
سیتروئن c3 ؛
متفاوت ترین هاچ بک بازار ایران 

سیتروئن C3 در حال حاضر در سومین نسل خود 
وارد بازار می شود که در سال 2016 معرفی شد. 

در مقایسه با نسل قبلی، C3 یک تحول کامال 
اساسی را تجربه کرده و در همه زوایا، خودرویی 

متحول شده است. نمای جلو سیتروئن C3 از 
سیتروئن C4 کاکتوس کمک گرفته شده و 

مهم ترین ویژگی آن در نمای جلو، چراغ های کشیده 
جلو، کاپوت و سپر جلو بزرگ است.  ...

بازار طال و سکه 97/6/8 ساعت 20:05
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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 
3,621,0003,501,000قدیم

سکه طرح 
4,062,0003,997,000جدید

1,851,0001,851,000نیم سکه

991,000981,000ربع سکه

531,000531,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,348,0001,337,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18311,190308,650 عیار

یک گرم طالی 
19328,450325,770 عیار

یک گرم طالی 
24414,920411,530 عیار ادامه در صفحه 

سازوکار و چگونگی ایفای تعهدات 
بیمه ها در شرایط مختلف تالطمات 

اقتصادی و سیاسی؛

تعهدات بیمه عمر
 واقعی است؟

یک کارشناس صنعت بیمه با اشــاره به انواع 
بیمه های زندگی، به سازوکار و چگونگی ایفای 
تعهدات بیمه ها در شــرایط مختلف تالطمات 

اقتصادی و سیاسی پرداخت.
سیامک ملک مطیعی، کارشناس صنعت بیمه، 
با اشاره به انواع تعهدات بیمه های عمر بیان کرد: 
بیمه عمر برای کسانی است که در طول مدت 
بیمه فوت می کنند یا در طول مدت بیمه آسیب 
و خسارتی را متحمل می شوند که ممکن است 
دیگر نتوانند حق بیمه پرداخت کنند؛ در چنین 
شــرایطی بیمه ها این افراد آســیب دیده را از 

پرداخت حق بیمه معاف می کنند. ... 

به بهانه روز بانکداری 
اسالمی

بانک ها به کمک 
تولید بیایند!

امروز روز بانکداری اسالمی است. 
اولین بار شهید محمد باقر صدر 
از این مفهوم برای یک بانکداری 
غیر ربوی استفاده کرد. بانکداری 
اسالمی نوعی سیستم بانکداری 
اســت که مبتنــی بــر قوانین 
اسالمی و نظریات اقتصاددانان و 
کارشناسان علوم بانکی و علمای 

اسالم است. 
بیش از 1400 سال پیش، اسالم 
برای تمام جنبه های یک زندگی 
اسالمی راهکار داشته است اما 
متاســفانه در گذشت زمان این 
راهکارها به دســت فراموشــی 
سپرده شــده و تنها پوسته ای 
 از آن بر جای مانده اســت. و این 
می شود که مسلمانان بالدمان 
به جای پرداخت خمس و زکات 
خود برای یکجا جمع نشدن اموال 
و کمک به قشــر ضعیف جامعه 
دست به احتکار می زنند و نزول 
می دهند و کاله های رنگارنگ بر 

سر یکدیگر می گذارند! 
بعد از اینکه انقالب اســالمی در 

کشور ما به پیروزی رسید ، ...

حمیدرضا گورتانی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
       توسعه گردشگری در این استان که به عنوان قطب مهم گردشگری کشور مطرح است ، بیش از پیش دارای اهمیت و اولویت است.
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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان:

توسعه متوازن گردشگری در اصفهان، نیازمند سرمایه گذاری است

شماره جدید ماهنامه گردشگری سپاهان 
)کوله( منتشر شد

شب نشینی ماه و مهرازی در شهرموزه ایران

مقبره دختر امیرکبیر؛ ناشناخته ای در اصفهان

َدَرک؛ جایی که دریا به بیابان می رسد

در این شماره خواهید خواند:

وی بیان کرد: شورای شهر 
و شــهرداری اصفهــان به 
جشنواره فیلم های کودکان 
و نوجوانان نگاه فرآیندمحور 
دارنــد و این مســاله را نیز 
مورد توجه قرار داده اند که 
جشنواره فیلم های کودکان 
و نوجوانان فرآیند یک محصول ســاالنه در 
اصفهان اســت تا در کنار آن فرآیندی را در 
اقتصاد خالق طراحــی کنند تا صنعتگران 
سینما در اصفهان به ورود در حوزه سینمای 

کودک و نوجوان تشویق شوند.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان توضیح داد: البته تمام این 
موارد به این امر بستگی دارد که بتوانیم در 
زمینه جذب تســهیالت مالی موفق عمل و 
بازار اولیه تولید ســینما را با ساز و کارهایی 
که ایجاد می کنیم با بازار ثانویه مرتبط کنیم. 
طی 31 سالی که جشنواره فیلم های کودکان 
و نوجوانان عمدتا در اصفهان برگزار می شده 
 اســت، این امر به صورت نقطــه ای صورت 
می گرفته به این معنا کــه اصفهان عموما 
تنها محل برگزاری جشنواره بوده و هیچ کار 
خاصی برای برگزاری این جشنواره در شهر 

اصفهان انجام نمی شده است. 
وی با تاکیــد بر اهمیت دایمی شــدن این 
جشنواره در شهر اصفهان بیان کرد: دایمی 
شدن برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و 
نوجوانان در اصفهان سبب شد تا برنامه ریزی 
و جهت گیری های الزم در این باره صورت 
گیرد و دفتر تخصصی سینما در شهرداری 
برنامه ریزی هایی را برای کار روی سینمای 
کودک و نوجوان در دســتور کار خود قرار 
دهد که امیدواریم این برنامه ها با موفقیت 
همراه باشد. عیدی افزود: سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان از 
سال گذشته حمایت الزم برای تولید چند 
اثر سینمایی را با حمایت و همکاری انجمن 
سینمای جوانان انجام داد که از بین این آثار 
2 فیلم با کارگردانان اصفهانی برای حضور 
در جشنواره پذیرفته شده است. البته دبیر 
جشــنواره فیلم های کــودکان و نوجوانان 
این قول را به ما داده اســت کــه این آثار به 
اکران عمومی برسند. وی تاکید کرد: البته 
از هنرمندان تهرانی نیز برای تولید فیلم در 
اصفهان از ما درخواست حمایت کرده بودند 
که بیشتر این حمایت در نوع ارایه خدماتی 
مانند در اختیار گذاشتن لوکیشن بوده که 
شــهرداری اصفهان همــکاری الزم در این 

زمینه را انجام داده است.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان در پاسخ به این پرسش 
که حمایت از آثار سینمایی در حوزه کودک 
و نوجوان توســط این نهاد با نگاه شــهری 
صوت می گیرد، بیان کرد: سازمان فرهنگی 
اجتماعی شهر اصفهان بر این باور است که 
باید ظرفیت های بومی خود در حوزه سینما 
را جهانی کنیم همچنین براین باوریم که این 
جشنواره یک جشنواره کامال بین المللی است 
و باید المان های بین المللی خود را حفظ کند. 
این امر به آن معنا است تا شرایطی را فراهم 
کنیم که ظرفیت های بومی اصفهان تبدیل 

به تولیدات جهانی شود.
وی ادامه داد: در این راستا 2 راهکار پیش روی 
ما وجود دارد، اول اینکه بودجه ای طراحی 
شــود تا حمایت مالی از تولیدات سینمای 

کودک و نوجوان صورت گیــرد. دوم اینکه 
تســهیالت الزم در حوزه اقتصاد فرهنگ و 
خالق و توسعه صنعت ســینما در اصفهان 
صورت گیرد تا سینماگران اصفهان بتوانند 
در این امر با حوزه های تخصصی و کارشناسی 

این حوزه مراودات الزم را داشته باشند.
این مقام شهری در اصفهان توضیح داد: عالوه 
بر آن در این حوزه تسهیل گری شهرداری 
اصفهان می تواند شبکه های تعاملی را تعریف 
کند تا سینماگران بتوانند این امر را محقق 
کنند. معتقدیم برای ورود به توسعه صنعت 
سینما نه تنها باید ظرفیت های بومی خود 
را گســترش دهیم بلکه باید از فیلمسازان 
غیر بومی استان اصفهان که تمایل به تولید 
فیلم در این اســتان دارند نیز حمایت کنیم 
اما متاسفانه از نظر اقتصادی نمی توانیم در 

چنین زمینه ای گام برداریم.
وی تاکید کرد: البته اولویت ما این است که 
در استان اصفهان در زمینه جریان سینمای 
کودک و نوجوان یک جریان تاثیرگذار ایجاد 
کنیم اما این تصمیم به آن معنا نیســت که 
از تولید فیلم از دیگر حوزه های ســینمایی 

فاصله بگیریم. 
عیدی در پایان گفت: در حوزه سالن سازی 
ســینما نیز بخش خصوصی با موفقیت در 
شهر اصفهان وارد شده است. شورای شهر نیز 
در زمینه سالن سازی خیابان چهارباغ را در 
اولویت خود قرار داده است و بخشی از هزینه 
به روزرسانی سینماهای این بخش را برعهده 
گرفته اســت تا تبدیل به یک مسیر رویداد 

هنری سینمایی شود.

رییس سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان مطرح کرد؛

فعال سازی بحث اقتصاد خالق

تمام این موارد به 
این امر بستگی دارد 
که بتوانیم در زمینه 

جذب تسهیالت مالی 
موفق عمل و بازار اولیه 

تولید سینما را با ساز 
و کارهایی که ایجاد 

می کنیم با بازار ثانویه 
مرتبط کنیم. طی 31 

سالی که جشنواره 
فیلم های کودکان و 
نوجوانان عمدتا در 

 اصفهان برگزار 
می شده است، این 

امر به صورت نقطه ای 
صورت می گرفته به 
این معنا که اصفهان 

عموما تنها محل 
برگزاری جشنواره بوده 
و هیچ کار خاصی برای 
برگزاری این جشنواره 
در شهر اصفهان انجام 

نمی شده است. 

رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان از حمایت این نهاد برای تولید فیلم با موضوع سینمای 

کودک و نوجوان توسط هنرمندان اصفهانی خبر داد.
محمد عیدی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان در اصفهان گفت: عالوه بر شهرداری، در 
شورای شهر اصفهان نیز نگاه خوبی به اقتصاد خالق به ویژه 
توسعه صنعت سینما دنبال می شود و برهمین اساس الیحه ای 
به همت کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر تدوین و 
به شهرداری اصفهان ابالغ شده است تا با بررسی کارشناسانه 
و ارایه دوباره آن به کمیسیون، شرایط برای تصویب آن فراهم 

شود.

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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بانک ها 
به کمک تولید بیایند!

ادامه از صفحه یک:
...   بانکداری اسالمی نیز در کشور 
رواج پیدا کرد و موجب شــد مردم 
 به بانک ها اعتماد کننــد و در آن 
ســرمایه گذاری کننــد. مبنای 
بانکداری اســالمی بر آن اســت 
کــه بانک اســالمی منابــع مالی 
خــود را به بهتریــن فعالیت های 
 ممکن تخصیــص داده و برمبنای 
ارزش های اخالقی واصول شرعی 
برای تامین منافع فردی )در ضمن 
مصالح اجتماعی( به مشتریان خود 
مشاوره دهد. این تعریف از بانکداری 
اسالمی وظیفه سنگینی بر عهده 
بانک های ایرانی گذاشــته است. 
اما آیا واقعا بانک هــا این روزها به 
وظایف خود به صورت کامل عمل 

می کنند؟ 
 چندین ســال اســت که مردم در 
بانک ها سرمایه گذاری می کنند اما 
نتایج این سرمایه گذاری ها در سطح 
جامعه و اقتصاد ایران مشهود شده 
است؟ آیا تولیدی های بیشتری بر 
اثر این سرمایه گذاری ها راه اندازی 
شده اســت و یا در آبادانی مملکت 

موثر بوده است؟
درشــرایط امروزی ، کشورما الزم 
است ، در تمام زمینه های تولیدی 
و تامین مالی ، منابع خود را به طور 
کامل و با بیشــترین کارآیی به کار 
گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه 
و زدودن فقــر به موفقیت دســت 
یابند. امروزه در تمام دنیا از تامین 
مالی ُخرد Micro Finance سخن 
به میان آمده و سعی می شود بین 
انتظارات بانک ها )در مورد تضمین 
 و...( ونیازهــای مالی پــروژه ها و

کارگاه ها ی کوچک هماهنگی به 
عمل آید. 

