
»مردم عصبانی اند«

سوال از رییس جمهور دیروز در 
مجلس شورای اســامی انجام 
شد ولی بعد از پایان جلسه سوال 
از روحانی ، بسیاری از مجلسیان 
واکنش های ضد و نقیضی انجام 
دادند و گویا از این نحوه سوال و 
جواب های دولــت تدبیر وامید 
راضی نبودند. اینکــه از رییس 
جمهور سوال شود حق مجلس 
اســت،  اما اینکه رییس جمهور 
جواب های درســت و آمارهای 
درست در اختیار سوال کنندگان 
قرار دهد حق یک ملت اســت. 
ملتی که ایــن روزها همه جوره 
در رنج و سختی به سر می برند 
و تمام این سختی ها را از چشم 

دولت و مسئولین می بینند.
هر چند ســوال های دیــروز از 
رییس جمهــور رنــگ و بوی 
استیضاح وی را نداشت اما مردم 
تمایل داشتند این اتفاق بیفتد 
و اســتیضاحی صورت گیرد تا 
رییس جمهورهای آینده بدانند 
هر جا بر خاف عقیده مردم رفتار 
کنند باید پاسخگو باشند. در این 
سال ها بیشــترین کسی که به 
مسئولین گوشزد کرده اند هوای 
 مردم راداشته باشــید رهبری 

بوده اند.  ...

بازار طال و سکه 97/6/6 ساعت 16:05
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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 
3,651,0003,451,000قدیم

سکه طرح 
4,062,0003,807,000جدید

1,851,0001,781,000نیم سکه

971,000901,000ربع سکه

515,000496,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,335,0001,275,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18308,190294,330 عیار

یک گرم طالی 
19325,280310,660 عیار

یک گرم طالی 
24410,910392,450 عیار

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

ادامه در صفحه 

قیمت های تخیلی در بازار خودرو؛

 ناظران کجایند!؟
در حالی که دالالن و واسطه های بازار خودرو، 
قیمت های نجومی و تخیلی برای خودروهای 
داخلی عنوان می کنند خبری از سازمان های 

نظارتی و برخورد با گران فروشان نیست.
 از چند ماه پیش با آغاز نوســانات صعودی 
نــرخ دالر، دالالن و ســفته بازان بــه بازار 
برخی کاالها همچون ســکه و خودرو هجوم 
آورده اند. نتیجه این وضعیت رشد غیرواقعی 
و باورنکردنــی قیمت خودرو در بــازار آزاد 
 بوده اســت؛ به گونه ای که در روزهای اخیر 
قیمت هایی برای خودروهای پرتیراژ داخلی 
اعام می شــود که در نگاه اول می توان آن را 
شوخی دالالن و واسطه ها با خریداران تلقی 
کرد. اما مصرف کننــدگان قربانی اصلی این 

نابسامانی در بازار خودرو هستند. ...

        اثر مستقیم و نتیجه کوتاه مدت برگزاری رویدادهای فرهنگی برای هر شهر، جذب گردشگر است. وقتی به ازای هر شب اقامت یک گردشگر، یک سوم اشتغال در شهر ما ایجاد می شود، 
از کنار این آمار به سادگی نمی توان گذشت. 

قیمت 500 تومان

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان، در باره »جذب گردشگر« توضیح می دهد:

صرفه و سود رویدادهای فرهنگی

رونق در خرید و فروش بازار دست دوم لپ تاپ
خرید کاالیی مانند لپ تاپ که یکی از مهم ترین کاالهای بازار ســخت افزار به شمار 

می رود این روزها در بازار دســت دوم گرم اســت. خریدهایی که به میل متقاضی 
نیست، چراکه برای متناسب بودن قیمت با میزان بودجه انجام می شود. بازار 
دست دوم خرید لپ تاپ در ماه های اخیر به اشکال مختلفی دیده می شود، از 
جمله فروش اینترنتی، تلگرامی و بدون فروشگاه فیزیکی که بیشتر از گذشته 

مرسوم شده است. در این شرایط فروشنده نوع محصول، ویژگی های آن 
و شــرایط گارانتی بودن یا نبودن محصول و قیمت آن را اعام می کند و 
خریدار پس از مقایسه قیمت و بررســی ویژگی های آن دست به انتخاب 

می زند. ...

وی در ادامــه پروژه 
متروی شاهین شهر 
به اصفهان را یکی از 
پروژه های اولویت دار 
در توسعه اقتصادی 
استان عنوان نمود و 
گفت: خوشــبختانه 
اخیرا جلســات اصلی آن در استانداری 
تشــکیل گردیده ولی بایــد پیرامون 
پیشرفت پروژه مترو وقت گزاری های 

الزم صورت گیرد تا به نتیجه برسد.
مقــدس زاده مشــکات پــروژه های 
عمرانی نیمــه تمام را عــدم راهبری و 
مدیریت صحیح از موضع کارفرما، عدم 
احساس مسئولیت یا عدم توان اجرایی 
پیمانکار،عدم تامین منابع مالی کافی و 
عدم تزریق به موقع به پروژه همچنین 
عدم انســجام و هماهنگی بخش های 
حاکمیتی مرتبط با پروژه قلمداد نمود 
و از مسئوالن خواست برای برون رفت 
از مشکات عمرانی این موارد را رعایت 

نمایند.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
 استانداری اصفهان از راه اندازی پرتال 
سرمایه گذاری در استان برای نخستین 
بار خبرداد و گفت: در این راستا براساس 
طرح آمایش زمینه های پــروژه های 
اقتصادی استان را شناســایی نموده و 

اخذ مجوزهای طوالنی مدت توســط 
سرمایه گذار را حذف کرده و به محض 
انتخاب ســرمایه گذار مجوز به نام وی 

صادر می گردد.
 وی از 580 میلیــارد تومــان حجــم 
سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران 
بخش خصوصی در ابتدای شروع طرح 
پرتال سرمایه گذاری خبردادوگفت : به 
دلیل اهمیت طرح پرتال سرمایه گذاری، 
به دستور ریاست جمهور کشورمان این 
طرح به تمامی استانداری های سراسر 

کشور اباغ شده است.
مقدس زاده با اشــاره به شرایط کاما 
 مســاعد شــاهین شــهر برای جذب 
ســرمایه گذار، احیــا  و مرمــت ارگ 
 تاریخــی مورچه خورت شهرســتان 
شاهین شهرومیمه را یکی از زمینه های 
سرمایه گذاری عظیم اقتصادی عنوان 
نمود و از مسئوالن خواست در این راستا 

همکاری و همیاری نمایند.
 وی در بخشی از سخنان خود به وضعیت 
شهرداری ها اشاره نمود و گفت: پایه و 
سرمایه فعالیت شهرداری ها کارگران 
خدوم و زحمت کش هستند بعد از آن 
 کارکنان و کارشناســان و بنده دست 

تک تک آنان را بوسه می زنم.
مقــدس زاده بــا تشــکر از زحمــات 
شهرداران و مدیران سابق شاهین شهر 
 گفت: شهرداری شــاهین شهر یکی از 
شــهرداری های مهم در اســتان است 
که با سابقه و درایت کاری ارزشمندی 
که بنده در جناب عشقی ســراغ دارم 
قطعا همانطور که توانست در چند ماه 
سرپرستی ، با مدیریت درآمد و هزینه، 
شهرداری و شهر را به نحو احسن اداره 
نماید انشاا... از این به بعد نیز با همت و 
پشتکار مضاعف وی و همکاری مجموعه 
 شــهرداری و ادارات دیگر شــهر، نام 
شاهین شهر همانند گذشته در سطح 

استان و کشور خواهد درخشید.
معاون امور عمرانی استانداری اصفهان در 
پایان تصریح نمود: امیدواریم با همکاری 
و همیاری همه مســئوالن امر تمامی 
مســائل و مشکات مالی شــهرداری 

شاهین شهر و شهر حل شود.
علیرضا بصیری فرماندار شهرســتان 
شاهین شــهرومیمه نیز در این مراسم 
ضمــن گرامیداشــت هفتــه دولت و 
یادوخاطره شــهیدان رجایــی و باهنر 
گفت: در شــرایط کنونی قطعا تعامل و 
همکاری مســئوالن می تواند در برون 

رفت از مشکات بسیار راهگشا باشد.
وی ضمن تشکر از شهردار سابق شاهین 
شــهر گفت: با روحیه جهادی و تعامل 
بسیار خوب شهردار جدید شاهین شهر 
قطعا همانند چند ماه گذشته با همکاری 
و همیاری ســایر مدیران از مشکات 

شهرداری و شهر فایق خواهند آمد.
فرماندار شهرستان شاهین شهرومیمه 
به پروژه مهم و اساسی متروی شاهین 
شــهربه اصفهان اشــاره نمود و گفت: 
امیدواریم با همیاری مسئوالن استانی 
و کشوری این مهم که نیاز شهر است به 

سرانجام برسد.
اسماعیل فرهادی رییس شورای اسامی 
شهرستان شاهین شــهرومیمه نیز در 
مراسم تودیع و معارفه شهردار شاهین 
شهر گفت: امیدواریم با دستان پرتوان 
جناب عشقی شــهردار جدید شاهین 
شهر و همکاری همه مسئوالن، همانند 

گذشته از مشکات عبور نماییم.
وی در ادامه با بیان اینکه زیرساخت های 
متروی شاهین شهربه اصفهان فراهم 
گردیده از مســئوالن امر خواست برای 
احداث و بهره برداری از این پروژه عظیم 

یاری نمایند.
فرهادی با اشاره به موضوع تحریم کشور 
جمهوری اسامی ایران از سوی دشمنان 

خارجی گفت: مردم و مسئوالن کشور ما 
همواره در مشکات و نامایمات با توکل 
به خداوند متعال و ظل توجهات حضرت 
ولی عصر)عج( ســربلند و پیروز بیرون 
آمده و هم اکنون نیز با اراده خداوند از این 

مهم با موفقیت فائق خواهند شد. 
علی فتحی رییس شــورای اســامی 
شاهین شــهر نیز در این مراسم ضمن 
عرض خیر مقدم به حضار گفت: از تمامی 
کارکنان و کارگران خدوم شــهرداری 
شاهین شهر که در شــرایط نامساعد 
 مالی شــهرداری با تمام قوا کار و تاش 

می نمایند تشکر و قدردانی می نمایم.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه مردم 
ولی نعمتــان ما هســتند از مجموعه 
 شهرداری خواست آنان را تکریم نموده و

امانت داران خوبی برای شهر و شهروندان 
باشند.

فتحی پروژه مترو را یکــی از نیازهای 
مهم شهروندان شــاهین شهر عنوان 
نمود و از مسئوالن اســتانی و کشوری 
خواست پیرامون مشکاتی نظیر استانی 
 شــدن ارزش افزوده، عدم صدور مجوز 
طرح های تفضیلــی و جامع و کاهش 
یا قطع عوارض و مالیات صنایع بزرگ 
 اطراف شــاهین شــهر به شــهرداری 

چاره اندیشی و مساعدت نمایند.
 وی حمایــت از ســرمایه گــذار و

 سرمایه گذاری را از مهم ترین برنامه های 
شهرداری و شورای اسامی شاهین شهر 
دانست و از مسئوالن شهر تقاضا نمود 
در این زمینه با شــهرداری همکاری و 

مساعدت نمایند.
رییس شورای اســامی شاهین شهر 
ضمن تشکر از صبرو شکیبایی شهروندان 
ارجمند شاهین شــهر از آنان خواست 
بیش از پیش نسبت به پروژه های عمرانی 

شهرداری همکاری نمایند.
فتحی خاطر نشان نمود: قطعا با تجربه 

و تاشی که شهردار جدید شاهین شهر 
جناب عشقی دارند با مدیریت بر درآمد و 
هزینه از مشکات سربلند بیرون خواهند 

آمد.
 حمیــد عشــقی شــهردار جدیــد 
شاهین شــهر نیز در این مراسم ضمن 
تشکر از حضور همه مردم و مسئوالن در 
مراسم گفت: برنامه کاری و خدمتی بنده 
بر سه اصل صداقت شــفافیت و تعامل 
استوار خواهد بود، چراکه اعتقاد دارم با 
رعایت این اصول بسیاری از مشکات و 
معضات مرتفع خواهد شد و از خداوند 
متعال می خواهم بنده را در این راه کمک 

و هدایت عطا فرماید.
وی در ادامه افزود: در این راستا همکاران 
خود را نیز در شــهرداری به رعایت این 
سه اصل مهم و اساســی توصیه نموده 
و همواره در کار و تــاش خود را خادم 

مردم بدانند.
 عشــقی بــا تشــکر از زحمــات و 
 تاش های شهرداران و شوراهای سابق 

شاهین شهر گفت: اولویت اول و آخر بنده 
کار و تاش در راستای خدمات رسانی به 
مردم بوده و با قضاوت مسئوالن سابق و 
تفسیر کار آنان، همچنین ورود به مسائل 
حاشــیه ای وقت خود را اتاف ننموده 
و صرفا هدف مــا کار و خدمت صادقانه 
به شهروندان ارجمند می باشد و همه 
مجموعه شهرداری را به این امر توصیه 
می نمایم و امیدوارم نام شــاهین شهر 
همانند گذشته در سطح استان و کشور 

به خوبی بدرخشد.
شهردار شاهین شــهر به پروژه متروی 
شاهین شــهر به اصفهان اشاره نمود و 
گفت: خوشبختانه اســتاندار و معاون 
هماهنگی امور استانداری اصفهان توجه 
ویژه ای بــه بهره بــرداری از این پروژه 
داشته و با توجه به پیشرفت خوب طرح 
مترو ، امیدواریم در این راســتا اتفاقات 
خوب و ثمربخشی از سوی مسئوالن امر 

صورت پذیرد.
عشقی در پایان گفت: انشاا... بتوانم اعتماد 

اعضای شورای اســامی شاهین شهر 
نسبت به بنده را با کار و تاش مضاعف 
خود و همکاران در شــهرداری جبران 
نموده و خدمتگــزاران خوب و صدیقی 
برای شــهروندان گرانقدر شاهین شهر 

باشیم.
شایان ذکر است در این مراسم با قرائت 
حکم اســتاندار اصفهان حمید عشقی 
به عنوان شــهردار جدید شاهین شهر 

معرفی گردید.
گفتنی اســت حمید عشــقی شهردار 
شاهین شهر سوابقی همچون شهردار 
منطقه یک خمینی شهر، شهردار شهر 
دهاقان، عضو اولین دوره شورای اسامی 
شهر خمینی شهر، معاون اداری و مالی 
شهرداری مبارکه، معاون اداری و مالی 
شهرداری خمینی شــهر، رییس گروه 
خدمات شهری شهرداری های استان 
و معاونت پشتیبانی و توسعه شهرداری 
شاهین شهر را در کارنامه خدمتی خود 

دارد.

