیفت ، آبرسانی ، پاکسازی

ماساژهای زیبایی:
صورت ، پا ، اسکراب بدن ، ویتامینه مو

لیست دوره های آموزشی:
 گیاهان دارویی
کاربر گیاهان دارویی
فروشنده گیاهان دارویی
اسانس گیری و پرورش گیاهان دارویی
 اصول مقدماتی در طب سنتی
پرورش زالو در طب سنتی
 تولید کننده تراریوم )باغ شیشه ای(
 پرورش دهنده گل های آپارتمانی و کاکتوس
 تولید کننده بنسای
 زعفران کار
 کشت و پرورش جلبک
 دوره پرورش عقرب
 پرورش زنبور عسل

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای کشاورزی 
آموزشگاه راه سبز به عنوان یک آموزشگاه فعال آزاد با گواهی صالحیت حرفه ای از سازمان فنی و حرفه ای فعالیت خود را از سال 1395 

شروع کرده و به برگزاری دوره های تخصصی کشاورزی با مدرک بین المللی فنی و حرفه ای می پردازد و در پایان دوره کارآموزان با 
شرکت در آزمون تئوری و عملی با نظارت مستقیم سازمان فنی و حرفه ای مدرک بین المللی این سازمان را دریافت می کنند.



اقتصاد شهر
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زعفران یک کشت 
هفت ساله است و 

حداقل سال اول و دوم 
هیچ توجیه اقتصادی 
ندارد و از سال سوم به 
بعد صرفه مالی دارد، 
از سوی دیگر با توجه 

به اینکه در حال حاضر 
اصفهان به آب شور 

رسیده است بنابراین 
عموما اراضی کشاورزی 

به درد کاشت زعفران 
نمی خورد.

 پولدلرها
پولدارتر می شوند!

ادامه از صفحه یک:
 ...   جوانــی که به حــق گزینش 
می شوند )نه با پارتی بازی(، استفاده 
کنیم و اگر سیستم تصمیم گیری 
ما شفاف باشد به گونه ای که عموم 
مردم بتوانند از تمام آنها مطلع شوند 
دیگر شایعات دشمن ساز نمی تواند 
جو اقتصاد را به هم بزند و این علم 
جوانانمان اســت که کشورمان را 
آباد خواهد کرد نه پول پولدارهایی 
که با هزار رانت خواری و.... به دست 

آمده است. 
عواملی که بازار ارز مــا را امروز به 
شدت دچار مشکل کرده اول عدم 
شفافیت است، اقتصاد ایران به شدت 
از عدم شفافیت رنج می برد، ما باید  
یاد بگیریم با پدیده ها و مشکالت 
برخورد کارشناسی و منطقی کنیم 
در این صورت قطعا می توانیم موفق 
باشــیم.همه جای دنیــا بهترین 
نیروهایش را جذب دولت می کند، 
اما در ایران برعکس است به جای 
اینکه فارغ التحصیالن دانشگاه های 
درجه یک و افراد کارآمد را از طریق 
آزمون جذب دولت کنیم برعکس در 
سیستم اداری ما پارتی  بازی بسیار 
وجود دارد این پارتی بازی ها باعث 
شده جوانان الیق ما عالوه بر اینکه 
در اجتماع سر خورده شوند دچار 
یک بی اعتمادی به سیستم و حتی 
انقالب شــوند. و این دقیقا همان 
چیزی است که دشمن می خواهد.
در واقع سیستم اداری در کشور ما با 
پارتی بازی و رانت خواری دارد آب 
درآسیاب دشمن 40 ساله انقالب 

می ریزد.
یکی از راهکارهایــی که این روزها 
دولت برای جمــع آوری پول های 
ســرگردان از بــازار کرده اســت 
،تعیین نرخ شــناور برای سپرده 
های بانکی است. سودی که برخی 
شعب بانکی برای سپرده های زیر 
۱00 میلیون تومان ارایه می دهند، 
همان اعداد و ارقامی است که بانک 
مرکزی ارایه کرده است؛ در حالیکه 
این ارقام برای ســپرده های ۲00 
تا ۵00 میلیون تومانی به شــکل 
دیگری و برای ســپرده های باالی 
۵00 میلیون تومان با اعداد متفاوتی 
 لحاظ شده اســت هر چند به نظر
 می رســد افرادی که پــول های 
هنگفتی دارنــد ترجیح می دهند 
در بازار پر تالطمی که هر روز درآن 
اجناس دوبرابر می شــود سرمایه 
گــذاری کنند تــا به جای ســود 
بانکی ۲۲ درصد و یــا کمی باالتر 
به سودهای ۲00 درصدی و حتی 
باالتر دست یابند اما اگر هم در بانک 
سرمایه گذاری کنند باز هم سیستم 
به طریقی برنامه ریزی شــده که 
پولدارها هر روز پولدارتر شوند و قشر 
مستضعف هر روز قدرت خریدشان 

کاهش یابد. 
همانطور که تجربه گذشته نشان 
داده و علم اقتصاد به اثبات رسانده 
است ،این نرخ بانکی شناور می تواند 
تورم را در کوتاه مدت چند برابر کند 
و دوباره تالطمی در بازار ایجاد کند. 
بعد از مدتی این ســودهای بانکی 
دوباره روانه بازار بیــرون خواهند 
شــد و خدا می داند در کدام بازار 
طوفان به پا خواهند کرد . درصورتی 
که اگر به جای این کارها اندکی به 
تولید و تولید کننده واقعی کمک 
شود اقبال مردمی به سمت تولیدی 
خواهد رفت و مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی نظیر بــی کاری، تورم، 
رانت خواری واردات بــی رویه و.... 
رفع خواهد شــد. کمک به تولید 
شاید زمان بر باشد اما کاری اصولی 
و ماندگار است با نتایجی پایدار که 
در آن همه اقشار جامعه در کنار هم 

سود می برند .

حمیدرضا گورتانی
ســرمقــاله
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ایتام اصفهانی تا ۵۰ میلیون تومان کمک هزینه مسکن دریافت می کنند
مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان گفت: با هم افزایی کمیته امداد و انجمن مددکاری امام زمان )عج(، 

ایتام اصفهانی از ۱۵ تا ۵0 میلیون تومان کمک هزینه احداث یا خرید مسکن دریافت می کنند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد اصفهان، محمدرضا متین پور، با بیان اینکه ایجاد 
تعامل، هماهنگی، همبستگی و هم افزایی منابع و امکانات فعاالن عرصه خیر و احسان یکی از برنامه های 

این نهاد در سال های پیش روست، اظهار داشت: این نهاد و انجمن مددکاری امام زمان )عج( که از مهم ترین 
و پر سابقه ترین فعاالن حمایت از نیازمندان در اصفهان هستند، به  منظور هم افزایی و استفاده بهینه از منابع 

و امکانات خود جهت ارائه خدمات بیشــتر به ایتام اصفهانی در زمینه خرید و احداث مسکن، زیارت و درمان 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

وی اصلی ترین هدف از این تفاهم نامه را تسهیل در خانه دار شدن ایتام مشترک تحت حمایت اعالم کرد و افزود: فرزندان یتیمی که تحت 
حمایت کمیته امداد و انجمن مددکاری امام زمان )عج( اصفهان قرار دارند از مزایای این تفاهم نامه برخوردار می شوند.

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان کمک میزان هزینه خرید و احداث مسکن ایتام به دنبال این تفاهم نامه را از ۱۵ تا ۵0 میلیون تومان 
اعالم کرد و گفت: سهم کمیته امداد اصفهان در تامین این مبالغ از ۱0 تا ۲0 میلیون تومان است.

هتل ارگ جهان نما تکمیل می شود
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: مالکیت هتل ارگ 
جهان نما به شهرداری بازگشت و احیاي کاربري هتل جهان نما در دســتور کار مدیریت شهري قرار 

گرفته است. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، شهرام رییسي اظهار کرد: با توجه به این که ارگ 

جهان نما در هسته مرکزي شهر و در بدنه غربي میدان امام حسین )ع( قرار دارد، ساخت یک هتل در فاز 
یک و دو این ساختمان پیش بیني شده بود که در سال 88 ساخت این هتل از سوي شهرداري به بنیاد تعاون 

ناجا واگذار شد.  وي با بیان این که با گذشت حدود ۱0 سال بعد از واگذاري بخش هتل ارگ جهان نما تاکنون 
در این زمینه هیچ اقدامي صورت نگرفته است، تصریح کرد: مدیریت جدید شهر با توجه به موقعیت مناسب احداث این 

هتل، زیربناي 30 هزار متر مربعي آن و فراهم بودن زیرساخت هاي الزم، احیاي کاربري هتل جهان نما را در دستور کار خود قرار 
داد. مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان ادامه داد: پس از انجام بررسی های الزم و برگزاري جلسات 
و پیگیري هاي شهرداري با بنیاد تعاون ناجا، قرارداد واگذاري فسخ شد و با محوریت یکي از شرکت هاي وابسته شهرداري اصفهان، تفاهم 

نامه بازگرداندن این ملک به شهرداري تنظیم و طي قراردادي تفاهم نامه دو طرفه امضا شد.

از صنعت

                                   نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

حرکت واحدهای تولیدی به سوی ورشکستگی

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان بــا انتقاد از برخی تصمیمات غیر 
کارشناســانه در حوزه اقتصاد، گفت: به زودی سونامی ورشکستگی 

واحدهای تولیدی و بیکاری را مشاهده خواهیم کرد.

به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، محمود اسالمیان در نشست مشترک هیات 
رییســه اتاق بازرگانی ایران و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، اظهار 
کرد: شرایط اقتصادی کشور نگران کننده است و بخش خصوصی باید فعال تر 

از گذشته در مقاب تصمیمات ناصحیح و خالف عقل و منطق ایستادگی کند.
وی افزود: استان اصفهان به عنوان قطب صنعتی و قطب فوالد کشور با شرایط 
دشــواری در تولید و تامین مواد اولیه روبرو اســت و در همیــن وضعیت باید 
محصوالت خــود را با ارز 4۲00 تومانــی در بازار بورس به صورت دســتوری 

عرضه کند.
نایــب رییس اتــاق بازرگانی اصفهــان با انتقــاد از برخی 
تصمیمات غیر کارشناسانه، گفت: خشکی زاینده رود یکی 
از نتایج این قبیل تصمیم هاست و متاســفانه روند تصمیم 
گیری بر این محور ادامه دارد و به زودی سونامی ورشکستگی 

واحدهای تولیدی و بیکاری را مشاهده خواهیم کرد.
اسالمیان از هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران خواست که در 
دفاع از حقوق فعاالن اقتصادی فعال تر وارد میدان شــوند و 
افزود: واحدهای تولیدی بزرگ به ســختی خود را ســرپا نگه 

داشته اند.
رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشســت، اظهــار کرد: اتاق 
بازرگانی اصفهان یکی از اتاق های تاثیر گذار، متفاوت و خالق 
بوده و همواره نقش موثری در فعالیت های اتاق بازرگانی داشته 

است.
غالمحسین شــافعی، شــورای گفتگو دولت و بخش خصوصی 
اصفهان را یکی از شوراهای پیشرو و اثرگذار برشمرد و گفت: برخی 
شوراهای گفت و گوی استانی مانند شورای اصفهان از شورای ملی 

گفت وگو فعال تر عمل می کنند.
وی همچنین با بیان اینکه تصمیمات خلق الساعه و بدون مطالعه چندی است 
 فضای اقتصادی کشور را درگیر خود ساخته و متاسفانه در این تصمیم گیری ها

 از بخش خصوصی  نظر نمی گیرند، تاکید کرد: وقتی دولت به بن بست می رسد، 
از بخش خصوصی نظر می گیرد و این درست نیســت که تنها زمانی که نظام 

تصمیم گیری دچار مشکل اساسی شده، به ما رجوع شود.
وی از مخالفت بخش خصوصی در دخالت دولــت در قیمت گذاری خبر داد و 
گفت: متاســفانه در گوش تصمیم گیران پنبه اســت و حرف بخش خصوصی 

شنیده نمی شود.
شافعی تاکید کرد: متاســفانه کارخانه تصمیم گیری دولت، ناخواسته به اثربخشی 
 تحریــم هاکمک می کند، این در حالیســت کــه ترامپ برای تحریــم ایران وقت 