اگر چنین اتفاقی بیفتد به راستی 
تولید در کشور ما رونق خواهد یافت 
و دیگر نیازی به منابع خارجی در 
کشور نیست . اما متاسفانه منابعی 
که در بانک ها باید بــه راه اندازی 
تولید و کسب و کار تعلق یابد اخیرا 
به اختالس های رنگارنگ می رسد 
و گویا  به جای اینکه تولید رکورد 
بزند این اختالس گران هستند که 
در حال رکورد زنی هستند. تصور 
اینکه دفاع از بانکداری اســالمی 
فقط ناشی از احساســات و ادعای 
دینی است اشتباه است. زیرا دالیل 
اقتصادی متعددی وجود دارد که 
سیستم مالی مبتنی بر مشارکت 
در سود و زیان به تجمیع بهتر  پس 
اندازها و به کارگیــری منابع مالی 
 بانکی در بهترین کاربردها ی ممکن 
می انجامــد و به دنبــال آن باعث 
عدالت در توزیــع درآمد و تقویت 
روحیه  مشــارکت میان دارندگان 
پول و پس انداز کنندگان  می گردد.
 در حالی کــه در غیــر آن روحیه 
 منفی گرایانه وجود دارد. شــرایط  
امروز کشور ما  شــرایط ناپایداري 
است و نمي شود با ضریب اطمینان 
باال، تصمیم گیري و اظهارنظر کرد. 
اما آنچه مشهود است و حتما باید 
به آن عمل کــرد هدایت پول های 
سرگردان به سمت تولید در کشور 
است که این مهم شاید تنها از عهده 
بانک ها بر می آیــد. بانک ها باید 
منابع مردمــی را در تولیدی هایی 
که خود مــردم راه اندازی کرده اند 
ســرمایه گذاری کنند تا دیگر این 
پول های ســر گردان نتواند بازار 
داخلی را اینگونه به هم بریزد. باید 
این واقعیت تلخ را بپذیریم که اتکاي 
کشــور به نفت و درآمدهاي نفتي 
اســت و با توجه به شرایط خاص، 
محدودیت ها و مشکالتي که براي 
کشور ایجاد شده، نمي توانیم شاهد 
رشد قابل توجهي باشیم. مگر اینکه 

تولید داخلی را حمایت کنیم.

حمیدرضا گورتانی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

فرماندار لنجان: حفظ منابع طبیعی رونق اقتصادی را به همراه دارد
فرماندار شهرستان لنجان با بیان اینکه نقش و اهمیت منابع طبیعی در توسعه و پیشرفت اقتصادی بر 
کسی پوشیده نیست،گفت:بسیاری از تخریب ها و چالش های عرصه های طبیعی ناشی از سهل انگاری 
و دخالت های انسانی است و بر همین اساس باید با فرهنگ سازی و تشریح نتایج تخریب عرصه های 

طبیعی، در مسیر حفظ آن حرکت کنیم.
مهدی صفرخانلو در آیین کلنگ زنی عملیات اجرایی طرح آبخیزداری در لنجان منابع طبیعی را مظهر 

عشق و زندگی دانست و اظهار کرد: شهرستان لنجان حدود ۱۱۷ هزار هکتار وسعت دارد که از این میزان 
حدود ۴۵ هزار هکتار جزو اراضی ملی به شمار می آید.

وی افزود: کشور ایران عمدتا دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک با بارندگی متوسط و پراکنش نامناسب توام با سیل 
است و شهرستان لنجان نیز همین شرایط را دارد، بنابراین در صورتی که بتوان آب حاصل از بارندگی را کنترل و به نحو مطلوب هدایت و 
برنامه ریزی کرد، می توان ساالنه بخشی از آن را جذب و به درستی بهره برد. فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به کلنگ زنی طرح های 
آبخیزداری تصریح کرد: امروز کلنگ یکی از طرح های آبخیزداری در روستای حاج الوان به زمین زده شد، این طرح در مساحت ۹ هزار و ۸۰۰ 
هکتار و با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرایی خواهد شد که حجم آبگیری آن ۱۵۰ هزار متر مکعب است.

مصرف آب برای کشت چغندرقند و  یونجه بیشتر از برنج است
 رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مصرف آب برای کشت چغندرقند و یونجه 

بیشتر از برنج است.
حمیدرضا قلمکاری اظهار داشت: با وجودی که با کاهش چشمگیر کشت برنج در سطح استان اصفهان 
مواجه ایم اما هنوز توجهات و حساســیت ها به کاشت برنج زیاد اســت در صورتی که مصرف آب در 

محصوالتی مثل چغندرقند، یونجه و محصوالت باغی به مراتب بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه یک هکتار نیشکر چهار برابر برنج نیاز به آب دارد و این در حالی ست که مصرف آب در هر 

هکتار برنج کمی بیشتر از الگوی کشت رایج در استان است، افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر با محدودیت 
کشت برنج مواجه ایم اما تفاوت معناداری در مصرف آب وجود ندارد اما جای سوال دارد که چرا همچنان حساسیت به 

کاشت برنج وجود دارد. 
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: توسعه باغات در اراضی شیب دار حوضه زاینده رود بیشترین میزان آب را مصرف 
می کند اما چرا، در این مورد جای تامل و سوال برای کسی ایجاد نمی شود. وی استفاده از پساب برای کشت برنج و هر محصول غذایی دیگر 

را یک عمل ناپسند خواند و افزود: استفاده از پساب برای خوراک انسان دارای ایراداتی است.

از صنعت

                                     سهل آبادی:

دولت ریالی بابت هدفمندی یارانه ها به تولید نداد
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه اگر در دوران 
تحریم ها از بخش خصوصی انتظار داریم دولت باید همراه 
این بخش باشد، گفت: قرار بود سهمی معادل 20 تا 30 درصد 
از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به صنعت تزریق شود، 

اما تاکنون دولت ریالی به این بخش پرداخت نکرده است.

سید عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اینکه وضعیت تحریم ها فشار 
خاصی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند، اظهار کرد: متاسفانه در 

این شرایط زیاد حساس شده ایم و خود را بیش از اندازه باخته ایم.
وی با بیــان اینکه اکنــون بیشــتر از دوران جنــگ خودزنی می 
کنیم، ابراز امیدواری کــرد: با درایت، هوشــیاری و تخصص هایی 
که داریم به خصوص در بحــث تامین مواد اولیــه و قطعات صنعت 
و تولید بتوانیم بســیاری از کمبودهــا را جبران کنیم، اما شــرایط 
 امروز بســیار ســخت اســت و امیدواریم با تعامل از این بحران عبور

 کنیم.
 رییس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه اگر در دوران تحریم ها از 
بخش خصوصی انتظار داریم دولت باید همراه این بخش باشد، تصریح 

کرد: اکنون، زمان آن نیست که ادارات نیز بخواهند گرفتاری های خود را با سختگیری 
بر بخش خصوصی، جبران کنند و به نوعی خودزنی کنیم .

 وی با بیان اینکه متاسفانه فشارها در بخش مالیات، تامین اجتماعی، بیمه و ... روز به 
 روز بیشتر شده است، گفت: نمی گویم که نباید حقوق دولت پرداخت شود، اما تولید

کننده ای که امروز مواد اولیه مورد نیازش در گمرک معطل مانده باید از سوی دولت 
مورد حمایت قرار گیرد.

سهل آبادی افزود: امروز بسیاری از تولیدکنندگان هیچ نقشی در معوقات بانکی خود 
ندارند، اما با گرفتاری در تحریم ها، رکود و هدفمندی یارانه ها باید مورد حمایت دولت 

قرار گیرند.
 وی تاکید کرد: قرار بود سهمی معادل 2۰ تا 3۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی 
یارانه ها به صنعت تزریق شــود، اما تاکنون دولت ریالی به این بخش پرداخت نکرده، 
بنابراین در شرایط سخت تحریم های امروز از دولت انتظار کمک داریم، اما دولت هیچ 
همراهی با بخش خصوصی ندارد و در عوض انتظارات خود را از بخش تولید باال برده 

است. 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: صنعتگران بیدی نیســتند که به این بادها 
بلرزند، اما اگر دولت نمی خواهد به این بید کمکی کند نباید ســنگ جلوی پای این 

بخش بیندازد.

وی گردشگری را یکی از 
مهمترین شاخصه  های 
توسعه اســتان برشمرد 
و بیان داشــت: توسعه 
گردشگری در این استان 
که به عنــوان قطب مهم 
گردشگری کشور مطرح 
اســت ، بیش از پیش دارای اهمیت و 

اولویت است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان یادآور شد: 
در همین راستا ۱۱2 طرح گردشگری 
تا پایان سال جاری در این استان به بهره 

برداری می رسد.
وی به بهره برداری ۱6 طرح گردشگری 
اســتان همزمان با هفته دولت اشاره 
 و اضافــه کــرد : این طرح ها شــامل

 اقامتگاه های ســنتی، اقامتگاه های 
بوم گردی و مجتمع های گردشــگری 
است که در شهرســتان های اصفهان، 
کاشان، سمیرم، شهرضا، فریدونشهر، 

 نجف آباد، نائین و شــاهین شــهر به 
بهره برداری رسید. 

 الهیاری مقدار اعتبار ســرمایه گذاری
  شــده بــرای اجــرای ایــن تعــداد

 طرح ها را بیــش از 3۰۰ میلیارد ریال 
 اعالم کــرد و گفت : با بهــره برداری از 
 طــرح هــا ۷۷۸ تخــت بــه ظرفیت

 اقامتــگاه های گردشــگری اســتان 
 اضافه و بــرای 2۴6 نفر اشــتغالزایی 

شده است. 
از مجموع ۹۰ هتــل و 6۵ مهمانپذیر 

اســتان، ۵۷ هتل و 3۰ مهمانپذیر در 
شهرستان اصفهان قرار دارد. 

براساس آمار موجود حدود 2۷۰ واحد 
اقامتگاه هــای بومگردی در اســتان 
فعالیت دارد که از چهار ســال گذشته 

روند رو به رشدی را داشته است.
همچنین مجموع اتاق های گردشگری 
استان تا پایان ســال ۹6، ۱۸۴ هزار و 
۱۵۰ اتــاق بوده که نســبت به ســال 
 ۹۵ افزایــش ۱۰۰ درصــد و مجموع 
تخت های گردشگری نیز تا پایان سال 

۹6 معــادل ۴۱6 هــزار و 3۰۴ تخت 
بود که نسبت به ســال ۹۵ بیش از ۹۰ 

درصدی رشد داشته است. 
استان اصفهان با ۱۰۷ شهر و یک هزار 
و ۹3۴ روستا بیش از 22 هزار بنا و اثر 
تاریخی دارد که یک هزار و ۸۵۰ مورد 

آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
تاکنون چهار اثر تاریخی استان شامل 
میدان نقش جهان، کاخ چهلســتون، 
باغ فین کاشان و مسجد جامع به ثبت 

جهانی رسیده است. 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان:

عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد :توسعه متوازن گردشگری در اصفهان ،نیازمند سرمایه گذاری است

تک نرخی شدن ارز 
راه حل مبارزه با سودجویی ها

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی گفت: 
ما معتقدیم که حتما باید برای تک نرخی شدن ارز اقدام کنیم، دو 
نرخی بودن همواره موجب فساد و رانت و به نفع سودجویان بوده 

است.

علی بختیار با اشاره به استیضاح برخی از وزرای دولت اظهار کرد: معتقدم 
تغییر تیم اقتصادی به تنهایی نمی تواند مشکل را حل کند و دلیل اصلی 
ناموفق بودن در بخش اقتصادی این اســت که استراتژی کالن اقتصادی 

نداشته ایم.
وی افزود: االن که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تغییر کردند، دولت 
باید برنامه استراتژیک در حوزه کالن اقتصادی تدوین کند و با همکاری 
دولت و مجلس ریل گذاری صحیح برای اقتصاد کشور ایجاد شود تا با یک 

راهبرد مشخص حرکت کنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از رویه های غلط در 
حوزه اقتصادی کشور تاکید کرد: باید تجربیات غلط گذشته را کنار بگذاریم 
ولی دولت فعلی همان رویه دولت های قبل را در زمینه بازار سکه و ارز انجام 
می دهد که باعث به هم ریختن پایه پولی شد و طی دولت های مختلف این 

سیاست ها همواره با شکست مواجه بوده است.
وی در ادامه گفت: در زمینه مشکالت اقتصادی به برخی از کمیسیون های 
تخصصی و بخش هایی از مجلس هم ایراد وارد است که باید آن را اصالح 

کنیم.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اگر 
ما متناسب با نرخ تورم سالیانه افزایش نرخ ارز را اعمال می کردیم امروز این 
اتفاقات به صورت یک باره رخ نمی داد و همه معتقد بودند قیمت واقعی ارز 

۷ الی ۸ هزار تومان است.
وی در پایان مطرح کرد: حتما باید برای تک نرخی شدن ارز اقدام کنیم، 

دو نرخی بودن همواره موجب فساد و رانت و به نفع سودجویان بوده است.

