
 به بهانه روز شعر 
و ادبیات فارسی؛

در شعر عاشورایی، 
مضمون بلند دار...

ورود اسالم به ایران توانست حال 
و هوای اشعار ایرانی را  رنگ وبوی 
خدایی بدهد.حادثه عاشــورا و 
امام حسین )ع( تاثیر عمیقی بر 
ادبیات فارســی گذاشته است و 
شــاعران در طول قرن ها اشعار 
فراوانی درباره آن حضرت و وقایع 
کربال سروده اند. هرچند شعر علی 
ای همای رحمت شــهریار جزو 
معروف ترین اشعار وی است اما 
شهریار از شاعرانی بود که کربال 

در اشعارش هویدا بود.
 شیعیان دیگر هوای نینوا دارد 
حسین/ روی دل با کاروان کربال 

دارد حسین
 فرهنگ غنی ایرانی با اشــعار و 
آوا هــا عجین شــده اســت. 
کودکان ما در گهواره با اشــعار 
 ایرانی آرامش می یابند و بر سر 
مزار ها نیز شعر و آوا های غم انگیز 
خوانده می شود. این آمیختگی 
ما با شــعر و تاثیری که شعر بر 
 فرهنگ و روحیــات و رفتار ما 
می گذارد، ضرورت پرداختن به 

آن و ضرورت پاسداری از ...

بازار طال و سکه 97/6/26 ساعت 16:05
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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 
4,151,0004,051,000قدیم

سکه طرح 
4,551,0004,537,000جدید

2,111,0002,071,000نیم سکه

1,111,0001,111,000ربع سکه

642,000626,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,701,0001,614,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18392,680372,590 عیار

یک گرم طالی 
19414,460393,260 عیار

یک گرم طالی 
24523,570496,790 عیار

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

ادامه در صفحه 

 طرح اعطای کوپن الکترونیکی؛ 
در حد یک ایده 

تب کوپن با شارژ کارت یارانه 
باال رفت!

در هفته های اخیر با رســانه ای شدن موضوع 
اعطای کوپن الکترونیکی و شــارژ کارت های 
یارانه برای خرید کاالهای اساســی، پیگیری 
اخبار مربوط به توزیع کوپــن در میان مردم با 

وسواس بیش تری دنبال می شود.
انوشیروان محســنی بندپی، سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، از تامین کاالهای 
اساسی در قالب وجه نقد و یا کوپن الکترونیک 
خبــر داده و گفته کــه برای طراحی بســته 
حمایت های اجتماعی چندین جلســه برگزار 
شده و برنامه اول ما »تامین کاالهای اساسی« 
است که یا مبلغ آن به کارت های خود افراد واریز 

می شود یا در قالب ...

        رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان : تنها 20 درصد خشکسالی امروز استان اصفهان مربوط به خشکسالی است،  80 درصد  این شرایط، به برداشت های بی رویه 
و غیرمجاز باالدست زاینده رود بازمی گردد.

قیمت 500 تومان

مهاجرت از اصفهان به شهرهای شمالی در سال های آینده افزایش می یابد؛ 

 انتقال آب، آخرین راه نجات اصفهان

نمایشگاه دائمی صنایع دستی توسط 
نمایندگان گردشگری ایجاد شود

نماینده اطالع رسانی گردشگری ایران در ژاپن از ارایه پیشنهاد 
ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی به سازمان میراث فرهنگی 
خبر داد و گفت:با این کار بخشی از مشکل هنرمندان در دوران 

تحریم حل می شود.
سید عباسعلی امامیه گفت: با شروع تحریم ها به سازمان میراث 
فرهنگی پیشــنهاد کردیم که نمایندگی های اطالع رســانی 
گردشگری در کشــورها می توانند نمایشگاه دائمی برپا کنند و 

فضایی ۶۰ تا ۸۰ متر را برای ارایه محصوالت ...

سرهنگ ســعید سلیمیان 
پیــش از ظهر دوشــنبه در 
نشســت خبری با اصحاب 
رســانه و مطبوعات اصفهان 
اظهار داشــت: در راســتای 
پیگیری فرمایشات رهبری 
در ارتباط با اقتصاد مقاومتی 
پیگیری هــای خوبی انجام و 
در  پنج ماهه نخست ســال جاری یک هزار 
و ۸۹۵ فقره پرونــده قاچاق در پلیس آگهی 

تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در همین مدت پرونده های 
با ارزش باالی ۵۰۰ میلیون تومان ۷۱ درصد 
رشد داشته است، افزود: همچنین پرونده های 
بیش از ۱۰۰ میلیون ۱۶ درصد رشد داشته 

است.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان 
اینکه باندهای متالشــی شــده ۲۰ درصد 
افزایش داشته است، ابراز داشت: در مجموع 
۱۸ درصد ارزش ریالی کشف کاالهای قاچاق 
افزایش یافته که بیشتر در زمینه دارو، لوازم 
آرایشی بهداشتی، پارچه و سیگار بوده است.

  رشد ۶7 درصدی کشف پرونده های 
اختالس 

وی ادامه داد: پرونده های کشــف شــده در 
پنج ماهه نخست ســال از نظر ارزش ریالی 
۹۵ درصد و از نظر جرم اختالس ۶۷ درصد 

افزایش داشته است.
سرهنگ ســلیمیان با اشاره به اینکه کشف  
زمین خــواری ۴۴ درصد افزایش داشــته 
است، بیان داشت: همچنین در  همین زمان 
کشف اخالل در نظام اقتصادی ۵۰ درصد، 
فرار مالیاتی ۳۰۰ درصد و تبانی و تقلب در 
معامالت ۱۰۰ درصد افزایش رشــد داشته 

است.

  افزایــش 700 درصــدی کشــف 
پرونده های احتکار

وی با تاکیــد بر اینکه با توجــه به وضعیت 
اقتصادی کنونی در خصــوص پرونده های 
احتکار ۷۰۰ درصد افزایش رشــد را شاهد 
بودیم، بیان داشت: در ماه های اخیر مشکالتی 

را در زمینه عرضه کاال در بازار داشتیم که با 
وجود تولید داخلی و واردات احتکار برخی 
کاالها انجام شده بود و بر این اساس طرح های 
مرصاد را به مبارزه با احتکار اختصاص دادیم.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان 
اینکه در یک ماهه اخیر از ۱۷۳ انبار بازدید 
و ۵۰ مورد منجر به پلمپ شد که این انبارها 
به ســازمان صنعت و معدن اعالم موجودی 
نکرده و فروش نداشتند، گفت: ارزش اموال 
کشف شــده ۷۲۵ میلیارد ریال است که در 
اصفهان هشت مورد، تیران و کرون ۶ مورد 
و درشهرســتان های دیگر نیز یکی دو مورد 

کشف شده است.

  مردم انبارهای احتکار کاال را اعالم 
کنند

وی ادامه داد: توصیه ما به مردم این اســت 
که با توجه به غیر رسمی شــدن انبارهای 
احتکار کاال به ســمت منــازل در صورت 
داشــتن اطالعات موضــوع را با شــماره 
تلفــن هــای ۲۱۸۴۲۱۰ و ۲۱۸۴۲۴۱ و 

۰۹۱۳۸۷۰۰۴۷۷مربوطه اعالم کنند.
سلیمیان با اشاره به کشف دو میلیارد ریال 
لوازم خانگی احتکار شــده شامل یخچال، 
ماشین لباس شــویی، اجاق گاز و غیره بیان 
داشــت: همچنین دو انبار بزرگ پوشک در 
اصفهان کشف و پلمپ شد تا پس از رسیدگی 

به پرونده به بازار ارسال شود.

  فرار مالیاتی بــه ارزش بیش از ۶1 
میلیارد ریال

وی از نمونه پرونده هــای اقتصادی برخورد 
شــده را فرار مالیاتی بــه ارزش بیش از ۶۱ 
میلیارد و ۶۵۹ میلیون ریال را عنوان کرد و 

گفت: در این پرونــده مجرم با اغفال افرادی 
که از نظر مالی  نیازمند بوده  وســطح سواد 
کمتری دارند اقدام به تاسیس شرکت تجاری 
با مســئولیت محدود کرده و پس از تعیین 
شدن مالیات کالن، با تغییر اساسنامه مالیات 
را به گردن مدیر شرکت انداخته و خود اقدام 
به فرار مالیاتی می کند که با شکایت مالباخته 

متهم دستگیر شده است.

  کالهبرداری 30 میلیــارد ریالی با 
ادعای حل مشکالت از طریق رمالی

وی با بیــان اینکــه از دیگــر پرونده های 
کالهبــرداری مطرح، رمالی بــه ارزش ۳۰ 
میلیارد ریال بوده اســت، بیان داشــت: در 
این پرونده خانواده ای که مشکالتی داشته 
است به رمال مراجعه و رمال با ورود به خانه 
و اســتفاده از داروی  گیج کننــده به افراد 
این مطلــب را بیان می دارد کــه اموال آنها 
دچار جن زدگی شده اســت و باید با بردن 
 اموال به بیرون از منزل جــن را از آنها خارج 

کنیم.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان 
اینکه سارقان با این شیوه پنج کیلو و نیم طال، 
سه کیلو نقره، ۲۰ سکه طال و  ظروف مسی 
بار ارزش را از این افراد سرقت کرده بود، ابراز 
داشت:  توصیه ما به شهروندان این است که در 
هنگام مشکالت دالیل را بررسی و اقدام به رفع 
مشکلی کنند، ما هیچ رمالی نداریم که حرف 

یا رفتار وی درست باشد.
وی ادامه داد: همچنین شاهد کالهبرداری 
مجری قالبی رادیــو از ۷۰ نفر با اعالم برنده 
شدن در مسابقات بودیم که با کشاندن مردم 
پای عابر بانک و دریافت رمز دوم،  از حساب 

بانکی آنها برداشت می کرد.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان خبر داد:

افزایش 700 درصدی کشف پرونده های احتکار

 با توجه به وضعیت 
اقتصادی کنونی در 

خصوص پرونده های 
احتکار 700 درصد 

افزایش رشد را شاهد 
بودیم. در ماه های 

اخیر مشکالتی را در 
زمینه عرضه کاال در 

بازار داشتیم که با 
وجود تولید داخلی و 

واردات احتکار برخی 
کاالها انجام شده 
بود و بر این اساس 

طرح های مرصاد را 
به مبارزه با احتکار 

اختصاص دادیم.

 رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در خصوص 
پرونده های احتکار، با رشــد 700 درصد کشف روبه رو 
شدیم به نوعی که در یک ماهه اخیر از 173 انبار بازدید 

کردیم و 50 مورد منجر به پلمپ شد.

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

فرارسیدن اتسوعا و عاشورای حسینی )ع(
را تسلیت رعض می نمامیی

روابط عمومی روزنامه اخبار اصفهان



در شعر عاشورایی، 
مضمون بلند دار...