 می گذارد اما مسئوالن یک شبه با یک تصمیم چرخه تولید و تجارت را با مشکل روبرو
 می کنند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست، گفت: ساختار برنامه ریزی 
کشور با چالش  اساسی درگیر است و مســایل متعدد حل نشده ای روی میز 

مانده است.
پدرام سلطانی تاکید کرد: در چنین شرایطی باید به سمت اصالح اساسی ساختار 
پیش رویم، مساله بخش خصوصی این اســت که از یک حدی نمی تواند فراتر 

عمل کند و نظرات و مصوبات در حد ایده و تئوری باقی می ماند.
نایب رییســه اتاق بازرگانی ایران دراین نشست گفت: نبود هماهنگی بین تیم 
اقتصادی و رییس جمهور باعث بروز نابسامانی در فضای اقتصادی کشور شده 

است.
مسعود خوانساری از نتیجه بخش نبودن مکاتبات بخش خصوصی با دولت خبر 
داد و افزود: اتاق بازرگانی ایران در نامه های متعدد مخالفت خود را با برخی از 
تصمیمات اقتصادی دولت اعالم و راهکارهای اجرایی صحیح را اعالم کرده است، 

اما نتیجه مناسبی از این مکاتبات به دست نیامده است.
وی از فعاالن اقتصادی و اتاق های بازرگانی سراسر کشور خواست که مسایل، 
مشکالت و راهکارهای خود را از طریق رســانه های جمعی و گروهی به اطالع 

مسوولین و مردم برساند.
 رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشســت، گفت: 
تحریم های داخلی از تحریم های خارجی بر فعالیت واحدهای صنعتی  بزرگ 

و کوچک تاثیرگذارتر است.
بهرام سبحانی با انتقاد از ســازمان تامین اجتماعی در دریافت حق بیمه از هر 
قرارداد خرید شد و گفت: فوالد مبارکه ساالنه چهار هزار میلیارد تومان سنگ 

آهن خرید می کند و قراردادهای بسیاری برای تولید ورق تنظیم می شود.
وی با انتقاد از سیاســت های اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند 
ماهه اخیر، گفت: تفاوت قیمت هر کیلو ورق از درب کارخانه تا تاالر بورس ۲۲00 
تومان است و این قیمت گذاری به بهانه حمایت از مصرف کننده انجام می شود 

و برای عده ای رانت ایجاد کرده است.

کشت برنج، این دانه سفید رنگ که 
در این وضعیت سخت کشاورزی، 
دانه ای طالیی برای کشــاورز به 
حســاب می آید، هرچند از منظر 
قانون هنوز بــا ممنوعیت مواجه 
نشده است اما به گفته کارشناسان 
و مقامات استانی، منابع پایدار آب 
در استان را با خطر روبرو می کند و باید در وضعیتی 
که شرب اولویت اصفهان قرار گرفته است کشاورز 

دست از کشت پرمصرف بردارد.
عده ای از کشاورزان با پمپاژ آب برخی با استفاده از 

پساب حاضرند کشت خود را انجام دهند.
این وضعیت به حدی رســیده که کشت برنج در 
شرق اصفهان با پساب و در منطقه دو شهرستان 
اصفهان که فاصله چندانی با شهر اصفهان نیز ندارد 
به هر روشــی در حال انجام است و تنها از وسعت 
۲3 هزار هکتاری کشت برنج در استان کم شده به 
گونه ای که اصفهانی ها سال قبل 3 هزار هکتار از 
زمین های خود و امسال ۲00 هکتار را زیر کشت 

برنج بردند.

  عیار طالی سرخ هم به پای کاشت برنج 
نمی رسد!

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان در این 
رابطه، کشت برنج را یک کشت با صرفه اقتصادی 
برای کشــاورز نام برد و افزود: اگر چه کشت برنج 
نسبت به یکسری از محصوالت دیگر آب بیشتری 
می خواهد اما چون در طول سال مدام به بار می آید، 

کشت می شود.
احمدرضا صادقی در پاســخ به پیشــنهاد کشت 
زعفران و گیاهان دارویی به کشــاورزان به جای 

برنج، اضافه کرد: کشاورزان به دنبال کشت زعفران 
نمی روند چون کشت زعفران در سال دو بار امکان 
پذیر است و کشاورزان مابقی سال مثل فصل پاییز 

بیکار می مانند.
وی بیان داشت: از ســوی دیگر پیاز زعفران گران 
است و نیاز به سرمایه گذاری باال دارد که کشاورزان 

این توان مالی را ندارند.
مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان اصفهان با 
اعالم اینکه زعفران یک کشــت هفت ساله است 
و حداقل ســال اول و دوم هیچ توجیه اقتصادی 
ندارد و از ســال ســوم به بعد صرفه مالــی دارد، 
ادامه داد: از ســوی دیگر با توجه به اینکه در حال 
حاضر اصفهان به آب شــور رسیده است بنابراین 
 عموما اراضی کشــاورزی به درد کاشت زعفران 

نمی خورد.

  وقتی راهــی به جز کشــت برنج برای 
کشاورزان نمی گذارند

وی در پاسخ به این سوال که چرا کشاورزان اقدام 
به جایگزینی گیاهان دارویی به جای کشت برنج 
نمی کنند، گفت: کشت گیاهان دارویی یک کشت 
مناسب اســت اما در حوزه کشت گیاهان دارویی 

مافیا وجود دارد.
صادقی با بیان اینکه دستگاه های مختلف در 
این زمینه دخیل هستند و علی رغم جلسات 
متعدد هنوز نتوانستند هماهنگی بین تولید 
کننده و بازار فروش گیاهــان دارویی ایجاد 
کنند، افزود: در حوزه گیاهان دارویی بازاری 
ایجاد شده که تنها به دســت عده ای خاص 
است و نمی گذارند ســود آن در جیب افراد 

دیگری برود.
وی با اشــاره به کشــت برنج با پساب گفت: 
با توجه بــه اینکه کم آبی امروز باعث شــده 
که کشــاورزان به سمت اســتفاده از پساب 
برای آبیاری بروند بنابراین پیشــنهاد دادیم 
که پساب را به صورت اســتاندارد درآورده و 
مصرف شــود وگرنه نمی توان در این فضای 
تنگنای معیشتی به کشاورزان گفت از پساب 

استفاده نکنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان اعالم 
کرد: برای رفع این مشکالت، پیشنهاد شده از 
توان بخشی خصوصی برای استاندارد کردن 
پساب فاضالب استفاده شود و این پساب سالم 

را در اختیار کشاورزان قرار دهند.
وی بیان داشــت: در حال حاضــر تنها ۲00 

هکتار زمین در ســطح شهرســتان اصفهان 
تحت کشت برنج است با وجودی که تبلیغات 
 زیادی کردیم که کشــت برنج انجام ندهند و 
کشــت های دیگری را جایگزیــن کنند اما 
بــه دلیل اینکــه توجیــه اقتصــادی ندارد 
 بنابراین تاکنون کشــاورزان به این ســمت

 نرفته اند.

  آب بری چغندرقند و یونجه از کشت برنج 
بیشتر است

رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی 
اصفهان هم در این زمینــه گفت: با وجودی 
که با کاهش چشــمگیر کشت برنج در سطح 
اســتان اصفهان مواجه ایم اما هنوز توجهات 
و حساسیت ها به کاشــت برنج زیاد است در 
صورتی که مصــرف آب در محصوالتی مثل 
چغندرقند، یونجه و محصوالت باغی به مراتب 

بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه یک هکتار نیشکر چهار 
برابر برنج نیاز به آب دارد و این در حالیســت 
که مصرف آب در هر هکتار برنج کمی بیشتر 
از الگوی کشت رایج در استان است، افزود: با 
توجه به اینکه در حال حاضــر با محدودیت 

کشت برنج مواجه ایم اما تفاوت معناداری در 
مصرف آب وجود ندارد اما جای ســوال دارد 
که چرا همچنان حساســیت به کاشت برنج 

وجود دارد.
حمیدرضا قلمکاری گفت: توســعه باغات در 
اراضی شیب دار حوضه زاینده رود بیشترین 
میزان آب را مصرف مــی کند اما چرا، در این 
مورد جای تامل و ســوال برای کسی ایجاد 

نمی شود.
وی استفاده از پســاب برای کشت برنج و هر 
محصــول غذایی دیگر را یک عمل ناپســند 
خواند و افزود: استفاده از پساب برای خوراک 

انسان دارای ایراداتی است.

  جهاد کشاورزی همه مسئولیت را به دوش 
آب منطقه ای می اندازد

هرچند، معاون بهره بــرداری آب منطقه ای 
اســتان اصفهان در این رابطه گفت: اگر چاه 
آبی که با آن کشــت برنج صورت می گیرد، 
مجاز باشــد، برخورد با کشــاورز در حدود 
اختیارات آب منطقه ای نیست که چرا کشت 
برنج انجام می دهد اما اگر چاه آب غیر مجاز 
باشــد آب منطقه ای می توانــد ورود یابد و 

 چاه را پلمب و از ادامه کشــت آن جلوگیری
 کند.

حسن ساسانی افزود: به طور کلی برخورد با 
کشت برنج در اصفهان، در محدوده اختیارات 
و وظایف ســازمان آب منطقه ای نیست و به 
عهده جهاد کشاورزی اســت هرچند میزان 
کاشت برنج در اصفهان به اندازه چشمگیری 

کاهش یافته است.
در پیگیری های ما، جلوگیری از کشت برنج 
در اصفهان از ســوی جهاد کشاورزی استان 
اصفهان به آب منطقه ای ارجاع داده شده و از 
نظر آب منطقه ای نیز جهاد کشاورزی متولی 
برخورد با کاشت برنج است ولی در وضعیت 
کنونی، سکوت قانون در مورد نحوه برخورد و 
راه های جایگزین برای کشت برنج در اصفهان، 
بیشترین ضربه را در درجه اول به خود کشاورز 
وارد ساخته است، کشاورزی که شاید امسال را 
هم بتواند به نحوی با کشت برنج سپری کند اما 
قطعا وضعیت آبی اصفهان تا سال دیگر، همین 
راه میانبر را هم سد خواهد کرد و اینجاست که 
نبود قوانین و خال برنامه ریزی برای کشاورزان 
به بخش بزرگی از اقتصــاد اصفهان و تولید 

ضربه خواهد زد.

کشت ممنوعه روی شمشیر دو لبه؛

کشاورز از شالیزار به نان می رسد
سیبل پرمصرفی آب شالی های برنج اصفهان را هدف گرفته و 
این ممنوعیت از 2 سال پیش شــامل حال این استان شده ولی 
تنها ماندن کشاورز در شرایط معیشتی، سبب شده او از میانبر 

شالیزار به نان برسد.
کاشتنش از دو ســال قبل برای اصفهانی ها ممنوع شده است 
اما از غرب تا شرق هنوز برای تبدیل زمین های خود به شالیزار 
همه تالش خود را به کار می بندند تا بعد از همه تالش هایشان 
برای تامین آب و برداشــت محصول، هنوز هم نام شالیکار را 
روی عنوان کشــاورزی خود داشته باشــند و پایان برداشت 
 محصول جیب هایشان خالی و چشم هایشان شرمنده خانواده

 نباشد.

     با توجه به اینکه کم آبی امروز باعث شده که کشاورزان به سمت استفاده از پساب برای آبیاری بروند بنابراین پیشنهاد دادیم که پساب را به صورت استاندارد درآورده و مصرف شود وگرنه نمی توان در این فضای تنگنای معیشتی به کشاورزان 
گفت از پساب استفاده نکنند.

مهر
تیتــر یــک

ISFAHAN
N E W S



واگذاری 60 درصد زمین های کشاورزی گلپایگان به مسکن وشهرسازی
رییس شورای اســامی شهرســتان گلپایگان گفت: 60 درصد زمین های کشاورزی شهرستان 
از منابع طبیعی به مسکن و شهرسازی واگذار شده اســت که به دلیل نداشتن سند سبب ایجاد 

مشکاتی شده است. 
  مسعود اســکندری در جلسه شــورای اســامی شهرســتان گلپایگان، اظهار کرد: 50 درصد 

خانه ها و زمین های شهرک الوند فاقد سند هستند و خرید و فروش می شوند که ممکن است سبب 
کاهبرداری و از بین رفتن حقی شود. 60 درصد زمین های کشاورزی شهرستان از منابع طبیعی به 

مسکن و شهرسازی واگذار شده که به دلیل نداشتن سند سبب ایجاد مشکاتی شده است.
وی ادامه داد: چاه های فاضاب مســکن مهر دچار مشکل است و ســبب ایجاد بوی نامطبوعی در بخش هایی 

 از آن شــده اســت، با این وجود اهالی این منطقه آمادگی دارند که برای رفع این مشــکل، 50 درصد هزینه را متقبل 
شوند. 