فتحی پروژه مترو را 
یکی از نیازهای مهم 

شهروندان 
شاهین شهر عنوان 
نمود و از مسئوالن 
استانی و کشوری 
خواست پیرامون 

مشکالتی نظیر 
استانی شدن ارزش 
افزوده، عدم صدور 

مجوز طرح های 
تفضیلی و جامع و 

کاهش یا قطع عوارض 
و مالیات صنایع 

بزرگ اطراف شاهین 
شهر به شهرداری 

چاره اندیشی و 
مساعدت نمایند.

علی مقدس زاده معــاون هماهنگی امــور عمرانی 
 اســتانداری اصفهان در مراســم معارفه شــهردار 
شاهین شهر که با حضور مســئوالن ارشد استان و 
شهرستان شاهین شــهرومیمه در تاالر شیخ بهایی 
شاهین شهربرگزار گردید گفت: بنده بصورت غیررسمی 
 در شاهین شــهر تردد نموده و بســیار به این شهر 
 عالقه مند شده و آن را شهری زنده و پویا دیده ام چراکه 
شاهین شــهر بخاطر ســکونت اقوام مختلف درآن 

خاستگاه علم،هنر و خالقیت شده است.

گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

حمید عشقی شهردار جدید شاهین شهر: 

برنامه کاری و خدمتی بنده بر سه اصل صداقت، شفافیت و تعامل استوار خواهد بود
      خوشبختانه استاندار و معاون هماهنگی امور استانداری اصفهان، توجه ویژه ای به بهره برداری از پروژه متروی شاهین شهر داشته و با توجه به پیشرفت خوب این طرح ، امیدواریم در این راستا اتفاقات خوب و ثمربخشی از سوی مسئوالن امر 

صورت پذیرد.



»مردم عصبانی اند«

ادامه از صفحه یک:
... این روزها مــی بینیم که خود 
مردم دیگر به رای ای که به دولت 
تدبیر و امید داده اند امیدی ندارند 
و از آن حمایــت نمــی کنند اما 
 رهبری همیشــه حامی رای مردم

 بوده اند.
در پیش گرفتن چنین رویکردی 
از سوی آیت اله خامنه ای، همزمان 
دارای ابعــاد سیاســی و اقتصادی 
مهمی است که باید آن را در لوحه 
تاریخ جمهــوری اســامی برای 
همیشه ثبت و ضبط کرد. نخست 
اینکه رهبر انقــاب همچنان که 
بارها نشــان داده اند، در همه حال، 
مهم ترین حامی و پشتیبان نتیجه 
قانونی رای مردم بوده و هستند؛ چه 
آنجا که سال 88 و در میانه اردوکشی 
خیابانی فتنه گران برای ابطال واهی 
رای مردم، بــا قاطعیت می گویند: 
»زیر بــار بدعت هــای غیرقانونی 
نخواهم رفت« و چه حاال که به پیروز 
انتخابات آن روز هشدار می دهند 
حرف زدن از استعفای دولت، بازی 

در زمین دشمن است! 
معنای روشن سخنان اخیر رهبری 
جز این نیســت کــه آنچه بــا نام 
جمهوری اســامی می شناسیم، 
چیزی جز ملت ایــران و اراده آنها 
نیســت و دقیقا همیــن واقعیت 
است که آرزوی شکست این نظام 
مردمی را طی 40 سال به کابوس 
آمریکایی ها بدل کرده است. پس 
چرا مســئولین به خود نمی آیند 
و ســعی نمی کنند مردم را راضی 

نگه دارند؟
 اگر این میزان اختاسی که در کشور 
ما انجام می شود در کل اتحادیه اروپا 
و یا آمریکا انجام می شد ،اقتصاد آنها 
به یکباره متاشی می شد اما ایران 
به دلیل غنا در منابع و داشتن مردم 
فهیم و سختکوش همچنان دارد 

مقاومت می کند.
 مردم ما از تحریم ها رنج نمی برند از 
اختاس ها و خود زنی های داخلی 
رنج می برند. البته شــکی نیست 
که این اغتشاشــات و دزدی های 
داخلی ســرنخی در خارج از مرزها 
دارد. اما آنچه مسلم است گره زدن 
حل معضات داخلی به مذاکره با 
دشــمن، از ابتدا اشتباهی فاحش 
بوده اســت. ، معضات اقتصادی 
راه حل داخلی دارد. برخی اقدامات 
مدیران اقتصادی دولت طی چند 
 ماه اخیر بی شــباهت بــه خیانت

 نبوده است! 
به هر حــال در چنین شــرایطی 
کشــور نباید مشــغول استیضاح 
رییس جمهور باشد بلکه باید این 
اوضاع وخیم را سرو سامان دهد و 
اخالگران اقتصادی را تنبیه کند 
تا دیگران جــرات چنین کارهایی 
نداشته باشند نه اینکه عکس هایی 
از مفسدین اقتصادی در فضاهای 
مجازی پخش شود در حالی که با 
پوزخندهای معناداردل مردم ایران 
را دوباره بــه درد آورند و مردم فکر 
کنند هیچ کس نیســت که بتواند 
 حق آنهــا را بگیــرد و از آنها دفاع 

کند. 
صراحت و عزم جزم دستگاه قضایی 
برای برخورد با مجرمان اقتصادی 
در کنار دســتور رهبر انقاب برای 
برخورد قاطع و عادالنه با مجرمان، 
در کنار عصبانیت مردم از کسانی 
که شرایط اقتصادی کنونی را رقم 
زده اند، می توانــد ترس و دلهره در 

دل متهمان ایجاد کند.
 اگر رییس جمهور از مــردم دفاع 
می کرد و حق مــردم را از خائنین 
می گرفــت اکنون مجبــور نبود 
در مقابــل نمایندگان مــردم در 
مجلس بایســتد و ســوال جواب 
 دهد و شــاید هم منتظر استیضاح

 باشد!  

اقتصاد استان
02
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تاثیرنوساناتارزیبرافزایشهزینههایحملونقلجادهای
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به تاثیر مستقیم تورم ارزی کشور بر بخش 
حمل و نقل جاده ای، گفت: قطعات مصرفی خودروهای سنگین 2 تا سه برابر افزایش یافته که این موجب 
نگرانی رانندگان شده است و امیدواریم سازمان صمت این مشکل را برطرف کند. مهدی خضری در جمع 
خبرنگاران، در خصوص اعتراضات کامیون داران طی چند ماه گذشته، اظهار کرد: شرایط اقتصادی نامناسب 

و تورمی که در حوزه ارز وجود دارد، متاسفانه تاثیر مستقیم بر بخش حمل و نقل گذاشته که منجر به اعتراض 
رانندگان شده است. وی با بیان اینکه رانندگان در اعتراضات خود پیشنهاد افزایش نرخ دستمزد خود را داده 

بودند، تصریح کرد: قیمت حمل و نقل به طور مستقیم بر قیمت تمام شده بار اثرگذار است که این اعتراضات در 
نهایت منجر به افزایش 20 تا 25 درصدی نرخ حمل کاال در استان شده است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 

اصفهان افزود: پیش از این دولت 50 درصد به صورت سوبسید بیمه تامین اجتماعی رانندگان را پرداخت می کرد که از اردیبهشت امسال این 
یارانه قطع شد، اما در نهایت با اعتراضات و برگزاری جلسات مختلف این بخشنامه لغو شد.   وی سقف حداقل حقوق بازنشستگی رانندگان بعد 
از 30 سال را دیگر مورد اعتراضی رانندگان مطرح کرد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته پایه حقوق بازنشستگی رانندگان از 1.3 به 1.5 

افزایش و اکنون حداقل حقوق آنها به یک میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.

۱۵میلیاردتومانواماشتغالبهمددجویانکمیتهامداداصفهانپرداختشد
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: در 4 ماه نخست امسال 15 میلیارد تومان وام به 771 نفر برای 

ایجاد اشتغال داده شد.
محمدرضا متین پور با اشاره به اشتغال مدد جویان کمیته امداد اظهار داشت: در 4 ماهه نخست امسال، 
771 طرح اشتغال به مبلغ 15 میلیارد تومان در استان ایجاد شد. در این بازه زمانی به هر مددجوی واجد 

شرایط، 20 میلیون تومان وام داده شد تا بتواند کسب و کاری برای خود راه بیندازد.
مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه در 4 ماهه ابتدایی سال گذشته، 861 طرح اشتغال ایجاد شد، گفت: 

مبلغ کل وام 12 میلیارد تومان بود که به هر نفر 14 میلیون تومان داده شد.
وی ادامه داد: علت کاهش 10 درصدی طرح های اشتغال در این بازه زمانی نسبت به زمان مشابه سال گذشته، پرداخت 

مبلغ وام بیشتر نسبت به سال قبل بود که امسال مبلغ 20 میلیون تومان و سال گذشته 14 میلیون تومان وام به مددجویان پرداخت 
شد. متین پور با اشاره به ایجاد اشتغال برای 103 سالمند در 4 ماهه نخست سال در استان اظهار داشت: هر کدام در حوزه های مختلف از جمله 
2 سالمند در بخش صنعتی، 15 سالمند در بخش کشاورزی، 57 سالمند در بخش دامپروری، 9 سالمند در بخش فرش و 19 سالمند در کار 

خدمات عمومی مانند مغازه مشغول به کار شدند.

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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گزارش تصویری

برگزاری مراسم هفته دولت در فالورجان
به گزارش روابط عمومی شهرداری فاورجان، طبق سنت حسنه مراسم غبارروبی 
و عطر افشانی گلزار شــهدای شهرستان فاورجان، به مناســبت هفته دولت، 
گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر و روز کارمند، با حضور کارمندان، کارکنان 
و جمعی از مسئولین فرمانداری و شهرداری و دیگر ادارات شهرستان برگزارشد.

   ایــن روزهــا واژه 
کلیدی شهر »رویداد 
محور« زیاد شــنیده 
می شــود. دراین باره 

کمی توضیح بدهید.
صنایع خاق هر شــهر 
به دو دســته ملموس و 
ناملموس تقسیم می شــود و اصفهان 
به عنوان شــهر صنایع دســتی، جایگاه 
ویژه ای در بحث صنایع خاق ملموس 
دارد. صنایــع خاق غیرملمــوس اما 
شــامل محصوالتی اســت که جنس 
فیزیکی ندارد، فرهنگی اســت و بنیاد 
و اساس آن را اندیشــه و فکر و نوآوری 
تشــکیل می دهد. برگزاری رویدادهای 
مختلف، فضایی مناسب برای ایجاد این 
خاقیت های ناملمــوس ایجاد می کند 
و از همیــن رو خیلی از شــهرهای دنیا 
نگرش توســعه خود را بر پایه برگزاری 
رویدادهای فرهنگی ای قرار داده اند که 
یا از گذشتگان خود به ارث برده اند و یا 
با نوآوری دســت به خلق آن ها زده اند. 
برپایی جشــنواره ها و نمایشگاه ها نیز 
تاش هایی از همین دســت اســت که 
شــهر را به ســمت رویداد محور شدن 

سوق می دهد.
جشــنواره بین المللی فیلــم کودک و 
نوجوان که امسال ســی و یکمین دوره 
آن در اصفهان برگزار می شود و دبیرخانه 

آن نیز به تازگی در اصفهان دائمی شده، 
می تواند در کنار صنایع خاق ملموس، 
این شهر را به صنایع خاق ناملموس نیز 
مجهز کند تا توســعه آن یک گام جلوتر 

برود.

   نقش صنعت ســینما در توسعه 
شهر پررنگ است؟

امروزه صنعت ســینما گــردش مالی 
قابل توجهی دارد و تا حد زیادی می تواند 
به اقتصاد هر شهر و کشوری کمک کند. 
این صنعت برخــاف دیگر صنایعی که 
تقاضای بسیار آن ها را دچار محدودیت 
می کند چون مبتنی بر فکر و اندیشــه 
اســت، تنگنای تولید نــدارد و محدود 

شدنی نیست. 
با دستورالعمل ها و اقدامات تحریمی نیز 
نمی توان جلــوی آن را گرفت، چنانچه 
فیلم اصغر فرهــادی، زمانــی که اوج 
تحریم های ایاالت متحــده علیه ایران 
در جریان بود، در کشــورهای مختلف 
اکران شد و جایزه اسکار را هم گرفت. این 
فیلم همان زمانی که نفت و پتروشیمی 
و دیگر صنایع ما تحریم بود برای ایران 
ارزآوری داشت. بنابراین توجه به صنعت 
سینما برای رســیدن به رشد اقتصادی 

بسیار راهگشاست. ضمن اینکه هر فیلم 
به نوعی صادرات بار معنایی را نیز بر عهده 
دارد و به لحاظ فرهنگی شاید این وجه 
آن از سود اقتصادی هم بااهمیت تر باشد.

   این رشــد تا چه حد به کیفیت 
تولیدات سینمایی بستگی دارد؟

تحصیل آثار بلندمدتی که ذکر شــد، 
وابستگی زیادی به کیفیت محصوالت 
ارایه شده دارد و از این منظر، سینما یک 
صنعت خاص به شمار می رود. چراکه در 
هر مورد دیگر، خریدار می داند کیفیت 
کاالیی که بابت آن پول پرداخت می کند 
چقدر اســت و می تواند ارزیابی کند که 
هزینه کردن برای آن توجیه اقتصادی 
دارد یا خیر، اما در سینما تا مرحله آخری 
که یک فیلم ســاخته شــود نمی توان 
دانســت که فیلم باکیفیتی تولیدشده 

یا خیر.
ضمن اینکــه تعیین ســقف پرداخت 
یکســان برای فیلم های متفــاوت نیز 
درست نیست و باید قیمت گذاری های 
دستوری را کنار گذاشت تا سود، تحت 
تاثیر قیمت قرار نگیــرد و رغبت برای 
مشارکت ســرمایه گذاران بیشتر شود. 
در ســینمای ما میزان فــروش عاملی 

تعیین کننده اســت و به همین جهت 
فیلم ســازان به جای باال بردن کیفیت، 
تاش خود را معطوف بــه البی کردن 
برای اکران فیلمشان در زمان تعطیات 
عیــد و... می کنند. البته بعد از مســاله 
کیفیت، تنوع دادن به بستر ارایه فیلم ها 
نیز اهمیت دارد. پرده سینما یک بستر 
سنتی است و اکنون می توان به ارایه فیلم 
در سینمای خانگی، شبکه های اینترنتی 
و سینما در بســتر موبایل نیز برای باال 

بردن میزان سودآوری اندیشید.