ادامه از صفحه یک:
... حریم این عنصــر اعجاز آفرین 
را بیشــتر روشن می ســازد. ورود 
ابتذال به اشعار مدرن فارسی یکی 
از شکایت هایی است  که برخی از 
مخاطبان شعر این روزها از آن یاد 

می کنند.
غالبا بحث ابتــذال در اثر هنری و 
در مورد شــعر معطوف به محتوا، 
درونه زبــان و همچنین معطوف 
به موضوع اســت اما طبعا در برونه 
 زبان  در بحث فرم هــم ما ابتذال 

داریم . 
البته شــاید جریانی که ما از آن به 
عنوان ابتذال نام مــی بریم به نظر 
خیلی از مخاطبان جوان این روز ها 
ابتذال شناخته نشود اما کارشناسان 
شــعر ایرانی به جریان ورود ابتذال 
به اشعار فارسی در دهه های اخیر 

اذعان دارند. 
شــاعرانی چون مرحوم منزوی از 
شــاعران معاصر و حافظ و سعدی 
از مفاخر قدیم شعر ایرانی به خوبی 
توانســتند حق مطلب را در مورد 
اشــعار فارســی ادا کنند اما امروز 
می بینیم شعر به ویژه برخی اشعار 
عاشقانه دارد به سمت اشعار جنسی 
با محتواهای ســخیف کشــیده 

می شود. 
آیا باید نســبت به این نوع اشــعار 
نگران بود؟ آیا این اشعار می تواند 
تاریخ هزار ساله شعر فارسی را زیر 
سوال ببرد؟ این اشعار سخیف تنها 
مختص دوره زمانه ماست یا در دیگر 

ادوار نیز وجود داشته است؟  
البته اگر به تاریخچه ادبیات ایرانی 
نگاهــی بیندازیم متوجه اشــعار 
»سوزنی سمرقندی«  نیز می شویم  
که از اشعار او به عنوان هزلیات نام 
برده اند. یا مثال سعدی اخالقگرای 
خود ما که هزلیاتش را و خبیثاتش را 
همه خوانده اند. ویا  حکیم سنایی ،  
نظامی و دیگر شعرا که در اشعارشان 
اوصاف واشــعار جنســی و ابتذال 

وجود دارد.
اما این اشــعار باعث نشــد ادبیات 
ایرانی رو به ویرانی برود. دلیل این 
عدم ویرانی اشــعار ایرانی در گذر 
تاریخ می تواند غنای دیگر اشــعار 
این شــاعران باشــد امــا در حال 
حاضر برخی از شــعرای مدرن به 
دلیل جذب مخاطب تنها اشــعار 
جنسی می نویســند و فروش نیز 
دارند که البته برخی خوانندگان غیر 
 مجاز و زیر زمینی نیز این ابیات را 
مــی خوانند و می شــود جزیی از 

زمزمه های هر روز جوانان ما. 
زمزمه هایی که کم کــم به رفتار 
تبدیل می شــود و بعــد از آن به 

فرهنگ و یا »بی فرهنگی«!
27 شهریور ماه روز شعر و ادبیات 
ایرانی مصــادف با ســالروز وفات 
استاد شهریار است. شهریار، شعر 
را هنرمندانه به خدمت گرفته بود 
تا مذهب، ملــت و میهن خود را به 
جهانیان معرفی کند. و این تفاوت 
در نگاه شهریار بود که توانست او را 
شهرتی جهانی دهد، نه وجود برخی 

الفاظ سخیف در اشعار او.
در واقع، هر یک از شعرهای شهریار، 
پرده ای از ســوز و ســازها و افت و 
خیزهای زندگی او را نشان می دهد 
 و از وطن، اجتماع و تاریخ ســخن 
می گویــد  و این قلیانــات درونی 
شهریار است که از حسین می گوید 
و شعر کربالیی سر می دهد، نه هیچ 

چیز دیگر.
حسین قافله با خود نبرد بی تدبیر/        
که غرق حکمت او فکرت فالطون 

شد
تو شــهریار به مضمــون بلند دار 
سخن/ هرآن ســخن که جهانگیر 

شدبه مضمون شد

اقتصاد استان
02
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هزینهسرویسمدارسبرعهدهشرکتهاست
رییس کمیسیون حمل و نقل شهر اصفهان گفت: دریافت هزینه سرویس مدارس با توجه به 

پیگیری های صورت گرفته بر عهده شرکت های تاکسیرانی است.
علیرضا نصر اصفهانی در ستاد ساماندهی ســرویس مدارس ضمن تسلیت ایام محرم و صفر 
با بیان اینکه برنامه ریزی برای ساماندهی سرویس مدارس از تابستان آغاز شده است، اظهار 

کرد: همکاری های آموزش و پرورش  پانزده گانه در جهت منافع شرکت ها تمام تالش خود را 
به کار گرفتند.

وی با بیان اینکه  در گذشته دریافت هزینه سرویس مدارس برعهده مدیران مدارس بود، افزود: این 
امر فعالیت مدیران را دچار چالش کرد و آنها را از رسالت اصلی خود دور ساخته بود.طبق پیگیری های انجام 

شده  همچنان دریافت هزینه سرویس مدارس بر گردن شرکت های سرویس مدارس است.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه اگر صحبت ها، هشدارها و  تذکرات عنوان شده در این جلسه به  منشور 
اخالقی رانندگان اضافه شــود چالش های پیش روی سرویس های مدارس برداشته می شــود، ادامه داد:  برای این امر همه 

دستگاه های ذی ربط باید همکاری و هماهنگی الزم را داشته باشند.

راهکارعملیکاهشتصادفاتجادههاآگاهسازیمدیرانفنیاست
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: یکی از راهکار های مهم و عملی ما برای 
کاهش تصادفات در جاده ها، آگاه سازی مدیران فنی از نقش حساس و ویژه آنها در جلوگیری از حوادث 
است.  به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان،  مهدی خضری با 
اعالم اینکه  ۹۰ درصد از حمل ونقل بار وکاال در بستر جاده ها انجام می شود، اظهار کرد: مدیران فنی باید 

نقش خود را در بحث ایمنی تردد در جاده ها چه در بخش مسافر و چه در بخش کاال جدی بگیرند.  وی با بیان 
اینکه افزایش تردد در جاده ها نقش مدیران فنی در تامین امنیت وسایل حمل ونقل عمومی کاال و مسافر را به 

طرز قابل توجهی افزایش می دهد، گفت: با دستور دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
کشور برنامه بازآموزی مدیران فنی در دو بخش کاال و مسافر برگزار شد و در این دوره تمام دروسی که برای احراز مدرک 

مدیریت فنی مورد نیاز است، بازآموزی شد.   خضری اعالم کرد: 2۰۰ شرکت در حوزه حمل ونقل مسافر و ۴۰۰ شرکت در بخش 
حمل ونقل کاال در استان اصفهان به فعالیت مشغول هستند.  مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان از درنظر گرفتن »سهم 
تقصیر« در تصادفات برای مدیران فنی خبر داد و افزود: بر اساس قوانین جدید اگر مدیر فنی با آگاهی داشتن از نقص خودرو اجازه حرکت 
خودرو در بستر جاده را صادر کند و سپس حادثه ای رخ دهد، مدیر فنی نیز در این حادثه مقصر شناخته شده و برابر قانون با وی رفتار خواهد شد.  

کوثر بابایی
ســرمقــاله
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 در دهه های اخیر 
کشاورزان برای تامین 

آب مورد نیازشان به 
سمت مصرف بی رویه 
از آب های زیرزمینی 

رفته اند. این امر باعث 
شده که سطح آب ها 

بی زیرزمینی به شدت 
پایین رود.

اخبار کوتاه

نصب تابلوهای زمان بندی خطوط در برخی از خطوط اتوبوسرانی 
اصفهان

تاکید سهل آبادی در دیدار با معاون سفیر آلمان:

نقل  و انتقال بانکی شرکت های ایرانی و آلمانی تسهیل شود
مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی 
استان اصفهان گفت: برای نخستین 
بار تابلوهای زمان بندی خطوط در 
برخی از خطوط اتوبوسرانی مهم اصفهان نصب و لباس فرم 

راهوران مجهز به سیستم آشکاری سازی می شود.

 قدرت افتخاری در نشســت خبری با عنوان ستاد مهر سال 
تحصیلی ۹۸- ۹7 اظهار داشت: ناوگان اتوبوسرانی از ابتدای 
مهر با یک هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس در اختیار شهروندان 
است و شرکت اتوبوسرانی روزانه به ۶۵۰ هزار مسافر در شهر 

خدمت می کند.
وی با اشــاره به اینکه در ۶ ماهه منتهی به اردیبهشــت ۹7 
افزایش یک درصدی مسافران را شــاهد بوده ایم، گفت: در 
سامانه تند رو با افزایش ۳۵ درصدی مسافران مواجه شده ایم 
و در همین راستا افزایش 2۰۰ کیلومتریخطوط اتوبوسرانی 
را به منظور   خدمت رسانی به جمعیت 2۰۰ هزار نفری  در 

برنامه داریم.
مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی اســتان اصفهان ادامه داد: 
ارتباط خطوط اتوبوسرانی با سیســتم قطارشهری با هدف 
یکپارچه سازی سیســتم حمل ونقل انجام می شود  و امید 
واریم با همکاری آموزش و پرورش از ابتدای مهر دو کریدور 

ویژه دانش آموزی داشته باشیم که  در ساعات  افزایش 
نیاز به حمل و نقل، در اختیار دانش آموزان باشند.

 وی از دو طرح جدید در سازمان اتوبوسرانی خبر داد و گفت: 
برای اولین بــار تابلوهای زمان بندی خطــوط در برخی از 
خطوط اتوبوسرانی مهم نصب خواهد شد، همچنین لباس 
فرم راهوران مجهز به سیستم آشکاری سازی شده است که 
برای اولین بار در کشور توسط اتوبوسرانی اصفهان اجرا شد.

افتخاری با اشــاره به اینکه کمتر از یک چهارم هزینه سفر 
درون شهری از مسافر دریافت می شــود، بیان داشت: یک 
 هزار و ۱۰۰  اتوبوس در شــیفت کاری درون شهر فعالیت 
می کننــد و در اولین فرصت به مســائل مختلف در زمینه 

تخلفات رانندگان رسیدگی می شود.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
مسایل بانکی مهم ترین مانع پیش 
روی فعاالن اقتصادی اصفهان در 

تعامل با شرکت های آلمانی است.

به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، سید عبدالوهاب سهل آبادی در 
دیدار با اولیور اشناکنبرگ معاون سفیر آلمان در جمهوری اسالمی 
ایران، اظهار کرد: تسهیل روابط بانکی بین بانک های ایران و آلمان 

می تواند به توسعه روابط اقتصادی دو کشور منجر می شود.
وی از معاون ســفیر آلمان خواســت که راهکاری برای تسهیل 
نقل وانتقال بانکی بین شرکت های ایرانی و آلمانی ارایه دهد و افزود: 
تسهیل صدور ویزا برای بازرگانان و تجار می تواند به توسعه روابط 

اقتصادی دو کشور کمک کند. 
سهل آبادی اصفهان را شهر تاریخ و صنعت برشمرد و گفت: بیش از 
۹ هزار واحد صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک در این استان مشغول 
فعالیت است که بیشتر ماشین آالت و تجهیزات این واحدها ساخت 
آلمان  است. وی نساجی را یکی از صنایع باسابقه استان اصفهان 
دانست و افزود: بیشتر واحدهای تولیدی بخش نساجی با مشارکت 
شرکت های آلمانی راه اندازی شده و امیدواریم روابط اقتصادی ایران 

و آلمان گسترش یابد.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ظرفیت کشاورزی استان 

اصفهان، اظهار کرد: استان اصفهان در بخش کشاورزی محصوالت 
متنوع را تولید و صادر می کند. وی از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان 
برای راه اندازی دفتر نمایندگی  اتاق مشترک ایران و آلمان خبر داد 
و افزود: اتاق اصفهان یکــی از بزرگ ترین و قدیمی ترین اتاق های 

بازرگانی کشور است که روابط نزدیک تجاری با آلمان دارد.