رییس شورای اسامی شهرستان گلپایگان گفت: منطقه ای دارای مجوز 30 چاه است، اما 70 حلقه چاه مورد بهره برداری است 
که به کشاورزان ظلم می شود، بنابراین الزم است که چاه های غیرمجاز پلمب شوند.

شاغالن کسب وکارهای اینترنتی بیمه می شوند
دبیر اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی گفت: با تفاهم این اتحادیه و سازمان تامین اجتماعی شاغان در 

کسب وکارهای مجازی می توانند خود را بیمه کنند.
رضا الفت نسب دبیر اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی، از تفاهم این اتحادیه و سازمان تامین اجتماعی 
برای بیمه شدن شاغان در کسب وکارهای مجازی خبر داد و اظهار داشت: طبق این تفاهم فعاالن در 

کسب وکارهای اینترنتی می توانند خود را بیمه کنند.
وی توضیح داد: اقدامات الزم برای اجرایی شدن این تفاهم از سمت اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی انجام 

شده و سایر اقدامات در طرف سازمان تامین اجتماعی در دست انجام است. الفت نسب ادامه داد: این بیمه شکلی از 
بیمه خویش فرما است که در آن امکانات بیشتری نسبت به بیمه خویش فرما ارایه می شود و کسب و کارهای اینترنتی نیز 

معافیت هایی را براساس سطح همکاری  برای افرادی که با آنها کار می کنند قائل خواهند شد. وی با بیان اینکه طبق این تفاهم انتظارمان 
از این بیمه چنین است، گفت: البته تعیین جزئیات معافیت های شرکت ها برای همکارانشان در اختیار شرکت ها است. دبیر 
اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی افزود: این تفاهم قرار بود از خردادماه اجرایی شود که به دلیل طوالنی شدن اقدامات در سمت 

سازمان تامین اجتماعی، وعده اجرایی شدن این تفاهم در روزهای آینده داده شده است.

 نحــوه حمایت از 
صنعت مشخص شود

منتظــری،  جــال 
کارشناس امور اقتصادی 
معتقد است: اگر قرار است 
از صنعتی در یک کشــور 
حمایت کنیــم باید نوع 
صنعت مشخص شــود، مثا در الگوی 
توسعه چین گفته شده ۱۸0 صنعت مورد 
حمایت واقع شده و مابقی این صنعت ها 

به دنبال این صنایع مادر حرکت کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات 
علمی فرهنگی تهران تصریح کرد: باید 
ابتدا انتخاب کنیم که کدام صنایع به عنوان 
صنعت های پیشرو حرکت کنند؛ یعنی 
حمایت محدود از صنایع منتخب شــود 

چون اقتصاد علم کمیابی است.
وی با بیان این که حمایت باید مشروط به 
عملکرد باشد، تصریح کرد: مثا صنعت 
خودروسازی را ۴0 سال مورد حمایت قرار 

داده ایم بدون مشروط شدن به عملکرد 
آن؛ حمایت های تنازلی یعنی اگر امسال 
به تعرفه برحمایت های خودرو نمره 70 
داده شــد، طی ســال های بعد کاهش 
پیدا کند؛ انتظار مــی رود در اثر رقابت با 
شرکت های برتر خارجی، همان صنعت 
 نوآوری وارد کشور کند و حمایت به سمت 

صنعت های دیگر برود.

  نداشتن سند کلی توسعه صنعتی 
از مشکالت ساختاری تولید است

منتظری خاطرنشان کرد: نداشتن یک 
سند توسعه صنعتی مشخص از مشکات 
ساختاری در تولید داخل کشور بوده که 
تولیدات را دچار چالش می کند اما در کوتاه 
مدت این که آزاد سازی نرخ ارز چه اثری 
دارد، بســتگی به سیاست های حمایتی 

خواهد داشت.
استاد دانشــگاه تهران با اشاره به این که 
فرض کنیم کشــور ایران در یک بازه دو 

ساله درگیر تحریم هایی بود که ارز وارد 
کشور نمی شد؛ در مورد تامین کاالهای 
اساسی مانند دارو  یادآور شد: در صورتی 
که تحریم های فلج کننده در راه باشــد، 
صادرات نفت ما را دچار مشکل می کند 
بنابراین همین مقدار ذخیره ارزی موجود 
به زودی تمام می شود؛ در چنین شرایطی 
هستیم باید بحران موجود را درک کنیم 
و ما مجبور به تقسیم کاالها به اهم و مهم 

هستیم.

  افزایش ارز بر تورم وارداتی تاثیر 
گذار است

قاســم نوروزی، کارشــناس مســائل 
اقتصادی، با تاکید بر ایــن که قاعده ای 
در تورم اقتصــادی با نام تــورم وارداتی 
بوده که افزایش قیمــت ارز باعث ایجاد 
تــورم وارداتی می شــود، گفت: قیمت 
کاالهایی که از خارج از کشــور با ارزهای 
 خارجــی وارد شــده و قیمــت گذاری 
می شود، طبیعتا با رشد قیمت ارز، افزایش 
می یابد.  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 
قائمشهر بیان کرد: قیمت برخی کاالها که 
مستقیما به عنوان کاالی نهایی مصرفی 
ما وارد کشور می شــوند، مانند خودرو و 
 لوازم خانگی با افزایش نرخ دالر، افزایش 
می یابد. کاالهای واسطی هم وجود دارد 
که باید برای تولید در صنایع یا شرکت ها 
و داروسازان خریداری شود؛ مواد اولیه با 

افزایش دالر افزایش داشته و هزینه تمام 
شده تولید را باال برده و در نهایت قیمت 

نهایی کاال باال می رود. 
استاد دانشــگاه آزاد قائمشهر با بیان این 
که اگر پیش بینی شود که حتی دالر ۱00 
درصد افزایش قیمت داشته باشد، حدود 
 ۲0 درصد تورم در داخل کشــور ایجاد 
می کند که اثر مستقیم افزایش نرخ دالر 
است، ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت 
دالر در بازار آزاد که امروزه بین ۱۱ تا ۱۲ 
هزار تومان بوده، دولت ارز دولتی را ۴۲00 

تومان اعام کرده است.

   افزایش قیمت کاالها با خرید مواد 
اولیه به نرخ ارز دولتی منطقی نیست

نوروزی تصریح کرد: دولت برای واردات 

کاالی اساسی مانند مواد غذایی و دارو دالر 
دولتی در نظر گرفته و قاعده این است که 
این اقام وقتی با دالر ۴۲00 ارزش گذاری 
می شوند پس نباید قیمت این کاالها با 
افزایش ارز باال بــرود؛ این افزایش قیمت 
منطقی نیست؛ یعنی رشد ناگهانی قیمت 
این اقام طی چند روز اخیر در بازار ربطی 
به افزایش ارز و دالر نــدارد؛ اثر ارز روی 
قیمت این کاالهای اساسی بسیار ناچیز 

است، چون با دالر دولتی وارد می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر 
با اشــاره به این کــه موضــوع نظارت 
دولت، دســتگاه های ناظر بر واردات این 
کاالها و ارزی که بــه وارد کنندگان این 
کاالها اختصاص داده می شــود؛ بسیار 
مهم اســت، گفت: به طور مثال واردات 

موبایل که دولت با دالر ۴۲00 تومانی به 
واردکنندگان موبایل داده اما این افراد یا 
بخشی از این اقام وارداتی را وارد بازار ارز 
کرده و اصا کاال به بازار عرضه نکردند یا 
اگر خرید کاال صورت گرفته با دالر ۴۲00 
وارد و با دالر ۱0 تومان قیمت نهایی شده 
را عرضه کردند که اثرش بسیار وحشتناک 
بوده است. وی افزود: در دولت دهم نیز این 
مساله را شــاهد بودیم که واردکنندگان 
خودروهای لوکس با دالر ۱۲00 تومانی 
خودروها را وارد کشــور و با دالر 3۸00  
تومانی قیمت گذاری می کردند؛ که آن 
رانت کان مافیای وارداتی است؛ نظارت 
دقیق و کنترل شده دولت باعث می شود تا 
قیمت کاالهای اساسی به خاطر نوسانات 

ارز باال نرود.

تاثیر ناگزیر رشد ارز، بر تورم؛

آنچه این روزها در بازار قابل پیش بینی نیست

گردشگری

 نداشتن یک سند 
توسعه صنعتی مشخص 

از مشکالت ساختاری 
در تولید داخل کشور 

بوده که تولیدات را 
دچار چالش می کند اما 

در کوتاه مدت این که 
آزاد سازی نرخ ارز چه 
اثری دارد، بستگی به 
سیاست های حمایتی 

خواهد داشت.

بازار ارز در ایران این روزها قابل پیش بینی نیست و دولت هم راه را بر دالالن و سودجویان تا حدود زیادی 
بسته است، اما برخی ها از دخالت دولت در بازار و دادن ارز دولتی سوء استفاده می کنند. مدتی است 
که نرخ دالر در کشور با اوج تحریم ها رو به افزایش بوده و به تبع آن، نرخ سایر ارزها نیز باال رفته است؛ 
تا همین چند روز پیش، نرخ دالر با نوسانات جزیی در حد و حدود کمتر از ۳۸۰۰ تومان نوسان می کرد؛ 
اما امروز این نرخ ها ســودای گرانی دارند و می خواهند تا می توانند باال بروند. چیزی که بیش از همه 
باعث نگرانی و تاسف شده وجود سودجویانی است که در این آشفته بازار، ارز با نرخ دولتی می خرند اما 
کاالیشان را نرخ آزاد در بازار عرضه می کنند؛ مدیریت دقیق دولت در این خصوص شاید راهکاری برای 

مقابله یا مسکنی برای این درد در آشفته بازار ارز امروز باشد.

ایسنا
گـــزارش
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اقتصاد ایران
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قیمت کاهش یافته 
بلیت هواپیما همچنان 

گران است

رییس سازمان میراث فرهنگی در 
واکنش به نرخ بلیــت هواپیما که 
شب گذشته اباغ شد، گفت: این 
نرخ همچنان گران است و به صنعت 

گردشگری لطمه وارد می کند.
علی اصغر مونسان رییس سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دســتی و 
گردشگری درباره نرخ ثابت بلیت 
های هواپیما که روزهای گذشته از 
سوی سازمان هواپیمایی کشوری 
اباغ شــد، گفت: درست است که 
قیمت هــا را کاهــش داده اند اما 
همچنــان قیمت بلیــت هواپیما 
باالســت و به صنعت گردشگری 
کشور کمکی نمی کند، چون گران 

است. 
من منتظر هســتم دستور رییس 
جمهور به وزیر صنعــت به عنوان 
رییس ســتاد تنظیم بــازار اباغ 
شــود، اگر چــه همکارانمــان در 
وزارت راه، مسکن و شهرسازی هم 
حتما گرفتاری هایی دارند و با این 
قیمت ارز، حتما قیمت تمام شده 
آنها هم افزایش پیدا کرده اســت، 
وگرنه آنها هم عاقه مند نیستند 
که این افزایش نرخ اتفاق بیفتد. باید 
حواسمان به موضوع صنعت حمل و 

نقل هوایی و گردشگری باشد.

مهر
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

به بهانه افتتاح نخستین نمایشگاه بین المللی 
اقتصاد و سرمایه گذاری »شهر گردشگر« ؛

نخستین »شهر گردشگر« ایران 
کجاست؟

شهر گردشگر ترکیبی معنادار از شهر 
و گردشگر است، شــهر گردشگر یعنی 
نگرش متفــاوت به داشــته های ذاتی 
شــهر، که به گفته معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، مشخصات 
و مفاهیم شهر گردشگر به شــهرداری های تمام استان ها 
ابالغ شده است. نخستین نمایشــگاه بین المللی اقتصاد و 
سرمایه گذاری گردشگری »شهر گردشگر« در مجموعه ایران 
مال با حضور علی اصغر مونسان - معاون رییس جمهوری و 
 رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 افتتاح شد.