   برگزاری رویدادی مثل جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان 
تا چه میزان در جذب گردشــگر و 

توسعه شهر اصفهان موثر است؟
اثر مستقیم و نتیجه کوتاه مدت برگزاری 
رویدادهای فرهنگی برای هر شهر، جذب 
گردشگر اســت. وقتی به ازای هر شب 
اقامت یک گردشــگر، یک سوم اشتغال 
در شهر ما ایجاد می شــود، از کنار این 
آمار به سادگی نمی توان گذشت. از سوی 
دیگر ورود گردشگر با افزایش تقاضا برای 
محصوالت مختلف برابر است و همین امر 
نیز به توسعه خدمات در شهر اصفهان 

کمک می کند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان در باره »جذب گردشگر« توضیح می دهد:

شهردار اصفهان:صرفهوسودرویدادهایفرهنگی

 هر نقطه شهر اصفهان به اندازه 
یک چاه نفت با ارزش است

شهردار اصفهان با اشاره به ظرفیت های گردشگری اصفهان به 
خصوص چهارباغ گفت: هر نقطه شهر اصفهان به همان میزان 

که یک چاه نفت در اقتصاد با ارزش است، ارزش دارد.
قدرت اله نوروزی دوشــنبه شب در مراســم نکوداشت 
خبرنگاران ورزشی، افزود: نمی توان منکر مشکالت اقتصادی 
در کشور باشیم اما این مشکالت نباید مانع شادی شهروندان 

شود.

وی افزود: در تقویم ما روزهای شاد نیز وجود دارد، مردم ما به خوبی 
می دانند که حرمت چه روزهایی را باید نگه داشــت و در چه روزها و 
اعیادی باید به دنبال چه نوع شادی بود. باید شرایطی را فراهم کنیم 
تا هر روز و هر شب در کانشهر اصفهان برنامه های مفرح و شاد اجرا و 

شادابی به روحیه شهروندان تزریق شود.
شهردار اصفهان ظرفیت های گردشگری اصفهان به خصوص چهارباغ 
را بسیار خواند و تاکید کرد: هر نقطه شــهر اصفهان به همان میزان 
که یک چاه نفت در اقتصاد بار ارزش است، ارزش دارد بگونه ای که 

چهارباغ آن از چاهای نفت خوزستان نیز می تواند با ارزش تر باشد.
وی تصریح کرد: برای استفاده از این ظرفیت باید برنامه ریزی درستی 
داشته باشیم. باید با استفاده از عقانیت و تدبیر شرایطی فراهم شود 
تا از این ظرفیت ها درست اســتفاده شود و اصفهان به جایگاه واقعی 

خود برسد.
شهردار اصفهان همچنین با اشاره و تاکید بر حل مسائل و مشکات 
خبرنگاران و مسئوالن رسانه های ورزشی اظهار کرد: برگزاری چنین 
برنامه هایی باید در عرصه رسانه ورزش تداوم داشته باشد. خوشحالم 
که پیشکســوتان و خبرنگاران جوان ورزشــی با حضور در این گرد 

همایی ها به تقویت همدلی در جامعه کمک می کنند.
نوروزی با بیان اینکه ورزش، عامل شــادی و نشاط اجتماعی است، 
تاکید کرد: ورزش دیگر به عنوان یک تفریح نیست؛ بلکه ابزاری برای 
تزریق شادی در جامعه و وســلیه ای برای پیشیگری از بیماری ها و 

ارتقای سطح سامتی است.
وی در خصوص اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم افزود: از 
مشکات کشور اطاع داریم و با رنج ها و غم های مردم آشنا هستیم؛ 
بنابراین در این راستا باید فضا را برای کاستن مشکات مردم و ایجاد 
روحیه شاداب بین مردم فراهم کنیم. اگر چنین فضاهایی ایجاد کنیم 

می توانیم با روحیه ای شاد بر همه مشکات غلبه کنیم.
وی تاکید کرد: به همین منظور شهرداری اصفهان توانسته است از 
ابتدای شــروع کار مدیریت جدید تاکنون، از فرصت های فرهنگی 
برای شاد کردن مردم استفاده کند و هیچ شــبی نیست که در این 
شهر جشنی نباشد مگر شب هایی که منع شرعی و قانونی دارد. مردم 
و مسئوالن ما به خوبی حرمت چنین شب هایی را می دانند وبا توجه 
به مناسبت ها سعی کردیم برنامه های خوبی برای شهروندان داشته 

باشیم.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه خشکی و بی آبی زاینده رود بر روحیه 
شهروندان تاثیر فنی خواهد گذاشت، گفت: در چنین شرایطی باید 

برای شهروندان فضایی ایجاد کرد که از غم و اندوه آنها کاسته شود.
نوروزی با اشــاره به برگزاری دو رویداد مهم بین المللی خاطر نشان 
کرد: برگزاری کنفرانس بین المللی دانشــمندان جهان با همکاری 
شــهرک عملی و تحقیقاتی و برگزاری بیســت و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان دو رویداد مهم پیش روی 
کانشهر اصفهان است که امیدوارم این برنامه ها منشا تحوالت بزرگ 
در شهر باشد و شــهروندان از این رویدادهای مهم فرهنگی و علمی 

بهره مند شوند.
در پایان این مراسم از رسانه الکترونیک فوتبال اصفهان که به صورت 
 تخصصی بــه وضعیت فوتبال اصفهــان به ویژه دو تیم ســپاهان و

ذوب آهن می پردازد توسط دکتر نوروزی شهردار اصفهان و محمود 
یاوری از پیشکسوتان فوتبال رونمایی شد.

امروزه صنعت 
سینما گردش مالی 

قابل توجهی دارد و تا 
حد زیادی می تواند 
به اقتصاد هر شهر و 
کشوری کمک کند. 
این صنعت برخالف 

دیگر صنایعی که 
تقاضای بسیار آن ها 

را دچار محدودیت 
می کند چون مبتنی 

بر فکر و اندیشه 
است، تنگنای تولید 

ندارد و محدود شدنی 
نیست. 

اگر زمانی در دنیا، رقابت کشورهای توسعه یافته برحسب 
میزان انباشت طال یا رشــد اقتصادی کشور بود، امروزه 
سطح این رقابت به شهرها تنزل پیداکرده و اقتصاد بر پایه 
شهرنشینی رشد می کند. کشورهای درحال توسعه نیز با 
شتاب بیشتری نسبت به دوره زمانی همتایان توسعه یافته 

خود در حال پیوستن به این رقابت شهری هستند.
توسعه شهری زمانی با تولیدات صنعتی گره خورده بود. 
ابتدا کارخانه ای ساخته می شد و بعد کارگران، حول آن 
خانه هایی می ساختند و شهری شکل می گرفت. شهری 
که درواقع سکوی پرتاب کاال بود. امروزه اما بحث نوآوری 
و خالقیت در شــهرها اهمیت دارد و شهرهای خالق به 
همین جهت موردتوجه قرارگرفته اند. در آستانه برگزاری 
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان با ناصر یار محمدیان، 
درباره تاثیر رویدادهای فرهنگی  بر توسعه شهر صحبت 
کردیم و آنچه می خوانید شــرح گفت وگوی ما را  با این 
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه هنر 

اصفهان است:

گــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

        اثر مستقیم و نتیجه کوتاه مدت برگزاری رویدادهای فرهنگی برای هر شهر، جذب گردشگر است. وقتی به ازای هر شب اقامت یک گردشگر، یک سوم اشتغال در شهر ما 
ایجاد می شود، از کنار این آمار به سادگی نمی توان گذشت. 

ترمینال زاینده رود جابه جا خواهد شد
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: ترمینال زاینده رود به یک پارک سوار تبدیل و این ترمینال به پایانه اندیشه منتقل خواهد شد.

 عباس محبوبی دیروز در نشست خبری سه شنبه ها با رسانه اظهار کرد: سازمان پایانه های شهرداری اصفهان از سال 65 آغاز به کار کرده و در سال 1375 چهار پایانه در چهار جهت 
جغرافیایی داشته است. وی ادامه داد: برای پایانه صمدیه طرح توسعه در نظر است که 12 هزارمتر زمین برای این طرح تملک شده. تنها 5 هزار متر از زمین های مورد نیاز باقی مانده است. 
پایانه ای شبیه به پارک سوار بیهقی در اصفهان تاسیس خواهد شد.  مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان افزود: این پایانه در 2 سال با مشارکت بخش خصوصی 

ساخته خواهد شد و بخشی از ترافیک پایانه کاوه را جذب خواهد کرد.



برپایی جشن بزرگ تجلی غدیر در منطقه ۱۰ 
به مناسبت هفته والیت و امامت جشن بزرگ تجلی غدیر در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان برگزار می  شود. به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، بزرگداشت اعیاد بزرگ مسلمانان و دهه والیت از جایگاه 
خاصی در میان شهروندان برخوردار است، بر این اساس و به مناسبت عید غدیرخم شهرداری اصفهان عالوه 
بر جشن های مردمی، برپایی جشن های مختلفی را در محالت مختلف شهر برنامه ریزی کرده است. جشن 

بزرگ تجلی غدیر نیز از سوی شهرداری منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در محل پارکینگ این شهرداری برگزار 
خواهد شد. عبدالرسول امامی، مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در این باره گفت: جشن بزرگ تجلی غدیر روز 

چهارشنبه هفتم شهریورماه از نماز مغرب و عشاء به مناسبت هفته والیت با حضور »نیکدستی« قاری بین المللی قرآن، 
مدیحه سرایی مداحان اهل بیت)ع( و همراهی هیئت های مذهبی شهر اصفهان در محل پارکینگ شهرداری منطقه ۱۰ برپا 

می شود. وی با اشاره به دیگر ویژه برنامه های هفته والیت و امامت افزود: فرهنگسرای استاد همایی وابسته به معاونت فرهنگی اجتماعی 
شهرداری منطقه ۱۰ با همکاری گروه فرهنگی هنری اصفهان پاک، جشن والیت را همراه با برنامه های متنوع و شاد از جمله دف نوازی، تئاتر 
طنز، تقلید صدا و ... برپا می کند. مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ادامه داد: جشن باشکوه والیت از روز چهارم تا هشتم شهریور ماه از ساعت 

۲۰ در فرهنگسرای استاد همایی برگزار می شود و شهروندان جهت دریافت بلیت شرکت در جشن می توانند به این فرهنگسرا مراجعه کنند.

اصفهان میزبان برگزاری بزرگترین گردهمایی حوزه فناوری در ایران
دبیر ســی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک هــای علم و فناوری با بیــان این که این کنفرانس 
بزرگترین گردهمایی مدیران و کارشناسان در حوزه علم و فناوری به شمار می رود، گفت: در سی 
و پنجمین دوره آن که در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود، 5۰۰ شرکت کننده 

داخلی و خارجی حضور دارند.
دکتر خاکباز در نشست خبری امروز زمان برگزاری ســی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های 

علم و فناوری را از ۱۱ تا ۱4 شهریورماه دانست و گفت: این کنفرانس ساالنه در یکی از کشورها برگزار 
می شود که میزبانی )IASP ۲۰۱8( با رای اکثریت اعضای انجمن جهانی پارک های علم وفناوری به ایران 

واگذار شد. 
به گفته وی از 85 عضو انجمن های جهانی پارک های علم و فناوری، 73 رای برای میزبانی ایران جهت برگزاری در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان بوده است. وی محل برگزاری این کنفرانس در سال ۲۰۱9 را در کشور فرانسه دانست و یادآور شد: این کنفرانس 
بزرگترین گردهمایی مدیران و کارشناسان در حوزه علم و فناوری به شمار می رود و در سی و پنجمین دوره آن که در شهرک علمی 

و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود، 5۰۰ شرکت کننده داخلی و خارجی حضور دارند.

امــا مصرف کنندگان 
قربانــی اصلــی ایــن 
نابســامانی در بــازار 
خــودرو هســتند. در 
فــروش  طرح هــای 
اینترنتی خودروسازان 
به دلیل هجوم تقاضا با 
اهداف سفته بازانه، مصرف کنندگان 
واقعی کمتر موفق به خرید خودرو به 
قیمت های رسمی می شوند و ناچار به 
مراجعه به بازار آزاد هستند. در بازار 
آزاد نیز دالالن و واسطه ها شوری را 
از حد گذارنــده و قیمت هایی برای 
خودرو اعالم می کنند کــه به دلیل 
پرت بودن، حتی اشاره به آنها نیز در 

این گزارش جایز نیست.

در این شــرایط این پرســش مطرح 
است که مسئوالن و ســازمان های 
نظارتی مربوطه کجا هستند؟ آیا بازار 
آزاد همان طور که نامیده می شــود 
واقعا »آزاد« اســت و هیچ نظارت و 

کنترلی بر آن صورت نمی گیرد؟
آیا از نظر ســازمان هــای نظارتی، 
اینکــه خودروهای عرضه شــده از 
سوی خودروسازان توسط دالالن و 
واسطه ها و حتی مردم عادی با اهداف 
سفته بازانه خریداری شــده و سر از 
بازار آزاد با قیمت هایی تــا دو برابر 
قیمت هــای رســمی در می آورند، 
تخلف نیســت و اصوال چه سازمانی 

باید با چنین تخلفاتی برخورد کند؟!
این وضعیت در حالی است که به گفته 
فعاالن بازار خودرو، مصرف کنندگان 
واقعی به هیچ وجه اقــدام به خرید 
خودرو با قیمت های فعلــی از بازار 
آزاد نمی کنند. نکته قابل توجه در این 
بازار این است که برخی از شهروندان 
نــاآگاه نیز بــا انگیزه ســفته بازی و 
سرمایه گذاری اقدام به خرید خودرو 
با قیمت هــای نجومی از بــازار آزاد 
کرده و به این آشفتگی و سودجویی 

دالالن و واسطه ها میدان می دهند.
در ایــن زمینــه یک نمایشــگاه دار 
اتومبیــل می گویــد: در ایــن بازار 
مصرف کننده واقعــی اقدام به خرید 
نمی کند، زیرا قیمت ها واقعی نیست.