  تداوم فعالیت سرمایه گذاران آلمان در ایران
معاون ســفیر آلمان نیز در این دیدار با اشــاره به روابط سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی آلمان و ایران گفت: سفارت آلمان زمان صدور 

ویزا برای ایرانیان را به حداقل خواهد رساند.
اولیور اشناکنبرگ با اشــاره به انتقال شرکت خدمات دهنده ویزا 
آلمان به اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان خبر داد و اظهار کرد: 
هیچ محدودیتی در صدور ویزا برای مسافرت شهروندان ایران به 

آلمان وجود ندارد. 
وی از عالقه مندی دولت آلمان به حفظ برجام توسط کشورهای 
اروپایی خبر داد و افزود: آلمان در کنار کشــورهای اروپایی تالش 

می کند که برجام حفظ و مصون بماند.
معاون سفیر آلمان با انتقاد از گزارش یکی از خبرگزاری ها مبنی بر 
افزایش سفر سفرای کشورهای اروپایی به شهرهای ایران، گفت: 
سفرا برای آشنایی با شهرهای ایران و ظرفیت های فرهنگی، علمی 

و اقتصادی سفر می کنند.

مهر
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش

وی تاکید کرد: در شرایط 
بحرانی امروز انتقال آب، 
آخرین راه نجات اصفهان 
از این بحران است و قبل 
از آن دولت باید قاطعانه 
به اجرای مصوبات شورای 
عالــی آب در خصــوص 
حق آبه ها بپردازد و اجــازه ندهد آب به 
صورت بی رویه برای آبیاری باغ های میوه 

در باالدست زاینده رود استفاده شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ایران در 
کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار 
دارد، گفت: بحران بی آبی از مدت ها قبل 
توسط متخصصان پیش بینی شده بود و 
این شرایط به صورت تدریجی رخ داده 
و روز به روز نیز در حال بدتر شدن است. 
وی با اعتقاد بر اینکه تنهــا 2۰ درصد 
خشکسالی امروز استان اصفهان مربوط 
به خشکســالی اســت، تصریــح کرد: 

۸۰ درصد شــرایط آبی امروز اصفهان 
به برداشــت های بی رویــه و غیرمجاز 

باالدست زاینده رود بازمی گردد.
عابدی کوپایی با بیان اینکه در دهه های 
اخیر کشــاورزان برای تامین آب مورد 
نیازشــان به ســمت مصرف بی رویه از 
آب های زیرزمینی رفته اند، افزود: این امر 
باعث شده که سطح آب ها بی زیرزمینی 
به شــدت پایین رود. امروز در مناطقی 
مانند دروازه تهران برای رسیدن به آب 
باید به عمــق ۱۵۰ تا ۱۸۰ متری زمین 
رفت، درحالی که پیش از این تا عمق ۱۰ 

متری زمین، به آب می رسیدیم.
وی با بیان اینکه با افزایش عمق زمین 

از کیفیت آب کاســته شــده و آب شور 
و نمکین می شــود، اظهار کــرد: به جز 
این معضل، فرونشســت زمین معضل 
بزرگ دیگری اســت که محصول این 
شرایط اســت. امروز در استان اصفهان 
مناطقــی مانند تیران، دشــت مهیار و 
اخیرا دشت برخوار نیز دچار فرونشست 

زمین شده اند.
مدیر کارگروه کیفیت آب پژوهشــکده 
آبفــای دانشــگاه صنعتــی اصفهان با 
بیان اینکه متاســفانه فرونشست زمین 
پدیده ای غیرقابل برگشــت اســت و با 
اجرای طرح تغذیه مصنوعــی نیز این 
زمین ها بــه حالــت اول برنمی گردند، 

ادامه داد: در این شــرایط کشــاورزان 
ناچار هستند برای دسترسی به آب های 
 زیرزمینی بــا هزینه ای بســیار باال، از 
کف شکن اســتفاده کنند که در توان 

آن ها نیست.
وی خاطرنشان کرد: حاصل این وضعیت 
پدیــده »آوارگان اکولوژیکی« یا همان 
مهاجرت است که در آن مردم از مناطقی 
که با بحــران بی آبی مواجه هســتند، 

مهاجرت می کنند.
عابــدی کوپایی پیش بینــی کرد: طی 
ســال های آینده مهاجرت از اســتان 
اصفهان به سمت شهرهای شمال کشور 

و تهران افزایش یابد.

مهاجرت از اصفهان به شهرهای شمالی در سال های آینده افزایش می یابد؛ 

بیمارستان های غرب استان اصفهان انتقالآب،آخرینراهنجاتاصفهان
مجهز به نیروی انسانی می شوند

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین و میاندشت 
در مجلس شورای اســامی از وعده وزارت بهداشت برای تأمین 
نیروی انسانی الزم برای بیمارستان های ۴ شهرستان غرب استان 

اصفهان خبر داد.

اکبر ترکی با اشاره به پیگیری مسائل بهداشت و درمان ۴ شهرستان غرب 
استان در سفر معاون وزیر بهداشــت به فریدن، اظهار داشت: در این سفر 
معاون وزیر بهداشت از نزدیک در جریان مشکالت و مسائل درمانی در چهار 

شهرستان قرار گرفتند.
وی درباره تصمیمات اتخاذ شده در این سفر، گفت: در شهرستان چادگان 
بیمارستان گوهری را داریم که دو ســال پیش افتتاح شده است. در این 
بیمارستان مشکالت نیروی انسانی تخصصی و همچنین پزشک عمومی 
را داشتیم که معاون وزیر بهداشت بررســی کرد و همانجا قول داد که در 
تقسیماتی که در آبان ماه امسال اتفاق می افتد، تخصص های بیهوشی، زنان، 

اطفال، داخلی و جراح عمومی در شهرستان چادگان تامین شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در آنجا 
پانسیون هایی نیز برای پزشــکان و نیز مرکز دیالیز توسط خیرین ساخته 
می شود، همچنین مقرر شد ســاختمان بخش دیالیز که توسط خیرین 
ساخته و تجهیز می شود تا آذرماه به پایان برسد و تمام تجهیزات بخش دیالیز 
توسط وزارت بهداشت و درمان تخصیص شــود تا بیمارانی که از چادگان 
به شهرستان های اطراف و  مرکز اســتان مراجعه می کنند این بار از روی 

دوششان برداشته شود.
وی بیان کرد: در شهرســتان فریدن با توجه به اینکه بیمارستان این شهر 
قدمتی پنجاه ساله دارد و از طرفی هم سطح دو ارجاع در غرب استان قرار 
گرفته است توسعه این بیمارستان با وسعت پنج هزار متر مورد توجه قرار 
گرفت که قرار شد در اســرع وقت این طرح که نقشه هایش کشیده شده و 

برآورد هزینه اش شده انجام شود.
ترکی افزود: همچنین قرار شد طرح توســعه اورژانس بیمارستان شهید 
رجایی دنبال شود و قول دادند که در آینده هم از طریق فرم های 2۳ بتوانند 
بیمارستانی را برای جایگزینی با بیمارستان شهید رجایی در ردیف بودجه 

سال ۹۸ به بعد مشخص کنند.
وی گفت: همچنین قرار شد تجهیزات مورد نیاز بیمارستان شهید رجایی 
مانند جایگزینی سی تی اسکن فعلی و تجهیزاتی که در گذشته وزیر بهداشت 
و درمان دستورش را داده بود نیز تامین شوند. عالوه بر این مقرر شد تامین 
نیروی انسانی به خصوص در پزشــکان متخصص و عمومی تا دوماه دیگر 
انجام شوند. سایر پرسنل نیز مشکالتشان را بیان کرده و قول هایی داده شد.

نماینده فریدن در مجلس دربــاره تصمیمات معاون وزیر بهداشــت در 
شهرستان بویین و میاندشت خاطرنشان کرد: شهرستان بویین و میاندشت 
چون مدت زیادی نیست که به شهرستان تبدیل شده است فاقد بیمارستان 
اســت و فقط یک مرکز درمانی شــبانه روزی دارد. بنابراین قرار شد یک 
بیمارستان درمان بستری را که ما پیش از این نامه اش را به وزیر بهداشت 

نوشته و دستورش را گرفته بودیم در همانجا ایجاد شود.
وی افزود: همچنین در این سفر قول تجهیز آزمایشگاه شهرستان بویین 
میاندشت داده شد، برای احداث شــبکه بهداشت و درمان این شهرستان 

که فقط فونداسیون آن ریخته شده بود قرار شد تامین بودجه صورت گیرد.
وی درباره دستاوردهای ســفر معاون وزیر بهداشت به فریدونشهر اظهار 
داشت: معاون وزیر بهداشت قول داد در تقسیمات آبان ماه، نیروی پزشکی 
این منطقه را تامین کند. با توجه به اینکه در قسمت زنان و زایشگاه مشکالتی 
وجود داشت قرار شد این مسائل نیز بررسی شود. در قسمت عمران نیز قرار 
شد به بیمارستان و درمانگاهی که در شهرستان فریدونشهر در حال ساخت 

هستند کمک شود.

رییس دانشکده کشاورزی دانشــگاه صنعتی اصفهان 
با اشــاره به افزایش مهاجرت از استان اصفهان به سمت 
شهرهای شمالی کشــور و تهران طی سال های آینده، 
گفت: انتقال آب آخرین راه نجات اصفهان برای رهایی از 
بحران بی آبی است و قبل از آن دولت باید قاطعانه نسبت 

به اجرای مصوبات شورای عالی آب اقدام کند.
جهانگیر عابدی کوپایی  در خصوص افزایش برداشت از 
آب های زیرزمینی به دلیل بحران شدید آب در اصفهان، 
اظهار کرد: آب های زیرزمینی از دارایی های استراتژیک 
کشور، سرمایه ای برای روز مبادا و حتی اندوخته ای برای 
نسل های آینده محسوب می شــود و نباید امروز مورد 

استفاده ما قرار بگیرد.

گــزارش

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

       رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان : تنها 20 درصد خشکسالی امروز استان اصفهان مربوط به خشکسالی است،  80 درصد  این شرایط، به برداشت های 
بی رویه و غیرمجاز باالدست زاینده رود بازمی گردد.

وی با اشــاره به جایگاه اســتان اصفهان در حوزه گردشگری 
افزود: هر چقدر که بیشتر در گردشگری استان اصفهان فعالیت 
می کنیم بیش از گذشته به ظرفیت های پنهان استان اصفهان در 
راستای توسعه از منظر صنعت گردشگری پی می بریم به گونه ای 
که در حال حاضر بیش از ۳۰۰ طرح سرمایه گذاری گردشگری 

در استان اصفهان در حال اجراست.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 

اصفهان گفت: از جمله ظرفیت های عظیم گردشــگری، وجود 
بیش از هزار خانه تاریخی در پهنه استان پهناور اصفهان است 
که یکی از مهم ترین وظیفه ما در حوزه سرمایه گذاری، تالش در 
راستای تعریف کاربری های فرهنگی و گردشگری برای نجات و 
ادامه حیات این خانه ها از یک سو و توسعه گردشگری از سوی 

دیگر است.
وی با اشــاره به لزوم اســتفاده از تمامی ابزارها و سیاست های 

جدید در راســتای تداوم توسعه گردشگری اســتان اصفهان 
بیان داشت: امروزه کشــورهایی همچون ترکیه که در صنعت 
گردشگری توسعه یافته اند، بخشــی از سیاست توسعه خود را 
در مسیر جذب گردشگر از کشــورهای همسایه از جمله ایران 
قرار داده اند، بنابراین شایسته اســت تا ایران نیز جهت توسعه 
همه جانبه گردشگری خود، مردمان کشورهای همسایه خود را 

تشویق به سفر به ایران در کنار توسعه گردشگری داخلی کند.