مدیرکل تعزیرات استان اصفهان مطرح کرد :

کشف احتکار میلیاردی لوازم خودرو 
در اصفهان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: امروز یک مورد کشف انبار 
احتکار تسمه و بلبرینگ در اصفهان صورت گرفت که ارزش ریالی اجناس 
داخل آن برابر چند میلیارد بوده است و کارشناسان در حال ارزش گذاری 
آن هستند. غالمرضا صالحی در خصوص کشــف یک انبار بزرگ احتکار 
لوازم خودرو در اصفهان اظهار کرد: در خصوص احتکار اعالم کردن برخی 
کشفیات نیاز به بررسی وجود دارد و در خصوص این خبر نیز بررسی ها ادامه 

دارد و نمی توان در رد یا تایید آن صحبتی کرد.
وی در ادامه افزود: با این حال، امروز یک مورد کشف انبار احتکار تسمه و 
بلبرینگ در اصفهان صورت گرفت که ارزش ریالی اجناس داخل آن برابر 

چند میلیارد بوده است و کارشناسان در حال ارزش گذاری آن هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در هفته های 
اخیر کشفیات زیادی از سوی تعزیرات استان اصفهان صورت گرفته که 
شامل سه انبار بزرگ آهن و میلگرد، چهار انبار بزرگ لوازم خانگی، یک انبار 

لوازم یدکی و چندین تن حبوبات و برنج بود.
صالحی یادآور شد: اخبار دیگری نیز وجود دارد که اداره کل تعزیرات در 
حال راستی آزمایی آن است و جزییات آن در صورت تایید صحت، به اطالع 

مردم خواهد رسید.

تاکنون چهار اثر 
تاریخی استان شامل 

میدان نقش جهان، کاخ 
چهلستون، باغ فین 

کاشان و مسجد جامع 
به ثبت جهانی رسیده 

است. 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اصفهان گفت : توسعه متوازن گردشگری در این استان 
نیازمند سرمایه گذاری است که تحقق این مهم از جمله 

اهداف اساسی این نهاد است.
فریدون الهیاری افزود : اکنون 350 طرح گردشگری به 
ارزش10 هزار میلیارد ریال از ســوی بخش خصوصی در 

همه نقاط این استان در حال انجام است.
وی اظهارداشت : برای تحقق این راهبرد ظرفیت اقامت 
بخش گردشگری استان از 20 هزار تخت در سال 1396 

اکنون به حدود 28 هزار تخت افزایش یافته است.

گــزارش

خــبـــر

ایرنا
گـــزارش
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       توسعه گردشگری در این استان که به عنوان قطب مهم گردشگری کشور مطرح است ، بیش از پیش دارای اهمیت و اولویت است.

وی افزود: علت این است که گوشت منجمد برزیلی را با قیمت 
۴۵ هزار تومان به فروش می رسانند، در حالی که نرخ قبلی آن 

بین 2۸ تا 3۰ هزار تومان بود.
رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشاره به اینکه دام سنگین 
گاو و گوساله را از اصفهان بیرون می برند که این موجب کمبود 
گوشت می شود، تاکید کرد: البته مشکل کمبود گوشت مربوط 

به کشور است و تنها مربوط به استان اصفهان نیست.
وی با تاکید بر اینکه با وجود کمبود اوضاع را در اصفهان مدیریت 
کرده ایم، شنیده ها حاکی از آن است که در حال حاضر فیله 
گوساله را در تهران ۱۰۰ هزار تومان می فروشند، البته نمی دانم 
صحت دارد یا خیر؟ اما در اصفهان اوضاع را مدیریت کردیم. 

قیمت گوشت در اصفهان نسبت به شهرهای دیگر پایین تر بوده 
و راحت تر به دست مصرف کننده می رسد. 

انصاری با بیان اینکه در حال حاضر قیمت گوشــت ۵۴ هزار 
تومان است و نرخ ۷۰ هزار تومان قیمتی توافقی بین دو طرف 
است که قصد خریداری دارند، خاطرنشان کرد: طی ۴۰ سال 
گذشته در کشــور دام ســبک را عرضه کرده اند و تنها مدت 
کوتاهی است که گوشت وارداتی را عرضه می کنند، البته عالوه 
بر اینکه مصرف داخلی داشته باشیم، دام را به طور مستقیم یا 

غیر مستقیم صادر کرده ایم.
وی با بیان اینکه علت کمبود گوشــت مربوط به خشکسالی، 
گرانی علوفه و نرســیدن آن به دامدار از نظر سوبسید است، 

هم چنین کاه را کیلویی ۱۸۰۰ تومــان خریداری می کنند، 
گفت: در این صورت نگهداری دام برای دامدار صرفه اقتصادی 

ندارد.
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان ادامــه داد: هم اکنون 
کشتارگاه ها کشــتار دام انجام می دهند و کمبود گوشت در 

اصفهان نداریم و این صحبت ها شایعه است. 
وی با بیان اینکه در رســتوران ها پیش از این از گوشت های 
برزیلی استفاده می کردند که اکنون تهیه آن با نرخ ۴۵ هزار 
تومان صرفه اقتصادی ندارد، اضافه کرد: خرید گوشــت های 
برزیلی برای رســتوران ها خوب بود، اما اکنون با نرخ جدید 

شرایط دیگری رقم خورده است.

کمبود گوشت در اصفهان شایعه است
رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با تاکید بر اینکه کمبود گوشت در اصفهان شایعه است، گفت: دام سنگین گاو و گوساله را از اصفهان بیرون 

می برند که این موجب کمبود گوشت می شود.
رضا انصاری  در خصوص علت کمبود گوشــت در اصفهان و گالیه برخی رســتوران داران در این خصوص، اظهار کرد: جواب این مشکل را باید از 

مسئوالن پرسید. 



کم آبی، دلیل گرانی میوه
رییس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان گفت: قیمت میوه بستگی به شرایط آب  وهوایی دارد و مهم ترین دلیل 

گرانی این محصول در بازار، کم آبی است.
نوروزعلی اسماعیلی اظهار کرد: باوجود گرانی میوه در فصل بهار، با ورود به فصل تابستان نرخ میوه تا حدودی 

متعادل شد ولی دلیل استقبال کمتر مردم، به قدرت خرید پایین برخی از اقشار مربوط می شود.
وی با بیان اینکه سرما و باران های بهاری نیز در عرضه و نرخ گذاری میوه موثر است، افزود: البته مشکل کمبود 

آب در همه جای کشــور وجود دارد و فقط مختص به اصفهان نیست اما در برخی مناطق شدت آن بیشتر است. 
اسماعیلی با بیان اینکه قیمت میوه منطقه به منطقه متفاوت است ودر برخی از نقاط گران تر عرضه می شود، اضافه کرد: 

موز تنها میوه ای است که گرانی آن متاثر از نرخ ارز است.  وی اظهار کرد: میوه تنها محصولی است که نمی توان آن را احتکار کرد 
و فروشنده مجبور به عرضه آن است. رییس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان با ابراز امیدواری از گران نشدن میوه تا پایان تابستان امسال، 

گفت: اگر حوادث غیرمنتظره آب  وهوایی پیش نیاید از نظر تامین میوه برای ایام پاییز و زمستان نیز نگرانی وجود نخواهد داشت.  گرانی میوه در 
فصل بهار و تابستان از موضوعات مورد گالیه شهروندان بوده است. گفتنی است که فعاالن این عرصه مواردی چون خشک سالی و کمبود آب، 

بارش های بهارانه و تعدادی هم  گرانی ارز را به عنوان دلیل گرانی میوه نسبت به سال گذشته عنوان می کنند.

سهم بلیت های غیرچارتری هواپیما به بیش از 70 درصد رسید
 سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: شرکت های هواپیمایی بیش از 70 درصد بلیت هواپیما را به صورت 
غیرچارتری تابع مقررات تغییر و ابطال، ارایه می کنند. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با 
اشاره به انتشار آمارهای متفاوت درباره میزان پروازهای چارتری گفت: آنچه به نقل از وزیر راه و شهرسازی 
در رسانه ها منتشر شــد، به این صورت اصالح می شــود که بیش از70 درصد بلیت هواپیما به صورت 

غیرچارتری و 30 درصد چارتری در حال حاضر ارایه می شود. »رضا جعفر زاده« یادآور شد: با سیاست های 
سازمان هواپیمایی، روند ارایه بلیت هواپیما به صورت چارتر کاهش یافته است و اکنون کمتر از 30 درصد 

پروازها چارتری به متقاضیان ارایه می شود و این روند همچنان ادامه دارد.  عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، در 
نشست کمیسیون عمران که با موضوع تشریح علل گرانی بلیت هواپیما برگزار شده بود، اعالم کرد که یکی از دالیل گرانی 

بلیت هواپیما، فروش چارتری بلیت ها است.  وی افزود: در گذشته تا 80 درصد پروازها به صورت چارتری به فروش می رسید و ما توانستیم آن 
را به 70 درصد برسانیم؛ ضمن اینکه برنامه داریم تا سهم پروازهای چارتری از مجموع بلیت های در حال فروش را کاهش دهیم. این اظهارات 
آخوندی در حالی بیان شد که سایت سازمان هواپیمایی کشوری در خبری که 27 مرداد به نقل از مدیر روابط عمومی این سازمان منتشر کرد، 

آورده بود: سهم پروازهای چارتری از فروش بلیت سفرهای هوایی در ایران، کمتر از 30 درصد است.

همچنیــن در زمــان 
سررســید، تعهــدی 
که در متــن بیمه نامه 
بــه عنــوان ســرمایه 
بیمه نامه لحاظ شده به 

آنها پرداخت می شود.
وی ادامــه داد: طبــق 
ضوابط موجــود، بیمه نامه هایی که 
صادر می شود، اگر شــرکت بیمه بنا 
به هر دلیلی وجود نداشته باشد، بیمه 
مرکــزی در زمان تســویه هر یک از 
شــرکت های بیمه کلیه دارایی ها و 
اموال آن بیمه را در ابتدا توسط مدیر 
تســویه ای که از طرف بیمه مرکزی 
تعیین می شــود فروخته و سرمایه 
بیمه نامه هایــی را که مــردم از آن 
شــرکت  خریداری کرده اند تضمین 

می کند.

 این کارشــناس صنعت بیمه با بیان 
اینکه شرکت های بیمه بعد از بانک ها 
بنگاه هــای اقتصادی بســیار قوی 
هســتند، گفت: بیمه ها در جذب و 
زایش نقدینگی قدرت زیادی دارند. 
قانون گذار نیز ایــن اطمینان را برای 
بیمه گزاران ایجاد کــرده که اگر هر 
کدام از شرکت های بیمه به هر طریق 
ممکن قــادر به ایفای تعهداتشــان 
نباشــند، بیمه مرکزی از حقوق آنها 

صیانت می کند.
وی با بیان اینکــه بیمه مرکزی یک 
نظام حاکمیتی بیمه ای را وضع کرده 
است، گفت: بر این اساس شرکت های 
بیمه ملزم هســتند قوانینی را برای 
حفاظت از ســرمایه های بیمه عمر 
وضع کنند. بــه همین دلیل در طول 
تاریــخ صنعت بیمه شــرکتی نبوده 
که دچار مشــکالت مالی باشد و این 
مشــکالت به بیمه نامه های عمرش 
تسری پیدا کرده باشد. حتی ممکن 
است بیمه ای در حوزه  شخص ثالث یا 
دیگر تعهداتش بــا اختالالتی مواجه 
شــود، اما درباره تعهدات بیمه های 
عمر تاکنون موردی نبوده که تعهدات 

بیمه ای را ایفا نکرده باشد.
او با بیان اینکه حتی اتفاقات سیاسی 
هم نمی توانند بر تعهدات بیمه های 
عمر تاثیرگذار باشــد، اظهار کرد: در 

رژیم گذشته شرکت هایی در زمینه 
بیمه هــای عمر فعالیــت می کردند 
کــه بعضا حتــی منابع غیــر ایرانی 
داشتند و با پیروزی انقالب، تعهدات 
آن شــرکت ها به بیمه گزاران توسط 
شرکت بیمه مرکزی با ادغام آنها در 
یکدیگر تضمین شد؛ به طوری که با 
ایجاد بیمه ای جدید، تعهدات پیشین 
نیز به شرکت های جدید منتقل شد.

ملک مطیعی با بیــان اینکه در زمان 
انقالب صنعت بیمــه تنها در اختیار 
چهار شرکت بیمه دولتی بود، اضافه 
کرد: در همــه جای دنیــا در زمان 
تحــوالت اقتصادی یــا اجتماعی از 
طریق ادغام شــرکت ها با یکدیگر، 
ایفای تعهــدات پیشــین بیمه ها با 
نظارت بیمه های مرکــزی تضمین 

می شود.