در افتتاح این مراســم - محمد محب خدایی - معاون گردشــگری 
ســازمان میراث فرهنگی گفت: هفته دولت را بــه همه دولتمردان 
و مردم ایــران تبریک می گوییــم، امروز نقطه تحولــی را در حوزه 

گردشگری کشور را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: ما توانستیم شــان و جایگاهی را که میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری دارد به خوبی در کشور نشان دهیم، امروز 
شاهد هستیم که دولت و تمام استانداران در برنامه ریزی های کان، 

شان گردشگری را لحاظ می کنند.
معاون گردشــگری گفت: ما می توانیم با گردشگری اقتصادی پویا 
داشته باشیم، اگر امروز شاهد هســتیم که ۸700 میلیارد تومان از 
طریق صندوق توسعه ملی به گردشگری اختصاص یافته است باید از 

این فرصت استفاده کنیم.
محب خدایــی اضافه کرد: امروز شــاهد تحول در نگــرش به حوزه 

گردشگری کشــور هســتیم، به این باور 
رســیدیم که می توانیم با برنامه ریزی در 
حوزه گردشــگری به اهداف گردشــگری 
دســت یافت، ایران مال یکی از مکان هایی 
اســت که ارکان شهر گردشــگر را در خود 

جای داده است.
محب خدایی افزود: شــهر گردشگر، مکانی 
اســت که خود را برای میزبانی از میهمانان 
آماده کرده است، هدف ما این است که شرایط 
الزم را برای سرمایه گذاران حوزه گردشگری 
فراهم کنیم، تمــام انرژی و همت ســازمان 
در جهت تسهیل و تســریع امورات سازمان و 

مشارکت بخش خصوصی است.

   امیدواریم شهر گردشگر به یک برند تبدیل 
شود

همچنین علی اصغر مونســان - معاون رییس 
جمهــوری و رییس ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری در بازدید از نمایشگاه اقتصاد و سرمایه گذاری گردشگری، 
شهر گردشگر گفت: مشارکت حداکثری استان ها در نمایشگاه شهر 

گردشگر مورد نظر ما بوده است.
 وی تصریح کرد: مشخصات و مفاهیم شهر گردشگر به شهرداری های

  تمام اســتان ها اباغ شــده اســت، این مشــخصه هــا مربوط به 
زیرســاخت ها و نحوه برخورد با گردشگران اســت که اگر شهری 
موفق به رعایت این مشخصه ها شــود، گواهینامه شهر گردشگر را 
 دریافت می کند. مونسان اضافه کرد: حضور اســتانها با تمام توان و 
ظرفیت های گردشگری در این نمایشــگاه مورد نظر ما بوده است و 

امیدواریم شهر گردشگر به یک برند تبدیل شود.
معــاون رییس جمهوری گفــت: این نمایشــگاه در ۲۲هــزار متر 
 فضای نمایشــگاهی و با مشــارکت شــهرها و شــهرداری ها برپا 

شده است.

   ایران مال یک شهر گردشگر است
همچنین اثنی عشــری - ســخنگوی مجموعه ایران مــال در این 
مراسم گفت: این نمایشگاه با همکاری و همراهی 3۱ استان کشور، 
شرکت ایران نوین و زحمات بسیار زیاد ســازمان میراث فرهنگی ، 

صنایع دستی و گردشگری برپا شده است.
وی تصریح کرد: ایران مال یک شــهر گردشــگر اســت، تمثیلی از 
ایران در این مجموعه به نمایش درآمده، شــهر گردشــگر ترکیبی 
معنادار از شــهر و گردشــگر است، شــهر گردشــگر یعنی نگرش 
متفاوت به داشــته های ذاتی شــهر، ایران مال با ظرفیت پذیرایی 
 از ۸0 میلیــون ایرانی می تواند میزبان گردشــگران بســیار زیادی 

باشد.
وی ادامه داد: اهتمام این دولت به موضوع گردشگری در اختصاص 
بیش از ۸هزار میلیارد تســهیات در این حوزه به درستی مشخص 
است، تمام این اقدامات نوید روزهای خوش برای حوزه گردشگری 

است.
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فروش گلکسی نوت ۹ با قیمت ۱۶ میلیون تومان در بازار
گلکسی نوت ۹ که جدیدترین پرچمدار سامسونگ به شمار می رود، به تازگی به کشور وارد شده و هم اکنون با 
قیمت ۱۶ میلیون تومان در بازار موجود است. گلکسی نوت ۹ سامسونگ چند روزی است که به بازار موبایل 
کشور وارد شده و ظاهرا هر روز با افزایش قیمت بیشتری در اختیار مشتریان قرار می  گیرد؛ دیروز این گوشی 
قیمتی برابر ۱۵ میلیون تومان داشت و امروز با افزایش یک میلیون تومانی، به قیمت ۱۶ میلیون به فروش 

می رسد. قیمت ها به شدت باال رفته و در حالی که این روزها بازار خالی از جنس است، گوشی هایی که پیشتر 
مشتری نداشتند، حاال ویترین فروشگاه ها را پر کرده اند. بازاریان ادعا می کنند که جنس در بازار کم است و قیمت ها 

با افزایش زیادی روبه رو شده اند؛ تا آنجا که آیفون ۱.۲۰۰ دالری، به قیمت حدود ۱۵ میلیون تومان به فروش می رسد 
و Galaxy Note ۹ با قیمتی معادل ۱۶ میلیون تومان خرید و فروش می شود. به گفته  بازاریان، این روزها گوشی هایی که 

پیش از این مشتری داشتند در بازار کمیاب شده اند؛ مثال گوشی های میان رده و ارزان قیمت از برندهای پرفروش مثل سامسونگ و هواوی 
در بازار اصال موجود نیست؛ تعداد گوشی های سونی به شدت کاهش یافته و در بسیاری از فروشگاه ها هیچ مدلی از این برند یافت نمی شود. از برند 
ال جی هم هیچ مدلی در بازار نیست، تعداد گوشی های شیائومی هم کم شده؛ اما برخی گوشی هایی که پیش از این مشتری نداشت، این روزها در 

فروشگاه ها موجود است و در حالی که قدرت خرید مردم کاهش یافته، مجبورند برندهای بی نام و نشان را خریداری کنند.
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 همین طور که توی مغزش 
دنبال یه وقت خالی واسه 
ورزش کردنه، یه دســته 
ورق مــی آد توی ذهنش 
که روش یه سری اعداد و 
محاسبات مربوط به پروژه 
ست، کاش می تونست یه 
وقتی خالی کنه و دوستاش رو دعوت کنه 
خونه، اما... صدای پشت تلفن می گه خانم 
دکتر به عرایض بنده گوش می دین؟ خانم 
الف به خودش می آد و می گه بله بله! کامال 
 حواسم به شماســت. صدا می گه: عرض 
می کردم... بعد از چنــد دقیقه تلفن رو 
 قطع می کنــه و روی تقویم یادداشــت 
می کنه روز پنجشــنبه عصر ساعت ۱8 

جلسه با گروه....
 خیلی از مــا آدم هایی را اطــراف خود 
می شناســیم که تمام روز و حتی شب 
وقتی خواب اند، درگیر کارند. کســانی 
 که به سرعت میز شام خانوادگی را ترک 
می کنند تا به یک تلفن کاری جواب دهند، 
کسانی که قدرت نه گفتن به کارهایی را که 
به آنها پیشنهاد می شود- حتی با وجود 
اطمینان از نداشتن وقت کافی برای انجام 
کار پیشنهادشده- ندارند. کسانی که لزوما 
با این که همیشه هم درحال انجام کارند، 
 اشــخاص ثروتمندی نیستند؛ اما به نظر 
می رسد که دست های آنها به میز کار قفل 
شده است، افرادی بدون آرامش و تقریبا 

همیشه مشوش.
 

   عوارض اعتیاد به کار
عوارض اعتیاد به کار به صورت کلی در دو 

دسته است:
• عوارض با نشــانه هــای فیزیولوژیک 
 مانند سردرد و خستگی و سوءهاضمه و 

تیک های عصبی؛
• عــوارض روانی و رفتــاری مانند زود از 
کوره دررفتن، بی خوابــی، بیش فعالی، 

فراموشکاری و خستگی.
مساله اساسی اینجاست که معتادان به کار 
کمتر از همکاران خود که با روش سالم تر 
کار می کنند، بازدهی دارند. کار زیاد باعث 
 می شود که فرد ســال ها به مشاوران و 
گروه های حمایتی دیگر نیاز داشته باشد 
و این اعتیاد حتی می تواند کشنده باشد. 
در اوایل ماه اکتبر امسال، دولت ژاپن اعالم 
کرد که یک پنجم ژاپنــی هایی که زیاد 
کار مــی  کنند، در خطر مرگ ناشــی از 

کار زیادند.

   عالئم هشداردهنده
سوال اصلی این اســت: از کجا می توان 
تشخیص داد که فرد دچار اعتیاد به کار 
شده اســت؟ براســاس تحقیقی که در 
دانشگاه برگن انجام شد، برای اعتیاد به کار 
هفت نشانه اصلی وجود دارد که عبارت 

است از:
• به این فکر می کنید که چطور می توانید 

وقت برای خودتان خالی کنید که بیشتر 
به کار بپردازید.

• بیشــتر از آنچه که باید وقت برای کار 
کردن می گذارید.

• به این منظور کار می کنید که احساس 
گناه، اضطراب، ناچاری و افسردگی تان 

کم شود.
• سایرین در محیط کار به شما گفته اند 

که کار را کنار بگذارید، اما شــما گوش 
نمی کنید و همچنان به کار خودتان ادامه 

می دهید.
• اگر شما را از کار کردن منع کنند، دچار 

استرس می شوید.
• عادات، تفریحات و تمرینات خودتان را 
به  دلیل کار کنار گذاشته اید و کار اولویت 

شماست.

• به اندازه ای زیــاد کار می کنید که این 
وضعیت می تواند ســالمتی تــان را به 

مخاطره بیندازد.
در صورتی که فرد از هفت نشانه پنج نشانه 
را داشته باشــد، یعنی معتاد به کار است 
و نیاز دارد تا به ســرعت بــه درمان خود 

بپردازد.
 

   داروی اعتیاد به کار
• خودتــان را در اولویــت قــرار بدهید: 
بدون خواب، خوراک و تحرک مناســب، 
سالمتی شما به خطر خواهد افتاد. پس 
 برای خودتان برنامــه ریزی کنید و برای
 وعده های منظم غذایی، خواب منظم و 
ورزش جایگاه مهمی قائل شوید. به این 
فکر کنید ســالمتی نعمتی است که در 
صورت از دست رفتن جبران پذیر نیست.

• برای گوشــی همراه، لپ تــاپ و دیگر 
وســایل ارتباطی تــان مــرز بگذارید. 
همکارانتان را توجیه کنید که بعد از ساعت 
کاری نمی توانید پاسخگوی تماس های 

کاری باشید.
• دست از چندکاره بودن بردارید: آیا شما 

هم از کسانی هستید که چون نمی توانند 
یک لحظه بیکار باشند، خودشان را با صد 
جور کار باربط و بی ربط مشغول می کنند؟ 
کار مهمی که می توانید بکنید آن است که 
کارهای را اولویت بندی کنید و فقط روی 
چند کار انگشت شمار تمرکز کنید؛ برای 
مثال وقتی با همسرتان شام می خورید، 

فقط شام بخورید.
• موفقیت را دوباره برای خودتان تعریف 
کنید: موفقیت از نظر شما چگونه است؟ آیا 
فکر می کنید که اگر در کارتان نمره بیست 
نگیرید، آدم موفقی به حساب نخواهید 
آمد؟ اگر این طور اســت، پس شما یک 
فرد کمال گرایید و باید آن کاخی را که از 

موفقیت ساخته اید بکوبید و از نو بسازید.
حاال بیایید بــا هم به داســتان ابتدایی 
برگردیم. آیا خانم الف معتاد به کار است؟ 
چند نفر اطراف خودتان را می شناســید 
که اعتیاد به کار دارند؟ آیــا خودتان در 
این دســته جای دارید؟ اگر جواب شما 
به ســوال آخر مثبت اســت دوبــاره به 
 زندگی، ســالمتی، خانواده و شغل خود 

فکر کنید.