سرمایهگذاریبرای۳۰۰طرحگردشگریدراصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: با توجه به ظرفیتهای خوب گردشــگری دراصفهان و وجود یک هزار خانه تاریخی، بیش از ۳00 طرح 

سرمایه گذاری گردشگری در استان اصفهان در حال اجراست. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، فریدون اله یاری در آیین تکریم و معارفه معاون سرمایه گذاری 
و امور طرح های این اداره کل اظهار  داشت: بدون شک در تمامی ارکان نظام جمهوری اسامی بر اهمیت جایگاه صنعت گردشگری در حوزه های فرهنگی و 

اقتصادی تاکید می شود.



۴۵ گروه بازرسی اداره بهداشت بر نذورات اصفهان نظارت دارند
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت: ۴۵ تیم بازرسی از هیات ها، مساجد و خیمه های حسینی 

در ایام ماه محرم بازدید می کنند.
حسین صفاری با اشاره به اهمیت سالمت مواد غذایی در بهداشت جامعه اظهار داشت: بازرسان اداره بهداشت در 

تمام ایام سال روی مکان های تولید و عرضه مواد غذایی نظارت دارند.
وی افزود: با توجه به قرار داشتن در ماه محرم و توزیع نذری میان عزاداران، ۴۵ تیم دو نفره نظارت بر هیئات، مساجد 

و تکایا را بر عهده دارند و در صورت مغایرت با موازین بهداشتی به آنها تذکر داده می شود.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان خاطرنشان کرد: حدود 20 روز قبل از محرم آموزش ها و تذکرات الزم به 
تعدادی از هیئات به ویژه در مورد ذبح یا کشتار غیر مجاز و عدم ذبح دام جلوی دسته ها به علت بیماری تب کنگو داده شد.

وی  با بیان اینکه زمان بین بسته بندی غذا و زمان توزیع آن بسیار مهم است، گفت: بسته بندی، قرار دادن غذاها روی هم و نگهداری بیش از 3 
ساعت، شرایط رشد میکروب و آلوده شدن غذا را فراهم می کند و در نهایت منجر به خطر افتادن سالمت مصرف کنندگان و مسمومیت آنان می شود.

صفاری ادامه داد: گوسفندی که ذبح می شود، باید حتما مورد تایید کارشناسان دامپزشکی باشــد تا از نظر سالمت گوشت و انتقال بعضی از 
بیماری های مشترک بین دام و انسان جلوگیری شود.

منع تردد خودروهای فاقد معاینه فنی در اصفهان
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: براساس مصوبه شورای ترافیک اصفهان دانش آموزان 
اجازه حضور در مدرسه با موتورسیکلت را ندارند، همچنین منع تردد خودروهای فاقد معاینه فنی در شورای 
ترافیک استان تصویب شد. علیرضا صلواتی در نشست خبری ستاد مهر ویژه سال تحصیلی 97-98 اظهار 
داشت: همزمان با آغاز سال تحصیلی 20 درصد به حجم سفرهای شهری افزوده می شود که فعالیت ستاد 

مهر با هدف کنترل و مدیریت ترافیک شهری در این ایام است. وی افزود: با آغاز سال تحصیلی جدید قطار 
شهری با سرفاصله 10 دقیقه از 6 صبح تا 21 فعالیت می کند تا دانش آموزان به راحتی تردد کنند. معاون حمل 

و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵0 هزار نفر به صورت روزانه از مترو استفاده 
می کنند، گفت: به دنبال این هستیم تعداد مسافران را به 100 هزار نفر افزایش دهیم.

وی گفت: از 31 شهریور تا 1۵ مهر ماه گشت های ویژه ستاد مهر تدارک دیده شده که مسئول برقراری نظم هستند و تالش می کنیم تخلفاتی 
که در ترافیک شهری اخالل ایجاد می کند را کاهش دهیم. صلواتی با اشاره به برنامه های ترافیکی تدارک دیده شده ویژه دانش آموزان گفت: 
با هماهنگی آموزش و پرورش زنگ ترافیک و پلیس مدرسه را در مدارس اجرا می کنیم، همچنین استند دوچرخه در مدارس با هدف افزایش 

تردد دانش آموزان با دوچرخه نصب می شود.

 انوشــیروان محســنی 
بندپی، سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
از تامین کاالهای اساسی 
در قالب وجه نقد و یا کوپن 
الکترونیک خبــر داده و 
گفته که بــرای طراحی 
بســته حمایت های اجتماعی چندین 
جلسه برگزار شده و برنامه اول ما »تامین 
کاالهای اساسی« است که یا مبلغ آن به 
کارت های خود افراد واریز می شود یا در 

قالب کوپن الکترونیک ارایه می شود.
وی اعالم کرده که طــرح اعطای کوپن 
الکترونیکی در حد یک ایده است که هنوز 
نهایی نشده اما وزارت رفاه برای حمایت 
از خانوارهای ایرانی و تمامی دهک های 
درآمدی در شرایط فعلی اقتصاد، تدابیری 

را پیش بینی کرده است.
سرپرست وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی 
درعین حال به دو برنامه ملی دولت برای 
حمایت از اقشار محروم و کم درآمد جامعه 
اشاره کرده و می گوید: یک برنامه این است 
که یک تا هشت دهک جامعه از کاالهای 

اساســی با نرخ مصوب برخوردار شوند. 
برنامه دوم حمایت اجتماعی مســتقیم 
نقدی و غیرنقدی برای پنج دهک است که 
ظرف هفته های آینده عملیاتی می شود 
و این برنامه معطوف بــه حداقل بگیران 
بازنشسته یا کارگر و مستمری بگیران تحت 
پوشش نهادهای حمایتی است که از نظر 

درآمدی ضعیفند.
 محســنی بندپی، کاهش 30 درصدی 
قدرت خرید جامعــه را تاییــد کرده و 
می گوید: در حال حاضر با توجه به افزایش 
قیمت ها و گرانی ها وضع نامطلوبی را در 
جامعه شــاهدیم و دولت برنامه حمایت 
از دهک های کم درآمد را در پیش گرفته 

است.
چندی قبل احمد میــدری ، معاون رفاه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یک 
برنامه تلویزیونی از توزیع کوپن الکترونیکی 
برای خرید کاالهای اساســی خبر داد و 
اعالم کرد که طرحی از سوی وزارت رفاه 
به دفتر معاون اول رییس جمهوری ارسال 
شــده که به موجب آن وزارت کار درنظر 
دارد، با اعطای کوپن الکترونیکی یا کاال 
کارت از رسیدن کاالهای اساسی به دست 
مصرف کننده نهایــی اطمینان حاصل 
کند تا از این طریق، توزیــع یارانه ارزی 

بهینه تر شود.
آن طور که وی گفتــه تخصیص کوپن 
الکترونیکی در حد یک پیشنهاد از سوی 
این وزارتخانه در دولت بوده که هنوز نهایی 

و قطعی نشده است. با توجه به اینکه اجرای 
آن به تصویب دولت نرسیده هنوز جزییات 
طرح کوپن الکترونیکی مشخص نیست 
ولی به چند روش می تــوان این طرح را 

عملی کرد.
به گفته میدری، زیرساخت های اجرای 
طرح کوپن الکترونیکی در وزارت کار آماده 
شده و این وزارتخانه منتظر تصویب طرح 

در دولت است.
معاون رفاه وزارت کار همچنین از برگزاری 
جلسات متعدد با بانک مرکزی خبر داده و 
می گوید: مقرر شده تا کارت یارانه افراد به 
کاال کارت تبدیل شود و افراد با مراجعه به 
فروشگاه های موردنظر و کشیدن کارت 
یارانه، سهمیه کاالهای اساسی خود را که 
شامل مرغ و گوشت، برنج و روغن و لبنیات 

است، از فروشگاه دریافت کنند.
او با بیان اینکه بر اســاس برآوردها قرار 
است برای 10 میلیون نفر کاال کارت صادر 
و سالی چند نوبت شارژ شود، می افزاید: 
در ایــن طــرح، کاال کارت بــه  صورت 
الکترونیکی به مردم ارایه می شود تا افراد 
هیچ دسترسی به پول نقدی نداشته باشند 
و این کارت ها تضمین رسیدن کاالهای 
اساســی وارداتی با یارانه ارزی به دست 

مصرف کنندگان نهایی است.
طرح اعطای کوپن الکترونیکی به نوعی 
همان طرح اعطای سبد رایگان غذایی به 
دو دهک جامعه است که علی ربیعی، وزیر 
ســابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال 

می کرد. وی گفته بود در راستای حمایت 
غذایی خانوارها و دهک های پایین جامعه 
برنامه  جامع تری را دنبال می کنیم و برای 
پوشــش فقر غذایی، بودجه مورد نیاز را 

تامین کرده ایم.
آنطور که ربیعی گفته بود بر اســاس این 
طرح برای افراد به طور مستقیم سبد غذا 
تعریف کرده و برنامه ای را دنبال خواهیم 
کرد که همه دهک ها را پوشش بدهد، به 
نحوی که تبعات تحریم بر قیمت خوراک 
حداقل پنج دهک را بپذیریم و دست کم 
به دو دهک هم به طور کامل سبد غذای 

رایگان بدهیم.

به گفته وزیر ســابق تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی در این برنامه خــوراک و غذا 
با نرخ امروز تعیین و تثبیت می شــود و 
دولت از زندگی اجتماعی و معیشتی مردم 
محافظت  می کند تا خوراک و غذای آن ها 

دستخوش تحریم ها نشود.
در حــال حاضر طــرح اعطــای کوپن 
الکترونیکی برای تامین کاالهای اساسی 
و مصرفی اقشــار محروم و کم درآمد از 
سوی بسیاری از کارشناســان و فعاالن 
کارگری مورد استقبال قرار گرفته است، 
چنانچه دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگــران، توزیع کوپن را موجب 

تعدیــل و کاهــش قیمت بســیاری از 
کاالها در بــازار می دانــد و می گوید: با 
توجه به آنکه بیش ترین فشار در شرایط 
اقتصادی موجود بــر دوش خانوارهای 
ضعیف کارگری است، به وزارت کار اعالم 
کردیم که معیشــت کارگــران به دلیل 
شرایط حاکم بر اقتصاد و رکود کارخانه ها 
با مشکل مواجه شده و حقوقی که کارگران 
می گیرند، صرف نظــر از اقالم مصرفی، 
کفاف هزینه های اجاره بها و ایاب و ذهاب 
را نمی دهد لذا پیشنهاد کردیم به شکل 
غیرنقدی سبد کاالی اساسی به کارگران 

داده شود.

طرح اعطای کوپن الکترونیکی؛ در حد یک ایده 

تب کوپن با شارژ کارت یارانه باال رفت!

بر اساس این طرح برای 
افراد به طور مستقیم 

سبد غذا تعریف کرده 
و برنامه ای را دنبال 

خواهیم کرد که همه 
دهک ها را پوشش 
بدهد، به نحوی که 

تبعات تحریم بر قیمت 
خوراک حداقل پنج 

دهک را بپذیریم و 
دست کم به دو دهک 
هم به طور کامل سبد 
غذای رایگان بدهیم.

در هفته های اخیر با رســانه ای شدن موضوع اعطای کوپن 
الکترونیکی و شــارژ کارت های یارانه برای خرید کاالهای 
اساسی، پیگیری اخبار مربوط به توزیع کوپن در میان مردم با 

وسواس بیش تری دنبال می شود.