بیمه های عمر یا بیمه های زندگی به 
نوعی بیمه های ســرمایه گذاری نیز 
هستند؛ به این معنا که بیمه گزاران 
با مبالــغ پرداختی خود بــه بیمه ها 
در طول زمان می تواننــد از مزایایی 
چندبرابــر بیشــتر از آورده خــود 
بهره مند شــوند. علت هم این است 
که شــرکت های بیمــه ای همانند 
بانک ها بــا ســرمایه های دریافتی 

بــه ســرمایه گذاری های مختلــف 
می پردازند. عالوه بر این ها آن چیزی 
که باعث می شود تا بیمه گذار از تعهد 
شــرکت بیمه ای مطمئن باشد، این 
است که بیمه ها از پوشش اتکایی هم 
برخوردار هســتند؛ به این معنی که 
خود بیمه ها هم در صورت ناتوانی در 
بازپرداخت تعهداتشان تحت پوشش 

بیمه های دیگری قرار می گیرند.

سازوکار و چگونگی ایفای تعهدات بیمه ها در شرایط مختلف تالطمات اقتصادی و سیاسی؛

تعهدات بیمه عمر واقعی است؟

گردشگری

 در رژیم گذشته 
شرکت هایی در 
زمینه بیمه های 

 عمر فعالیت 
می کردند که بعضا 

حتی منابع غیر ایرانی 
داشتند و با پیروزی 
انقالب، تعهدات آن 

شرکت ها به بیمه گزاران 
توسط شرکت بیمه 

مرکزی با ادغام آنها در 
یکدیگر تضمین شد؛ به 

طوری که با ایجاد بیمه ای 
جدید، تعهدات پیشین 

نیز به شرکت های جدید 
منتقل شد.

یک کارشناس صنعت بیمه با اشاره به انواع بیمه های 
زندگی، به سازوکار و چگونگی ایفای تعهدات بیمه ها در 

شرایط مختلف تالطمات اقتصادی و سیاسی پرداخت.
سیامک ملک مطیعی، کارشناس صنعت بیمه، با اشاره 
به انواع تعهدات بیمه های عمر بیان کرد: بیمه عمر برای 
کسانی است که در طول مدت بیمه فوت می کنند یا در 
طول مدت بیمه آسیب و خسارتی را متحمل می شوند 
که ممکن است دیگر نتوانند حق بیمه پرداخت کنند؛ 
در چنین شــرایطی بیمه ها این افراد آسیب دیده را از 

پرداخت حق بیمه معاف می کنند. 

ایسنا
گـــزارش
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خبر جدید نوبخت؛ 
تحویل بسته 25 کاالی 

اساسی به همه مردم

محمدباقر نوبخت پس از جلسه 
شــورای برنامه ریزی و توسعه 
استان گیالن در جمع خبرنگاران 
افزود: با توجه به نوســانات بازار 
ارز و بروز مشکالتی برای مردم، 
با تاکید رییــس جمهوری، پنج 
بسته جبرانی برای مردم در نظر 

گرفته ایم.
وی ادامه داد: یک بســته برای 
همه مردم است به این صورت که 
حداقل 25 قلم کاالهای اساسی 
و روزمره مردم که در سبد زندگی 
آنان قرار دارد، با ارز 4200 تومانی 

در اختیارشان قرار می گیرد.
معاون رییس جمهــوری افزود: 
بخش دیگر به طــور خاص برای 
اقشار آســیب پذیر جامعه است 
که حدود پنج دهــک از جامعه 
را شــامل می شــود و این بسته 
حمایتی، عالوه بر آن چیزی است 

که شامل همه مردم خواهد شد.
وی تولیدکنندگان، پیمانکاران 
 و کارکنــان دولــت را دیگــر 
بخش هایی عنوان کرد که بسته 
 حمایتی یادشــده به آنان تعلق 
 مــی گیــرد و تصریــح کــرد: 
روش های اجرا و جزئیات موارد 
پیش گفته، در زمــان مقتضی 

اطالع رسانی می شود.

تسنیم
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

گزارش ساالنه سازمان جهانی گردشگری نشان داد؛

کاهش 5/ ۱درصدی گردشگران
 ورودی به ایران

طبق گزارش اخیر سازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( تعداد گردشگران بین المللی 
ورودی به ایران در ســال 20۱۷، ۴میلیون و 
۸۶۷هزار نفر بوده اســت. این میزان نســبت به رقم ۴میلیون و 
 ۹۴2هزار توریست که در سال 20۱۶ به ایران وارد شده اند، رشد منفی

 5/ ۱درصد را ثبت کرده است.

 این گزارش تصریح کرده که درآمد ایران از گردشــگری در ســال 20۱۶ 
معادل3میلیــارد و 7۱3 میلیون دالر بوده اما اطالعاتی از درآمد کشــور از 
توریسم در سال 20۱7 در دســت نیســت. این درحالی است که چندی 
پیش مقامات معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری کشــور اعالم کرده بودند که در سال ۱3۹5به تعداد 4میلیون و 
۹0۱هزار و 84 گردشگر خارجی به کشور وارد شدند که این رقم در سال ۹۶ 
به 5میلیون و ۱۱3هزار و 524 نفر افزایش یافت که رشد 33/ 4درصدی را 
نشان می دهد. با این وجود، براساس گزارش UNWTO که با اندکی تاخیر 
نسبت به هرسال منتشر می شود، پس از بحران مالی سال 200۹، در سال 
20۱7 تعداد سفرهای گردشگری ورودی با 8/ ۶ درصد افزایش، بیشترین 
میزان رشد را در سال های اخیر داشته که در نتیجه کاهش چالش  های امنیتی 

و رونق اقتصاد حاصل شده  است.

  ادامه رشد گردشگران و درآمد توریسم
طبق بررسی های سازمان جهانی گردشگری رشد گردشگر در سال 20۱7 
نشان داد پیش بینی  بلندمدت سازمان جهانی گردشگری در مورد افزایش 8/  
3 درصدی رشد ساالنه سفرهای گردشگری بین سال های 20۱0 تا 2020 
اشتباه بوده  است. در سال 20۱7 همچنین مجموع یک میلیارد و 323 میلیون 
سفر گردشگری انجام شده  که این میزان نشان دهنده رشد 84 میلیونی سفرها 
نسبت به سال 20۱۶است. این نتایج درپی افزایش تقاضای مداوم در رابطه با 
سفر به گوشه و کنار جهان از جمله مناطقی حاصل شده است که در سال های 

اخیر با چالش های امنیتی مواجه شده اند. این رشد با توجه 
به رونق اقتصادی در اغلب بازارها و در نتیجه افزایش تقاضا 
برای سفرهای خارجی تشدید شده  است. همچنین بهبود 
میزان تقاضا برای انجام سفرهای خارجی در برزیل و روسیه 
پس از چند سال و نیز تقاضاهای درحال افزایش در هند نقش 
مهمی در این درصد افزایش ســفرهای گردشگری خارجی 
داشته اند. از نظر منطقه ای، اروپا و آفریقا مقصدهای گردشگری 

بوده اند که رشدی بیش از میانگین را تجربه کرده اند.

  سفرهای منطقه ای؛ اولویت سفرها
در ادامه این گزارش آمده است که بخش عمده ای از سفرهای 
گردشگری خروجی از کشــورها، منطقه ای بوده است. به طور 
سنتی کشــور های اروپایی،آمریکا، قطب های اقتصادی آسیا 
و اقیانوسیه مهم ترین مبدا ســفرهای خروجی بوده اند. این در 
حالی اســت که با توجه به افزایش میزان درآمدها در آمریکای 
التین، آســیای مرکزی و اروپای مرکزی و نیز خاورمیانه در این 
مناطق رشد سریع سفرهای گردشگری خروجی دیده می شود.  با این حال 
اروپا همچنان مهم ترین مبدا سفرهای گردشگری خروجی است که نیمی از 
سفرهای گردشگری بین المللی را به خود اختصاص می دهد. اما از سوی دیگر 
سهم آسیا و اقیانوسیه نیز به سرعت در حال افزایش است. هم اکنون از هر چهار 

سفر مبدا یک سفر از این مناطق است.

  پرهزینه ترین گردشگران
طبق این گزارش، چین کماکان نخستین کشوری است که گردشگران آن 
بیشترین میزان هزینه را برای ســفرهای خود صرف می کنند. هزینه های 
گردشگران آمریکایی که دومین مبدا بزرگ سفرهای خروجی است با رسیدن 
به ۱3 میلیارد دالر نسبت به سال 20۱۶ رشد ۹ درصدی داشته است. میزان 
هزینه گردشگران روس در ســفرهای خروجی خود با افزایش 30 درصدی 
روبه رو بوده  که پس از بهبود میزان تقاضا برای سفرهای خروجی ایجاد شده 
است و اکنون این کشور در رده هشــتم پرهزینه ترین گردشگران قرار دارد. 
به طور کلی همه ۱0 کشور نخست این فهرست نیز با رشد قابل توجهی روبه رو 
بوده اند. اما زمانی که موضوع مهم ترین کشورهای جذب گردشگر در جهان را 
مطرح می کنیم ابتدا باید هم مساله تعداد سفرهای ورودی و نیز مبحث میزان 

درآمد از گردشگری بین المللی را مورد بررسی قرار دهیم.
از ۱0 مقصد برتر، 7 مقصد جزو ۱0 نام باالی فهرســت باالترین ســفرهای 
ورودی و میزان درآمد از توریســم بین المللی قرار دارند. این در حالی است 
که تفاوت هایی در نوع گردشگران جذب شده و مدت اقامت آنها توسط این 
کشورها دیده می شود. در سال 20۱7 چهار مقصد از این فهرست در شاخص 
درآمد حاصل از گردشگری بین المللی و سه مقصد دیگر نیز بر اساس تعداد 
سفرهای ورودی در فهرست مربوطه رشد داشته اند. فرانسه با اختالف نسبتا 
قابل توجهی در صدر فهرست پرطرفدارترین مقاصد گردشگری در جهان قرار 
دارد و در سال 20۱7 نیز در این زمینه حدود 5 درصد رشد داشته است. اسپانیا 
در تعداد سفرهای ورودی با یک پله صعود به جایگاه دوم و در شاخص درآمد 
حاصل در جایگاه دوم باقی مانده اســت تا به عنوان دومین مقصد پرطرفدار 
گردشگری در جهان شناخته شود. ژاپن پس از ۶ سال مداوم رشد توانسته 
است تا در بحث درآمد به جمع ۱0 مقصد برتر گردشگران بپیوندد. تغییر در 
جایگاه ۱0 مقصد برتر گردشــگری عمدتا به دلیل افول جایگاه چین از رده 

پنجم به دوازدهم است.
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دنیای اقتصاد
گـــزارش
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معرفی کشورهای دارای پرسرعت ترین اینترنت
دسترسی به اینترنت پرسرعت امروز به یک ضرورت مبدل شده و میلیاردها نفر در سراسر جهان برای انجام امور 

مختلف شخصی و حرفه ای به دنیای مجازی متصل می شوند.
به گزارش یواس نیوز، گزارش تازه ای که توســط موسسه Akamai منتشر شده نشان می دهد که متوسط 
سرعت اتصال به اینترنت در جهان در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ به ۷.۲ مگابیت در ثانیه رسیده که نسبت به 

مدت مشابه در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.
 بر طبق همین گزارش نیمی از ۱۰ کشــور برتر جهان در زمینه ســرعت اتصال به اینترنت در اروپا قرار دارند، 

چهار تای آنها در منطقه آسیا – اقیانوسیه هستند و یکی از آنها هم در قاره آمریکا واقع است.
رتبه اول این فهرست کشور کره جنوبی است که متوسط سرعت اینترنت در آن به ۲۸.۶ مگابیت در ثانیه می رسد که نسبت 

به سال ۲۰۱۶ حدود ۱.۷ درصد کاهش نشان می دهد. حدود ۴۰ درصد از جمعیت این کشور با سرعتی باالتر از ۲۵ مگابیت در ثانیه به 
اینترنت متصل می شوند. این در حالی است که تنها ۱۲ درصد از جمعیت جهان به چنین اینترنت باکیفیتی دسترسی دارند. رتبه دوم این فهرست 
متعلق به نروژ است که متوسط سرعت اتصال به اینترنت در آن ۲۳.۵ مگابیت در ثانیه است که نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰ درصد افزایش نشان 

می دهد. رتبه سوم نیز مربوط به سوئد با متوسط سرعت اتصال ۲۲.۵ مگابیت در ثانیه و افزایش سرعت ۹.۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۶ است.

ISFAHAN
N E W S

شخصی که استارتاپی 
را راه انــدازی می کند 
یعنــی محصــول یــا 
خدمــات جدیــدی را 
معرفــی می کنــد که 
نمونــه  آن قبــا در 
بــازار وجود نداشــته 
است. ســپس باید اســتراتژی مورد 
نظر خــود را برای فروش مشــخص 
کند. ســرمایه گذاران نیــز پیش از 
آغاز همکاری باید گــزارش دقیقی 
از ارزیابی مالی اســتارتاپ دریافت 
کنند درنتیجه بنیان گذار استارتاپ 
باید آشنایی نسبی با امور حسابداری 
داشته باشد. به همین دلیل بسیاری 
از اســتارتاپ ها کار خود را از مراکز 
شــتابدهی آغاز می کنند تا در مورد 
این مســایل به آن ها آموزش دهند. 
اما هر استارتاپی حتی پیش از ورود 
به مراکز شتابدهنده نیز باید جزییات 
دقیق و ارزش کار خود را بسنجد زیرا 
همان طور که می دانید هر استارتاپی 
نمی تواند به مراکز شــتابدهنده وارد 
شود و باید ابتدا از طرف کارشناسان 
ارزیابی شــود. در ادامــه  این مقاله  
بــه معرفی بیشــتر پیشــنیازهایی 
می پردازیــم کــه بــرای راه اندازی 

استارتاپ الزم هستند.