این یک هشدار است؛

اعتیاد به کار؛ بالیی که عمرمان را می گیرد

مساله اساسی 
اینجاست که معتادان 

به کار کمتر از همکاران 
خود که با روش سالم تر 

کار می کنند، بازدهی 
دارند. کار زیاد باعث 

می شود که فرد 
سال ها به مشاوران و 

گروه های حمایتی دیگر 
نیاز داشته باشد و این 
اعتیاد حتی می تواند 

کشنده باشد. در اوایل 
ماه اکتبر امسال، دولت 
ژاپن اعالم کرد که یک 

پنجم ژاپنی هایی که 
زیاد کار می  کنند، در 

خطر مرگ ناشی از کار 
زیادند.

خانم الف به برنامه کاری این هفته که توی تقویم روی 
میز کارش نوشته، نگاه می کنه و به صدایی که از پشت 
تلفن می آد گوش می ده. اما فکرش پیش امتحانیه که 
باید تا 3 ساعت دیگه برگزار کنه و هنوز سواالت رو هم 
طرح نکرده. وسط سواالت امتحان که توی سرش داره 
طرح می کنه یادش می آد کــه ای وای! پتویی که داده 
خشکشــویی از ماه پیش توی خشکشویی مونده. یه 
تکونی به خودش می ده. کمرش درد گرفته و این یادش 
می آره که چند هفته ست یه ورزش درست و حسابی 

انجام نداده.

منبع: معیشت
یـــادداشت
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تــــازه هـــا

دانگ فنگ H30 ارزانترین کراس اوور اتوماتیک بازار

،،

موفقیت از نظر شما چگونه است؟ 
آیا فکر می کنید که اگر در کارتان

 نمره بیست نگیرید، آدم موفقی به 
حساب نخواهید آمد؟ اگر این طور

 است، پس شما یک فرد کمال گرایید 
و باید آن کاخی را که از موفقیت 
ساخته اید بکوبید و از نو بسازید.

دانگ فنگ H30 کراس، یک خودرو کراس اوور کوچک شهری چینی است که 
توسط ایران خودرو تولید و عرضه می شود. دانگ فنگ H30 کراس نخستین 
بار در سال 2011 در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی و از همان سال در بازار 

کشور چین عرضه می شود.

دانگ فنگ H3۰ کراس از نظر طراحی حرف زیادی برای گفتن ندارد و چراغ های عقب 
کشیده یکی از مهم ترین ویژگی های طراحی آن هســتند. به نظر می رسد این چراغ ها 
از محصوالت کمپانی ولوو الگوبرداری شده باشــند. دانگ فنگ H3۰ کراس در داخل 
کابین عملکرد بهتری از خود نشان می دهد و در نگاه اول، حس سوار شدن به یک خودرو 
گران قیمت به شما دست می دهد. به عالوه اینکه این خودرو آپشن های نسبتا زیادی را ارایه 
می دهد. دانگ فنگ H3۰ کراس در بازار ایران موفقیت چندانی کسب نکرد که از علت های 
این اتفاق می توان به کیفیت نه چندان باال ساخت، خدمات پس از فروش ضعیف و بازار 

دست دوم ضعیف اشاره کرد که در خودروهای چینی امری طبیعی است. 
دانگ فنگ H3۰ کراس در بازار ایران رقیب قدرتمندی به نام رنو ساندرو استپ وی دارد 

که کیفیت بسیار باالتری ارایه می دهد و بازار دست دوم بهتری دارد. البته از نظر 
آپشن، ساندرو استپ وی از رقیب چینی خود کمی عقب می ماند اما بدون شک 

باید رنو ساندرو استپ وی را در میان این دو خودرو، گزینه برتر بدانیم.

  نکات مثبت  : 
امکانات رفاهی مناسب و ایده ال-مصرف سوخت اقتصادی-قیمت رقابتی در ایران 

  نکات منفی 
کیفیت ساخت نه چندان باال - بازار خرید و فروش ضعیف 

  امنیت
در بحث ایمنی می توان به نکات برجسته ای همچون ایربگ راننده و سرنشین جلو 
و ۲ ایربگ پرده ای )جمعا 4 ایربگ( ، سیستم ترمز ABS + EBD ، ترمز های دیسکی 
خنک شونده جلو و دیسکی ساده عقب و همچنین سنسور مانع عقب اشاره کرد. متاسفانه 
خبری از تست تصادف مدل هاچ بک این خودرو در هیچ یک از موسسات مربوطه نیست 
و فقط نسخه سدان آن در موسســه CNCAP چین مورد تست قرار گرفته که با اخذ 
3 ستاره ایمنی رتبه قابل قبولی برای این خودرو رقم نزده است. در بررسی های شرکت 
بازرسی کیفیت و اســتاندارد ایران )ISQI( نیز H3۰ کراس فقط موفق به دریافت ۲ 
 ستاره کیفی از ۵ ستاره شده که در مقایسه با رقیبانش که بیش از 3 ستاره کیفی دریافت 

کرده اند، حرفی برای گفتن ندارد.

  نقد کارشناسی 
دانگ فنگ H3۰ کراس مدتی است توسط ایران خودرو در ایران تولید و عرضه می شود و 
ایران خودرو هم آینده خوبی را برای این محصول در بازار فعلی پیش بینی کرده است. وقتی 
از نمای جانبی به دانگ فنگ H3۰ کراس نگاه می کنیم، شاهد دماغه ی کشیده ای هستیم 
که شاید در نگاه اول احساس کنیم که با اتاق ماشین تناسب ندارد. فالپ مشکی رنگی 
که از سپر جلو تا سپر عقب کشیده شده، بر روی گلگیرها و قسمت زیرین درها به وضوح 

خودنمایی می کند و باعث شده است رینگ های آلومینیومی ۱۶ اینچی آن کوچکتر دیده 
شود. در جلوی دانگ فنگ اچ 3۰ کراس، همخوانی خوبی میان چراغ ها با خطوط برآمده 
روی کاپوت دیده می شود. ولی شاید مه شکن های دایره ای شکل آن، این همخوانی را 
بر هم بزند. اولین چیزی که درقسمت پشتی این خورو توجه را جلب می کند، چراغ های 
LED کشیده آن است که تا باالی درب صندوق و زیر اسپویلر ادامه پیدا کرده و باز هم 

حس طراحی چراغ های ولوو را منتقل می کند.
دانگ فنگ H3۰ کراس نیز مثل دیگر چینی های بازار، دارای امکانات رفاهی خوبی است 
که فکر هر کسی را برای بررسی بیشتر این خودرو قلقلک می دهد. امکاناتی همچون صفحه 
نمایش ۶/۵ اینچی به همراه سیستم مسیریاب، سانروف، سیستم تهویه اتوماتیک، شیشه 
باالبر برقی برای تمامی درب ها، تریم طرح چوب کنســول، روکش چرمی و کلید های 
کنترلی سیستم صوتی و بلوتوث روی فرمان، تنظیم 4 جهته فرمان به صورت تلسکوپی و 
همچنین به صورت باال و پایین و دوربین دید عقب به چشم می خورد که می توان گفت 
در مقایسه با رقیبان خود یک سر و گردن باالتر است. با وجود تمام این امکانات جای خالی 

کروز کنترل و روکش چرمی صندلی حس می شود.
دانگ فنگ H3۰ کراس از موتور 4 ســیلندر TU۵ پژو با حجم موتور ۱.۶ لیتر و توان 
خروجی ۱۰۵ اسب بخار و حد اکثر گشتاور ۱4۲ نیوتون متر بهره می برد که با جعبه دنده 
اتوماتیک 4 سرعته ساخت شــرکت AISIN ژاپن پیوند خورده است. این جعبه دنده 
دارای 3 حالت رانندگی اسپرت، برفی و O/D )حالت نگه دارنده دنده( است، که معموال در 
شیب های تند جاده استفاده می شود. مصرف سوخت ترکیبی این خودرو در نوع اتومات 
برابر 7.4 لیتر و در مدل دستی ۶.7 لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. شتاب صفر تا ۱۰۰  اعالم 
شده توسط شرکت ایران خودرو برای مدل اتومات دانگ فنگ اچ 3۰ کراس ۱۲.۵ ثانیه 

ودر مدل دستی ۱۱ ثانیه است.
 دانگ فنگ مثل هم وطنانش دارای بازار دست دوم خوبی نیست و در هنگام فروش مالکش 
را دچار مشکل خواهد کرد. . در این بازه قیمتی اگر به دنبال خودرویی با ظاهری  جذاب و 
امکانات قابل قبول هستید خرید دانگ فنگ H3۰ کراس را به شما پیشنهاد می کنیم ولی 
اگر به دنبال کیفیت باالتر و بازار خرید و فروش بهتر هستید به سمت خرید خودروهای 

دیگر مانند ساندرو و یا ۲۰7 بروید. 
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Its meadows are used as summer 
quarters of Isfahan Province, and this 
region is home to numerous farmlands 
and orchards.Experts believe that the 
presence of numerous streams in this 
region is the reason behind the evolution 
of this city. 
In fact, there are 450 streams in 
Khaansaar valley, which are the source of 
stream currents in the city of Khaansaar.
During his visit to this city, the foreign 
tourist, William Jackson, has noted: 
“In my memory, the city of Khaansaar 
is home to many hills, several streams 
and rivers, green landscape, and pretty 
orchards. It has many tourist attraction 

sites and is situated in a narrow gorge, 
engulfed by tall mountains.
Natural beauties are not limited 
to the city of Khaansaar. There are 
numerous tourist attraction sites in 
its surroundings. “Golestan Kooh” is a 
beautiful region, located 15 kilometers 
from this city.
Golestan Kooh is an appropriate summer 
quarter, maintains a mild climate and 
a green landscape. It is covered with 
locoweeds, tulips and many other types 
of flower. In the spring season, this scenic 
region is filled with tulips.
 These flowers grow between locoweed 
bushes and over rocks and are used 
as herbal plants while enchanting all 
visitors with their enormous beauty.The 
green landscape, pretty meadows, and 
flowers that cover the entire region have 
long made this city into one of the main 
centers for apiculture. 
Today, hundreds of tons of honey are 
annually produced in this city and 
many families’ livelihood depends on 
apiculture.
Now that you have become familiar with 
the geographical position and natural 
beauties of this city, you should know 
that the city of Khaansaar is also home to 

valuable historical monuments, which 
belong to ancient times.
Based on the travel book of Russian 
researcher and tourist, Cherikov, the city 
of Khaansaar dates back to almost 400 
years ago. 
During the Safavid era, it was one of 
the important centers of science, 
literature, and industry. Safavid rulers 
paid special attention to this city and 
therefore handicrafts and workshops 
were promoted in this city. 
For instance, there has been numerous 
active oil extraction, chintz making, 
pottery, wool-weaving, and carpet-
weaving workshops in this city.
There are also numerous mosques, 
holy shrines, and tombs in this city 
which belong to Safavid era. The most 
important tomb is the Tomb of Pir-e 
Khaansaar”, which is popularly known 
as “Baba Khaansaar”. He was one of the 
mystics and senior Islamic scholars, who 
was laid to rest in this tomb.This city’s 
Ja’ameh Mosque is also another ancient 
monument, situated southeast of this 
city, which dates back to 350 years ago. 
It covers an area of 3,000 sq meters. It is 
covered with plasterworks especially at 
its altar.

Khansar:
City Of Numerous Rivers , Streams 

The 3 Best Restaurants 
In Esfahan

Khangostar Restaurant
Khangostar is a restaurant on the ground floor of the 
Jolfa Hotel in Jolfa – Esfahan’s Armenian district. Its 
décor is unpretentious and the restaurant is clean, 
efficient, and most importantly, serves generous 
portions of excellent Iranian food. The chelo kebab 
is a highlight. It has the laid back dynamic of a 
cafeteria, with a self-service salad bar which is great 
for vegetarians.
Hakim Nezami Street, Jolfa Hotel, Jolfa, Esfahan, 
Iran, +98 311 627 8989

Khayyam Restaurant
Khayyam Restaurant (Restoran-e Khayyam) in Jolfa 
is a cheap and cheerful kebabi which is popular with 
the locals, Try a juicy joojeh or koobideh and wash 
down with a non-alcoholic beer. The traditional 
Iranian teas on offer are also worth trying.
Nazar Street, Jolfa, Esfahan, Iran

Cheshm-Andaz 
The Abbasi Hotel occupies the remains of a 17th-
century caravanserai, and if the rooms are out 
of your price range, it’s worth visiting one of the 
several restaurants based in the hotel. The rooftop 
restaurant Cheshm-Andaz is particularly enjoyable 
for its views of Imam Square and the mountains 
that surround the city. It has options to dine inside 
and outside and a menu with a good selection of 
both Iranian and Western meals.Amadegah Street, 
Esfahan, Iran

Viuna Hotel: Feel Yourselves 
At Home.