ایسنا
گـــزارش
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نمایشگاه دائمی صنایع 
دستی توسط نمایندگان 

گردشگری ایجاد شود

نماینده اطالع رسانی گردشگری 
ایران در ژاپن از ارایه پیشنهاد ایجاد 
نمایشگاه دائمی صنایع دستی به 
ســازمان میراث فرهنگی خبر داد 
و گفت:با این کار بخشی از مشکل 
هنرمنــدان در دوران تحریم حل 

می شود.
سید عباسعلی امامیه گفت: با شروع 
تحریم ها به سازمان میراث فرهنگی 
پیشنهاد کردیم که نمایندگی های 
اطالع رسانی گردشگری در کشورها 
می توانند نمایشگاه دائمی برپا کنند 
و فضایی 60 تا 80 متر را برای ارایه 
محصوالت صنایع دســتی در نظر 
بگیرند و هنرمندان شــاخص در 
 حوزه صنایع دستی که برند تولید 
می کنند در این نمایشگاه به عرضه 

محصوالتشان بپردازند.
نماینده اطالع رسانی گردشگری 
ایران در ژاپن تصریح کرد: در ژاپن 
نیز می توانیم چنین کاری کنیم تا 
محصوالت آنها به زبان ژاپنی معرفی 
شود. به این ترتیب می توان پلی بین 
خریدار ژاپنی و هنرمند ایرانی ایجاد 
کرد. فرق این کار با شــرکت های 
بازرگانی این است که آن شرکت ها 
ممکن است کاری کنند که محصول 
با قیمت مناسب به دست خریدار  و 

یا بازار نرسد.  

مهر
خـــبـــر
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گردشگری

عضو هیات رییسه فراکسیون گردشگری مطرح کرد:
صنعت گردشگری درآمدی مداوم و 

همیشگی
عضو هیات رییسه فراکسیون گردشگری 
و میراث فرهنگی مجلس گفت: درآمد های 
صنعت گردشگری باالتر از درآمد های صنعت نفت است ضمن اینکه 

یک درآمد مداوم و همیشگی است.
سید کاظم دلخوش  با اشاره به تدوین بسته حمایتی صنعت گردشگری گفت: 
صنعت گردشگری در اقتصاد کشورهای مختلف امروزه حرف اول را می زند، 
یعنی صنعت گردشگری می تواند جایگزین صنعت نفت شود. درآمد های 
صنعت گردشــگری باالتر از درآمد های صنعت نفت است ضمن اینکه یک 

درآمد مداوم و همیشگی است.

    صنعت گردشگری می تواند جایگزین صنعت نفت شود
نماینده مردم صومعه ســرا درمجلس شورای اســالمی، با بیان اینکه نفت 
زمانی در دنیا تمام می شود اما گردشگری ها در دنیا تمام نمی شود. افزود: در 
بخش های مختلف کشورمون به صنعت گردشگری ظلم کردیم؛ در شرایط 
فعلی صنعت گردشگری می تواند به اقتصاد ایران کمک کند. زمانی که کشور 
80 میلیونی، ۴0میلیون مســافر خارجی در داخل کشور داشته باشد، این 
گردشگر با خودشان ارز می آورند، خرج می کنند، دور می زنند، آثار باستانی 
و تاریخی کشور را می بینند و در کشــور هزینه می کنند اما اگر دو میلیون 
گردشگر در کشور داشته باشــیم نمی توانیم درآمد چهل میلیون گردشگر 

را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: گردشــگر واقعی در کشــور ایران یک میلیــون تا یک و 
۵00مسافر بیشتر نیست که باید گســترش پیدا کند. باید زمینه های الزم 
برای گردشگران خارجی فراهم شود چراکه گردشگر و گردشگری در چند 
بخش است، یک بخشی از آن محققین و پژوهشگران هستند، یک بخشی از 

گردشگران بازنشسته هایی هستند 
که اوغات فراغت خودشــان را در 
کشورهای مختلف سپری می کنند 
و یک بخش نیز کسانی هستند که از 
طریق اینترنت و امثال آن به دنبال 
اطالعات و مکان های گردشــگری 

هستند.

   اطالعات گردشگری کشور به 
روز است

دلخــوش با بیــان اینکــه اطالعات 
گردشــگری کشــور ما به روز است و 
گردشــگران نیز از این اطالعات مطلع 
هستند؛ خاطر نشان کرد: در این بخش ها 
با ایجاد امکانات مناســب و زمینه سفر 
برای گردشگران در کشــور می توانیم 
اقتصاد خود را نیز رونق دهیم ضمن اینکه 
مردم دنیا که به ایران می آیند بیشــتر از 
فرهنگ مردم مطلع می شوند چراکه برخی 
از کشورهای دنیا بر اثر تبلیغات دشمنان نسبت به کشور ایران ظنین هستند 

و کشور ایران را مانند کشور افغانستان و برخی از کشورهای دیگر می دانند.
 عضو هیات رییسه فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی مجلس در مورد 
راهکارهای خروج گردشــگری از بحران گفت: باید بسترهای مناسب برای 
گردشگران دنیا فراهم شود، مناطقی که دولت می تواند آنها را ساماندهی کند و 
زیبایی های خاص خودش را دارد را مورد توجه قرار دهد، همچنین از تولیدات 
و صنایع دستی، محیط های جغرافیایی و آثار باستانی و ... کشور استفاده بهینه 

کرده و آنها را به گردشگران معرفی و تبلیغ کنند.

   بازاریابی و تبلیغات اصولی برای جذب گردشگر انجام شود
سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار در مجلس، افزود: بازاریابی 
و تبلیغات درســت و اصولی یکی از کارهایی است که نمایندگان جمهوری 
اسالمی ایران باید در کشور های دیگر انجام دهند و گردشگران را جذب کنند تا 
گردشگر احساس کند زمانی که وارد کشور ایران می شود امنیت و آسایش وی 
حتی از کشور خودش نیز بیشتر است. صدا و سیما باید بیشتر بر روی صنعت 
گردشگری کار کند. سایت ها، جراید، مطبوعات و رسانه های مختلف نیز باید 

بر روی این صنعت کار کنند.
وی با توجه به افزایش قیمت دالر و تاثیر آن بر روی صنعت گردشگری گفت: 
گردشگر خارجی اگر به ایران سفر کند بهتر می تواند گردش، تفریح و زندگی 
کند؛ امروز با وجود بحث ها در مورد قیمت دالر برای گردشگر خارجی هزینه 
کمی ایجاد می کند البته در ایران گردشگر داخلی هم کم نداریم؛ گردشگران 
ایرانی نیز از فرصت ها و تعطیالت خود به درستی استفاده می کنند اما به لحاظ 
اقتصادی در داخل گرفتاری هایی داریم که مردم نمی توانند از این فرصت ها به 

طور کامل استفاده کنند.  
دلخوش تاکید کرد: مسئولین باید توجه بیشتری نسبت به این بخش داشته 
باشند؛ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز باید در زمان بودجه بیشتر 
توجه مسئولین را به خود جلب کند و آمار کارشناسی های الزم را داشته باشد 

تا مسئولین بتوانند کمک بیشتری کنند.

خانه ملت
گـــزارش



کسب و کار
04

سه شنبه 27 شهریور 1397  | شمـاره 47

متخلفان رجیستری ۸۶۴ میلیارد ریال جریمه  شدند
 سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعالم کرد که از ۱۴ پرونده تخلف اصالت سنجی یا رجیستری 
گوشی تلفن همراه، تخلف ۱۳ پرونده محرز شد و متهمان به پرداخت ۸۶۴ میلیارد و ۲۳۲ میلیون 

ریال جزای نقدی محکوم شدند.
به گفته  یاسر رایگانی، سازمان تعزیرات از چندی پیش رسیدگی به ۱۴ پرونده ی تخلف رجیستری 

گوشی تلفن همراه را آغاز کرده است که متهمان این پرونده ها، چهار زن و ۱۰ مرد بودند و به شعبه ۲۲ 
تعزیرات حکومتی استان تهران احضار شدند.

وی گفت که پس از دریافت اعترافات متهمان و مدارک ارایه  شده، در نهایت رییس شعبه  رسیدگی کننده، 
تخلف ۱۳ پرونده را محرز اعالم و متهمان را به پرداخت ۸۶۴ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق 

دولت محکوم کرد. به گفته  رایگانی، یکی از پرونده ها نیز به علت نداشتن صالحیت سازمان در رسیدگی برابر قانون به دادسرای 
عمومی ارجاع شده است. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص بیشترین میزان محکومیت صادرشده برای این پرونده ها 
گفت: بیشترین میزان محکومیت صادره متعلق به فردی است که به پرداخت ۱۲۷ میلیارد ریال محکوم شده است. البته این احکام 

هنوز قطعی نیست و در صورت اعتراض متهمان به شعبه  تجدیدنظر خواهد رفت.
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افزایش تدریجی 
قیمت بسته های 
اینترنت دو اپراتور

 
اپراتور های همراه اول و ایرانســل 
دربســته های اینترنتی مخصوص 
مشترکین اعتباری و ثابت تغییراتی 
را به وجود آورده اند که باعث افزایش 
هزینه برای هر مشترک خواهد شد.

در حال حاضر اگر قصد خرید یکی 
از بسته های اینترنتی از اپراتورهای 
همراه اول ایرانسل را داشته باشید، 
شــاید از تغییــرات اعمال شــده 
شوکه شــوید. این در حالی است 
کــه به تازگی کمیســیون تنظیم 
مقررات ارتباطات در آخرین جلسه 
خود، شــیوه ای جدیــدی را برای 
محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت 
مصوب کرد که شــرکت ارتباطات 
زیرساخت مکلف شد این مصوبه را 
از اول شهریورماه اجرایی کند. در 
این شیوه جدید برای اندازه گیری 
میزان مصرف پهنای باند، پنج درصد 
پیک ترافیک غیرمتعارف را حذف 
می کنند. این در حالی است که قبال 
روال محاســبه  پهنای باند توسط 
زیرســاخت، بدون در نظر گرفتن 

پیک غیرمتعارف بود.
روند تغییر محاسبه ترافیک در حالی 
است که حســین فالح جوشقانی 
معاون وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در صحبت های خود اشاره 
کرد: »این طور که گفته شــده که 
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات، نرخ پهنای باند مصرفی 
اپراتورهــا را ۲۰ درصــد کاهش 
می دهد، درست نبوده است. چراکه 
در این مصوبه، فقط روش محاسبه 
پهنای باند اینترنــت را تغییر داده 
و برای آن مدل اســتاندارد تعریف 

کردیم.«
این استاندارد جدید باعث شده است 
اپراتور ها در صفحات مربوط به خرید 
تغییراتی را اعمال کنند. در اپراتور 
ایرانسل برای انتخاب بسته یک ماهه، 
هیچ بسته ای به صورت کامل برای 
یک ماه وجود ندارد و شما مجبور 
هستید با هزینه ای بیشتر بسته ای 
را انتخاب کنید که برای آن بازه ای 
شبانه نیز در نظر گرفته شده است. 
پس شما به اجبار به سراغ بسته های 
دو ماهه خواهید رفت اما این گزینه 
برای انتخاب بســته های اینترنت 
دو ماهه به صورت کلی حذف شده 
اســت و هیچ پکیجی برای دو ماه 
در نظر گرفته نشــده است. پس به 
سراغ بسته های سه ماهه خواهید 
رفت. در بخش بسته های سه ماهه، 
با توجــه به تغییرات اعمال شــده 
شاهد افزایش حدود ۴۰ درصدی 
در قیمت هستیم. البته این افزایش 
حدود ۴۰ درصدی شامل ۹ درصد 

ارزش افزوده هم می شود. 
در اپراتــور همــراه اول تغییرات 
به گونــه ای دیگر اســت. تمامی 
بسته های منتشرشده و قرارگرفته 
بر روی ســایت به صورت ترکیبی 
بوده با بسته های شــبانه بوده و یا 
تعدادی از بسته ها همراه با ترافیک 
رایگان شبانه هستند که عمال  برای 
بســیاری از مصرف کننــدگان از 
ساعت ۲ الی ۷ صبح غیرقابل مصرف 
است. برای مثال در همراه اول اگر 
شما در ماه های پیش می توانستید 
بســته ای روزانــه با حجــم ۱۵ 
گیگابایــت را به قیمــت ۱۵ هزار 
تومان تهیه کنید، اکنون این بسته 
به مبلغ ۲۰۴۰۰ تومان در دسترس 
اســت که با در نظر گرفتن مالیات 
بر ارزش افزوده بــه ۲۲۲۳۶ تومان 

می رسد. 