  ۱- جدی گرفتن محاسبات
زمانی که صحبــت از راه اندازی یک 
کســب وکار به میان می آیــد، علم 
ریاضــی یکــی از مهم تریــن پیش 
نیازهای آن است. راه های زیادی برای 
تامین سرمایه  استارتاپ وجود دارد 
که هیچکدام مشابه نیستند. گرفتن 
وام بانکی شاید مشکات مالی اولیه 

را حل کند اما وام بانکی نیز به حساب 
و کتاب و وثیقه نیاز دارد.

از طرفی اگر بتوانیــد دیگران را قانع 
کنید که ایده  خوبــی دارید و درآمد 
خوبی از آن کســب خواهیــد کرد، 
می توانید نظر مثبت سرمایه گذار را 
جلب کنید. مهم نیست برای جذب 
سرمایه  اســتارتاپ خود چه هدفی 
دارید مهم این است که هدف و بودجه  
مورد نظر خــود را مشــخص کرده 
باشــید. به همین دلیل بهتر است با 
علم ریاضی آشنایی نســبی داشته 
باشید. برای کســب اطاعات بیشتر 
نیز می توانید از یک مربی یا مشــاور 

کمک بگیرید.

  ۲- از معلم یا مشــاور کمک 
بگیرید

تجربه نداشــتن در کســب وکار به 
معنای عدم توانایی در راه اندازی آن 
نیست اما به این معنا است که داشتن 
یک مشاور یا مربی بیش از هر چیزی 
اهمیــت دارد. درســت مانند دوران 
مدرسه و دانشگاه بهترین مشاور نیز 
شخصی است که با موانع و مشکات 

شما آشنایی داشته باشد.
همچنیــن مشــاور مورد نظــر باید 
دانش عمومی در صنعت کاری شما 
داشته باشد تا بتواند فضاهای خالی 
مهارتی مانند دانش مالی را پر کند. 
بهترین مشاور کسی است که جلوی 
اشــتباهات بزرگ اعضای استارتاپ 

را بگیرد.

  ۳- از قوانین پیروی کنید
پیــروی از قوانین در تمــام مراحل 
زندگــی الزم اســت امــا زمانی که 

صحبــت از راه اندازی اســتارتاپ به 
میــان می آید این موضــوع اهمیت 
بیشــتری پیــدا می کنــد. انتخاب 
ســاختار حقوقی برای کسب وکار از 
اولین گام های راه اندازی اســتارتاپ 

است و تاثیر زیادی روی عواملی مانند 
مالیات، مسئولیت ها و سایر جنبه های 
کسب وکار می گذارد. به عنوان مثال 
شــرکتی با مســئولیت های محدود 
یکی از رایج ترین انواع کسب وکارها 

اســت؛ زیرا انعطاف پذیــری زیادی 
دارد و در عین حال مســئولیت های 
ســنگینی برای صاحب کسب وکار 
نــدارد. درنتیجه صحبــت کردن با 
یک وکیل متخصص در امور مربوط 
بــه کســب وکار و مشــاوره گرفتن 
از او بهتریــن راه بــرای جلوگیری 
از مشــکات حقوقــی اســت. مهم 
نیســت در چه زمینه ای مشغول به 
کار هســتید مهم این است که تمام 
مسائل حقوقی باید تحت نظر وکیل 

متخصص باشد.

  4- مطالعه کنید
مطالعــه بخــش جدایی ناپذیــر 
کســب وکار اســت. به عنوان مثال 
اســتارتاپی کــه می خواهــد طرح 
کسب وکار خود را به سرمایه گذاران 
توضیح دهیــد باید در مــورد بازار و 
نیازمندی هــای آن به طــور کامل 
تحقیق کــرده باشــد. مطمئنا هیچ 

کارآفرینی دلــش نمی خواهد بعد از 
ارایه  محصول و خدمات بــه بازار با 
رفتار سرد و عدم رضایت مشتری ها 

روبه رو شود.
بســیاری از مــردم فکــر می کنند 
تحقیقات بازار به یک تحقیق ســاده 
نیاز دارد در صورتی که عوامل زیادی 
در ایــن کار دخیل هســتند. تعیین 
اندازه  بــازار، شناســایی محصول و 
خدمات مشابه و عاقه  مردم نسبت 
بــه محصــول عواملی هســتند که 
موفقیت محصول را در بازار تضمین 

می کنند.
نتیجه  یکی از مطالعات نشــان داده 
اســت بیش از نیمی از کسب وکارها 
تنها پنــج ســال بعــد از راه اندازی 
شکســت می خورند. بنابراین بعد از 
پیدا کردن ایده  جدید ســریع دست 
به کار نشوید. ابتدا پیش نیازهای آن 
را برطرف کنید تا عملکرد بهتری در 

بازار داشته باشید.

قدم به قدم پیش بروید؛

پیش نیازهای راه اندازی استارتاپ

صحبت کردن با یک 
وکیل متخصص در امور 

مربوط به کسب وکار 
و مشاوره گرفتن از 
او بهترین راه برای 

جلوگیری از مشکالت 
حقوقی است. مهم 

نیست در چه زمینه ای 
مشغول به کار هستید 

مهم این است که 
تمام مسایل حقوقی 
باید تحت نظر وکیل 

متخصص باشد.

 برای راه اندازی کسب وکار بهتر است عجله نکنید، قدم های درست و حساب شده بردارید و 
از متخصصان مشاوره بگیرید تا شانس موفقیت استارتاپ بیشتر شود.

داشــتن یک ایده  جدید و بزرگ تنها آغاز راه پر پیچ و خم راه اندازی یک کسب وکار است. 
به عنوان مثال اگر ایده را روز اول دانشگاه در نظر بگیریم، اولین دالری که از آن درآمد کسب 
می کنید معادل فارغ التحصیلی است. زندگی بخشیدن به یک استارتاپ و به موفقیت رساندن 
آن ساده نیست و باید ابتدا پیش نیازهای آن برطرف شــود. معموال اولین قدم ها با بررسی و 
تجزیه و تحلیل بازار و پتانسیل آن برای پذیرش محصول جدید آغاز می شود. سپس با بررسی 
رقبا، عملکرد آن ها و تحقیق در مورد اینکه آیا کسب وکار می تواند عملکرد بهتری داشته باشد 

یا خیر، ادامه پیدا می کند.

منبع: معیشت
یـــادداشت
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تــــازه هـــا

سیتروئن c۳ ؛ متفاوت ترین هاچ بک بازار ایران 

،،

بسیاری از مردم فکر می کنند
 تحقیقات بازار به یک تحقیق ساده

 نیاز دارد در صورتی که عوامل زیادی در 
این کار دخیل هستند. تعین اندازه بازار، 

شناسایی محصول و خدمات مشابه و 
عالقه  مردم نسبت به محصول عواملی 
هستند که موفقیت محصول را در بازار 

تضمین می کنند.

سیتروئن C۳ در حال حاضر در سومین نسل خود وارد بازار می شود که در سال 
۲0۱6 معرفی شد. در مقایسه با نسل قبلی، C۳ یک تحول کامال اساسی را تجربه 
کرده و در همه زوایا، خودرویی متحول شده است. نمای جلو سیتروئن C۳ از 
سیتروئن C4 کاکتوس کمک گرفته شده و مهم ترین ویژگی آن در نمای جلو، 

چراغ های کشیده جلو، کاپوت و سپر جلو بزرگ است. 
در زیر چراغ های اصلی جلو و بر روی سپر، دو چراغ گرد بزرگ دیده می شود که نقش چراغ 
نورباال را دارند. در نمای عقب، چراغ های گرد به همراه بخش پاستیکی در زیر سپر عقب 
جلب توجه می کنند. اما شاید مهم ترین بخش طراحی سیتروئن C۳ را بتوان در نمای 
جانبی جســت وجو کرد. اگر از کنار به این خودرو نگاه کنیم، متوجه چند ویژگی عمده 
می شویم؛ اول استفاده از پاستیک در فریم پنجره ها، بر روی درها و گلگیرها، و رینگ های 
زیبا و در نهایت رنگ جالب سقف. سیتروئن برای رنگ آمیزی بدنه C۳ از ترکیب رنگ ها 
استفاده کرده و این امکان را فراهم کرده تا خریداران رنگ متفاوتی از بدنه را برای سقف 
سفارش دهند. البته این رنگ در بخش های کوچک دیگری همچون آینه های جانبی هم به 
کار می رود. در مجموع، ۳۶ ترکیب رنگ متفاوت برای بدنه سیتروئن C۳ در دسترس است.

C۳ تجربه رانندگی با سیتروئن  
این هاچبک پر سر و صدای فرانسوی ، توسط سایپا دور اول پیش فروش آن در 
کمتر از ۳۰ دقیقه تکمیل گردید . از بیرون که به سیتروئن C۳ نگاه می کنیم یک 
ماشین هاچبک با چهره متفاوتی می بینیم که استایل خاص و اروپایی سیتروئن 
در آن پیاده شده و خبر از ذات چموش نهفته در C۳ می دهد . در داخل کابین آن 
که قرار می گیریم نخستین نکته مثبت دید باز اطراف و تسلط به محیط است اما به 
علت ضخیم بودن ستون  دید عقب کمی دشوار است و نکته مثبت دیگر موقعیت 
قرارگیری خوب راننده و تسلط به پدال ها ، فرمان ، دنده و ادوات می باشد . زمانی که 
 پیشرانه THP۱۶۵  و  استارت می زنیم کم صدا و بدون لرزش در حالت درجا کار 
می کند و نکته جالب در مورد این خودرو عرضه آن با این پیشرانه تنها در ایران است 

که نکات مثبت و منفی را به وجود آورده است . 
شروع به حرکت می کنیم شتابگیری عالی و کشش خوب و هماهنگی بین موتور 
و گیربکس نخستین مواردی است که حس می شوند و لمس سرعت ۲۰۰ کیلومتر در 

ساعت به آسانی از دیگر جذابیت های آن به شمار می رود . 
در بخش تعلیق ، تقسیم وزن و پلتفرم به منظور اســتفاده از موتور THP۱۶۵ درون 
سینه سیتروئن C۳ تغییر خاصی صورت نگرفته و این پیشرانه پر قدرت با وزن زیر ۱۰۰۰ 
کیلوگرم باعث شده تا وزن قرار گرفته بر روی اکسل جلو افزایش یابد ، تعادل وزنی بین 
قسمت جلو و عقب وجود نداشته باشد و آرایش سیستم تعلیق برای رها کردن ۱۶۳ اسب 
بخار قدرت کافی نیست به همین منظور زمانی که با سرعت باال وارد پیچ می شویم تعادل 
عقب تا حدودی از بین می رود و لیز می خورد و به علت وزن سبک در مانور های ناگهانی 
چرخ عقب در اصاح مانند پر کاه از زمین بلند می شود اما در کل هندلینگ مناسب ارزیابی 
می شود ؛ در کشور های اروپایی قویترین پیشرانه عرضه شده برای این خودرو۱.۲ لیتری 
توربو است که تمام این ویژگی های فنی درخور آن است و هندلینگ ، پایداری ، ایمنی ، 
نیرو ایستایی و ... آن تمام استانداردها را پاس می کند اما با پیشرانه THP۱۶۵ در مواقع 
ناگهانی و ضروری اگر مهارت و تجربه کافی در رانندگی نداشته باشید می تواند حادثه 

آفرین شود .

C۳ طراحی داخلی سیتروئن  
 سیتروئن برای طراحی کابین C۳ از زبان طراحی جدید خود استفاده کرده و در داخل 
کابین آن از المان های طراحی خاص C۳ استفاده کرده است. متریال به کار رفته در کابین 
این خودرو فرانسوی، ترکیبی از چوب، پارچه و پاستیک خشک است که شاید استفاده از 
پاستیک سخت کمی آزاردهنده باشد. بسیاری از المان های کابین C۳ بر اساس اشکال 
۴ گوشه طراحی شده اند از جمله دریچه های ورودی هوا، کلیدها و دستگیره ها. در مرکز 
داشبورد یک نمایشگر ۷ اینچی قرار دارد که دسترسی به آن برای راننده آسان است. فضای 
در نظر گرفته شده برای سرنشینان کافی به نظر می رسد و برای نشستن ۲ سرنشین در 

بخش عقب خودرو، فضای کافی وجود دارد. 