Viuna hotel placed in Abyaneh that is a famous historic 
Iranian village near the city of Kashan in Isfahan Province.
This building  is made in five floors and there are thirty 
rooms in it.Management of Viuna Hotel happily announces 
that the HOTEL is a tourist attraction with residential 
services, and cultural perspective which has a view on 
luxuriance plain of Abyaneh historical village and the 
Anahita sanctuary and are ready to cater for cultural, 
scientific, journalistic and tourist rites in a quiet, peaceful 
and enjoyable environment together with happy and 
refreshing moments. We hope to be able to give our best 
service to the tourists either single or multiple passengers 
and at the lowest prices and the highest service possible 
to make your stay enjoyable, pleasant and memorable. 
Three-star Viana Hotel is providing good service to its 
gusts since fifty years ago. Here is where you will surely feel 
yourselves at home. This hotel has best played its role in 
accommodating tourists who have chosen Isfahan as their 
destination to enjoy their stay in the rooms of this newly 
built hotel. The manager and the staff of this hotel have 
tried their best to prepare a pleasant lieu for the guests to 
feel the most comfortable.The motto of Viana Hotel is as 
follows: “Stay with us for a bit calm and quiet”, and we are 
trying to fulfill this slogan through our efforts. Although 
Viana Hotel is a Three-star hotel, but it gives you superb 
services with its most agreeable atmosphere. This hotel 
gives its guests the following services to enjoy: standard 
rooms with European toilets and bathroom, Wi-Fi access, 
LED TV set, fridge, double glazed windows, walls isolated 
against noise, cold and hot weather,  central heating and 
cooling systems, a nice restaurant and finally a friendly 
staff and a fantastic atmosphere. All these services are 
offered to you at the most economical prices.Besides, 
this accommodation gives good service to its guests 
with its nice and pleasant restaurant with a complete 
menu of Persian cuisines which you can enjoy very much. 
While eating you can have a nice view of the village in its 
restaurant with glass windows.
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This city has a beautiful landscape 
and is situated in a narrow valley 
on the foothills of Qiblah and 
Golestan Mountains, next to 
Khaansaar River.Given the high 
altitude of this city, it maintains 
a mild climate in summers and 
chilly winters. The location of this 
city on high-altitude foothills and 
its numerous rivers and streams 
has further improved the climate 
of this city.

Grand 
bazaar 
collection of 
beauties

Isfahan bazaar is one 
of the largest and 
the most interesting 
market in Iran and 
Islamic world.
Among the bazaars 
of the big cities 
in Iran, few of 
them like Isfahan 
bazaar remained 
intact in terms of 
architectural style. 
Therefore, it is not 
surprising that 
Isfahan bazaar 
attracts architects 
and domestic and 
foreign urban 
planners’ attention.  
The Great Bazaar of 
Isfahan (bazaar-e 
Bozorg) ends to the 
Jameh mosque and 
the Bazaar-e Oryan.
 There are some 
stores in this bazaar 
that have been 
exchanging one type 
of product since 
400 years ago.  This 
bazaar is also called 
Bazar-e Nezamieh or 
Nezam Al-Molki due 
to its neighborhood 
to the Nezam Al-Molk 
and Jameh mosque. 
Over half a century 
ago, long corridors 
connected this 
bazaar to the bazaars 
of Darvazeh Tokhchi, 
Bazar-e Ghaz, and 
Naghshe Jahan 
(Imam) square.
 Other historical 
areas which are 
connected to the 
Gran Bazaar are 
Risman Bazar 
and Kasegaran 
School. Collections 
of historical 
monuments like 
Molla Abdollah 
School, Jarchi Bashi 
mosque, Sadr 
School, Nimavard 
School, and 
caravanserais from 
Safavid and Qajar 
era like Mokhles 
c a r a v a n s e r a i , 
G o l s h a n 
caravanserai, Malek 
Timcheh, and 
bathhouses from 
Safavid era, stressed 
the historical 
importance of 
a r c h i t e c t u r a l 
collection in Isfahan 
Grand Bazaar.
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Golestan 
Kooh is an 
appropriate 
summer 
quarter, 
maintains a 
mild climate 
and a green 
landscape. 
It is covered 
with 
locoweeds, 
tulips and 
many other 
types of 
flower. In 
the spring 
season, this 
scenic region 
is filled with 
tulips.

   Historical bathhouse of 
Rehnan; monument of Zend 
dynasty
The historical bathhouse of Rehnan with 1467 sq. 
meter, is located in district 11 of Isfahan municipality, 
in a region with the same name.The building was 
constructed by Haj Agha Mohammad Renani, one 
of the Zend dynasty rulers in Isfahan, who ordered 
to build this unique masterpiece among the four old 
regions in Rehanan, beside a small market (Bazarcheh) 
and Zoogheblatain mosque. Rehnan Bathhouse 
consists of 2 large and small baths for separate but 
simultaneous use of men and women which is known 
as “Twin Bath”.Unlike other dressing rooms (Bineh) in 
historical bathrooms, where the platforms are located 
around the Bineh, in Rehnaan historical bath, the 
dressing room is located at the center of the big Bineh 
and the corridors are built around; so it is the only bath 
with Shabestani design in Iran.The large and beautiful 
dressing room has a dome which 16 stone and brick 
columns, bearing its weight. Rehnan Bathhouse is also 
known as the “Chehelsotun bath” because of its pillars 
mirrored in the still water of the pool. The dressing 
room walls are covered with Eslimi lime or gypsum 
decorations in white, black and red color. Let’s see what 
it looks like.

Must-see sites in Isfahan



 

The monthly increase of 5.2% is 
unprecedented over the past decade while 
the fluctuations of prices pushed the year-
on-year CPI growth to the alarming level of 
close to 20%, experienced in the fiscal 2012-
13 and 2013-14.  
The overall CPI (using the Iranian year to 
March 2017 as the base year) stood at 127.7 
for the month under review, indicating 
a 5.2% rise compared with the previous 
month. 
The index registered a year-on-year increase 
of 19.3% compared with the similar month 
of last year, according to Financial Tribune.
Despite the above growth rates, the average 
CPI for the 12-month period ending August 
22 remained in the single-digit territory. It 
increased by 9.7% compared with last year’s 
corresponding period, as per the SCI report.
The Central Bank of Iran, another body in 
charge of releasing periodic macroeconomic 
data, has yet to release its own account of 
Mordad inflation.
Another interesting development found in 
SCI’s new data is that the monthly inflation 
rate registered for rural households has 
overtaken that of urban households. 
The overall CPI reached 127.6 for urban 
households and 128 for rural households, 
indicating an increase of 5.1% for urban 
areas and 5.9% for rural areas compared 
with the previous month.
SCI put the average urban and rural 
12-month inflation for Mordad at 9.8% and 
9.1% respectively. The index registered a 
year-on-year increase of 19.4% for urban 
areas and 18.8% for rural areas compared 
with the similar month of last year.
Estimates given by our sister publication 
Donya-e-Eqtesad suggest that the average 
12-month inflation rate is highly unlikely to 
remain single-digit in the ongoing month, 
even if the overall index decreases by 6%. 
If the monthly growth of the index in the 

current month stays the same as in last 
month, the average 12-month inflation will 
go beyond 11%. 
Should the monthly increase of CPI see the 
same growth as in the last month (5.2%) 
for the other months, the average 12-month 
inflation will move past 30% and the year-
on-year index will increase more than 60% 
by the fiscal yearend. 
There is a middle-of-the-road course as 
well: If the monthly growth of the index stays 
around the average of the past five months 
since the beginning of the Iranian year 
(March 21), i.e. 2.8%, the average 12-month 
inflation will increase 24.4% at the end of the 
year and the year-on-year inflation will fall in 
the neighborhood of 40%.      
The main driver of inflation in the last month 
was the CPI growth of “Food” group. The 
Consumer Price Index of “Food, Beverages 
and Tobacco” group in the 12-month 
period ending Aug. 22 increased by 12.1% 
compared with last year’s corresponding 
period, SCI reported. 
The “Food, Beverages and Tobacco” CPI 
(using the Iranian year to March 2017 as the 
base year) stood at 140 in Mordad, indicating 

a 9.1% rise compared with the previous 
month. The index registered a year-on-year 
increase of 26.3% compared with the similar 
month of last year.  
According to SCI, “Red Meat and Poultry” 
experienced the highest inflation last 
month: The average price rise of this group 
of foods was 13.9% last month and around 
28.3% over the year, which means Iranian 
household had to spend 28% more on red 
meat and poultry last month compared with 
the same month a year ago. 
“Milk, Cheese and Eggs” and “Fruit and Nuts” 
were two food groups that saw high inflation 
rates as well: 12.6% and 12.2%. 
However, the consumers of tobacco 
products experienced the hardest inflation 
last year. The CPI of “Tobacco” group in the 
12-month period ending Aug. 22 increased 
by 23.3% compared with last year’s 
corresponding period. 
The “Tobacco” CPI stood at 208 in Mordad, 
indicating a 25.8% rise compared with 
the previous month. It registered 
a year-on-year increase of 98.7% 
compared with the similar month of last  
year.
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Ambassador of the Republic of Korea to Iran said that 
his country will continue buying Iran’s oil based on 
prior agreements.Ryu Jeong-Hyun said that despite 
US withdrawal from Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), Republic of Korea keeps on buying oil 
from Islamic Republic of Iran.
He made the remarks in a Sunday meeting with the 
head of Iranian Parliament Research Center (IPRC) 
Kazem Jalali in Tehran.
Expanding ties with Iran is of great importance for 
Republic of Korea, he said, adding that Seoul welcomes 
increased bilateral cooperation with Tehran in all 
domains.
Pointing to ‘The 9th International Seminar for 
Parliamentary Research Services’ which is going to be 
held in South Korea, the envoy handed Jalali the official 
invitation letter signed by his Korean counterpart.
Jalali, for his part, highlighted that Tehran embraces 
expanding relations and cooperation with Seoul in 
different domains, adding that the view of Iranian 
people and government about South Korea has always 
remained positive.
Referring to recent talks between heads of South 
and North Korea, he said that Iran always supports 
peaceful measures across the globe and welcomes 
establishment of peace in Korean Peninsula.

Mongolia Meat Exporters Turn 
to Iran’s Halal Market
 Amid surging demand and limited local production 
in Iran for halal meat and as Mongolia pushes to 
make more money from the huge herds of livestock 
that roam its vast grasslands, the latter country is 
tapping overseas appetite for halal mutton from 
the former.Mongolia has an estimated 30 million 
sheep-more than New Zealand-but has until recently 
only managed to export a thin slice of its overall 
meat output. It hopes that will change, Reuters 
reported.Largely because of that kind of new demand, 
Mongolia’s sheep and goat meat shipments hit 2,601 
tons in 2017, 11 times more than 2016.And while that 
was worth only around $8 million, industry officials 
say those volumes are likely to be just the start, with 
exports in the first half of 2018 quadrupling year-
on-year to 775.6 tons.“The halal meat market is 
growing worldwide, promising new opportunities 
for Mongolia,” said Ochirbat Begz, executive director 
of Mongolia Meat Association.
Under pressure from the International Monetary 
Fund to diversify away from mining, Mongolia aims 
to turn its huge pastoral economy into a major earner, 
hoping its free-range organic meat will find a home on 
plates overseas.

Germany Top Solar Panel 
Exporter to Iran
Around 11,636 tons of solar panels worth more than 
$71.8 million were imported into Iran during the last 
Iranian year (March 2017-18), figures released by 
the Islamic Republic of Iran Customs Administration 
show.Germany was the largest exporter with 4,800 
tons worth more than $28.8 million. Other main 
exporters of solar panels to Iran during the period 
were France, Spain, China, South Korea, Cyprus and 
the UAE, Mizan Online reported.