دیجیاتو
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 

سر دبیر: مرضیه ربیعی
دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا

 تلفن:031-32274500    
روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 

سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  
فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031

 چاپ: گلریز
امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

285 اسب 
بخار در سینه 
هیبریدی چینی

به گزارش پایگاه خبری carnewschina، نسل جدید بی وای دی Qin که یکی از 
زیباترین سدان های چینی بازار محسوب می شود، به زودی و در بیستم سپتامبر جاری 
به بازار این کشــور عرضه خواهد شد. با این حال به نظر می رســد بی وای دی در مورد 
 آینده خودروهایش و این که آنها را با چه مشخصاتی عرضه کند، دچار تردید شده است. 
بی وای دی Qin در سه نســخه بنزینی، EVو PHEV قابل خرید توسط مشتریان 

خواهد بود.
اما چه انتخاب هایی برای مشتریان وجود دارد؟ برای آنهایی که به موتورهای درون سوز 
بنزینی عالقمند هستند، دو موتور ۱.۵ لیتری تنفس طبیعی با ۱۰۹ اسب بخار و ۱.۵ 
لیتری توربوشارژر با ۱۵۴ اســب بخار گزینه های موجود هستند. برای عالقمندان به 
خودروهای تمام الکتریکی یا EV، بی وای دی Qin با موتور الکتریکی ۱۶۳ اسب بخاری و 
محدوده برد ۵۰۰ کیلومتری ارایه خواهد شد. برای کسانی که بین دو موتور برقی و بنزینی 
مردد مانده اند، نسخه PHEV با موتور دوگانه برقی – بنزینی عرضه می شود که موتور 
بنزینی از نوع ۱.۵ توربو بوده و در مجموع این نسخه می تواند ۲۸۵ اسب بخار قدرت تولید 

کند. نسخه برقی-بنزینی بی وای دی Qin، DM نامیده می شود.
پیش بینی می شود که قیمت های نسل جدید این خودرو، اندکی افزایش داشته باشند. 
برای نسخه بنزینی انتظار قیمت ۱۰۰ هزار یوانی، برای نسخه PHEV قیمت ۱۶۰ هزار 
 یوانی و برای نســخه EV قیمت ۱۷۰ هزار یوانی را داریم که ممکن است پس از اعمال 
تعرفه ها و مالیات، اندکی قیمت ها تغییر داشــته باشند. عرضه نسخه های بنزینی، به 
خصوص نسخه تنفس طبیعی ۱۰۹ اسب بخاری برای بی وای دی Qin غیر منطقی به 

نظر می رسد، چرا که این خودرو به عنوان یک سدان برقی پر فروش شناخته شده بود.

استارت آپ ها 
موتور محرک 

اقتصاد

 شرکت های استارت آپ از جایگاه بسیار ممتازی در بازار سرمایه کشور برخوردارند. این 
شرکت ها هم به لحاظ سرمایه گذاری گزینه مناسبی هستند و هم از لحاظ تکنولوژیک 
می توانند کمک مناسبی به شرکت های سرمایه محور داشته باشند. از این جهت می توان 
گفت شرکت های استارت آپی که غالبا به جهت تکنولوژی و بهره وری پیشتاز هستند، به 

عنوان موتور محرک رشد کشور و اقتصاد آن عمل می کنند.
شاپور محمدی، رییس سازمان بورس با اظهار این مطلب گفت: شرکت های استارت آپی 
جایگاه بسیار ممتازی در بازار سرمایه کشور دارند؛ هم به لحاظ اینکه گزینه مناسبی برای 
سرمایه گذاری هستند و هم اینکه سرریز تکنولوژیک این شرکت ها می تواند به شرکت های 
دیگر که ســرمایه محور هســتند کمک کند. از این جهت می توان گفت شرکت های 
استارت آپی که غالبا به جهت تکنولوژی و بهره وری پیشتاز هستند، به عنوان موتور محرک 

رشد کشور و اقتصاد آن عمل می کنند.
دبیر شورای عالی بورس افزود: شرکت های استارت آپی دو اثر دارند؛ یکی اثر اختصاصی 
خود آنهاست که می توانند با رشد مناسب برای سرمایه گذاران، بازده خوبی ایجاد کنند. 
دوم اثر سرریز آنها که می تواند به مدرن سازی شرکت هایی که فعالیت های خود را سنتی 
و کالسیک شکل داده اند، کمک کند. به این ترتیب جایگاه استارت آپ ها در بازار سرمایه، 
جایگاه ممتازی است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری همواره در کنار بازار سرمایه بوده و نقش حمایتی از این بازار 
داشته است، ادامه داد: فرابورس ایران ماموریت اختصاصی دارد که شرکت های استارت آپی 
را در بازار سرمایه جذب و آنها را فعال تر کند که خوشبختانه با کمک معاونت علمی و فنی 

ریاست جمهوری، این هدف با قوت دنبال می شود.  

تــــازه هـــا

جی اس ام
خــبـــر

زومیت
سناخــبـــر

خــبـــر

کاری  شــرایط    
مناسبی ایجاد کنید

بیشــتر کارمندان تقریبا 
یک سوم از روز را در محل 
کارشان سپری می کنند و 
به طور متوســط هفت  یا 
هشت ساعت کاری دارند 
از این روز الزم اســت کــه محیط خوبی 
برای کار کردن آنها فراهم باشد. اگر جزو 
کارفرمایانی هســتید کــه می خواهید 
راندمان کاری شــرکت یا اداره را افزایش 
دهید در اولین مرحله سعی کنید محیطی 
آرام، راحت و دوســتانه برای کارمندان 
فراهم کنید.  البته شرایط فیزیکی محیط 
کاری هم اهمیــت دارد. چیدمان میز و 
صندلی هــا، نورکافی محــل کار، تهویه 
مناســب و... هــم در افزایــش کارآیی 

کارمندان تاثیرگذار است.
-  کارمندان را در یک فضای فشرده کنار 
هم قرار ندهید. بهتر است کارمندان این 
احساس را داشته باشند که برای راه رفتن 
و حتی نفس کشــیدن فضای کافی در 
اختیار دارند. قرار نیست آنها را مانند ماهی 
ساردین کنار هم داخل یک فضای محدود 
بچینید. هرقدر کارمندان احساس راحتی 
و آزادی بیشتری داشته باشند با خوشحالی 

بیشتری کار می کنند. 
-  به درجه حرارت اتاق توجه داشته باشید. 
دمای اتاق نباید بیش از حد گرم یا سرد 
باشد. وقتی در فصول مختلف کارمندان 
احساس کنند بیش از حد گرم شان شده 
یا سردشان است، نمی توانند روی کار به 

خوبی متمرکز شوند. 
-  میزان نور محیط را در نظر بگیرید. بهتر 
است اتاق ها در طول روز نور طبیعی داشته 
باشند اما اگر شرایط به گونه ای است که 

امکان دریافت پرتوهای طبیعی خورشید 
وجود ندارد، توصیه  می شود از ترکیب نور 
زرد و سفید برای تامین روشنایی کمک 

بگیرید. 
-  اگر محیط کاری شــما چندان رسمی 
نیست، می توانید در کنار میز و صندلی ها 
چند کاناپه راحتی هم قــرار دهید تا در 
ساعت های استراحت و مطالعه، کارمندان 

فضای راحتی در اختیار داشته باشند.

   از دیوارکمک بگیرید!
اگر میزهای محیط کار به گونه ای است 
که کارمندان مجبورند چند ساعت از روز 
را روبه روی دیوار بنشــینند، این شرایط 
فرصت مناسبی است تا از این امکان برای 
افزایش انرژی و انگیزه کارکنان بهره مند 
شــوید پس این نکات را در نظر داشــته 

باشید:
-  یک تابلــوی اعالنــات را روی یکی از 
دیوارها نصب کنید و از کارمندان بخواهید 
عکس های جالب، کارت تولد، نوشــته 
شخصی یا سایر عالیق شان را در معرض 
دید همکاران هم قرار دهند. فضای راحت 
و صمیمی تــری برای همــکاران ایجاد 

می شود. 
-  موفقیت های شرکت یا اداره را که با توجه 
به تالش یا اضافه کاری کارمندان به دست 
آمده، روی تابلوی دیوار قرار دهید تا انگیزه 
کارمندان بیشتر شــود و بدانند نتیجه 

زحمات شان ثمربخش بوده است. 
-  دیوارها را خالی نگذارید و برای زیباتر 
شــدن فضا از تابلو و عکس های مختلف 
کمک بگیرید که با حال و هوای شرکت 
یا محیط کاری شما هماهنگ باشد. اگر 
می خواهید انرژی بیشتری را به کارمندان 
انتقال دهید تا محیط کار پویاتر شــود، 
تابلوهایی نصب کنید که رنگ های گرم 
مانند قرمز و نارنجی دارند. اگر می خواهید 
فضــا آرام و کم تنش باشــد از رنگ های 

سردی چون آبی و سبز استفاده کنید.

   پاداش را  از یاد نبرید
اگر می بینید که عملکرد کارکنان سبب 
بهبود وضعیت شرکت شــده برای آنها 
پاداشــی در نظر بگیرید. به طــور مثال 
می توانید تک تک کارمندان را به اتاق تان 
دعوت کرده و از آنها تشکر کنید یا از طریق 
ای میل یا پیامک، قدردانی خود را نشان 

دهید.
-در صورتی که یکی از کارکنان ایده جالبی 
برای بهبود وضعیــت کاری ارایه داده یا 
عملکرد او سبب بهبود وضعیت کاری شده، 
برای او پاداش جداگانه ای در نظر بگیرید. 

- به یاد داشته باشید تالش های هر کدام از 
اشخاص ارزشمند است و توصیه می شود 
به کوشــش های کوچک افراد هم توجه 
داشته باشــید و فقط روی چند کارمند 
ویژه متمرکز نشوید. اگر رفتار شما عادالنه 
باشد این احساس در افراد ایجاد نمی شود 
که شما به چند نفر بیشتر توجه می کنید یا 

تبعیض قائل می شوید. 

   فضای رقابتی ایجاد کنید
یک پیشنهاد دیگر برای باال بردن انگیزه 
کارمندان ایجاد فضای رقابتی سالم است. 
زمانی را تعیین کنید تــا در پایان برنامه 
شما معلوم شود که چه کسی کارهایش 
را سریع تر به پایان رسانده است. به برنده 

پاداش دهید. 
-  الزم نیســت که همیشــه پاداش این 
مسابقه جایزه بزرگی باشــد. بهتر است 
پاداش هــای کوچکی در نظــر بگیرید. 
بلیت سینما یا کنســرت، کارت هدیه، 
گواهینامه های تشویقی، هدایای فرهنگی 

و ... از جمله هدایای کوچکی هستند که 
نتایج بزرگی به همراه دارند. 