   امکانات و تجهیزات رفاهی 
 سیتروئن آپشن های فراوانی را برای C۳ در نظر گرفته و خوشبختانه در یکی از فول ترین 
نسخه ها در ایران تولید و عرضه می شود. از مهم ترین تجهیزات در نظر گرفته شده برای این 
خودرو می توانیم به سیستم های ترمز ABS، EBD، ESP، ASR و EBA، سیستم 
کمکی حرکت در سرباالیی HVAC، کیسه هوای راننده، سرنشین جلو، جانبی و پرده ای، 
چراغ دیایت، دوربین و سنسور پارک عقب، کروز کنترل و سیستم ورود و روشن و خاموش 

کردن موتور بدون کلید )KeyLess( اشاره کنیم.

   مشخصات فنی
 سیتروئن چندین موتور مختلف را برای هاچبک داغ خود در نظر گرفته است. خوشبختانه 
سایپا از قدرتمندترین موتور برای بازار ایران بهره گرفته که این پیشرانه در پژو ۲۰۰۸ هم 
مورد استفاده قرار گرفته است. موتور ۱.۶ لیتری ۴ سیلندر با پرخوران توربوشارژر تغذیه 
می شود و قادر است قدرتی معادل ۱۶۳ اســب بخار و گشتاوری برابر با ۲۴۰ نیوتن متر 
تولید کند. این قدرت برای خودرویی با این ابعاد کاما کافی است و با همراهی جعبه دنده 

اتوماتیک از نوع EAT۶، شتاب بسیار خوبی را برای C۳ به ارمغان می آورد.
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They had to look out all the time. One of 
the defensive possibilities was to look out 
the attacks of enemies. Observation of 
hostile mobilities was very vital for them. 
Towns were protected by strong high 
walls and towers. Construction of very 
high minarets helped them to look out and 
observe hostile mobility. We would like to 
introduce you some of these minarets.

Menar-e Junban
The historic mausoleum called Menar-e 
junban (The Shaking Minaret) from the 
Mongol period and 6 km to the west of 
Esfahan, consists of the tombstone of 
Amu Abdullah Karladani (bearing the 
date 1316 AD) and two shaking minarets 
each soaring high on either side of the 
mausoleum Ivan, as the main attraction of 
the place. If you climb up the very narrow 
stairway to the top of one of these minarets 
and lean hard against the wall it will start 
to sway back and forth, and so will its 
twin, and the whole ivan, decorated with 
polygonal azure tiles. Although by no 
means unique in this respect, the Shaking 
Minarets of Esfahan are probably the most 
famous of their kind. The site is open from8 
AM to 5 PM.

Oshtorjan Jam’e Mosque and 
Minarets
There is a magnificent 14th-century 

mosque in Oshtorjan village 30 km to 
the southwest of Esfahan, by the same 
name, which also has shaking minarets 
like the twin shaking minarets (above), 
which were certainly built by the same 
architect (Fakhrod-Din Oshtorjani). 
However, two- thirds of these minarets 
have now disappeared on the portal. 
Inside the mosque, its mihrab, and 
northern Ivan, a number of inscriptions 
and tablets have been placed, giving 
the names of owners, architect, the first 
four caliphs, as well as the master tile  
workers.

Sareban Minaret
Sareban (Camel Driver) Minaret rising 54 
m above the ground, and attracting your 
attention even 200 meters further on, is 
located in the north of Jubareh (Jewish 
ghetto) of Esfahan and is one of the most 
beautiful Seljuk structures. A flight of 135 
steps runs through the minaret to the top, 
and three inscription bands in Kuffic and 
Thulth calligraphy on an enameled tile 
background. Adorn it externally. Built 
somewhere between 1130-1155 AD, it is 
beautifully decorated with mosaics and 
brick works and the whole town can easily 
be seen from its highest levels.

Barsian Minaret and mosque
A Seljuk monument dating back to 
1097 AD, the mosque has a 35m high 
minaret and a brick copula of 1421 AD. 
Twelfth- century brick masonry reaches 
its perfection in this building that was 
completed during the reign of Sultan 
Borkyaregh, the older son of Malak shah, 
who had shifted the Iranian capital to 
Esfahan.

Sin Minaret and Mosque
Twenty-four km to the north of Esfahan, 

it is a Seljuk monument and was built 
by Mohammad ibn-e Hossein (1131 
AD). According to an inscription frieze. 
The minaret of the mosque, its exquisite 
cupola, stalactite and brick and stucco 
decorations, were built by Abughaleb 
Yahya three years later, according to an 
inscription of the same date.

Ali Minaret and Mosque
The 40-m high minaret and Ali Mosque, 
both of Seljuk period (probably of 
13th century AD), are located in the 
northeastern part of the town, near Qiam 
Square. It is built entirely of brick and bears 
four inscription friezes in Kuffic , one of 
which is in brick the rest in enameled blue 
tiles. The mosque itself has been repaired 
more than once during the Safavid period 
(1522 AD). The portal inscription is in 
Thulth calligraphy by od- Din Tabrizi 
totally in gold characters. Its architecture, 
superb ornamentation, numerous ivans, 
impressive prayer hall, brick cupola with 
stalactite decorations inside, beautiful 
tile works, and versatile styles used in 
its inscriptions, make it one of the most 
important and rarest monuments of 
Esfahan.

Domenar-e Dar oz-Ziafeh
Domaner-e Dar ox-Ziafeh (literally 
meaning the two Minarets of the Reception 
Hall) are two beautiful minarets of baked 
brick decorated with stalactites of colorful 
mosaic tiles surmounted by a covering 
of turquoise tiles on a checkered brick 
background, standing on either side of a 
portal.
A few words of their half – demolished 
inscriptions can still be read. As the name 
indicates The minarets seem to have been 
part of a much grander structure belonging 
to a certain ruler of the 14 the century.

Isfahan:City of Historic 
Minarets

Meydan Mosque: Among 
Most Important Historical 
Buildings in Kashan

The Meydan Mosque, counting among the most 
famous of Kashan’s monuments, was built in 1461 
during the reign of Jahan Shah Qara-Quyunlu. It was 
created to commemorate his return from hajj.
In its heyday, the mosque was an imposing structure 
with lofty eivans, an impressive domed sanctuary, 
a vast courtyard, prayer halls, and a howz-khaneh 
(a basement chamber) with a pool more than 3 m 
deep. Most of this splendid building was, however, 
destroyed and is still in decay despite repeated 
repairs. Currently, only the mosque’s impressive 
portal hints at its former grandeur.
In ancient times, the mosque Occupied a strategic 
position in the vicinity of one of the city gates, in front 
of the bazaar and historical Stone Square (Meydan-e 
Sang), from which the mosque gained Its name. This 
position was the main reason for the remarkable 
importance of the building as a place of religious and 
social gatherings. It is no surprise that it features a 
significant number of Farmans (royal orders), carved 
both in plaster and stone.
 A remarkable chronology emerges from study of 
these inscriptions, which concern details of public 
instructions and social affairs from the 15th to the 
18th centuries. These orders belong to the Qara-
Quyunlu, Safavid, and Qajar rulers, and deal with a 
wide range of subjects including the sale of goods and 
foodstuff at reasonable prices, the welfare of farmers 
and the importance of their work, the eradication of 
heresy and cruelty, as well as the prohibition of illegal 
acts, gambling, and the sale of hemp-juice. Carved on 
the portal and corridor walls, these sixteen orders 
yield historical material outstanding importance.

Isfahan Traditional Hotel

As the name suggests, this hotel offers tourists an insight 
into everyday elite living during the Safavid and Qajar eras. 
The hotel is housed in two adjoining Qajar mansions that 
have been masterfully restored by skilled craftsmen from 
around Isfahan and Yazd and painted in bright blues and 
ochre. It uses symbolic Iranian architectural elements 
like low vaulted corridors, two central courtyards, and an 
entrance from a busy market.
The hotel offers an internet café, a secure parking area for 
guests, and a cab calling service.
Rooms:The hotel is relatively small, with only 16 rooms – 
but this means that service is much more attentive, and the 
place does not get very crowded. 
Rooms come in different sizes – 10 Standard Double 
Rooms, 5 Regular Suites, and one VIP Suite. All rooms 
are spacious, with individual air conditioning, satellite 
television, pay-per-view movies, DVD players, 
refrigerators, direct landlines, and electric tea makers. Not 
all rooms have attached baths. Only the Suites do. 
Dining:Not surprisingly, the hotel contains a restaurant 
that is really popular even with tourists who are not staying 
at the hotel. It serves delectable local and international 
dishes and can seat up to 120 guests at a time.

 Bagh-e Ghalandarhra Alley, off Hakim Street, Isfahan
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The majority of Isfahan’s people 
lived under the painful pressure 
of so-called rulers. They were 
worried about their lives, 
relatives, and properties. They 
had to defend themselves through 
various possible methods and 
procedures.

Isfahan; capital 
of ecotourism 
residences in 
Iran

Isfahan has taken the first 
place in having numerous 
ecotourism residences in 
Iran as it has more than 
270 active ecotourism 
residences.
 “One of the important 
events that gained 
attention in recent 
years, is the balanced 
development of creating 
ecotourism residences 
in different areas of the 
province specially in 
counties like Golpayegan; 
as it has sustainable 
tourism capacities and 
many historical-cultural 
monuments,” the head 
of Isfahan’s cultural 
heritage, handicrafts, and 
tourism organization said.
Saying that most of the 
private sector investors 
will enter into the field 
of creating ecotourism 
residences, he said: 
“Considering the tourism 
capacity of Golpayegan, 
tourism development and 
increasing the capacity of 
ecotourism residences 
are the priorities of 
Isfahan’s cultural heritage 
organization. The cultural 
heritage organization 
provides special facilities 
in this field, especially in 
rural areas.”
“One of the characteristics 
of Golpayegan is 
the historicity and 
archeology of petroglyphs 
dicovered there, which 
are located in Kucheri 
and Gharghab area. A 
significant number of 
Iranian central plateau’s 
petroglyphs, which are 
among the historical 
valuable monuments, are 
sparsely distributed in 
different areas. However, 
Golpayegan county has 
the most distinctive 
petroglyphs in terms 
of number and variety,” 
Allahyari said.
 Shoja Nezam House in 
Golpayegan County, Seifi 
house in Saeed Abad 
village, Majidi house in 
Gharghab village, Sara-
ye Karbalai Fereydun in 
Hassan Hafez area are 
among Goplayegan’s 
ecotourism houses,” he 
added.
“By considering the 
capacities and potentials 
of the counties in our 
province, especially in 
Golpayegan, brand and 
event creating will be the 
most important actions in 
this regard. It is necessary 
to create events to identify 
the capacities, and 
introduce the brands and 
capacities based on the 
created events,” He said.
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Isfahan Museums Address IRR
Chrhel Sotun Imam Hossein Square,  

Isfahan,Isfahan Province
200000

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

200000

Imam Mosque Imam square , Isfahan , 
Isfahan Province

200000

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

200000

Decorative Arts Museum Ostandari Street Isfahan , 
Isfahan Province

150000

tourism
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sepahantourism.ir
Around The World 

  At A Glance



While you might feel your business is down on its luck, 
there's a chance you're neglecting a major issue – other 
than luck – that's causing your woes. Whether you're 
feeling the effects of cash flow problems or losing 
your top employees, there are abundant potential 
causes for your startup's struggles. Understanding the 
problems plaguing your company and fixing them in a 
timely manner can be the difference between finding 
success and going out of business.
We turned to experts for advice on how to diagnose 
the core issues and turn your struggling startup into a 
successful business.

1. Review customer pain points.
Failing to fill a customer need is one of the biggest 
reasons startups fail. A phenomenal product means 
nothing if customers aren't willing to pay for it. The 
best way to figure out if you're a solution to a customer 
need is to speak with them. You won't help your core 
customer group by sitting in your office and making 
minor product tweaks in hopes of a breakthrough. 
"Step away from your laptop," said Jemal Swoboda, 
CEO of Dabble. "So often we think we can sit there and 
solve our problems and work our way out of a hole by 
firing off emails and building tech. Get out from behind 
your laptop. Go talk to your customers." 
For Dabble, an online platform designed to help people 
attend and host local classes and events, getting out 
and speaking to customers, event hosts and teachers 
proved extremely valuable. Swoboda found that 
Dabble needed to spend more time catering to its most 
popular teachers and classes to better suit customer 
needs.
By speaking to your customers, you'll discover exactly 
what they need from products or services. Then you 
should tailor the product or service to what they want, 
not what you imagined as your original idea. Speaking 
to different parties, especially your customers, gives 
you a better chance of gaining clients and turning 
initial buyers into loyal consumers.