علیرضا پورحســنی با بیــان اینکه 
البته برخی از شــهروندان با انگیزه 
ســرمایه گذاری اقــدام بــه خرید 
خودرو از بازار می کنند، خاطرنشان 
می کنــد: این خریداران احساســی 
عمل می کننــد و اصطالحا این کاره 
هم نیســتند و همچون کســانی که 
اقدام به خرید سکه و ارز در باالترین 
قیمت ها می کردند، عمل می کنند؛ 
به گونه ای که هــر قیمتی که دالالن 
برای خودرو اعالم کننــد، این افراد 

برای حفظ ارزش پول خود و به نیت 
گران تر شدن و ســود بردن، اقدام به 

خرید می کنند.
این فعال بازار خودرو ادامه می دهد: 
۱۰ تا ۱5 روزی اســت که بخشی از 
پول های ســرگردان به بازار خودرو 
هجــوم آورده اند و صاحبــان آنهابا 
انگیزه سرمایه گذاری اقدام به خرید 

می کنند.
وی خاطرنشــان می کند: پول های 
سرگردان همچون سونامی در گردش 

است و به نوبت بازارهایی همچون ارز 
و سکه و خودرو را ویران می کند.

 این در حالی اســت که قشر متوسط 
و کارمند در چند مــاه اخیر افزایش 
درآمــدی نداشــته اند کــه قدرت 
خریدشــان تقویت شــود و بتوانند 
خــودروی دســت دوم خــود را با 
 خــودروی صفرکیلومتــر جدید با 
 قیمــت هــای بــازار آزاد جایگزین 

کنند.
در این شــرایط به نظر می رســد که 

نبــض بــازار آزاد خودرو به دســت 
دالالن و واسطه ها افتاده است و ورود 
پول هــای ســرگردان و انگیزه های 
ســفته بازانه نیز بر وخامــت اوضاع 

افزوده است. 
در ایــن میــان مشــخص نیســت 
ســازمان های نظارتــی مربوطه چه 
اقداماتی برای مهار قیمت ها در بازار 
خودرو انجام داده یــا انجام خواهند 
داد. فعــال نبض این بازار در دســت 

دالالن و سفته بازان است.

قیمت های تخیلی در بازار خودرو؛

 ناظران کجایند!؟

گردشگری

نکته قابل توجه 
در این بازار این 
است که برخی 

از شهروندان ناآگاه نیز 
با انگیزه سفته بازی و 

سرمایه گذاری اقدام به 
خرید خودرو با قیمتهای 

نجومی از بازار آزاد 
کرده و به این آشفتگی 

و سودجویی دالالن 
و واسطه ها میدان 

می دهند.

در حالی که دالالن و واسطه های بازار خودرو، قیمت های 
نجومی و تخیلی برای خودروهای داخلی عنوان می کنند 
خبری از سازمان های نظارتی و برخورد با گران فروشان 

نیست.
 از چند ماه پیش با آغاز نوســانات صعودی نرخ دالر، 
دالالن و سفته بازان به بازار برخی کاالها همچون سکه 
و خودرو هجوم آورده اند. نتیجه این وضعیت رشــد 
غیرواقعی و باورنکردنی قیمت خودرو در بازار آزاد بوده 
است؛ به گونه ای که در روزهای اخیر قیمت هایی برای 
خودروهای پرتیراژ داخلی اعالم می شــود که در نگاه 
اول می توان آنرا شوخی دالالن و واسطه ها با خریداران 

تلقی کرد.

میراث آریا
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش
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تولید خودروهای ناایمن 
متوقف می شود

رییس سازمان ملی استاندارد  از 
اجرایی شدن استانداردهای 85 
گانه خودرویی از ابتدای دی ماه 

  امسال خبر داد.
به گــزارش  صداوســیما، نیره 
پیروزبخــت بــا بیــان اینکــه 
تغییــری در برنامــه اجرایــی 
کردن اســتانداردهای 85 گانه 
خودرویــی بــه وجــود نیامده 
اســت افزود:آمادگــی داریم به 
خودروسازان و هر واحد تولیدی 
دیگر بــرای ارتقــای کیفیت، 
مشــاوره دهیم افــزود: اگرچه 
راضی نیستیم صنعت ما آسیب 
ببیند اما در درجه اول،  سالمت و 
ایمنی مردم مهمتر است  بنابراین 
 از یک دی ماه، اســتانداردهای

 85  گانه را اجرایی می کنیم.
وی اضافه کرد: با خودروســازان 
و وزارت صنعــت در حــال 
هماهنگی هســتیم تــا از یک 
دیماه  که بازرسی ها در راستای  
اســتاندارد های 85 گانه،  شروع 
می شود در هر کدام از خودروها 
به یقین برسیم که نمی تواند  این 
استانداردها را بگذراند  و شرایط 
 نا ایمنــی را برای مــردم فراهم 
می کنــد  توقــف تولیــد این 
 دســته از خودروهــا را اعــالم 

کنیم.

مهر
خـــبـــر
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معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی:

افزایش قیمت بلیت 
هواپیما نباید به حوزه 

سفر و گردشگری لطمه 
بزند

معاون گردشگری 
ســازمان میراث 
صنایع  فرهنگی، 
دســتی و گردشــگری از تشکیل 
کارگروهی برای بررسی دالیل افزایش 
قیمت بلیت هواپیما خبر داد و گفت: 
افزایش قیمت ها نباید به حوزه سفر و 

گردشگری لطمه بزند.

 محمد محب خدایی ظهر دوشنبه در جمع 
خبرنگاران در همدان عنوان کرد: رویداد 
»همــدان۲۰۱8« در دو بخــش فرصت 
بزرگی در گردشــگری کشور است چراکه 
مقاصد جدیدتری را بــه مقصدهای دیگر 

اضافه می کند.
وی بابیان اینکه امروز همــدان و تبریز به 
ظرفیت های گردشــگری کشــور اضافه 
شــده اند، گفت: با همت استاندار همدان 
و مسئوالن این استان انسجام خوبی بین 
مردم صورت و رویــداد »همدان۲۰۱8« 
شکل گرفته به نحوی که بزرگترین رویداد 
را در گردشگری کشــور و جهان رقم زده 

است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری با بیان اینکه 
رویداد »همــدان ۲۰۱8« آغــازی برای 
رویدادی هایی است که می تواند چندین 
ســال محور قرار گیرد، گفت: در همدان با 
برنامه ریزی خــوب 5۰ رویداد در دل این 

رویداد تعریف شده است.
وی بابیــان اینکه گردشــگری کودک و 
خانواده رویداد مهمی برای همدان شــد و 
زمینه حضور گردشــگران داخلی در این 
استان را فراهم کرد، گفت: هر کشوری که 
بخواهد خود را به مقاصد جدید گردشگری 
وصل کند باید اول گردشــگری داخلی را 
تقویت کنــد که در این راســتا با میزبانی 
رویداد »همدان۲۰۱8« و »تبریز۲۰۱8« 
شاهد رشد فرهنگ گردشگری در تبریز و 

همدان بوده ایم.
محمد محب خدایی بابیان اینکه امیدواریم 
با برگزاری این رویداد در همدان شــاهد 
حضور گردشگران خارجی نیز باشیم، گفت: 
یکی از اهداف در همدان برگزاری تورهای 
گردشگری ویژه کودکان و نوجوانان است 
کمااینکه همدان در اجرای برنامه های این 

بخش نیز موفق ظاهر شده است.
وی با تاکید بر اینکه استان همدان بعد از 
برگزاری رویداد همــدان ۲۰۱8 در حوزه 
سرمایه گذاری رشد ویژه ای خواهد داشت، 
گفت: ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری در کشــور ۲۲ پروژه 
تعریف کرده که 7۰۰ میلیارد تومان برای 

این پروژه ها سرمایه گذاری شده است.
محب خدایــی با بیان اینکــه برای جذب 
و اضافه کــردن مقاصد گردشــگری باید 
ابتدا گردشــگری داخلی موج اصلی قرار 
گیرد، گفت: توجه بــه جاذبه ها در مقاصد 
گردشــگری می تواند بعنــوان یک محور 

گردشگری مطرح شود.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 
 صنایــع دســتی و گردشــگری از جمله 
جاذبه های گردشــگری اســتان همدان 
برای جذب گردشــگر را صنایع دســتی، 
 سوغات استان همدان، غار علیصدر و سایر

 ظرفیت های این استان عنوان کرد و گفت: 
صنعت گردشــگری به حفظ و حراست از 

داشته ها و ظرفیت ها تاکید دارد.
وی همچنیــن در خصــوص برنامه های 
سازمان برای کاهش قیمت بلیت پروازهای 
داخلی عنوان کرد: در راســتای توســعه 
گردشگری داخلی باید به سمت هزینه های 

معقول حرکت کرد.
وی بااشــاره به هزینه ســفر و قیمت تمام 
شــده ایرالین ها عنوان کرد: طبق دستور 
رییس جمهور قرار است کارگروهی شکل 
بگیرد که افزایش قیمت بلیت به حوزه سفر 
و گردشــگری لطمه نزند ولی ممکن است 
ایرالین ها نیز حرفی برای گفتن داشــته 

باشند.
وی با بیان اینکه باید بر همین اســاس کار 
کارشناســی در این زمینه صــورت گیرد، 
 گفت: طی هفته آینده این کمیته شــکل

 می گیرد و بررســی های کارشناسی برای 
حل مشکل انجام خواهد شد.

محب خدایی همچنین در توضیح سوالی 
پیرامون تعهد اشــتغال ســازمان میراث 
فرهنگی در زمینه اشــتغال گردشگری و 
نقش رویداد همدان ۲۰۱8 در رســیدن 
به اهداف تعیین شــده با بیان اینکه تمام 
رویداد هــا در ایجاد اشــتغال در صنعت 
گردشــگری موثر اســت، گفت: براساس 
استاندارد UNWTO هر ۶ گردشگر ورودی 
خارجی یک اشــتغال و هر ۲5 گردشــگر 
داخلی نیز یک اشــتغال در زنجیره ایجاد 

می کند.
وی با بیان اینکه گردشگری زنجیره است، 
گفت: اگر این رویداد زیرساخت ها را تامین 
کرده و در کنار آن ظرفیت سفر را ایجاد کند 
اشتغال زایی در این بخش سرعت خواهد 

گرفت.
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شگرد جدید کالهبرداری تلفنی با دایورت شماره روی صدا و سیما
شرکت مخابرات ایران نسبت به روش جدیدی از کالهبرداری تلفنی از شهروندان از طریق دایورت شماره 

روی یکی از مراکز مخابراتی و یا صدا وسیما هشدار داد.
شرکت مخابرات ایران اعالم کرد: اخیرا برخی کاله برداران با آگاه شدن شهروندان از شیوه های کاله برداری 
کارت به کارت و تلفنی، شیوهای جدیدی را جهت اغفال مردم و کشاندن آنان به باجه های خودپرداز بانک ها 

پیاده می کنند؛ به این نحو که شماره تماس گیرنده با دایورت شدن روی شماره یکی از مراکز مخابراتی و یا 
صداوسیما و یا مراکز دیگر، موجب جلب اعتماد شده و از این طریق کاله برداری کارت به کارت در مواردی 

اتفاق افتاده است.
با توجه به گزارش های رسیده از برخی مناطق، در خصوص کاله برداری تلفنی از مردم از طریق دایورت شماره بر روی یکی 

از مراکز مخابراتی یا صداوسیما، از تمام شهروندان درخواست می شود با توجه به این مورد، اطالعات حساب بانکی و کارت های اعتباری 
خود را از طریق این تماس ها در اختیار هیچ شخص یا ارگانی قرار ندهند.

بر اساس این گزارش و با پیگیری های به عمل آمده، اکثریت این شماره ها مربوط به شماره های تلفن همراه اعتباری است که به شماره تماس 
نهادهای عمومی دایورت شده و اعتماد مخاطب را به این وسیله جلب کرده است.
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رونق در خرید و فروش 
بازار دست دوم لپ تاپ

خرید کاالیی مانند لپ تاپ که 
یکی از مهم ترین کاالهای بازار 
سخت افزار به شمار می رود این 
روزها در بازار دســت دوم گرم 
اســت. خریدهایی که به میل 
متقاضی نیســت، چراکه برای 
متناسب بودن قیمت با میزان 
بودجه انجــام می شــود. بازار 
دســت دوم خرید لپ تــاپ در 
ماه های اخیر به اشکال مختلفی 
دیده می شود، از جمله فروش 
اینترنتــی، تلگرامــی و بدون 
فروشگاه فیزیکی که بیشتر از 
گذشته مرسوم شده است. در این 
شرایط فروشنده نوع محصول، 
ویژگی های آن و شرایط گارانتی 
بودن یا نبودن محصول و قیمت 
آن را اعالم می کنــد و خریدار 
پس از مقایسه قیمت و بررسی 
ویژگی های آن دست به انتخاب 

می زند.

   رونق در خرید و فروش 
بازار دست دوم لپ تاپ

با گشتی در میان همین بازارها 
می تــوان آگهی هــای زیادی 
پیدا کــرد که چــه به صورت 
شــخصی و چه عمده منتشر 
شــده اند. به طور مثــال آگهی 
فروش لپ تاپ هایی از برندهای 
شناخته شده با یک سوم قیمت 
همان کاال در شــرایط آکبند با 
۱۱ روز حق تســت و تعویض 
دیده می شود که گفته می شود 
برای اســتفاده از مولتی مدیا و 
فتوشاپ و شــبکه و طراحی و 
اتوکد و ۳max و بازی کردن 
مناسب هســتند. همچنین در 
این بازار لپ تاپ هایی به قیمت 
۹۹۰ هزار تومان بدون گارانتی 
و ۱۱ روز حق تعویض و لپ تاپ 
با قیمت یک میلیون و ۵۰ هزار 
تومان با یک ســال گارانتی به 
چشــم می خورند. لپ تاپ های 
و  دانشــجویان  مخصــوص 
کارمندان نیز با قیمت ۵۹۰ هزار 

تومان نیز به چشم می خورند.