Director General of Ports and 
Maritime Directorate of Bushehr 
Province Siavash Arjmandzadeh said 
Phase 1 of the construction project of 
Negin Island’s container terminal is 
now complete.“With a length of 300 
meters and a width of 30 meters, this 
container terminal can now offer 
services to -20,000ton container 
ships,” he was quoted as saying 
.Arjmandzadeh noted that the project 
was carried out in cooperation with 
the private sector with an investment 
of 900 billion rials (9.47$ million).
The dredging of Negin Island’s 
container berth started in April. The 
Bushehr directorate said that once 
the project is complete, -50,000ton 

vessels will be able to dock at the port, 
according to Financial Tribune.
On an official visit to the southern 
province of Bushehr, President Hassan 
Rouhani in January 2015 launched 
the construction of Negin Island 
seaport, as part of the Bushehr Port 
development project.The container 
loading and unloading capacity for 
Bushehr Port will increase to 600,000 
TEUs with the completion of Negin 
Island’s port project, which is twice 
its current capacity.Mohammad 
Rastad, the head of Iran’s Ports and 
Maritime Organization, said this will 
make it the country’s second biggest 
container port after Shahid Rajaee 
Port in Hormozgan Province.

Handicrafts Exports 
Exceed $530 Million
Iran earned 281$ 
million from the export 
of handicrafts through 
the country’s official 
customs terminals and 
250$ million through 
suitcase trade during the 
last fiscal year (ended 
March 2018  ,20).Ali 
Asghar Mounesan, the 
head of Iran’s Cultural 
Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization, 
added that domestic 
sales of handicrafts also 
generated over 14 trillion 
rials (147.36$ million).

Guilds Chief 
Appointed Member of 
Budgeting Committee
Head of Iran Chamber 
of Guilds Ali Fazeli has 
been appointed as a 
new member of the 
Budgeting Committee 
by the head of Plan and 
Budget Organization, 
Mohammad Baqer 
Nobakht.Developing the 
government’s annual 
budget and paving the 
way for the submission 
of the budget bill to the 
parliament within the 
time limit established by 
law are the main tasks of 
the committee. “Many a 
time we [Iran Chamber of 
Guilds] have underlined 
the significance of the 
involvement of private 
sector in macroeconomic 
policymaking. 

Gov’t Wheat 
Purchases Surpass 
Last Year’s
The government has 
bought more than 9.2 
million tons of wheat from 
local farmers in 31 Iranian 
provinces in the current 
fiscal year (started March 
21), which indicates a 
%5 increase compared 
with the similar period 
of last year.“The harvest 
season is not yet over but 
this year’s purchased 
amount has already 
exceeded the whole of 
last year’s,” said Momen 
Niyafar, an official with 
the Government Trading 
Corporation of Iran–a 
g o v e r n m e n t - o w n e d 
company specialized in 
the purchase, import and 
distribution of essential 
foodstuff. GTC is the lever 
for enforcing market 
controls and in charge of 
maintaining a supply of 
wheat, rice, cooking oil 
and meat for the country’s 
strategic reserve of 
essential goods.

economy
What’s News

ISFAHAN
N E W S

Newly released Statistical 
Center of Iran’s figures show 
the Consumer Price Index 
registered a remarkable growth 
in the Iranian month of Mordad 
(July -22Aug. 22).

Inflation Galloping Ahead
S Korea to continue buying Iranian 
crude: envoy
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Iran Handmade Carpet Exports 
Rise %21
Iran exported 100$ million worth of hand-woven carpets during 
the first four months of the current fiscal year (March -21July 22), 
registering an increase of %21.7 in value compared to last year’s 
corresponding period.
The announcement was made by Fereshteh Dastpak, the head of Iran 
National Carpet Center, at the inauguration of the 27th Iran Handmade 
Carpet Exhibition on August 25.Dastpak told Financial Tribune on the 
sidelines of the show that the expo is the biggest hand-woven carpet event in 
the world. Intricately-woven Persian rugs of all kinds and designs are being showcased in more 
than 700 booths at the Tehran expo.According to the official, over 70 foreign traders from 26 
countries are present at the exhibition, with whom the center has planned to hold B2B meeting 
to discuss trade.

Central Bank of Iran Expected to 
Lift Crypto Ban
When the Central Bank of Iran announces its new 
regulatory frameworks concerning virtual 
currencies, it is expected to lift a previous blanket ban 
on cryptocurrencies.Nasser Hakimi, CBI's deputy for 
innovative technologies, reinforced a general expectation 
concerning the legalization of cryptocurrencies when he 
promised that related policies will be finalized and announced in 
less than a month. Addressing a blockchain and cryptocurrency conference in Tehran 
on Sunday, he said the regulator is looking at four aspects as part of its upcoming 
regulatory frameworks due by late September, IBENA reported."The first concerns 
the prevalent global cryptocurrencies. 

Iran to Launch Negin Port Container 
Terminal Phase 1

Another 
interesting 
development 
found in SCI’s new 
data is that the 
monthly inflation 
rate registered for 
rural households 
has overtaken 
that of urban 
households. 
The overall CPI 
reached 127.6 for 
urban households 
and 128 for rural 
households, 
indicating an 
increase of %5.1 
for urban areas 
and %5.9 for rural 
areas compared 
with the previous 
month.

 Member of Iran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) Hamid Hosseini put Iran’s 
exports potential and capacity to the 
neighboring countries at $20 billion.
Increase in price of currency has 
consequences in economy of country 
which can lead to a jump in exports, he 
maintained.In most neighboring markets, 
exports have experienced at least 15 
percent hike, he said, adding, “for example, 
neighboring Iraq has experienced a 
considerable 25 percent export jump in 

the first four months (March 21-July 21).”
He emphasized that devaluation of 
national currency can also have positive 
consequences as People’s Republic 
of China embarked on devaluating its 
national currency ‘yuan’ in order 
to gain export competitiveness in the 
international market.Economy of the 
country in the 11th government faced 
severe inflation but the government made 
its utmost effort to stabilize exchange rate, 
the issue of which cost dearly for country’s 
exports, he said, adding, “currently, the 

chance of increasing exchange rate can be 
used optimally in order to compensate the 
loss to some extent by increasing exports.”
He went on to say that the country enjoys 
favorable exports capacity in industrial, 
agricultural and food industries as well 
as technical-engineering services.In 
addition, Islamic Republic of Iran has been 
considered as main exporter of products 
including carpet, pistachio, caviar and 
luxury products, so that the country can 
play a constructive and influential role in 
the regional markets, Hosseini reiterated.

ICCIMA 
chairman:
Iran’s exports 
potential to 
neighboring 
countries at 
20$bn



C o n t i n u e d 

from page8 : 
If we use the 
educated generation 
and the right 
young people 
in our decision-
making system. 
And if our decision 
making system is 
transparent ,So that 
the public can get 
informed of all of 
them Other rumors 
of the enemy can 
not disrupt the 
atmosphere of the 
economy and this 
is the science of our 
youth who will raise 
our country, not the 
rich’s money that 
has been earned 
with thousands of 
renditions and .... The 
factors that make 
our currency market 
hard today are the 
lack of transparency. 
The Iranian 
economy is severely 
suffering from lack 
of transparency. We 
must learn to deal 
with the phenomena 
and problems 
p r o f e s s i o n a l l y 
and reasonably. In 
this case, we can 
definitely succeed. 
Everywhere in the 
world, it recruits its 
best forces, But in 
Iran it's the opposite 
instead of recruiting 
graduates from first-
class universities 
and high-performing 
individuals through 
the test there is a lot 
of cliquitism in our 
office system. This 
cliquitism has made 
our destitute young 
people, frustrated 
in the community 
and have a distrust 
of the system and 
even a revolution. 
In addition, that 
is exactly what the 
enemy wants. One of 
the solutions these 
days has been to 
raise money for the 
wandering market is 
setting floating rate 
for bank deposits.
As the past 
e x p e r i e n c e 
has shown and 
economics has 
proven ,this floating 
rate can multiply 
inflation over the 
short term and it will 
create a turbulent 
market again. After 
some time, these 
bank profits will be 
released again and 
God knows which 
market will be 
stormy. 

Afghan governor calls for easing 
transfer of goods to Afghanistan
Abdul Basir Salangi, the provincial Governor of Farah Province 
of Afghanistan, says that the transfer and transit of goods to 
Afghanistan through Iran should be eased and facilitated.
Abdul Basir Salangi, Governor of Farah province in Afghanistan, 
called for examining and removing the barriers impeding the 
transfer of goods to Afghanistan.
The Afghan official made the remarks on Sunday evening in 
a meeting with the economic activists from Iranian eastern 
province of South Khorasan in the capital city of the province; 
Birjand.
He added that the presence of Iranian consulate-general in 
Afghanistan can solve many problems in this regard.
Salangi described his visit to Iranian border province as positive 
and constructive and added that the capacities are huge, in areas 
of trade and export, to expand bilateral relations between Iran 
and Afghanistan. He made the remarks after paying visit to 
Mahiroud border checkpoint and industrial town.
“Currently 160 trucks pass through Mahiroud border 
checkpoint to Afghanistan and merchants are proposing to 
increase the number to 300 to 400 trucks,” he said after touching 
upon the available infrastructures in the Iranian side of the 
border.
Assad emphasizes importance of 
developing coordination between Iran, 
Syria
Syrian President Bashar al-Assad held a meeting with Iranian 
Defense Minister Brigadier General Amir Hatami in Damascus.
During the meeting, Assad stressed, “The policies and methods 
of US and its puppets in the region such as their positions on the 
Iran nuclear deal, the imposition of sanctions on Russia and 
attempts to prolong the war in Syria by supporting terrorists 
affirm the correctness of the policies pursued by the anti-
terrorism axis”.Emphasizing the importance of developing 
joint coordination between Iran and Syria, Assad said, “The 
two countries should outline plans to improve long-term 
cooperation in order to enhance the steadfastness of the Iranian 
and Syrian nations in the face of the enemies' plots”.He insisted 
that the visit shows the depth of Iran-Syria relations.General 
Hatami, for his part, stressed on Iran’s position in preserving 
Syria’s territorial integrity and sovereignty, without any foreign 
intervention.
Iranian Official Hails Iraq’s Role in 
Regional Security
An Iranian parliamentary official praised Iraq for safeguarding 
its unity and territorial integrity in the face of foreign invasion 
and terrorist groups, highlighting the Arab country’s role in 
stabilizing security in the region.
“Iraq has a major role in stabilizing security in the region,” senior 
adviser to the Iranian parliament speaker for international 
affairs Hossein Amir Abdollahian said Sunday in a meeting with 
a group of members of Iraq’s new parliament.
He also hailed Iraq’s success in preserving its independence, 
national unity and territorial integrity against foreign invaders 
and terrorists as a great achievement of its people, government, 
parliament and religious leadership.
Iraq has a significant geoeconomic and economic position in the 
region, Amir Abdollahian further said.Iraq held parliamentary 
election in May. Last week, Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi 
called on the political blocs to accelerate their negotiations, and 
on President Fuad Masoum to invite the new parliament to hold 
its first session soon.Following the Supreme Court's ratification 
of final results, incoming MPs are now expected to hold a first 
session to elect a new assembly speaker.

 IRGC Deputy Commander:

US Main Loser of Closure of Strait of Hormuz

 "We posed the threat after they (the Americans) 
threatened us. I think that if they take our threat 
seriously, as it is serious, essentially, they will 
not make such a move to prevent our oil exports 
because the US and western powers' interests will 
be endangered," General Javani said on Saturday.
He referred to the Iranian officials' remarks that 
no other country would be able to supply crude 
through the Strait of Hurmoz if Washington 
embarked on blocking Iranian supplies, and said, 
"If the Americans continue the present trend of 
their policy, the Strait of Hormuz will certainly 
be closed and they will be the main party to lose."
In relevant remarks in July, IRGC Commander 
Major General Mohammad Ali Jafari downplayed 
the US threat against Iran's crude exports, and 

threatened that Tehran is in control of the world's 
major energy lifelines.
"They only speak and do not dare to confront Iran 
at all," General Jafari said.
He described Washington's threats to zero down 
Iran's oil exports within the next few months as "a 
fully ridiculous behavior".
"It seems that they do not know that all 
bottlenecks for transferring oil are under the 
control of Iran, which will shut them off to world's 
oil exports any moment it decides," General Jafari 
said.
His comments came after Chief of Staff of the 
Iranian Armed Forces Major General Mohammad 
Hossein Baqeri in a statement in July repeated 
President Hassan Rouhani's warning to the US and 
cautioned Donald Trump to avoid threatening Iran 
or wait for consequences impossible to imagine.
"As correctly stated in the remarks of our 
honorable president, the enemies, specially the 
US, whose deployment centers and interests are 
accessed by the Islamic Republic of Iran's overt 
and covert defense power should not play with 
lion's tail otherwise they will be given a strong, 

unimaginable and regretting response at a very 
vast extent in the region and the world," General 
Baqeri said.
He, meantime, stressed that history has shown 
that the Iranian nation has always loved peace 
and never started any war against other countries, 
and said, "Iran, as the superior power in the 
Persian Gulf and the Strait of Hormuz, has always 
guaranteed security of shipping in the vital 
waterway and the global economy and enjoys 
the power to make any move (it desires) in this 
region."
General Baqeri said that the US president who is 
childishly preparing for new economic and oil 
sanctions against Iran should know that in case 
of implementing such policies, the interests of 
the US and its affiliates will come under target by 
the Islamic Revolution's friends in any parts of 
the world.
"Thanks God, the Iranian Armed Forces are at the 
peaks of preparedness and assure (the nation) 
that they will kill in the bud any plots against the 
Iranian nation and will give an unforgettable 
lesson to the enemies," he concluded.