2. Get creative with cash flow.
Cash flow problems are easy to diagnose. If you don't 
have enough cash on hand to pay for expenses, you 
have a cash flow issue. This is a mistake of many 
startups, which either don't understand how to budget 
properly or grow too quickly for their cash flow needs.
"They simply don't prioritize what truly matters at 
each successive phase of the journey – from ideation 
through development to launch and scale," said 
Reagan Pollock, an experienced entrepreneur 
currently serving as the marketing director for 
Creative Balloons Mfg. Inc. "Cash is more than king. 
Cash is life to a startup."

With cash flow being one of the most important 
considerations for any startup, your business should 
look at all the ways you can cut expenses and increase 
sources of cash inflow.
"If you are a business owner, I would recommend 
paying attention to unnecessary expenses 
and cutting them when cash flow is a problem," 
said Deborah Sweeney, CEO of MyCorporation. 
"Think subscriptions, coffee for the office – even 
extra workplace perks can be cut back during cash 
crunches."
When it comes to increasing cash inflow, you 
might have to get a little more creative. Swoboda, 
for example, turned to Uber and Lyft during tough 
financial times to generate money for himself, which 
allowed any extra money created by Dabble to stay 
within the company. With his business in mind, 
Swoboda actually uses those car rides to spread the 
word about Dabble. When riders ask him what he does 
for a living, he brings up Dabble and comes prepared to 
turn interested riders into customers. 
"I've got a little postcard with a promo code, so I can 
track people that are actually converting from the back 
of my car," Swoboda said. "I don't have an exact count, 
but it's a pretty high conversion rate."
You don't need to drive for Uber and Lyft, but creative 
thinking like Swoboda's can be the difference between 
getting the customers you need to grow your business 
and your startup running out of money.

3. Know when to take a break.
"Making this company a success is currently my No. 
1 priority," said Pete Ghiorse, co-founder and CEO 
of GiveTide, a business making it easier to donate to 
charity. "But I know myself well enough to understand 
that sometimes I just need to watch a movie instead of 
working."

You need to take time for yourself. It might seem 
impossible, given the countless tasks on your plate, 
but taking a step back from the daily grind can help 
you better understand why you started the business 
in the first place.
"There are tons of very smart people who work very 
long hours who never take a break," Ghiorse said. 
"That might work for them, but I'm not convinced that 
IQ times hours worked equals success."This doesn't 
mean you need to take a three-month vacation, but 
giving yourself time to unwind can lead to clearer 
thoughts and more energy to tackle the challenges 
facing your business. 

4. Get help from experts.
It takes a team to build a successful startup. Instead of 
going at things alone, get advice from industry experts, 
consider outsourcing certain tasks, and surround 
yourself with a qualified staff. These different parties 
not only take some of the workload off your shoulders, 
but also provide a fresh perspective on how to handle 
problems and set reasonable goals. Jane Muir, a 
business attorney, believes overconfidence is a key 
reason why startups begin to struggle. Speaking 
with experts and staff members can help you turn 
confidence into an actionable plan to achieve success.
When it comes to turning around your struggling 
startup, there's no immediate fix. It takes patience 
and work, but if you focus on your customers and 
lean on experts, you don't have to give up on your 
entrepreneurial dream. Sometimes, however, the 
process reveals that this business venture isn't 
going to be the one that finds success."Righting the 
ship is also acknowledging when it's OK to get off 
the ship," Swoboda said. "To the extent that you can, 
understanding when it's time to walk away is pretty 
useful." 
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 Director General of Isfahan Customs 
Administration Assadollah Ahmadi 
Vanhari said on Wednesday that 
exports from the province have 
increased by 24 percent in first five 
months of the year in comparison with 
the same period the previous year.
He said in the five-month period, 883 
items weighing 2.198 million tons 
were exported to 93 countries.The 
exported goods were worth 925.341 
million dollars. The figure registered 
a percent rise in weight and a 50 
percent increase in value compared 
to the corresponding period last 
year.He said that the exported goods 
included steel worth 346 million 
dollars, petrochemicals worth 176 
million dollars, carpets worth 92 

million dollars. The main importers 
of the exported goods were Iraq with 
233 million dollars or 25 percent, 
Afghanistan with 142 million dollars 
or 15 percent, the United Arab Emirates 
with 116 million dollars or 13 percent, 
and Pakistan with 83 million dollars 
or 9 percent.Vanhari said 25,361 tons 
of commodities valued at 120.611 
million dollars were imported to 
Isfahan in the same period, showing 
a 35 percent decrease in weight and 
33 percent in value in comparison 
with the same period last year. The 
most important goods imported to the 
province were mechanical machinery 
with 38 percent, electrical machinery 
with 15 percent and auto spare parts 
with 6 percent.

Iran, China trade 
reaches almost $20 
b in H1: Chinese 
envoy
Chinese ambassador to 
Iran Pang Sen said that 
the trading turnover 
between Iran and China 
has reached 19.66$ 
billion in the first half 
of 2018 which shows 
a 2.2 percent increase 
compared to the same 
period last year.
He made the remarks 
Wednesday in ‘the 
2nd conference on 
the prospects of 
developing Iran-
China relations’ press 
conference in Tehran.
The envoy went on to 
say that China’s import 
from Iran has increased 
by 22.7 percent 
reaching 11.26$ billion 
while export to Iran 
has experienced a 
4.8 percent decrease, 
reaching 8.4$ billion.
Elsewhere he touched 
upon the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), saying 
that all remaining 
signatory states should 
try hard to preserve 
the pact. China is 
in contact with all 
signatory countries 
and continues talks to 
save the agreement, he 
stressed.
China has clear and 
normal cooperation 
with Iran in different 
economic and trading 
domains, Pang Sen said, 
adding that this level 
of cooperation should 
be preserved since 
nor it is in contrast to 
China’s international 
commitments and UN 
resolutions neither 
it harms national 
interests of other 
countries.
Elsewhere he referred 
to potentials of tourism 
industry, saying that 
China’s embassy in 
Tehran has issued 
some 111 visas for 
Iranian nationals in 
2017 which shows an 
8.8 percent increase 
compared to the year 
before.
The one-day 
conference is held 
in two specialized 
panels of tourism and 
trading where experts 
discuss various issues 
including banking 
relations, joint 
industrial investments, 
attracting tourists, 
creating market for 
Iranian handicrafts in 
China and so on.
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Taking your startup from the brink of failure to 
a place of growth takes planning and help from 
others. Learn how to build your business up from 
a low point. When your startup struggles, it can be 
demoralizing. You turned your great idea into a 
business, and now it's barely staying above water. 
You're scrambling daily to pay the bills, and for the 
first time, your confidence is wavering. It's not easy 
to be an entrepreneur or small business owner. It 
takes hard work, dedication and a little bit of luck.

How a Struggling Startup Can Right the Ship

News
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Turkey Sees 'No Economic Risk' Amid 
Row with US
Turkey's Finance Minister Berat Albayrak said his government does 
not see a big risk to the country's economy and financial system, amid a 
diplomatic fall-out with the United States.
Albayrak's comments, published by Hurriyet newspaper on Wednesday, 
came after credit rating agency Moody's downgraded 20 Turkish financial 
institutions on Tuesday.
"We do not see a big risk about Turkey's economy and financial system," the 
minister was cited as saying when he was asked about the biggest risk for 2019.
He added that Turkey's net public debt and household debt were low and its financial system was very 
strong, Hurriyet reported.
"Our economy has strong fundamentals. The main point here is for us to examine what our deficiencies are … 
In this regard, we will realize the required structural reforms," he stated in the interview.

Tehran Asks Iraq to Receive 
Rial to Issue Visa for Iranian 
Pilgrims in Anti-Sanction Move
Iranian Ambassador to Baghdad Iraj Masjedi called on the Iraqi foreign 
ministry to replace dollar with Iran's national currency (rial) to issue 
visa for the country's pilgrims who are due to visit Iraq in Arbaeen 
ceremony, one of the currency swap moves Iran is making to counter the US 
sanctions.Masjedi's remarks, made in a meeting with Iraqi Foreign Minister 
Ibrahim al-Jafari in Baghdad on Wednesday, are in line with Iran's policies to 
confront the US sanctions after Washington's withdrawal from the 2015 nuclear deal.
During Arbaeen ceremony the 40th day after the martyrdom anniversary of Imam Hossein (AS), the third 
Shiite Imam, is commemorated. Jafari, for his part, praised Iran for remaining beside Iraq in hard times, 
specially in the war on the ISIL terrorist group, and underlined Baghdad's preparedness to cooperate and 
coordinate efforts with Iran to hold Arabaeen ceremony.

Exports from Isfahan up by %24

By speaking to your 
customers, you'll 
discover exactly 
what they need from 
products or services. 
Then you should tailor 
the product or service 
to what they want, not 
what you imagined 
as your original idea. 
Speaking to different 
parties, especially your 
customers, gives you a 
better chance of gaining 
clients and turning 
initial buyers into loyal 
consumers.

BY BENNETT CONLIN



Majlis Speaker 
Ali Larijani late 
Thursday lambasted 
US withdrawal 
from Iran nuclear 
deal, saying that the 
US move created 
i n t e r n a t i o n a l 
disorder.
A d d r e s s i n g 
a ceremony 
celebrating increase 
in output capacity of 
Qom West Asia Steel 
Production Company 
to 40 tons per month, 
he added that after 
US withdrawal from 
the JCPOA, European 
states recognized 
Iran’s right to do the 
same but they called 
on Iran to stay in the 
deal, as they would 
provide necessary 
economic conditions 
for the country.
Although Iran did not 
accept EU’s demands 
fully but it did not 
reject it either, he 
said, noting that the 
government did not 
ruled out the demand 
in order to avoid 
economic pressures 
on the public.
“Although we had 
doubt about EU’s 
capability in this 
respect, we put the 
issue on hold for 
months to think 
about necessary 
arrangements,” he 
said. 
“We aimed to use 
Iran’s diplomatic 
capacities and 
ease conditions for 
economic exchanges 
for the industrialists 
and producers,” he 
said, noting that they 
have given promises 
to Iran in the fields 
of banking, oil and 
production but it 
is not clear to what 
extent they will 
remain committed to 
their pledges.
Of course, the chance 
for talks with the 
Europeans should 
be seized, as the 
Supreme Leader has 
ordered to continue 
talks but “we can’t 
sit idle and wait for 
them.” 
Referring to the 
problems in the way 
of investment in the 
country, Larijani said 
that cumbersome 
regulations such 
as issuance of 
numerous circulars 
should be eliminated. 
He also appreciated 
the Qom governor 
general for 
c o m m i s s i o n i n g 
the biggest 
private steel sheet 
producing unit in the  
country.

“Enemies must know Persian Gulf is 
not a suitable place for their conflicts”
 Chief of General Staff of Iranian Armed Forces Major General 
Mohammad Hossein Bagheri has called the Persian Gulf a ‘home’ 
for Iranians, expressing the preparedness of Iranian armed 
forces to repel any attacks.
“Thanks to the presence of the Navy of Revolutionary Guards 
Corps (IRGC Navy), the enemies get nervous before they enter 
the Strait of Hormuz. They have acted in accordance with the 
international last since last year, otherwise they would have 
faced the IRGC Navy forces,” Major General Mohammad Hossein 
Bagheri said in the 21st National Gathering of Commanders, and 
Directors of IRGC Navy in the northwestern city of Mashhad .
Saying that the Persian Gulf is our ‘home and our homeland’ 
and the enemies are 'unwanted guests' there, he added that 
the armed forces of the Islamic Republic are ready to fight the 
enemies.“Enemies should know that the Persian Gulf is not a 
suitable place for war and conflict. Whenever an ignorant guy in 
the United States gives the order to start a war, as the [military]
experts have also said they are not capable of confronting the 
Islamic Republic of Iran,” Bagheri asserted.
Iraqi FM stresses strengthening of 
relations with Iran
Iraqi Foreign Minister Ibrahim al-Jafari stressed his country's 
determination to strengthen relations with the Islamic Republic 
of Iran.In a meeting on Wednesday with Iraj Masjedi, Iran's 
ambassador in Baghdad, Al-Jafari called for further expansion 
of relations between the two neighboring countries.
The Iraqi foreign minister stated during the meeting that the 
Islamic Republic of Iran's cooperation with Iraq during difficult 
conditions caused by the fight against terrorism, including ISIS, 
is unforgettable, which has led to the expansion of relations 
between the two neighboring countries.Al-Jafari, referring to 
his official invitation to Iran's Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif to visit Iraq, expressed hope that the visit would help 
further develop relations between the two countries.Iran's 
ambassador for his part pointed to the deep historical, political, 
and economic ties between the two neighboring countries, and 
thanked the Iraqi government and the people for their success 
in organizing the Arbaeen rituals last year.
Iran attorneys: US has no justification 
for its sanctions
On the third day of the court hearing for Iran's complaint about 
US sanctions in International Court of Justice in the Hague, the 
Iranian lawyers insisted Washington has no justifications for its 
claims.At the third oral hearing, Professor Allen Pall, a French 
lawyer of the Iranian delegation emphasized the destructive 
intentions of the US statesmen against the Iranian economy 
and people and explained the legal bases of Iran's complaint and 
the refusal of the US delegation to cite the 1955 Treaty of Amity.
Rejecting the US justifications for anti-Iranian sanctions 
as unacceptable citing some of the provisions of the treaty 
and similar records in other countries, he emphasized that, 
because of the dispute between the parties through unresolved 
diplomacy, the complaint has been referred to the International 
Court of Justice.He said the US justification for imposing 
sanctions under pretext of protecting its national security has 
no legal basis, referring to past conflicts and stressed that the 
military and paramilitary forces were the only source of threat 
to national security. 
He said that the case does not justify the resumption of sanctions 
to protect US national security.Iran's lawyer, referring to former 
US president Barak Obama who said the Iran Deal was in the 
interest of US national security, reminded the IAEA reports that 
verified Iran's commitment to its obligations 12 times.