   شیوع استوک شاپ ها
اما در ایــن شــرایط برخی از 
فروشگاه ها هم اعالم می کنند 
که شــرایط وارد کردن لپ تاپ 
با وضعیت استوک را هم دارند. 
اســتوک درواقع همان کاالی 
دست دوم اســت که به اذعان 
وارد کننــدگان آن وضعیتــی 
به مراتب بهتر از دســتگاه های 
کارکرده دارند. در فروشگاه های 
زنجیره ای اروپایی و آمریکایی 
مشــتریان می تواننــد کاالی 
خریداری شــده را تا مدت ۳۰ 
روز بدون هیــچ دلیلی مرجوع 
کرده و تمام مبلغ کاال را دریافت 
کنند. این کاالها پــس از انبار 
شــدن درجه بندی می شــوند 
و در گرید هــای A و B و C و 
D به صورت عمــده به فروش 
می رسند. مهم ترین عامل برای 
انتخاب یک دســتگاه استوک 
اختــالف قیمت بیــن لپ تاپ 

استوک و آکبند است. 
بنابراین این دسته از بازارها حاال 
برای عده زیــادی از خریداران 
جــذاب اســت و بســیاری از 
خانواده هــا کــه در آســتانه 
بازگشــایی مدارس و دانشگاه 
قرار دارند در حــال پیدا کردن 
لپ تاپ مورد نیازشــان در این 

بازارها هستند. 

دنیای اقتصاد
گــزارش
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افشای مشخصات 
موبایل غول پیکر 

 8X Max آنر
پیش از رونمایی

در حالی که هنوز چند روز به رونمایی از نســل بعدی میان رده های آنر باقی مانده، 
کاربران چینی مشخصات این موبایل را در شبکه اجتماعی »ویبو« افشا کرده اند.

کمپانی چینی آنر خود را برای معرفی گوشــی های 8X  و 8X مکس در چهاردهم 
شهریور ماه آماده می کند. بر اساس آنچه که امروز در  شبکه اجتماعی ویبو منتشر شده 

آنر 8X مکس از چیپست میان رده اسنپدراگون ۶۶۰ بهره خواهد برد.
در آرایش دو خوشه ای این چیپست چهار هسته با کالک ۲.۲ گیگاهرتز و چهار هسته 
کم مصرف با فرکانس ۱.8 گیگاهرتزی قرار دارد. پردازنده گرافیکی آدرنو ۵۱۲، مودم 
LTE X۱۲، سازگاری با نسخه چهارم فناوری شارژ سریع )QC 4.۰(، پشتیبانی از 

بلوتوث ۵ و نسخه USB-C ۳.۱ نیز از دیگر قابلیت این چیپست است.
در اسکرین شاتی که از بنچمارک آنر 8X   مکس به اشتراک گذاشته شد شماره مدل 
ARE-AL۰۰ به چشم می خورد که پیش از این در اسناد رگوالتور چین هم شاهد 

آن بودیم.
بر اساس این داده ها آنر 8X مکس از 4 گیگابایت رم و نمایشگری با رزولوشن ۲۲44 در 
۱۰8۰ بهره می برد. در رندرهای منتشر شده از این موبایل شاهد نمایشگر غول پیکر 

۷.۱۲ اینچی هستیم که بر فراز آن بریدگی به شکل قطره آب قرار گرفته است.
در حالی که ابعاد 8X مکس تنه به تنه تبلت ها می زند، آنر برای مدل معمولی صفحه 
نمایشی کوچکتر را در نظر گرفته که پتانسیل استقبال کاربران از این مدل را افزایش 
می دهد. از دیگر مشخصاتی که احتماال هفته آتی شــاهد معرفی آنها خواهیم بود 
 باید به دوربین اصلی دوگانه با سنسورهای ۱۶ و ۲ مگاپیکسلی و باتری عظیم 4۹۰۰ 
میلی آمپر ساعتی اشاره کنیم. بریدگی قطره ای شکل نیز احتماال میزبان دوربین سلفی 

8 مگاپیکسلی خواهد بود.

تمرکز اپل بر 
افزایش کیفیت 
دوربین و سرعت 
آیفون های ۲0۱8

نشریه بلومبرگ با انتشار گزارشی در مورد آیفون های ۲۰۱8 شایعات موجود پیرامون آنها 
را تایید کرده و اطالعات جدیدی را نیز در دسترس مخاطبان قرار داده است.

بر اساس این گزارش آیفون های ۲۰۱8 شامل سه مدل ۵.8 اینچی، مدل جدید ۶.۱ اینچی 
)موسوم به آیفون ۹( و مدل ۶.۵ اینچی خواهد بود. جدای از سایز نمایشگر بلومبرگ بر این 

باور است که اپل روی بهبود سرعت و ارتقای کیفیت دوربین تمرکز خواهد کرد.
مدل ۵.8 اینچی طراحی خود را از آیفون ۱۰ به ارث خواهد برد اما به لطف چیپســت 
A۱۲ سرعت باالتری را به نمایش می گذارد.با توجه به اینکه مسئولیت تولید چیپ های 
۷ نانومتری جدید نیز بر عهده TSMC خواهد بود و بر اساس تفاوت های بین معماری 
قبلی و فرایند ۷ نانومتری حتی اگر اپل همان چیپست A۱۱ را به صورت ۷ نانومتری در 
آیفون های ۲۰۱8 تعبیه کند، کارایی این موبایل ۲۰ درصد بیشتر شده و در عین حال 4۰ 
درصد انرژی کمتری مصرف خواهد کرد.آیفون های ۲۰۱8ارزان ترین مدل این خانواده 
که آیفون ۹ است در رنگ های متنوعی عرضه خواهد شد اما فریم آلومینیومی آن با پنل 

پشتی هماهنگ نخواهد بود.
کمپانی کوپرتینویی در آیفون ۱۰ سیستم شناسایی چهره و ژست های حرکتی جدیدی را 
معرفی کرد که تمامی آیفون های ۲۰۱8 نیز از ان بهره خواهد برد. عالوه براین ممکن است 

مدل ۶.۵ اینچی قابلیت نمایش اپ ها در کنار یکدیگر را نیز داشته باشد.
بر این اساس بحث های زیادی پیرامون نامگذاری این گوشــی ها در اپل جریان دارد و 
احتماال در نهایت نسخه بعدی پرچمدار کنونی آیفون ۱۰ اس نام خواهد داشت اما اپل 
در حال سبک و سنگین کردن پیشوند پالس برای مدل بزرگتر است و ممکن است آن 

را کنار بگذارد.

تــــازه هـــا

دیجیاتو
جی اس امخــبـــر

خــبـــر
دیجیاتو

خــبـــر

مطالعه ای در سال ۲۰۱4 
که روی پرســتارها انجام 
شد نیز نشــان داد شب 
کاری و کار کــردن برای 
ســاعت های طوالنــی، 
باعــث کارآیــی، چاقی، 
 آســیب . طیف وسیعی از

 بیماری های مزمن می شــود. در دنیای 
امروز ممکن است نتوانیم از شیفت های 
شب فرار کنیم و به ناچار قربانی عوارض 
مرتبط با شب کاری شویم، اما نکات مفیدی 

وجود دارد که می توانید کمک مان کند.

   ۱. مکررا استراحت کنید
چه شیفت کاری شــما ۹ صبح تا ۵ عصر 
باشــد و چه شب کار باشــید باید مکررا 
اســتراحت کنید. این اســتراحت کوتاه 
می تواند ۱۰ تا ۲۰ دقیقه به ازای هر یک 
ساعت کار باشد و بستگی به این دارد که 
بیشتر اوقات یکجا می نشینید یا تحرک 
دارید و این طرف و آن طــرف می روید. 
اســترحت های کوتاه می تواند از شــما 
در برابر عوارض ناشــی از ساعت ها یکجا 
نشستن محافظت کند و خالقیت و کارآیی 
شما را باال ببرد، تمرکزتان را بیشتر کند، 
شاخص توده  بدنی تان را پایین بیاورد، به 
سالمت چشم های تان کمک کند و حافظه 

و توان یادگیری تان را تقویت کند.

۲. هر وقت که می توانید ورزش کنید
شــب کار بودن دلیل نمی شود از ورزش 
کردن فرار کنیــد. ورزش منظم به بدن 
کمک می کند خودش را با شرایط استرس 
برانگیز، مثال برنامه  شب کاری و خوابیدن 
در ســاعت های غیرمعمــول وفق دهد. 
ورزش کردن سیستم ایمنی تان را تقویت 
کرده، شما را هوشیار نگه داشته و تمرکز 

و حافظه تــان را تقویت می کند. هر چند 
درست است که کار کردن در ساعت های 
غیرمعمول ممکن است تاثیرات مخربی بر 
روتین ورزشی تان بگذارد اما شما همچنان 
نیاز دارید روزانه برای ورزش کردن وقت 
بگذارید. اگر در شیفت شب کار می کنید 
باید زمانی را برای تمرین اختصاص دهید 
که متناســب با برنامه  کاری تان باشــد. 
می توانید درســت قبل یا بعد از کار، ۳۰ 
دقیقه وقت بگذارید و کمی فعالیت هوازی 
مانند شنا یا دوچرخه سواری انجام دهید. 
حتی می توانید حین شیفت تان نیز کمی 
تمرین کنید. در زمان های استراحت کمی 
پیاده روی کنید، از پله ها باال و پایین بروید 
یا نرمش کنید. قبل از خواب هم می توانید 

یوگا تمرین کنید.

   3. الگوی خواب منظم داشته باشید
افرادی که شــب کار هســتند معموال 
مشکالتی برای خوابیدن دارند چون ساعت 
بدن به سختی می تواند خودش را تطبیق 
دهد که در روشنایی روز بخوابد. همچنین 
آنهایی که شیفت شب کار می کنند نسبت 
به افراد دیگر که در ساعت های معمول روز 
کار می کنند، به طور کلی کمتر می خوابند. 
اما به هر حال باید میزان خوابی را که بدن 
نیاز دارد تامین کنید و در غیر اینصورت در 
معرض چاقی، بیماری قلبی، اســترس و 

سایر مشکالت قرار خواهید گرفت.
برای اینکه ساعات خواب تان کافی باشد 
باید روتین خاصی داشــته و به ان پایبند 
باشید. سعی کنید هر هفت روز هفته سر 
ساعت مشخصی غذا بخورید و بخوابید. 
طی روز، چیزهای زیادی وجود دارد که 
باعث می شــود نتوانید خــواب راحت و 
عمیقی داشته باشید و برای همین باید 
در یک اتاق ساکت با کمترین نور ممکن 

بخوابید تا چیزی خواب تان را بهم نزند.
حتی ورزش کردن در صبح و بعد از پایان 
شیفت کاری نیز می تواند به بدن تان کمک 
کند تا تشخیص دهد که زمان استراحت 
است. بهترین ورزشی که می توانید انجام 
دهید دو، اسپین یا کیک بوکسینگ است. 
پیش از بــه رختخواب رفتــن، صبحانه 
بخورید تا به خاطر گرسنگی بیدار نشوید.

   4. کمتر کافئین مصرف کنید
معموال افراد شــب کار مایلند مدام چای 

یا نوشیدنی های کافئین دار دیگر بنوشند 
تا بیدار بمانند. اما نوشیدن کافئین زیاد 
برای سالمتی ضرر دارد. کافئین می تواند 
تا 8 ساعت در سیستم بدن تان باقی بماند 
و روی خواب تان اثر بگذارد. مطالعه ای در 
سال ۲۰۰۹ نتیجه گرفت که شب کارها 
باید از نوشیدن قهوه اجتناب کنند تا خواب 
بهتری داشته باشند. کافئین موجود در 
قهوه خواب را مختل می کند و این عارضه  
جانبی با افزایش سن تشدید می شود. اگر 
دوست دارید قهوه بنوشــید پس روزانه 

بیشتر از دو یا ســه فنجان کوچک قهوه 
ننوشید. بهتر است نوشیدنی های بدون 
کافئین یا دمنوش های گیاهی بدون قند 

را انتخاب کنید.

   5. ویتامین D تان را چک کنید
شب ها کار کردن یعنی کمتر قرار گرفتن 
در معرض نور خورشید که می تواند موجب 
کمبود ویتامین D شوده و خطراتی برای 
سالمتی ایجاد کند که شــامل برخی از 
سرطان ها می شــود. ویتامین D نقش 

مهمی در جذب کلسیم در بدن نیز دارد. 
شب کارها ممکن است در معرض کاهش 
توده  استخوانی ناشی از ویتامین D ناکافی 

در بدن باشند.
به همین دلیــل باید میــزان ویتامین 
D خون خود را مرتبا چــک کنید و در 
صورت کمبود داشتن با مشورت و تجویز 
پزشــک، مکمل مصرف کنید. هر چند 
مصرف مکمل راهکار خوبی است اما هیچ 
چیزی جایگزین قرار گرفتن در معرض 
 D نور خورشــید جهت تولید ویتامین
نمی شود پس هر وقت که امکان داشت 
۱۵ تا ۲۰ دقیقه بدن خــود را در معرض 
آفتاب صبحگاهی قرار دهید. همچنین 
می توانیــد غذاهای سرشــار از ویتامین 
D مصرف کنید مانند ماهی های چرب 
و غذاهای غنی شده با ویتامین D مانند 

غالت، لبنیات و آبمیوه.

   6. غذاهای سالم انتخاب کنید
چیزی که می خورید تاثیر قابل توجهی بر 
سالمت شما دارد. شما به عنوان یک شب 
کار در حال حاضر در معرض مشــکالتی 
در سالمتی خود هستید، پس با مصرف 
غذاهای ناسالم، شرایط خود را بدتر نکنید. 
تا جایی که می توانید تغذیه  سالم داشته 
باشــید و غذاهای طبیعی، سبزیجات، 

پروتئین کم چرب، تخم مــرغ، مغزها و 
غذاهای سرشار از آنتی اکسیدان را انتخاب 

کنید. 
با خود اسنک های سالم به محل کارتان 
ببرید مانند سیب، تکه ای پنیر کم چرب یا 
یک مشت آجیل همراه با ماست کم چرب. 
ضمنا از مصرف خوراکی های قندی مانند 
نوشــابه های گازدار، انواع کیک و کلوچه  

بازاری تا حد ممکن پرهیز کنید. 

   7. وعده های غذایی را در ساعات 
مشخصی بخورید

شب کاری می تواند تاثیر بدی بر الگوهای 
تغذیه ای تان بگذارد. مطالعه ای در سال 
۲۰۱۷ دریافت که به تاخیر انداختن زمان 
صرف غذا یا خوردن غذا در ساعات نامنظم 
می تواند ریتم درونی بدن را بهم بزند. در 
این مطالعه گزارش شده که یک تاخیر ۵ 
ساعته در زمان صرف غذا موجب تاخیر ۵ 

ساعته در ریتم گلوکز خون می شود.
توصیه می شــود هر روز غذا را در ساعت 
مشخصی بخورید و این الگو را هر هفت روز 
هفته رعایت کنید تا ساعت درونی بدن تان 
منظم بماند. سعی کنید صبحانه را بعد از 
برگشتن به خانه بخورید، یک وعده  سبک 
هم بعد از بیدار شدن و وعده  اصلی را قبل 

از رفتن به محل کار. 