-  گاهی اوقات پاداش می تواند به صورت 
یک روز مرخصی یا چند ســاعت دیرتر 
آمدن به محل کار باشــد. به هر حال این 
موارد هــم هدایایی هســتند که بعضی 
از کارمنــدان از شنیدن شــان غافلگیر 

می شوند. 

   کارمندان را به صورت گروه ببینید
به کارمندان نشان دهید که همه آنها را در 
قالب یک تیم می بینید و به کار گروهی 
اعتقاد دارید و از این شیوه کار کردن آنها 

قدردانی می کنید. 
- هنگام صحبت درباره اهداف تازه با تمام 
کارمندان جلسه گروهی تشکیل دهید. 
وقتی بــرای صحبت بــا کارمندان وقت 
می گذارید و نظرات شــان را می پرسید، 
احساس ارزشمند بودن را در وجودشان 

بیدار می کنید. 
-  ای میل های هفتگی بفرستید و از این 
راه برنامه های گروه را به همه افراد منتقل 

کنید.  
-  اگر فکر می کنید که هنوز تا رســیدن 
به نقطه ایده آل فاصله زیادی دارید، بهتر 
است این موضوع را صادقانه با کارمندان 

در میان بگذارید. ابتدا از زحمات شــان 
تشکر و ســپس انتقادات یا انتظارات تان 

را بیان کنید.

   معجزه غذا را فراموش نکنید
می توانید از غذاهای خوشمزه به عنوان 
عاملی برای خوشــحال کردن کارمندان 
اســتفاده کنید. وقتی افــراد بدانند فردا 
صبحانه یا ناهار لذیذی در انتظارشان است 
با اشتیاق بیشتری سر کار حاضر می شوند.

-  از مســئول بخش خدمــات بخواهید 
همواره قهوه و چای آماده را در دسترس 
کارکنان قرار دهد. در ایــن صورت الزم 
نیست که کارمندان به بهانه نوشیدن چای 

یا قهوه از محیط کار خارج شوند. 
-  حداقل یک روز در هفته صبحانه ای تهیه 
و کارمندان را دعوت کنید که با شما همراه 
شوند حتی می توانید یک بار در ماه برای 

همه پیتزا سفارش دهید. 
-  هر چند ماه یک بار یا به مناسبتی از هر 
کدام از کارمندان بخواهید که غذایی به 
همراه بیاورند. بعد همه خوراکی ها را روی 
میز چیده و مهمانی کوچکی ترتیب دهید. 
-  روز تولــد هر کــدام از کارمنــدان را 
یادداشت کنید و در این روز کیک بخرید و 
جشن تولدی در محیط کار برگزار کنید. 

  شــخصیت کارمنــدان را بهتر 
بشناسید

شاید به عنوان یک مدیر یا رییس آنقدر 
گرفتاری داشته باشید که فرصتی برای 
شــناخت همه کارمندان برای تان ایجاد 
نشود. با این وجود اگر می خواهید ارتباط 
خوب و مناســبی با کارمندان تان برقرار 
کنید، توصیه می شــود که برای آشنایی 

بیشتر با آنها وقت بگذارید. 
-  زمــان نوشــیدن چای یا قهــوه کنار 
کارمندان باشید و با آنها هم صحبت شوید. 
در این فرصت دربــاره موضوعات کاری 
حرف نزنید و از موقعیت ایجاد شده برای 
شناخت بیشتر روحیات، عالقه مندی ها و 

شخصیت کارمندان بهره مند شوید.
- درباره خانواده کارمندان اطالعاتی کسب 
کنید. آنها هم عضوی از خانواده کاری شما 
هستند و ممکن است همسر یا فرزندانی 
داشته باشند. می توانید درباره خانواده آنها 
سواالتی بپرســید و خودتان را نسبت به 
شناخت بیشتر، عالقه مند نشان دهید. 
صحبت های شان را بشنوید و خودتان را 

جدا از این افراد ندانید. 
 - نســبت به عالیق کارمندان مشــتاق 

باشید. 

چند استراتژی برای مدیریت بهتر؛

انگیزه بساز، حکومت کن!

به یاد داشته باشید 
تالش های هر کدام 

از اشخاص ارزشمند 
است و توصیه می شود 
به کوشش های کوچک 

افراد هم توجه داشته 
باشید و فقط روی چند 

کارمند ویژه متمرکز 
نشوید. اگر رفتار شما 

عادالنه باشد این 
احساس در افراد ایجاد 

نمی شود که شما به 
چند نفر بیشتر توجه 

می کنید یا تبعیض 
قائل می شوید. 

اگر به تازگی به عنوان مدیر یا رییس مجموعه ای انتخاب 
شده اید یا می خواهید خودتان کارآفرین باشید، بهتر است 
در اولین قدم های ورود به این مسیر تازه، راه و رسم ارتباط با 
کارمندان را بهتر بشناسید. رییس بودن به این معنی نیست 
که اتاق و میز شخصی داشــته باشید، مستبدانه تصمیم 
بگیرید و در رفتارتان با کارمندان خشک و جدی باشید. در 
دنیای امروز اگر می خواهید شرکت یا مجموعه موفقی داشته 
باشید و راندمان کاری تان افزایش یابد باید با کارمندان به 
شیوه مناســبی برخورد کنید تا انگیزه آنها را باال ببرید و 

اهداف تان را با موفقیت بیشتری دنبال کنید. 

ساخت گلکسی 
A با پردازنده 
اسنپدراگون 
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 A بر اساس شایعات جدید، سامسونگ قصد دارد مدل جدید گوشی های سری گلکسی
خود را به پردازنده  اسنپدراگون ۸۴۵ تجهیز کند.

مدت ها است در بازار گوشی های هوشمند شاهد رقابت های شدیدی بین شرکت های 
مختلف هستیم و آن طور که شایعات جدید می گویند، کره ای ها قصد دارند رقبای خود را 

در بازار میان رده ها به  چالش بکشند.
سامسونگ اخیرا به صورت رسمی اعالم کرده است که در مدل جدید گوشی های میان رده  
خود )از جمله سری A( قصد دارد برخی ویژگی های جدید که نمونه های آن ها را فقط در 
پرچمداران می بینیم، قرار دهد. پیش تر شنیده بودیم که کره ای ها قصد دارند ۱۹ مهرماه 

امسال )۱۱ اکتبر( از گوشی میان رده  جدید خود رونمایی کنند.
به تازگی یک منبع داخلی مدعی شده است که سامسونگ قصد دارد به زودی نخستین گام 
خود را برای عملی کردن این استراتژی، بردارد؛ بر اساس توضیحات این منبع، مدل جدید 
 Snapdragon  قرار است برای پردازش کارها، از تراشه A گوشی های سری گلکسی

۸۴۵ کوالکام بهره بگیرد.
به احتمال زیاد، این گوشــِی مجهز به اســنپدراگون ۸۴۵، قیمت پایین تری نسبت به 
پرچمداران فعلی سامسونگ خواهد داشت. اگر این موضوع صحت داشته باشد، می توان از 
مدل جدید گلکسی اِی به عنوان رقیب مستقیم آیفون XR اپل یاد کرد. انتظار داریم که 
میان رده  جدید سامسونگ، به نمایشگری بزرگ از نوع AMOLED با نسبت تصویر ۱۸ 
به ۹ و حاشیه های اندکی در قسمت های باال و پایین، مجهز شود. عالوه بر این، به  احتمال 
زیاد Samsung Galaxy A جدید حداقل دو دوربین اصلی خواهد داشت؛ گرچه 

استفاده از سنسورهای بیشتر برای دوربین اصلی، تعجب برانگیز نخواهد بود.

منبع : زندگی ایده آل
یـــادداشت
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In the year 680 A.D., an event 
happened that was a turning point for 
what was to become the Shi’a Muslim 
community. Hussein, the grandson of 
the Prophet Muhammad, was brutally 
murdered during a battle against the 
ruling Caliph -- on the 10th day of 
Muharram (‘Ashura). This took place 
in Karbala (modern-day Iraq), which 
is now an important pilgrimage site 
for Shi’a Muslims.
Shi’a Muslims observe the day 
in mourning for Hussein and in 
remembrance of his martyrdom. 
Reenactments and plays are 
performed, attempting to relive the 
tragedy and keep the lessons of this 
event alive. Some Shi’a Muslims beat 
and flog themselves in parades on 
this day, to express their grief and 
to reenact the pain that Hussein 
suffered.
What is Ashura?
In the month of Muharram 61 AH 
(approx. 20 October 680 AD), an 
event took place in Iraq at a place 
known as Kerbala on the bank of 
the river the Euphrates. It seemed 
in those days insignificant from the 
historical point of view. A large army 
which had been mobilized by the 
Umayyad regime besieged a group 
of persons numbering less than a 
hundred and put them under pressure 
to pay allegiance to the Caliph of the 
time and submit to his authority. The 
small group resisted and a severe 
battle took place in which they were 
all killed.
It appeared at that time that like 
hundreds of similar events, this battle 
would be recorded in history and 
forgotten in time. However, the events 
that occurred on the 10th day of 
Muharram in Kerbala were to become 
a beacon and an inspiration for future 
generations.
Who is Hussain? 
The leader of the small band of men 
who were martyred in Kerbala 

Husain (A), son of Ali bin Abi Talib 
(A) and grandson of the Holy Prophet, 
Mohammad (S). He was the son of 
Fatima (A) for whom the Holy Prophet 
(S) said, “Husain is from me and I am 
from Husain. May God love whoever 
loves Hussain.With the passing away 
of his brother Hasan (A) in 50 AH, 
Husain (A) became the leader of the 
household of the Holy Prophet (S). 
He respected the agreement of peace 
signed by Hasan (A) and Muawiya, 
and, despite the urging of his 
followers, he did not undertake any 
activity that threatened the political 
status quo. Rather, he continued with 
the responsibility of looking after the 
religious needs of the people and was 
recognized for his knowledge, piety, 
and generosity
On the other hand, we have Yazid, 
whose father (Muawiya) and 
grandfather (Abu Sufyan - the 
archenemy of the Prophet) had always 
tried to sabotage the mission of the 
Holy Prophet. 
Yazid was a pleasure-seeking person, 

given to wine drinking and playing 
with pets. It is no wonder that 
Husain’s response to Yazid’s governor, 
when asked to pay allegiance to 
Yazid was, “We are the household 
of the prophethood, the source of 
messenger ship, the descending-place 
of the angels, through us Allah had 
begun (showering His favors) and 
with us He has perfected (His favors), 
whereas Yazid is a sinful person, 
a drunkard, the killer of innocent 
people and one who openly indulges 
in sinful acts. A person like me can 
never pledge allegiance to a person 
like him.”
The revolution of Husain (A) was 
an Islamic movement spearheaded 
by one of the great leaders of Islam. 