Rich 
people 
get 
richer!

Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Deputy Commander for Political Affairs 
Brigadier General Yadollah Javani 
warned that Iran will certainly close the 
Strait of Hormuz in case the US seeks to 
block the country's oil exports.

Iranian lawyers will ask the 
International Court of Justice on 
Monday to order the United States to 
lift sanctions ordered by the Trump 
administration against Tehran.
The lawsuit filed with the ICJ, also 
known as the World Court, says the 
U.S. sanctions, which are damaging its 
already weak economy, violate terms 
of a little-known 1955 friendship 
treaty between the two countries.
The United States, which will 
respond formally in oral arguments 
on Tuesday, has yet to issue a public 
response.
U.S. lawyers are expected to argue that 

the United Nations court should not 
have jurisdiction in the dispute, that 
the friendship treaty is no longer valid 
and that the sanctions Washington 
has levied against Tehran do not 
violate it anyway.
The oral hearings, essentially 
a request by Iran for a provisional 
ruling, will last for four days, with a 
decision to follow within a month.
The ICJ is the United Nations tribunal 
for resolving international disputes. 
Its rulings are binding, but it has no 
power to enforce them and on rare 
occasions they have been ignored by 
some countries, including the United 

States.
U.S. President Donald Trump pulled 
out of a 2015 nuclear pact between 
Iran and the five permanent members 
of the U.N. Security Council, with his 
administration then announcing 
unilateral plans to restore sanctions 
against Tehran.
Under the 2015 deal, which Trump 
sees as flawed, Iran reined in its 
disputed nuclear program under 
U.N. monitoring and won a removal 
of international sanctions in return.
Although the United States’ European 
allies have protested against Trump’s 
move, most Western companies 

intend 
to adhere to the sanctions, 

preferring to lose business in Iran 
than be punished by the United States 
or barred from doing business there.
The ICJ has so far ruled that the 1955 
treaty is still valid, even though it was 
signed long before the 1979 Islamic 
Revolution that triggered decades of 
hostile relations with Washington.

World Court hears Iran lawsuit to have U.S. sanctions lifted
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A senior member of Iranian Parliament, Alaeddin 
Boroujerdi casted doubt on the effectiveness of 
talks unless European countries commit that they 
would guarantee buying Iran’s oil and continuing 
trade.
“I don’t think any special thing would happen 
in JCPOA-related talks with Europen countries, 
unless they commit to guarantee buying Iranian 
crude and preserving Iran’s economic relations,” 
he told .

A member of Iran's Parliament National Security 
and Foreign Policy Commission went on to say that 
more than the talks have lasted for more than three 
months and European countries have not issued 
their final package of proposal.
Europe’s economy depends on big companies 
and these firms are in part under heavy pressure 
of the United States, he said, adding that Total 
is among these companies which got out of its 
commitment on Iran after US withdrawal from 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
“It seems early to make the final judgment on 
Europe’s behavior regarding future of JCPOA and 
we should wait for their final package of proposals,” 

he added.
Regarding Iran’s accession to combating 
the financing of terrorism (CFT) and United 
Nations Convention against Transnational 
Organized Crime (UNTOC), known as Palermo 
bill, Boroujerdi said that as Leader of Islamic 
Revolution mentioned, Iran believes in financial 
transparency but this should not be controlled by 
foreigners, “so we should pass useful content of 
these conventions the framework of our domestic 
law.”Asked whether this means that Iran may not 
join these international conventions, he said that 
these laws aim to create financial transparency and 
“we can achieve this goal by domestic legislation.”

Hajj diplomacy can cement Tehran-
Riyadh ties: Senior official
Iran and Saudi Arabia are great nations in the region and can cope 
with common concerns with negotiations, said the Supreme 
Leader’s representative in Hajj affairs.'Hajj ritual was performed 
appropriately this year. Political affairs of the two countries can 
improve by extending cooperations in Hajj to political issues,' added 
the representative of the Leader of the Islamic Revolution for Hajj and 
Pilgrimage Affairs and the head of Iranian pilgrimage mission Hojjatoleslam 
Seyyed Ali Qazi-Askar.Referring to his meetings with Saudi authorities during 
Hajj period, he reiterated that mutual cooperations between Iran and Saudi Arabia may be utilized in 
the future as a role model for creating long-term talks and ties.'Now that Daesh (ISIL) is wiped out in 
the region, it’s time for us to pursue greater goals and establish a regional alliance with our neighbors,' 
he said. 

Anti-Revolutionary Groups’ 
Activities along Borders Always 
Foiled: Iran Police Chief
 Iranian Police Commander Brigadier General Hossein Ashtari 
highlighted the good security situation in the Islamic Republic and 
said the activities of anti-revolutionary groups in border areas have 
been foiled by the country’s Armed Forces.“The Islamic Republic of 
Iran is enjoying good security despite having 8,755 km of water and land 
borders and neighboring different countries,” Brigadier General Ashtari said 
on the sidelines of a visit to a border market in the western province of Kermanshah 
on Monday.“With the grace of God and the vigilance of the Armed Forces and the brave border guards of 
the Law Enforcement Force, the activities of anti-revolutionary groups have always been neutralized 
along the borders,” he added.

Senior MP doubts 
effectiveness of Iran-EU 
talks



Inflation Galloping Ahead

The Iranian films including “Harmonica” and 
“Runner” directed by Amir Naderi, are considered 
as the most important films of children cinema 
before 1979 Iranian Revolution. Produced in 1973, 
the “Harmonica” also won the gold medal in the city 
of Gifoni in 1990 and the Bronze Griffin Memorial 
Award.   “Runner” in 1989 managed to transform 
Iranian and children cinema during its time. The 
film is the first Iranian film to be produced after 

Iran’s 1979 revolution that 
drew the attention of the 
world to Iranian cinema. 
Excluding its artistic 
values and astonishing 
cinematic structure; 
the film, thanks to its 
simplicity, prompted the 
children’s identification with 
story characters and became one of the valuable 
works in the history of Iran’s cinema.
“Runner” was perhaps the first of the post-revolution 
Iranian films to attract worldwide attention. 

In an economy that is 
not disciplined and 
there is no specific law 
for it brokers make 
money every day, not in 
Rials but in dollars! In 
order to eliminate these 
disproportions in our 
country's economy, we 
need to be expert in these 
problems. Our problem is 
that our decision-making 
system wants to make the 
best decision but is not 
willing to give any cost 
to his decisions that is 
not possible. You can not 
pay any costs and expect 
profit. Our problem with 
decision makers is that 
they want to decide in a 
vacuum but one must 
know that the decision-
making system based 
on the expert system, if 
decided, can certainly be 
successful and solve our 
problems... 

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
05:11:10   
Noon call to prayer : 
13:04:34  
Evening call to prayer: 
19:51:28   

High: 37 ° c
Low: 19 ° c

5000 Rials

 "Till now, 50 percent of the carpet weaving 

workshops have been closed, and in the next 6 

months, carpet manufacturing will reduce to its 

lowest level due to the conditions like increasing the tariff 

rates and the price of silk," the chairman of the Isfahan 

Handmade Carpet Manufacturers Association said.
"Negative effects of the currency inflation on the carpet 
market came through the increase of exchange rate and 
now we are witnessing the negative outcomes more than 
before," Saeed Asachi said.
"Silk is considered as the basic material required for 
handmade carpet manufacturing, the fact is that silk 
importing and its price is strongly affected by the 
exchange rate. Now this basic material has become 
increasingly scarce in addition to its being highly 
expensive. Clearly, the final rate of the carpet has also 
been more expensive than before by increasing the price 
of silk," he said.
"Silk is an imported good for which -26percent tariff 
and free exchange is allocated; so, it is unprofitable for 

producers to buy it with a high price, on the other hand, 
costumers also don’t buy carpet due to its high price," 
Asachi noted.
"Such problems in the handmade carpet market of 
Isfahan is emerging in a situation that the increase of 
the exchange rate has turned to be a great potential to 
attract more foreign tourists in this city. Certainly, the 
handicrafts market like carpet will flourish with the 
arrival of the foreign tourists, but unfortunately, this 
matter has not been taken into consideration," he also  
said.

 Hamed Soleimanzadeh, Director of the Interna-

tional Section of the Iran International Children and 

Youth Film Festival said several representatives from 

foreign accredited festivals will attend in this cinematic event.
 Soleimanzadeh said that the foreign representatives are also 
scheduled to attend several press conferences during the festival 
slated for August -30 September 5 in the central Province of 
Isfahan.
Commenting on the changes of this year’s festival, he added 
there are significant changes in the non-competitive and sideline 
sections of the event, for instance we have had discussions 
with managers of two world-famous festivals, the French Film 
Festival (Festimaj) and the German Interfilm, which are active in 
the field of children and youth movies.  He added that the works 
of these festivals in the fields of children and the environment, 
children and health, children and tourism, children and self-
confidence will be screened in Isfahan. He underscored that 
these themes are important for Iran International Children and 
Youth Film Festival in Isfahan.
The representatives of those festivals also are set to attend a 
press conference to speak about these works. Soleimanzadeh 
underlined that a pair of Japanese filmmaker and artist Hayao 
Miyazaki's animations including “Spirited Away” and “Howl's 

Moving Castle” will be screened in non-competition section of 
the festival.  He added that Iranian animator Ashkan Passer, will 
also talks about these films. He added that several other films 
including "Call" from Armenia, "Behind the Clouds" from Turkey, 
"Path of Maryam" from Iraq, "My Short Words" from Turkey and 
"Wolf and Lamb" from Afghanistan will be displayed in the non-
competitive section of the festival.
Soleimanzadeh said the works from two Parisian film schools 
will be screened during the festival and two workshops on 
the topic of writing and directing a child's film will be held on 
the sidelines of the festival. He also described the festival as a 
best venue for introducing Iranian children’s films to foreign 
countries.  We also have invited a number of directors, festival 
secretaries and international buyers to come to Iran and watch 
the films, so we hope they would enjoy the Iranian works and 
buy the movies. 
“This year, several good, entertaining and educational foreign 
films for children and youth will be screened during the festival 
which contains issues such as hope to the future, self-confidence 
and their abilities,” he added. Soleimanzadeh also expressed 
hope that families along with their children will watch the 
movies during the festival. Presided by Alireza Reza Dad, the 31st 
edition of International Film Festival for Children and Youth is 
slated for August -30 September 5 in Isfahan Province.

Currency inflation reduced carpet 
manufacturing in Isfahan

Children filmfest unveils its international 
section’s programs

Newly released Statistical Center of Iran’s figures show the Consumer Price Index registered 
a remarkable growth in the Iranian month of Mordad (July 22-Aug. 22).

Rich 
people get 
richer!

US Main Loser of 
Closure of Strait 
of Hormuz

ICCIMA chairman:
Iran’s exports 
potential to 
neighboring 
countries at 20$bn

Khansar:
City Of Numerous Rivers 
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Naderi’s “Harmonica”, “Runner” 
first films in history of Iran 
children cinema

Tuesday,August 28,2018 
No.30 

Headlines

7

7

6

5

6

 The First

 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province

Be Pioneer  In Each Occasion
The gift plan allows you to remember the birthdays, anniversaries, and all the 
memories you have with your loved ones before them. By subscribing to this 
project, you will be able to send free gifts to any place in the province and print a 
congratulatory advertisement in a newspaper with special conditions.
With this project, you can surprise all your loved ones on all occasions.        

    

We share in your joy
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