توصیه هایی برای افزایش راندمان شیفت شب؛

چگونه با عوارض شب کاری مقابله کنیم؟

برای اینکه ساعات 
خواب تان کافی باشد 

باید روتین خاصی 
داشته و به ان پایبند 

باشید. سعی کنید هر 
هفت روز هفته سر 

ساعت مشخصی غذا 
بخورید و بخوابید. 
طی روز، چیزهای 

زیادی وجود دارد که 
باعث می شود نتوانید 
خواب راحت و عمیقی 

داشته باشید و برای 
همین باید در یک 

اتاق ساکت با کمترین 
نور ممکن بخوابید تا 

چیزی خواب تان را 
بهم نزند.

در دنیای امروز، کار کردن در شیفت شب افزایش پیدا کرده است. 
شب کاری می تواند از جنبه  مالی خوب باشد اما از جهت سالمتی 
چندان مطلوب نیست. مطالعه ای در سال ۲0۱0 گزارش کرده 
است که شب کاری از ریسک فاکتورهای سالمت و تندرستی 
به حساب می آید، هم از نظر اجتماعی و هم از نظر روان تنی. بهم 
خوردن ریتم شبانه روزی بدن و اختالل در چرخه  خواب و بیداری 
موجب مشکالت روان تنی و ناهنجاری هایی می شود که سرطان 
هم جزیی از آنهاست. همچنین کار کردن در شیفت شب، زندگی 

اجتماعی و خانوادگی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

منبع: برترین ها
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
آنهایی که شیفت شب کار می کنند 

نسبت به افراد دیگر که در ساعت های 
معمول روز کار می کنند، به طور کلی 
کمتر می خوابند. اما به هر حال باید 

میزان خوابی را که بدن نیاز دارد تامین 
کنید و در غیر اینصورت در معرض 

چاقی، بیماری قلبی، استرس و سایر 
مشکالت قرار خواهید گرفت.

سونی اکسپریا 
XZ3 در چهار 

رنگ عرضه 
خواهد شد

طبق جدیدترین تصاویر لو رفته از اکسپریا XZ۳، ظاهرا این پرچم دار در چهار رنگ 
مختلف طی همایش IFA ۲۰۱8 معرفی خواهد شد.

سونی، این سازنده پرکار که تلفن های هوشــمند پرچم دار خود را هر شش ماه روانه 
بازار می کند، به نظر می رسد که پس از معرفی XZ۲ در همایش MWC که ماه فوریه 
سال جاری برگزار شد، حال قصد دارد XZ۳ خود را رسما معرفی کند. همان طور که در 
تصویر زیر مشاهده می کنید، ایکس زد ۳ در چهار رنگ جذاب در دسترس قرار خواهد 
گرفت. عالوه بر نسخه های مشکی و سفید، ظاهرا رنگ های ارغوانی و سبز زمردی نیز 
جزء دیگر رنگ های سونی XZ۳ خواهند بود. با این حساب، دیگر عالقه مندان تلفن های 
هوشمند سونی نمی توانند از عدم تنوع رنگ های دستگاه شکایت کنند. آن گونه که از 
مشخصات پرچم دار فوق برمی آید، ظاهرا صفحه نمایش آن به ۶ اینچ گسترش یافته 
است. همچنین، همان طور که این روزها بسیار رایج است، نسبت تصویر جدیدترین 
گوشی ســونی نیز ۱8:۹ خواهد بود. درست برخالف اکسپریا XZ۲ که از نمایش گر 
مستطیلی برخوردار بود، Xperia XZ۳ به نمایش گری با گوشه های گرد و شیشه ای 
با لبه های شیب دار مجهز خواهد بود. در مقابل، همان طور که انتظار می رفت و در تصویر 
نیز قابل مشاهده است، حاشیه های باال و پایین این دستگاه ضخیم خواهد بود. شایعات 
منتشر شده حاکی از آن هستند که سونی اکسپریا XZ۳ به تراشه اسنپدراگون 84۵، 
رم ۶ گیگابایتی و ۱۲8 گیاگابایت فضای ذخیره سازی داخلی مجهز خواهد بود. عالوه 
بر این، اطالعاتی که پیش تر از جعبه پرچم دار Sony به بیرون درز کرده بود، نشان از 
باتری ۳۲4۰ میلی آمپری و سیستم عامل اندروید P داشت. به احتمال زیاد، دوربین 

سلفی ایکس زد ۳ از رزولوشن ۱۳ مگاپیکسلی برخوردار خواهد بود. 



The noushabad underground city is 
considered to be one of the most 
remarkable underground cities in the 
world and a masterpiece of ancient 
architecture.
People could live in the underground 
passages and room for several days 
without the need of going outside. 
People could live in the underground 
passages and room for several days 
without the need of going outside. 
The reason why the city is called 
Nushabad  (“city of cold tasty water”) 
is because in the ancient times one of 
the Sassanian kings who was passing 
through this area stopped here to drink 
water from a well. He found this water 
extremely clear and cold. Therefore, 
he ordered to build a city around this 
well and name it Anoushabad which 
eventually turned into Nushabad.
Historical evidence indicates that 
Nushabad was mainly used as a shelter 
by people during the Mongol invasion in 
Iran in the 13th century and remained 
in use in emergency cases until the late 
Qajar dynastic period (1787-1921).
The three levels in this underground city 
were cleverly planned in a way that going 
to the different levels required moving 
from down to up. 

The three levels in this underground city 
were cleverly planned in a way that going 
to the different levels required moving 
from down to up. 
Some years ago, archaeologists made 
several interesting discoveries in the 
underground city of Nushabad. The 
excavations resulted in the discovery of 
a large amount of historical evidence, 
including earthenware vessels and stone 
instruments dated to Sassanid (224-651 
CE), Ilkhanid (1256-1336), and Safavid 
(1501-1736) dynastic periods.
They also found intricate canals, a 
number of chambers with different 
plans constructed in different stories, 
staircases, wells, and the path of 
aqueducts in the city. It soon became 
obvious that different levels of this city 
were connected to each other through 
vertical and horizontal canals.
There are also some big stones similar 
to millstones next to every canal which 
were closed down while people were 
hiding in the lower stories.
According to Zahra Sarookhani, leader of 
the archaeological team that excavated 
Noushabad, the ventilation system used 
in the underground city through devising 
canals made it possible for the refugees 
to breathe even at a depth of 20 meters 
below the ground.
She further explained that the special 
usage of this underground city as a place 
where people could take shelter defined 
its architectural plan.
The depth of this underground city varies 
from 4 to 18 meters and the different 
spaces formed by carving the rocks seem 
a little frightening.

 In order to reach the underground city, 
there were several different openings. 
Some of these openings were located 
inside the houses of people while others 
were located in important gathering 
places such as the main fort just outside 
the city.
People could live in the underground 
passages and room for several days 
without the need of going outside. The 
three levels in this underground city 
were cleverly planned in a way that going 
to the different levels required moving 
from down to up.
The special usage of this underground 
city as a place where people could take 
shelter defined its architectural plan.
The special usage of this underground 
city as a place where people could take 
shelter defined its architectural plan. 
This made it easier for the people 
sheltering in the underground city to 
prevent enemies from getting to the 
upper levels. Another interesting feature 
of their architecture was the curvy 
passages that made it possible for the 
inhabitants to ambush enemies.
Except for the main entrance, all the 
other parts of the city were about 170-
180 centimeters in height to let people 
pass without any problem and several 
raised platforms were created in some 
walls for the people to sit.
Digging of deep holes in the middle 
of the rooms and covering them with 
rotating stones that would fall down 
if anyone stepped on them, was one of 
the several tricks used to resist enemies 
and protect people in the underground  
city.

Underground City Of Nushabad:  
Masterpiece Of Ancient Architecture

Isahan : Best Place For 
Buying Souvenir

Carpet
The best known Iranian cultural export, the Persian 
carpet, is far more than just a floor covering to an 
Iranian. A Persian carpet is a display of wealth, 
an investment and integral part of religious and 
cultural festivals and used in everyday life, e.g., as 
a prayer mat.
Kilim
Another important and most valuable handicraft, 
which has a worldwide reputation, is Gelims, a 
double sided flat-woven mat without knots. These 
rugs are thinner and softer than knotted carpets and 
rarely used as floor coverings. They are popular as 
prayer mats and wall hangings.
Khatam -Inlaid work
It is one of the finest handicraft artworks of Iran. 
The oldest specimen obtained so far belongs to the 
Safavids period. Iran of today is the most important 
center of the inlaid work in the world .The materials 
used in the construction of inlaid articles can be 
in gold, silver, brass, aluminum and twisted wire. 
Artworks with smaller inlaid pieces are generally 
more highly valued.
Miniature
A miniature is a richly detailed miniature painting 
which depicts religious or mythological themes 
from Iran. These delicate, lush paintings are 
typically visually stunning, with a level of detail 
which can only be achieved with a very fine hand and 
an extremely small brush.
Silverwork
The silver works discovered in Sialk mounds 
belonging to the fourth millennium BC indicates 
that the people of this area of Iran had been familiar 
with silver and making handicrafts with. The 
engraved designs on silver left by the artists of 
the past are indicative of national morale and 
the phenomena of their time. It is believed that 
silver dishes and trinkets would be exported 
to other countries in Sassanid and Seljuk 
 periods.

Jahangardi Hotel:good 
Choice For A Clean Budget 
Hotel

Jahangardi Hotel Isfahan is one of the Jahangardi Hotels 
Group located in the Isfahan city and can be a good 
choice for a clean budget hotel.
Jahangardi Hotel Isfahan Hotel Isfahan has several 
nice facilities such as Refrigerator، TV، Restaurant، the 
Internet، enService، Parking، Praying room، Lobby، 
Cafe، Internet In Lobby and etc.
Hotel has No charge for children under 3 years old . 
Parking is free .
opposite Kooy-e Imam, Hezar Jarib Street, Azadi Square 
Jahangardi Hotel of Isfahan In addition to having several 
accommodation units, Jahangardi Hotel of Isfahan has 
a large open space which makes many travelers choose 
this place. This hotel is far from the hustle and bustle 
of the city, and because of its good facilities such as the 
traditional restaurant, canopies within the open space, 
play field for the kids, etc. it has always succeeded in 
keeping the guests satisfied. Another reason explaining 
its popularity among travelers is the costs which are 
proportional to the offered services
Distance To Airport : 30 min
Distance To Railway : 30 min
Distance To The Terminal : 20 min
Tourist Places Around The Hotel : Sio Seh Pol, Bridge 
Chehel Sotune , Hasht Behesht Palace , Niyasar Cave, 
Kooh Sangy Fire Temple , Menar Jonban Minaret , Khajoo 
Bridge , Fin Historical Edifice and Garden , Sialk Hills
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The underground city of 
Nushabad, known as Ouyi to 
locals is located 8 km north of 
Kashan in Esfahan province, 
central Iran. It’s a truly fascinating 
ancient place.

Hagop; 
Oldest 
Church In 
Isfahan

During the reign of 
Safavid era, Hagop 
church was built in 
Isfahan which is now 
situated near Tohid 
Street. This church 
is registered as the 
national monument of 
Iran in February 2003, 
with the registration 
number of 7647.
Isfahan (IMNA) - The 
Holy Hagop church 
is located in the 
court yard of Holy 
Maryam church; it 
has a single hall with 
a rectangular altar 
and 3 small domes; 
the middle dome has 
8-sided framework. 
The materials used 
for constructing Holy 
Maryam church are 
brick and adobe. The 
inner walls of the 
building are covered 
with plaster, and 
the paintings with 
the theme of stories 
from the Bible were 
depicted on them. 
Around the church, 
except its eastern 
side, there is a veranda 
with twenty carved 
stone pillars. All these 
pillars are connected 
to each other by 
arches.
The walls of the 
church were 
decorated with 
glazed tiles up to 1.35 
meters height; they 
are reminiscent of 
the architectural art 
of 17th century. The 
upper part of the wall 
is made in eastern-
European style which 
is close to Italian style. 
Hagop church, or Holy 
Yaghub church, is 
the oldest church of 
Isfahan. It was built 
in 1606 AD. The Holy 
Maryam church was 
built around this 
church in 1613 AD, 
now Hagop church 
is inside the Holy 
Maryam church, in the 
northern side.
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the 
ventilation 
system 
used in the 
underground 
city through 
devising 
canals made 
it possible for 
the refugees 
to breathe 
even at a 
depth of 20 
meters below 
the ground.

   Isfahan aquarium has a lot to offer
Nazhvan Forest Park is one of the natural and recreational attractions in Isfahan. It has an 
area of 1200 hectares located in the west of the city.
This large park includes a collection of old gardens that has remained safe from the 
urban development. Nazhvan is a wide area with a lot of attractions such as; birds garden, 
butterflies garden, reptile garden, aquarium, dolphinarium, biking and walking paths, 
numerous walking bridges, chairlift, boating facilities and etc.
A while ago, bringing the underwater world alive on ground floor was a stupid dream, 
but now Isfahan aquarium in Nazhvan Park provides you a window into the beautiful 
underwater world through which you can see aquatic animals and their movements, 
without getting wet. The aquarium tunneI is 4000 square meters, with 7 meters depth.
 Colorful aquatic animals move and you can watch them without any worry; from tiny 
colored fish to dangerous and rare sharks. The tunnel which is also the largest of its kind 
in the Middle East provides an amazing experience for you. But it doesn’t end up with 
watching fish, there are more exciting activities that bring unforgettable hours for you. Let’s 
go there! it is a must visit place for all people.