Zarif slams Netanyahu for ‘shameless’ 
threat of ‘nuclear annihilation’ against Iran

Speaking during a ceremony at the Dimona nuclear 
arms facility in the Negev desert on Wednesday, 
Netanyahu had claimed that the occupying entity 
faces threats from near and far.
“Those who threaten to wipe us out put themselves 
in a similar danger, and in any event will not achieve 
their goal,” he said. “But our enemies know very 
well what Israel is capable of doing. They are 
familiar with our policy. Whoever tries to hurt us – 
we hurt them,” said Netanyahu.
Hours later, Zarif took to Twitter to respond to the 
hawkish Israeli premier’s highly aggressive threat, 
which came on the same day that the world nations 
were observing the International Day against 
Nuclear Tests.
“Iran, a country without nuclear weapons, is 
threatened with atomic annihilation by a 
warmonger standing next to an actual nuclear 
weapons factory,” tweeted the top Iranian 

diplomat, describing Netanyahu’s statements as 
“beyond shameless.”
Iran, a country without nuclear weapons, 
is threatened with atomic annihilation by a 
warmonger standing next to an actual nuclear 
weapons factory. Beyond shameless in the gall. pic.
twitter.com/MBoFac8Bvv
— Javad Zarif (@JZarif) August 2018 ,29
Israel is the only possessor of nuclear weapons in 
the Middle East, but its policy is to neither confirm 
nor deny that it has atomic bombs. The Tel Aviv 
regime is estimated to have 200 to 400 nuclear 
warheads in its arsenal.
Unlike Iran, the regime has refused to join the 
Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) -- whose 
aim is to prevent the spread of nuclear arms and 
weapons technology – in defiance of international 
pressure.
Marking the International Day against Nuclear 
Tests, Foreign Minister Zarif had earlier in the 
day slammed the Israeli regime and its stalwart 
supporter, the US, as the sole possessor of nuclear 
bombs in the region and the “sole user” of atomic 
weapons in the world, respectively.
“Let’s also remember that Iran has called for 
Nuclear Weapon Free Zone since 1974,” Zarif said 
in a tweet.
As world marks Int'l Day against Nuclear Tests, let's 
remember that only nuclear bombs in our region 

belong to Israel and the US; the former a habitual 
aggressor & the latter the sole user of nukes. Let's 
also remember that Iran has called for Nuclear 
Weapon Free Zone since 1974.
— Javad Zarif (@JZarif) August 2018 ,29
 Elsewhere in his comments, Netanyahu said the 
Israeli military will continue to target Iranian 
military advisers, who have been assisting the 
Syrian army in their battles against foreign-backed 
terrorists.
The Israeli military, Netanyahu said, "will continue 
acting with full determination and with full might 
against” what he called Iran’s attempts “to station 
forces and advanced weapons systems in Syria.”
Iran has no troops on the ground in Syria and its 
anti-terror advisory mission – like that of its ally 
Russia – comes at the request of the Damascus 
government.
Worried over Syria’s gains against terrorists, Israel 
frequently attacks military targets inside Syria in 
an attempt to prop up terrorist groups that have 
been suffering defeats on the battlefield.
The regime has also been providing weapons 
to anti-Damascus militants as well as medical 
treatment to Takfiri elements wounded in Syria.
On April 9, an Israeli airstrike against the T4- 
airbase in Syria’s Homs Province killed more than 
a dozen people, including seven Iranian military 
advisers.

Larijani 
blames US exit 
from JCPOA 
for int’l 
disorder

Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
has fired back at “warmonger” Israeli 
Prime Minister Benjamin Netanyahu 
for threatening Iran with “atomic 
annihilation” right from the regime’s 
secretive atomic weapons facility.

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
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India to clarify position on Iran oil 
imports after meeting US officials
India will not completely halt Iranian oil imports and will finalize its 
strategy on oil imports from Tehran after a meeting with top US officials 
next week, a senior Indian government official was quoted as saying by 
Reuters.
Reuters reported on Wednesday that US Secretary of State Mike Pompeo 
and Defense Secretary Jim Mattis will hold high-level talks with India’s 
Foreign Minister Sushma Swaraj and Defence Minister Nirmala Sitharaman on 
September 6. “Definitely we are not going to zero” (purchases), the official, who has 
direct knowledge of India’s oil purchase policy and did not wish to be identified.When asked if more clarity on 
India’s Iranian oil purchases would emerge after the dialogue, according to Reuters, the official said “yes, that 
is the highest level of meeting we will have with the US.”On May 8, the US President Donald Trump unlawfully 
pulled out of Iran nuclear deal and re-imposed sanctions on the country. 

Only US, Israel possess nuclear 
bombs in Middle East: Zarif
In a tweet on Wednesday, Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif has condemned the United States and Israeli regime 
for owning nuclear weapons, adding that Iran has called for a 
nuclear weapon free zone since 1970s.
“As world marks Int'l Day against Nuclear Tests, let's remember 
that only nuclear bombs in our region belong to Israel and the US,” 
Zarif has posted on his Twitter account.
The Iranian foreign minister has described the Israeli regime as a ‘habitual 
aggressor’ while calling the United States ‘the sole user of nukes.’
“Let's also remember that Iran has called for Nuclear Weapon Free Zone since 1974,” Zarif has 
noted.

People should witness the 
decisive action of the judiciary 
in the shortest possible time
Hujjat al-Islam Azadikhah considered the 
satisfaction of the people as due to the handling 
of economic cases by the judiciary and 
emphasized, “The people must witness and 
observe the wise and just action of the judiciary 

in a certain amount of time.”
In an exclusive interview with Rasa News 
Agency, Hujjat al-Islam Ahad Azadikhah, the 
spokesman for the Cultural Commission of the 
Islamic Consultative Assembly, said that dealing 
with those involved in economic corruption in 
a decisive and quick manner is one of the best 
ways to improve the level of satisfaction of the 
people with regard to Iran’s Islamic system of 
government and Islamic Revolution, and said, 

“Today, all the moves and directions made in the 
country are towards growth and excellence.”
  The Iranian cleric and politician added, 
“Therefore, the forces of the branches of 
government and other organizations must work 
to protect the ideals of the Islamic Revolution 
and all praise be to God, this important work is 
being implemented and the executive branch of 
the government is advancing with revolutionary 
thinking.”



Exports from Isfahan up by 
%24

The secretary of 31st International Film Festival for 
Children and Youth said the event’s main concentration 
is to lure a large number of audiences.
Speaking in a press conference attended by several 
officials in Isfahan, Alireza Rezadad said, most of 
children’s movies enjoy fascinating feature theme, 
underlying that the festival is seeking to make the youth 
familiar with the international cinema. Commenting on 
cooperation of this prestigious global gathering with 
United Nation Children’s Fund (UNICEF), Rezadad added 
this international organization is providing educational 
programs for festival.  He said for instance UNICEF will 

financially support part of the 
expenses for the applicants 
and accepted nominees at the 
second Youth Filmmaking 
Olympiad in Iran, adding that 
the move is part of cooperation 
between the Ministry of Culture 
and Islamic Guidance and UNICEF.He 
underlined that this festival is highly welcomed among 
the domestic and international film makers. Rezadad 
said five workshops would be held in the international 
sections of the festival which would mainly focus on 
safeguarding children psychological security.

Iran’s Ambassador 
and Permanent 
Representative to 
the international 
organizations including 
International Atomic 
Energy Agency 
(IAEA) in Vienna 
Kazem Gharib Abadi 
announced release of 
the 12th report of the 
international body’s on 
the implementation of 
JCPOA, saying that report 
once again confirmed 
Iran’s compliance with 
the international deal.
He further noted that 
the report said that the 
IAEA has from the first 
day of implementation 
of the JCPOA conducted 
supervision and 
verification of the 
fulfilling commitments 
by Iran based on the 
contents of JCPOA.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
NEWS

Morning call to prayer : 
05:14:33  
Noon call to prayer : 
13:03:21   
Evening call to prayer: 
19:46:19   

High: 36 ° c
Low: 18 ° c

5000 Rials

 Najvan women garden hosts disabled and 

specific patients every Tuesday, with a special 

emphasis on disabled people's contribution to 

the various recreational and cultural programs.
 Announcing the holding of family sand festival and sand 
play therapy in this center, Parisa Shateri said, "Family 
sand festival has been held since 2 month ago, every 
Thursday and Friday in Najvan women garden, also the 
women sand play therapy is held during the weekdays, 
that includes 30 minutes limbering and stretching in 
the sand, 45 minutes meditation and sunbathing. Also, 
children can enjoy the sand land of the Najvan women 
garden."
"The festival of native and local games will also be held as 
a family celebration from Eid-e Ghorban till Eid-e Ghadir, 
in Najvan women garden from 4.30 p.m to 7 p.m," she 
continued. Pointing to the holding of 7 family festivals 
with the participation of the 14th municipal district in 
the deprived areas," the director of Najvan women garden 
said, "2 walking programs, and 2 mountain trip programs 

especially for women will be held every month by Najvan 
women garden."
"Women morning workout program has been held since 
the beginning of summer in Najvan women garden from 
8 a.m. of odd days; interested girls and women can bike 
in this center and also be trained to cycle," Shateri said. 
"This year, 210 recreational programs will be held under 
the title of "Soot-e Shadi" program. This program will 
continue to hold in all areas of Isfahan, up to one week 
before the month of Muharram," she noted.

 "According to adverse effects of Zayande-Rood 

River being dried up and the bad situations of 

water wells, difficult conditions have emerged 

regarding the preservation of the Najvan greenness," Director 

of Najvan Development Plan said.
"Najvan woodland has been a part of the history of Isfahan 
since many years ago, so urban management has tried to 
preserve the greenness and identity of Najvan," Hassan 
Shafiee said. Announcing that half of the wells that provide 
the required water for the green space of Najvan being dried 
up, he said, "Water resources of the available wells have 
been minimized, and the increased water hardness has also 
caused the early fall for the trees and leaves as they become 

wilted."

Saying that some parts of Najvan is being irrigated with 
traditional methods and by using tankers, Shafiee noted, 
"Isfahan municipality has put the management of the 
available water resources on the agenda to preserve this 
pristine area.Currently, two reservoirs of Najvan have been 
constructed and the construction operations of the next two 
reservoirs, considered as the water collector, is in progress." 
pointing out that in a long-term plan, constructing the 
treatment plant in order to use wastewater to irrigate Najvan 
green space has put on the agenda, he also said, "Currently, 
we are trying to preserve the existing situation of Isfahan 
respiratory system without using the wastewater."

Najvan women garden hosted disabled and 
specific patients every Tuesday

 Najvan trees in danger

IAEA once 
again verifies 
Iran’s 
compliance 
with JCPOA

Zarif slams 
Netanyahu for 
‘shameless’ threat of 
‘nuclear annihilation’ 
against Iran
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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.        

    

We share in your joy

NasleFarda

32275050 hedieh@naslefarda.net @hediehnaslefarda

 Saturday,September 1,2018,
No.32

The United Nations Children's Fund 
(UNICEF) will financially support part 
of the expenses for the applicants and 
accepted nominees at the second Youth 
Filmmaking Olympiad in Iran.The move is 
part of cooperation between the Ministry 
of Culture and Islamic Guidance and 
UNICEF. In cooperation with Iran Youth 
Cinema Society and Farabi Cinematic 
Foundation, the second edition of Iran 

Youth Filmmaking Olympiad will be held 
as a part of the 31st International Film 
Festival for Children and Youth in central 
province of Isfahan.
In the meantime, Iran Youth Cinema 
Center is also seeking to pave the way for 
presence and cooperation of UNICEF in 
the Youth Filmmaking Olympiad in Iran.
The Olympiad comprises two sections 
of “film” and “script”. The movies, with 

optional subjects, must last for three 
minutes and this section includes children 
and youth aged between 9 and 16.The 
31st edition of International Film Festival 
for Children and Youth is slated for August 
-30 September 5 in Isfahan Province. 
Presided by Alireza Reza Dad, the 31st 
edition of International Film Festival for 
Children and Youth is slated for August 
-30 September 5 in Isfahan Province.

UNICEF financially supports Iran's Youth Filmmaking Olympiad
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