Must-see sites in Isfahan



 conomists and businesspeople believe 
that cracking down on production units 
and warehouses, and treating them as 
criminals will have adverse consequences, 
as economic players will lose trust in the 
system.
Economist Davoud Souri told the Persian 
weekly Tejarat-e Farda that what can cause 
chaos in the market is monopoly and not 
hoarding.
“The prerequisite for hoarding and stashing 
to cause disruption in the market is for the 
hoarder to have trade monopoly over a 
particular product. Then by withholding 
the good from entering the market, the 
hoarder can control and increase prices 
at any given time and gain a higher profit 
margin,” Financial Tribune quoted him as 
saying.
“Yet, not every minor supplier who, owing to 
economic circumstances, purchases goods 
and stores them to be able to sell them later 
can be prosecuted on charges of hoarding.”
Souri quoted economist Mohammad 
Tabibiyan as saying recently that there is no 
mention of hoarding in economic literature. 
“What we have though is the concept of 
monopoly … And the biggest perpetrator 
of monopoly in the country is none other 
than the government itself. And why would 
the government hold itself accountable?” 
he said.
On the other hand, added Souri, 
warehousing is a known principle in 
economy and helps curb price fluctuations. 
“Policymakers need to know that what is 
causing the problem is monopoly and not 
hoarding,” he underlined.
 New Taskforce
It was around mid-July that Minister of 
Industries, Mining and Trade Mohammad 

Shariatmadari appointed his commercial 
affairs deputy, Hassan Younes Sinaki, head 
of Consumers and Producers Protection 
Organization, Mahmoud Navvabi, and 
the head of ‘Tazirat’ (a judiciary-affiliated 
oversight body dealing with trading 
offenses), Jamal Ansari, as members 
of the newly-formed taskforce named 
“Intensified Fight Against Hoarding and 
Stashing”.
According to the minister, the taskforce 
is tasked with helping maintain market 
balance by overseeing imported 
commodities or those produced using 
imported raw materials purchased using 
subsidized foreign exchange rates and 
preventing disruptive activities such as 
hoarding and stashing.
A few days later, he unveiled a list of goods to 
be targeted by the new taskforce. It included 
a wide range of products from essential 
goods to home appliances, spare parts, 
rubber, publication paper, washing powder 
and construction material. The items also 
included a category titled ‘production raw 
materials’, without elaborating further.
Meanwhile, officials called on the public to 

inform authorities of hoarding and stashing 
cases. 
Since then, news of hoarded goods being 
confiscated in warehouses across the 
country, the capital in particular, have been 
splashing all over the media to attest to the 
taskforce’s “unflagging” efforts in carrying 
out its responsibility.
President of Chamber of Guilds Ali Fazeli 
says withholding products from the 
market is a punishable offense, although he 
attributed the ongoing practices of stashing 
to uncertainty in the market and fear of 
inability to replace goods.
Iran’s market descended into panic after the 
value of rial fell drastically over a very short 
period following, among other reasons, the 
US decision to quit the nuclear agreement 
between Iran and world powers, and 
reimpose sanctions on Iran’s economy.
 It’s Only Normal
Warehousing is a normal stage in the 
cycle of production, supply of goods and 
providing services.
As a matter of fact, Souri explains, it is a tool 
by which manufacturers can manage the 
amount of production and their profits.
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 The Statistical Center of Iran has released its latest 
report on inflation rates for each of the 10 deciles, 
in which Iranian households are categorized on the 
basis of their income.The average goods and services 
Consumer Price Index in the 12-month period ending 
Aug. 22, which marks the end of the Iranian month of 
Mordad, increased by 9.2% for the first decile (those 
with the lowest income). It rose by 10% for the 10th 
decile (those with the highest income) as well as for the 
ninth, eighth and seventh deciles compared with last 
year’s corresponding period. The inflation rate for the 
second decile was at 9.5%, third decile at 9.7%, fourth 
and fifth deciles at 9.8% and increased by 9.9% for the 
sixth decile.The highest overall CPI (using the Iranian 
year to March 2017 as the base year) stood at 128.9 
for the 10th decile and the lowest index was 127.6 for 
the first decile. The year-on-year inflation rates were 
18% for the first decile, 19.1% for the second,19.3% 
for the third, 19.4% for the fourth, 19.5% for the fifth, 
19.6% for the sixth, 20.1% for the seventh, 20.2% for 
the eighth, 20.5% for the ninth and 21.2% for the 10th 
decile. 

Iran Non-Oil Trade With Qatar 
Doubles in Four Months
 Iran traded 530,432 tons of non-oil commodities 
worth $104.43 million with Qatar during the first 
four months of the current fiscal year (March 21-
July 22), registering a 9.24% decline in tonnage and 
96.13% jump in value compared with last year’s 
corresponding period.The latest data released by the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration also 
indicate that Iran’s exports to Qatar stood at 530,323 
tons worth $98.97 million, down 9.09% in tonnage and 
up 125.70% in value year-on-year. Hadi Haqshenas, 
the deputy head of Ports and Maritime Organization, 
said Qataris have called for improving maritime 
transport services between the southern port of 
Bushehr and Qatar’s Hamad Port, ILNA reported. 
Referring to the significant growth in maritime traffic 
between Iranian and Qatari ports, the official noted 
that Turkey and other countries can easily transport 
their goods to Qatar via Bushehr.
Qatar was Iran’s 19th export destination during the 
period.Iran mainly exported tar, rolled iron and steel 
bars, and non-alloy iron and steel products to Qatar 
during the four-month period.

Tehran Market Surge in 
Speculative Gold Coin Trade
Speculative trade in the gold coin market is surging, 
although the coin’s price bubble has burst, the head of 
Iran’s Specialized Gold and Jewelry Commission said.
 Mohammad Keshti-Aray, however, added that the scale 
of trade in the gold coin market has subsided and price 
volatility has also subsided. The reason, he said, was 
the proximity of the religious mourning occasions of 
Tasua and Ashura that commemorate the martyrdom 
of Imam Hussein (PBUH) and his companions.  The 
official said the current price bubble of the coin is about 
9 million rials ($89). On Monday, the benchmark Bahar 
Azadi was traded at 39.50 million ($391). The volatility 
in the gold coin market accompanied the currency 
chaos that has seen the rial’s value drop by more than 
half since last summer, according to Financial Tribune.

With New Delhi exploring different 
available options to maintain its 
bilateral ties with Iran in the face of 
draconian U.S. sanctions, a London-
based international law firm has said 
that Iran’s major energy consumers 
like India and China have given 
expressed inclination to find a way to 
go around the American sanctions and 
keep importing oil from Iran.
Some of the sanctions took effect 
earlier this month while other 
sanctions are expected to take effect 
from November. India, which shares 
historic ties with Iran and is one of the 
largest oil buyers from the Persian Gulf 
state, has not yet decided whether to 
cut oil imports from Iran or not, given 

the tremendous American pressure.
According to a report in Hindustan 
Times, India is discussing with 
European Union (EU) members to 
find a way out, apart from trying to 
convince the U.S. that its economic 
sanctions on Iran following America’s 
withdrawal from the Iran nuclear 
deal will have negative implications 
for the Indian economy.“As the US 
continues to mount pressure on 
its allies to prescribe to unilateral 
sanctions on Iran, Iran’s major energy 
customers, including China and India, 
have indicated their defiance to the 
US’s request,” the report quoted a 
statement from law firm Zaiwalla and 
Company Managing Partner.

Iran Steel Output 
Soars by 23%
 Iranian steel mills 
produced a total of 14.45 
million tons of crude 
steel during the first 
seven months of 2018, 
up %23.6 compared with 
last year’s corresponding 
period, according to the 
latest report released 
by the World Steel 
Association.
Iran’s July steel output 
grew %13.2 year-on-
year to hit 1.98 million 
tons, the Brussels-based 
international trade body 
for the iron and steel 
industry added.Iran has 
been ranked the world’s 
11th biggest producer 
of steel during seven 
months. The country 
is placed between Italy 
(10th) with 15.02 million 
tons and Taiwan (12th) 
with 13.46 million 
tons.The world’s 64 
steelmakers produced a 
total of 1.03 billion tons 
of steel during the period, 
which marks a growth 
of %5 YOY, according to 
Financial Tribune.

Banana Imports Hit 
$176m in Four Months
 More than 180,706 
tons of fresh and dried 
bananas worth 176$ 
million were imported 
into Iran during the 
first four months of the 
current Iranian year 
(March -21July 22).
This marks a %22.6 and 
%2 decline in weight 
and value respectively 
compared with the 
similar period of last 
year, the latest figures 
released by the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration show.
This amount of banana 
imports accounted for 
%1.56 and %1.16 of 
the volume and value 
respectively of Iran’s total 
imports over the period 
under review, Mehr News 
Agency reported.

Potato Exports Earn 
$26m in 4 Months
Iran exported 86,142 
tons of potatoes worth 
26.68$ million during the 
first four months of the 
current fiscal year (March 
-21July 22), latest data 
released by the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration show.
Turkmenistan, Iraq, 
Afghanistan, Azerbaijan 
and the UAE were the 
main customers of 
Iranian potatoes during 
the period.
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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).

Economist Censures Gov’t 
Crackdown on WarehousesStatistical Center of Iran Data Shows: 

Inflation Highest for Top Earners
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5.5$b Worth of New Mining Projects 
Underway in Iran
The Iranian mining sector is expecting new projects to come on stream by 
March 2019 with an investment of 5.5$ billion.According to the Ministry 
of Industries, Mining and Trade, Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Organization and Iranian private-owned 
companies have launched three projects in the mining and mineral industries 
since March 2018, Mehr News Agency reported. The state-run IMIDRO is the 
largest mining holding in Iran. The three projects include the iron ore pelletizing 
plant of Khorasan Steel Complex with a capacity of 2.5 million tons per year, the 
continuous steel rolling mill of Saba Steel Company and the direct reduced iron production plant of Sabzevar 
Steel Project. Some 28 projects are to be finalized by the end of March 2019. Somayyeh Kholousi, IMIDRO’s 
director for planning and strategic monitoring, said these projects will create direct employment for 4,330 
people and indirect employment for 43,875 others, according to Financial Tribune.

Russia to Speed up Delivery 
of S400- to Turkey Amid US 
Sanctions Threat
Viktor Kladov, A spokesman for Russian state corporation 
Rostec, told the Turkish news agency Anadolu that the 
first S400- surface-to-air missile systems will be delivered 
to Turkey in 2019.He referred to requests made by Rostec's 
Turkish partners to speed up the production and delivery of the 
S400- systems to Turkey, something that he said prompted Rostec, 
which makes these systems, to meet its partners' expectations.
Kladov stressed that "a decision to acquire our S400- systems by Turkey, which is a 
NATO country, has become a significant event".

India looking at ways to keep importing 
oil from Iran

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.

 Russian Deputy Foreign Minister Sergei 
Ryabkov told the media on Monday that the 
BRICS countries are determined to put an 
end to US dominance over global finance.
The BRICS countries (Brazil, Russia, India, 
China and South Africa) are working to 
weaken the US dominant position in global 
finance. The statement is from Russia’s 
Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov 
in an interview with Russian television 
channel.
“We need to find ways to mobilize the 
international community and make it 

more resistant to this trend,” said the 
deputy minister, referring to Washington’s 
abuses of the US dollar’s privileged 
position as reserve currency.
According to Ryabkov, the current 
situation is the result of “negligence on 
the part of the rest of the international 
community,” which did not provide for 
the possibility that US political elites 
would begin to abuse this position to the 
detriment of other countries.
The deputy minister said that many 
nations, including Russia itself, have 

already felt the effects of this abuse 
and emphasized the conclusion that 
“it is necessary to diversify the world’s 
reserve currencies, expand trade in other 
currencies, and adopt schemes to dodge 
American banks.”
At the same time, Ryabkov noted that “it is 
impossible to ignore the status of the US as 
a superpower, also in the field of finance, 
so common efforts are needed to change 
the situation.” According to the diplomat, 
the BRICS alliance is one of the tools to 
achieve this.

Russia says 
BRICS after 
weakening 
US dollar 
status



Continued from page8 : 
that anyone who 
acts contrary to the 
people's opinion 
should be accountable. 
During these years, the 
leader has pointed to 
the authorities. These 
days we see that 
people themselves 
have no hope or 
support for the 
vote that gave to the 
government of the 
confidence and the 
hope. 
If the disparity that 
occurs in our country 
occurs across the EU 
or the United States, 
their economy would 
collapse at once. 
However, Iran is still 
resisting due to its 
rich resources and its 
hard-working people. 
Our people do not 
suffer from sanctions. 
People suffer from 
e m b e z z l e m e n t . 
Of course, there 
is no doubt that 
these clandestine 
abductions and clans 
are clues outside the 
borders. However, 
what is certain is 
knitting the solution 
of domestic problems 
to negotiate with 
the enemy, from the 
beginning it was 
a gross mistake. 
Economic dilemmas 
have a domestic 
solution. Some 
actions by government 
executives over the 
past few months 
have not been 
a lot of treason! 
However, under such 
circumstances, the 
country should not 
be interrogating the 
president but it has to 
deal with this terrible 
situation and punish 
economic disrupters 
so that others do 
not dare to do that. 
The frankness and 
determination of the 
judiciary to deal with 
economic sanctions 
along with the order 
of the leader of the 
revolution for a firm 
and fair deal with the 
criminals alongside 
the anger of the people 
of those who have 
created the current 
economic conditions, 
can create fear and 
apprehension in the 
hearts of the accused. 
If the president was 
defending the people 
and he got the rights 
of the people from 
the traitors He did 
not have to stand in 
front of the people's 
r e p r e s e n t a t i v e s 
in the parliament 
and answers their 
questions.

MPs Not Convinced by Iranian 
President’s Answers on Economic 
Problems
 Iranian lawmakers on Tuesday were not convinced by President 
Hassan Rouhani’s explanations about the administration’s 
performance following the decline of the national currency’s 
value and controversial economic policies.  
Rouhani attended an open session of the Parliament on Tuesday 
morning to answer five questions raised by the MPs on the 
recent economic problems of the country.
Following the president’s remarks, the parliamentarians 
conducted separate votes for each of the five questions, whose 
main topics included failing to curb smuggling, continuation of 
sanctions on Iran’s banks, unemployment rate, and economic 
recession.
According to the votes cast at the conclusion of the session, the 
parliamentarians did not find the president’s replies convincing, 
except for the one to the question about continuation of 
sanctions on the country’s banking sector.
According to the law, the questions will be referred to the 
country’s Judiciary to deal with the issue. 
A group of lawmakers critical of the administration’s handling 
of the economic situation had summoned Rouhani to the 
Parliament.
The legislature has already impeached and sacked the labor and 
economy ministers.
Rouhani has come under pressure for poor handling of the 
economic situation that has resulted in a hike in the value of 
foreign currencies and diminishing purchasing power.
The Iranian money has plunged to a record low against the US 
dollar in recent weeks.
Foreign currency values began to rise in Iran after the US 
withdrew from the Iran nuclear deal in May and announced 
plans for a fresh wave of sanctions against the Islamic Republic.
In comments on August 13, Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei said the economic problems 
are not wholly caused by the foreign sanctions, but a series of 
internal issues and mismanagement are also to blame.
Making a reference to the hike in gold coin prices and 
devaluation of the Iranian money in recent weeks, the Leader 
said some of the problems are caused by imprudence and 
mismanagement, irrespective of sanctions.
Reiterating the need for serious fight against corruption, the 
Leader said the Islamic Republic takes a tough line against 
corruption without any reservation.
Minister: 2 Terrorist Groups 
Disbanded in Iran
 Iranian Intelligence Minister Seyed Mahmoud Alavi announced 
that the country's security forces have dismantled two terrorist 
groups in the Western provinces of Kermanshah and Kurdistan.
Alavi told the state TV on Monday that the terrorist groups were 
affiliated to hostile countries and arrested through intelligence 
operations.One of the terrorist teams had 12 members who 
were identified and arrested by the Iranian forces, he said.
The Iranian minister added that the other terrorist group had 
entered the country to carry out acts of sabotage and terror, 
but it was disbanded before making any move.During the 
armed clashes, two members of this terrorist team were killed 
and two others arrested, he added.Alavi said a considerable 
amount of weapons, including Kalashnikov rifles, grenades 
and communication equipment, was confiscated from the 
terrorists in the operations.In a relevant development earlier 
this month, the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Ground 
Force dismantled a terrorist team in Northwestern Iran, killing 
at least 10 terrorists.

President Rouhani: Iran to Foil 
US Plots

Iranian President Hassan Rouhani 
underlined that his government in 
cooperation with people and other branches 
of power will thwart the plots hatched 
by Washington and its allies against the 
country.
"We should say to the great Iranian nation 
that we will not allow the US plots to win. 
Rest assured. We will not allow a bunch of 
anti-Iran individuals who have gathered in 
the White House today to hatch plots against 
us," President Rouhani said, addressing an 
open session of the parliament in Tehran on 
Tuesday to answer a number of questions 
raised by the legislators on the current 
economic situation.
He underscored that the parliamentary 
session that he had participated would be a 
source of grief for the White House because 
it showed unity among the three branches 
of power (the government, parliament and 
judiciary) and the Armed Forces under the 
supervision of the Supreme Leader.
"We neither fear the US nor the problems. 
We will live through the problems well," 
President Rouhani stressed.
US President Donald Trump announced 
on May 8 that Washington would no longer 
remain part of the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) and promised to 

re-impose the highest level of economic 
sanctions against Iran.
The sanctions reinstated on Iran on May 8 
included boycott of Iran's crude supplies 
and bans on transfer of its crude revenues. 
There is a 180 days interval before these 
sanctions come into effect. Other US 
secondary sanctions are reinstated this 
month.
After Trump's declaration, the Iranian 
government issued a statement, calling 
the US withdrawal as "unlawful". The 
statement underlined Iran's prerequisites 
for continuing the deal with the five world 
powers. These conditions that were 
reiterated later by Iran's Supreme Leader 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei later mainly 
included Iran's guaranteed crude sales and 
transfer of its revenues back home.
Two months later, the other five powers 
party to the nuclear deal have failed to 
satisfy Iran. President Hassan Rouhani 
voiced his disappointment over a recent 
package of incentives proposed by the 
European Union countries to Tehran, and 
said that the Islamic Republic expected a 
much better, clearer and explicit stance by 
the EU.
"Unfortunately, the EU’s package of 
proposals lacked an operational solution 
and a specific method for cooperation, and 
featured just a set of general commitments 
like the previous statements by the 
European Union," President Rouhani said 
in a telephone conversation with German 
Chancellor Angela Merkel on July 5.
President Rouhani pointed to US' unilateral 
withdrawal from the nuclear deal, and said, 
"After the US withdrawal from the JCPOA, 
Iran has been dealing with economic issues 
and problems in banking relations and oil, 

and foreign companies that have invested 
in Iran are skeptical about continuing their 
business."
The Iranian president, however, said that the 
package proposed by the three European 
countries (the UK, Germany, and France) 
on how they are going to live up to their 
commitments and cooperation under the 
JCPOA was “disappointing”.
President Rouhani reiterated that the JCPOA 
was a mutual commitment, and said, "Iran 
had expected a clear plan from the three 
European countries after the two months’ 
time they have been given to come up with 
solid guarantees to ensure Iran’s economic 
interests would continue to be met despite 
US pullout and reinstatement of sanctions."
The Iranian president, however, said that 
Tehran would continue cooperation with 
Europe if the outcome of the July 6 Vienna 
talks would be promising.
“If the process of the European foreign 
ministers’ meeting in Vienna, which is 
aimed at encouraging Iran to cooperate, is 
promising, we will continue our cooperation 
with Europe,” Rouhani added.
But the Vienna talks July 6 among foreign 
ministers from Iran and the five world 
powers (Russia, China, Germany, France 
and Britain) failed to satisfy Iran with senior 
officials in Tehran complaining that the 
Europeans had offered nothing new to 
ensure Iran’s continued merits under the 
deal.
On July 8, the Iranian parliament's research 
center has readied a comprehensive plan 
that includes a detailed list of policies and 
moves to fight off sanctions as Washington 
sped up attempts to rally international 
support for intensified pressures on Tehran.

"People 
are 
angry"

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.

Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov 
told Rossiya1-’s 60 Minutes show on 
Monday that Russian President Vladimir 
Putin will make a decision on new 
sanctions against the United States.
Imposing retaliatory sanctions "is a 
prerogative of the Russian president," 
Ryabkov said, added that Putin "is 
considering various options and will 
make a decision in due time".When 
speaking about the Russian Foreign 
Ministry’s role, the diplomat pointed out 
that "our role as an agency is to report to 
him [Putin], alongside other agencies, 
about the recent developments, also 
providing analysis, forecasts and some 

ideas", noting that "but it is he who 
makes decisions".The United States’ 
sanctions on Russia over Moscow’s 
alleged involvement in the poisoning 
of former Russian intelligence officer 
Sergei Skripal and his daughter Yulia in 
the British city of Salisbury came into 
effect on Monday. The US Department of 
State argues that Russia is in breach of the 
1991 Chemical and Biological Weapons 
Control and Warfare Elimination Act.
The new restrictions include a total ban 
on the supply of electronic devices and 
other dual-use products to Russia.The 
Russian Embassy in Washington has also 
stated that Washington’s new sanctions 

against Moscow bring the US closer to 
the point of no return in resolving current 
international issues with Russia. Besides, 
such measures are fruitless and futile, 
according to TASS."Washington issued 
another set of illegitimate one-sided 
sanctions against Russia. It feels like local 
politicians have an unhealthy craving 
for demolishing the fundamental basis 
of bilateral relations, on which rests the 
global security. Decisions are made with 
zero attempts to look into things, while 
ignoring our calls for dialogue, in absence 
of any real proof of 'Russia’s guilt'. The 
US mainstream media spreads absurd 
accusations against our country," the 

embassy 
stated."Political elites seem to 

ignore the fact that every new "seizure" 
of American sanctions "fever" brings 
the US close to the point of no return in 
resolving pressing international issues 
- joint fight against terrorism and danger 
of WMD falling into the hands of non-
governmental entities," the message 
continued.

Top Diplomat: Russian President to Decide on Tit-for-Tat Measures 
in Response to US Sanctions

report
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Army Lieutenant Commander: Iran 
Able to Manufacture Fully Home-
Made Fighter Jets
Army Lieutenant Commander Brigadier General Mohammad 
Hossein Dadras underlined Iran's capability to produce warplanes by 
completely using home-made parts, a week after the country unveiled 
an indigenous supersonic fighter jet named Kosar."We can manufacture 
fighter jets from from A to Z which are not comparable with their foreign 
counterparts," General Dadras told reporters in Tehran on Tuesday.He noted that i f 
the western states had been able, they would have never allowed Iran can produce a fully home-made fighter 
jet, and said Iran has reached this technology and it can be a prelude to building all other military equipment.
He said Iran's growth in military planes manufacturing comes at a time when some regional countries have 
spent hefty sums to buy planes that would be easily disabled by their western manufacturers .

Iranian DM Visits Base of 
Resistance Forces in Aleppo
Iranian Defense Minister Brigadier General Amir Hatami made a visit 
to a military base hosting the Syrian army's allies and resistance forces 
in Aleppo, hailing their efforts in the fight against terrorist groups.
During the visit on Monday, General Hatami held talks with the 
commanders of resistance forces and he was informed of the latest 
developments in the process of purging operations in Aleppo and 
establishment of peace, security and stability in the city.
Addressing the rapid-reaction units of the resistance forces stationed at the 
base, he praised them for efforts to establish peace and security in the region by fighting the terrorists.
"You were able to foil the dirty and big plots of the enemies in the region," General Hatami said.
He also expressed the hope that peace and security would be fully established in Syria and the entire 
region as a result of efforts made the Syrian Armed Forces and the resistance forces.

"We should 
say to the great 
Iranian nation 
that we will not 
allow the US 
plots to win. Rest 
assured. We will 
not allow a bunch 
of anti-Iran 
individuals who 
have gathered in 
the White House 
today to hatch 
plots against 
us," President 
Rouhani said, 
addressing an 
open session of 
the parliament 
in Tehran on 
Tuesday to 
answer a number 
of questions 
raised by the 
legislators on 
the current 
economic 
situation.



Economist Censures Gov’t 
Crackdown on Warehouses

The 31th International Film Festival for Children and 
Youth to be held in Isfahan has announced the jury for 
the international short animation and feature movies 
competition.
According to the public relations office of the festival, 
the six-member jury comprises two Iranian and four 
foreign members who will evaluate the selected 
works in the line-up for international short animation 
and feature movies competition.

Alena Sycheva Russian film 
critic, Gilles Lemounaud 
French film director 
and screenwriter, Julia 
Oker  German animator 
and designer, Ketevan 
Janelidze Georgian 
Animator, Omid Khoshnazar 
Iranian animator and Ali Nouri 
Oskoei Iranian animator and  short 
film director will evaluate the selected works in the 
line-up for international short films and feature 
animations.

Question from the 
president was held 
yesterday in the 
Islamic Consultative 
Assembly .But after the 
end of the questioning 
session, many of the 
MPs responded with 
controversy. As if they 
were not happy with the 
way the government's 
questions and 
answers. It is the right 
of parliament to ask the 
president. However, it 
is the right of the nation 
to give the right answers 
and statistics. A nation 
that is suffering all 
these days and blame 
the government and 
authorities. However, 
yesterday's questions 
from the president 
did not have the odor 
of his impeachment. 
However, people tended 
impeachment occurs to 
make future presidents 
aware... 
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WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
05:12:01   
Noon call to prayer : 
13:04:17   
Evening call to prayer: 
19:50:11   

High: 37 ° c
Low: 20 ° c
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 "If we want to preserve the urban trees and the 

green space as the green lung of the city, we 

should think about the sustainable water sup-

ply for our city," the CEO of the parks and green space or-

ganization of Isfahan municipality said.
Saying that, the managers of regional water companies 
and Isfahan province water and sewerage have had a good 
cooperation with the parks and green space organization 
of Isfahan municipality, Forough Moertezaeenejad said, 
"Next year,water related organizations should provide 
the required water to irrigate the urban green space and 
the trees."
Pointing out that this summer, the municipality has 
supplied the required water reservoirs for enormous 
amount of money, he hoped, "Next year, the regular 
irrigation of the trees and the green space of the city will 
be performed by predicting the reservoir levels."
Emphasizing that the sustainable water sources should 
be provided Moertezaeenejad said, "More reservoirs 

have been predicted for the next year to irrigate the 
trees and the green space more efficient and in a regular 
manner."
"All types of the trees in the city should not be irrigated 
with the treated wastewater, especially, the trees beside 
the brooks that should be watered by the high quality 
water with the flood irrigation method," he added.
"If the irrigation of trees by treated wastewater continues, 
heavy elements will enter into the soil and damage 
sensitive trees," he continued.

 "Isfahan is known as a historical city which is like an 

open museum without walls," a drilling operation 

specialist said in the unveiling ceremony of Jahan 

Pahlavan Takhti's sculpture and also discovered relics in the drilling 

operation of the first line of Isfahan subway.
 "In scientific explorations or drilling operations, we may find 
the ancient objects that we should preserve them. If the drilling 
operations continue with the presence of the antiques experts, 
the lost historical puzzles of the city will be put in their right 
place," Alireza Jafari said.

"These discovered relics that dating back to the Seljuk and Al-
e-Buyeh era, represent the rich culture of Isfahan. Each corner 
of Isfahan has a treasure from the past, like the portal of Jameh 
mosque that indicates the rich culture of this city," he added.
Thanking from professor Nematollahi and Basraee who have 
made the chalky sample of Takhti's sculpture, he continued, 
"After making the chalky sample of this sculpture, a bronze 
sample was made and prepared to install in Takhti metro station 
beside the discovered relics. Constructing this sculpture was 
propounded and approved in art and architecture committee 
of urban subway organization."

Sustainable water supply to preserve 
urban green space

 Discovered relics in Takhti metro station 
represent rich culture of Isfahan
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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.        
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The 31st edition of the International 
Film Festival for Children and Youth 
has announced the lineup of 11 Iranian 
feature films in the competition section.
The lineup of movies to take part in this 
section of the festival are as follows:
"Knockout" directed by Gholamreza 
Ramezani and produced by Institute for 
the Intellectual Development of Children 

and Young Adults
"Doch" directed by Amir Mashhadi 
Abbas and produced by Institute for the 
Intellectual Development of Children 
and Young Adults
"Because of an Ampoule" directed by 
Alireza Mahmoudzadeh and produced 
by Dariush Aqababaian 
"Stutter" directed by Mohammad-Reza 

Haji Zadeh and produced by Mahmoud 
Fotohi Shahabadi
"Fall Asleep" directed by Mostafa Qorban 
Pour and produced by Hassan Kalami
"Pastarioni" directed by Soheil Movafaq 
and produced by Bita Mansouri
"Ordakly" directed by Behrouz Qarib 
Pour and produced by Ali Hazrati
"Third Person Singular" directed and 
produced by Vahid Nikkhah 
"White Forehead 2" directed and 
produced by Javad Hashemi

Children filmfest unveils Iranian feature films
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