The principles and laws of Islam 
demanded that Husain (A) act to warn 
the Ummah of the evil situation which 
it was in and to stand in the way of the 
deviating ruler. As Husain (A) himself 
remarked when he left Medina for 
the last time, “I am not rising (against 
Yazid) as an insolent or an arrogant 
person, or a mischief-monger or 
tyrant. I have risen (against Yazid) 
as I seek to reform the Ummah of my 
grandfather. I wish to bid the good and 
forbid the evil.”
Hussain (A) was killed on the 
battlefield as he did Sajdah. His head 
was removed from his body on the 
plains of Karbala, mounted on a spear, 
and paraded through villages and 
towns as it was taken to Damascus and 
presented at the feet of Yazid.
Why to remember Ashura 
Why is Husain (A) regarded as the 
“leader of the martyrs”? It is because 
he was not just the victim of an 
ambitious ruler. There is no doubt 
that the tragedy of Karbala, when 
ascribed to the killers, is a criminal 
and terrible act. However, when 
ascribed to Husain (A) himself, it 
represents a conscious confrontation 
and a courageous resistance for a 
sacred cause. The whole nation had 
failed to stand up to Yazid. They had 
succumbed to his will, and deviation 
and regression towards the pre-
Islamic ways were increasing.
Passiveness by Husain (A) in this 
situation would have meant the 
end of Islam as we know it. Thus 
Husain (A) took upon himself the 
responsibility of the whole nation. 
The greatest tragedy was that one 
who stood up for the noblest of causes, 
the defense of Islam, was cut down in 
so cruel manner.It is for this reason 
that the sacrifice of Husain (A) is 
commemorated annually throughout 
the Muslim world. Our sorrow never 
abates as we relive the tragedy.The 
commemoration of Ashura on the 
10th of Muharram every year serves 
to remind us of the sacrifices of the 
family of the Prophet (S). It also makes 
us aware of the people, then and now, 
who tried to destroy Islam and the 
family of the Prophet (S) and all that 
they stood for - as well as those who 
watched, listened and did nothing.

Ashura:Day of Mourning for  
Imam Hussein(AS)

Bali Desert Hotel: The First 
Hotel Of Iran In Desert Tourism

Miras Cafe Gallery: Not Only 
A Cafe, But Also A Handicrafts 
Exhibition
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A shura is a religious observance 
marked every year by Muslims. 
The word ‘Ashura literally means 
“10th,” as it is on the 10th day of 
Muharram, the first month of the 
Islamic year.

It appeared at that time that 
like hundreds of similar events, 
this battle would be recorded in 
history and forgotten in time. 

However, the events that occurred 
on the 10th day of Muharram in 
Kerbala were to become a beacon 

and an inspiration for future 
generations.

Must visit 
village in 
Isfahan

Abyaneh village 
is situated in the 
highlands of central 
district of Natanz 
county .
Abyaneh village has 
a temperate climate, 
favorable natural 
e n v i r o n m e n t , 
v e r n a c u l a r 
architecture, and 
various historical 
buildings that 
attracts many 
tourists. This village 
is registered in 
the list of national 
monument of Iran 
on August 22, 1975, 
with the registration 
number of 1089. 
People living in 
Abyane speak 
with their own 
special accent that 
is fundamentally 
different from other 
accents in Isfahan.

They also wear 
traditional costumes. 
which are colorful or 
floral pattern skirts 
or pleated pants. 
Houses in this village 
date back to Seljukid, 
Safavid, and Qajar 
eras; many houses in 
this area are built as 
if they are placed on 
a stairway; The flat 
roofs of lower houses 
are the yard of the 
upper ones and no 
walls surround them. 
They are also built 
in the form of cube, 
with wooden grid 
windows and doors 
and also covered 
with red soil which 
will be harder when 
it rains.
One of the most 
important and 
historical building 
of this village is 
Jameh mosque; the 
oldest monument 
of this mosque is 
its minbar made of 
carven wood dating 
back to 466 A.H. The 
other old mosque of 
Abyaneh is Barzaleh 
mosque which dates 
back to Ilkhanis era. 
Harpark fireplace  
known as the 
Zorastrian temple 
is a real sample of 
Iranian temples 
built in mountain 
communities.
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How do you imagine Iran? Cover with deserts? Well, that’s not 
entirely true. It’s a four-season country with various types of 
environment. We do have deserts and they are beautiful! It is 
hard to find a hotel in deserts, right? Well, the 3-star traditional 
Bali Desert Hotel is ready to welcome adventure travel lovers. 
It is located in Khour va Biabanak County, almost 400 Km away 
from Isfahan.
Deserts can be dangerous for everyone. You can easily get lost 
and there is no person around you to help. But who can resist 
watching a starry night in the heart of the desert and jumping 
from sand dunes and Safari? The good news is the Bali Desert 
Hotel provides especial desert tours with local guides and 
modern equipment. So you don’t have to worry about dangers 
anymore. You are in safe hands. Also, you can explore central 
desert of Iran and experience being in an untouched nature. 
Garmeh Village, Mesr Village, Bayazeh Village, and Arousan are 
some of the places you can visit nearby.
Moreover, Bali Desert Hotel is the largest desert hotel in central 
Iran. It provides twin, double, triple, and quad rooms. This 
variety of rooms types makes the hotel suitable for travelers 
in groups. Also, if you bring any kids under four, the hotel won’t 
charge them. The hotel has facilities and services like taxi service, 
wake-up call, housekeeping, CIP, and luggage room. You can 
use the billiard table in your spare time. Also, don’t miss trying 
a cup of tea at the traditional tea house of the hotel. There are 
a restaurant and coffee shop at the hotel where you can enjoy 
having meal, snack, or drinks at. Don’t forget to buy souvenirs 
from the hotel gift shop.
You will find indoor fridge (with free water), wardrobe, drawers, 
sleepers, air-conditioner, and TV set in your room. Also, there is 
a private bathroom with shower, toiletries, and Western toilet. 
Not to mention that like many hotels in Iran, breakfast is free at 
Bali Desert Hotel.
So, if you are into adventure tourism and like to explore the 
spectacular night sky of the desert or just enjoy Safari and 
jumping from sand dunes, you are welcomed to Bali Desert Hotel. 

See what travelers are saying:

Berichthier214, Buren, The Netherlands: Real Lavazza 
coffee!
An amazing new and very clean place to just sit and 
enjoy an excellent real Lavazza coffee with a biscuit. 
Read some books about Isfahan and Iran. Look at the 
handicraft around you or buy some in the shop up the 
front of this place. In addition, good service as well. 
Not the cheapest coffee around, but probably one of the 
best you will get in Isfahan. Have fun.

OmidanTravel, Tehran, Iran: Not only a cafe but also a 
handicrafts exhibition
Miras cafe gallery is somewhere inside the world 
heritage site of Naqshe Jahan Square, next to Sheykh 
Lotfollah mosque. The atmosphere is so exclusive as it 
is a rare handicrafts exhibition in addition to offering 
moderate food and drinks at a cafe.
It is suggested if you are looking for a calm cafe to drink 
something in the middle of the day while visiting Naqshe 
Jahan Square.

Daniella_Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands:
Italian quality coffee (and great hot chocolate!)
After a stroll in the mosque and on the square, this is the 
place to rest and enjoy a very tasty coffee that is properly 
made. For the non-coffee lovers: try the joy chocolate. 
Thick and full of real chocolate. Yummie!

Reza A, Esfahan: Excellent
This place is in the Nagshe Jahan square near Sheykh 
Lotfollah mosque is very nice and clean have a real cafe 
and you can see handicrafts when drinking coffee.

Location: Naghshe Jahan Sq | Next to Sheykh Lotfollah 
Msq, Mieas Cafe gallery, Esfahan

The leader of the 
small band of men 
who were martyred 
in Kerbala Husain 
(A), son of Ali bin 
Abi Talib (A) and 
grandson of the 
Holy Prophet, 
Mohammad (S). 
He was the son 
of Fatima (A) for 
whom the Holy 
Prophet (S) said, 
“Husain is from 
me and I am from 
Husain. May God 
love whoever loves 
Hussain.
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 Iran exports 700$ million worth of 
pastry and chocolate to more than 
60 countries annually. This was 
announced by Secretary of Iranian 
Pastry and Chocolate Association 
Jamshid Maghazei on the sidelines 
of the 17th Iran International 
Confectionary Fair.
Iraq, Afghanistan, Pakistan, Ivory 
Coast and Azerbaijan are the main 
customers of Iranian chocolate 
and pastry. Sweets and chocolates 
account for %40-30 of Iran’s total 
food exports.
According to Maghazei, Iran’s 
pastry and chocolate production 
capacity stands at 2.5 million 
tons per year, however actual 
production is around 1.6 million 

tons.Explaining the reasons behind 
the below-capacity production, 
he said raw material prices have 
soared by %30 recently in the wake 
of the currency crisis facing the 
country.  Per capita consumption 
of pastry and chocolate in Iran is 
about 2 kilograms per year, but the 
rate is decreasing because of the 
increase in prices and decrease 
in people’s purchasing power.
According to Maghazei, %70 of 
the machinery used in Iran’s 
chocolate and pasty industry are 
produced domestically.The 17th 
Iran International Confectionary 
Fair opened at Tehran International 
Permanent Fairground on Saturday 
and will run until Tuesday.

 Falling Iran 
oil supply 
cannot be offset: 
Bloomberg
Bloomberg in an analytical 
report said the spare 
capacity of OPEC and non-
OPEC producers is not 
enough to offset falling Iran 
oil supply given the fact 
that winter is coming, and 
the oil market is starting to 
look pretty tight.
On paper there is enough 
spare capacity among 
other OPEC producers 
and Russia to offset 
falling Iranian supply — 
but what exists on paper 
and what can be brought 
into production in the 
next month or so are not 
necessarily the same, it 
said.
The spare capacity among 
OPEC members has 
already dwindled below 
2 million barrels a day. 
Those countries that could 
do so have lifted output 
in response to June’s 
(disputed) decision to 
abandon individual output 
targets. 
In theory Saudi Arabia 
could immediately raise 
output to 11.5 million 
barrels a day — that’s what 
Crown Prince Mohammed 
bin Salman told 
Bloomberg in April 2016. 
But it hasn’t ever needed 
to produce that much, and 
its ability to do so remains 
untested. Reaching that 
level would probably 
take several months and 
require significant drilling 
activity.
The number of rigs drilling 
for oil in Saudi Arabia has 
been on the rise since April, 
but is still only back where 
it was in the spring of 
2017, when the kingdom’s 
focus was on cutting, not 
boosting output. London-
based Energy Aspects 
consultants Amrita Sen 
and Michal Meidan said 
Sept. 10 that even if the 
kingdom has started the 
Khurais field expansion, 
which has a capacity of 0.3 
million barrels a day, it’s 
probably ramping up to 
that level only slowly.
After the June meetings 
between OPEC and its 
friends there was a flurry 
of talk about restarting 
production at the fields in 
the Neutral Zone, shared 
between Saudi Arabia 
and Kuwait, but there has 
been little activity on the 
ground. Don’t expect to 
see any production from 
those fields before the first 
quarter of next year at the 
earliest.
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Pastry, Chocolate Exports at 700$m p.a.

 
Kouroush Parvizian, the head of the 
Association of Private Banks and Credit 
Associations, wrote in a commentary 
published on the website of Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture that the forex 
rate surge in recent months has 
devalued banks’ capitals, lowering the 
capital of some of these banks to below 
$1 billion. 
In the wake of the 2015 nuclear deal 
between Iran and world powers, which 
led to the lifting of sanctions, many 
Iranian banks started to improve their 
financial statements and bring their 
practices in line with international 
standards. Private lenders have been 
at the forefront of these efforts. 
According to Parvizian, one solution 
proposed by Central Bank of Iran 
officials pertains to the merger and 
acquisition of banks.
“Bank mergers, which have been put 
forward in recent months, is among 
the effective methods of the banking 
system,” he wrote.
“In my view, the merger of several 
banks into one bank is the correct 
decision and all the parts and 
components of the banking system 
should assist this process because 
some banks do not have a good status 
under these conditions.” 
Parvizian, who is also the managing 
director of Parsian Bank, said the 
reduction of banks’ Capital Adequacy 
Ratios come as many shareholders are 
unwilling to pitch in to increase banks’ 
CAR. 
The senior banker argued that CARs 
are one of the most important factors 
for banks’ international presence and 
their competition with their global 
peers. He regretted that the capital of 
some of the biggest Iranian banks are 
below $1 billion that is not adequate for 

trade transactions, exports, imports or 
bank guarantees. 
Parvizian alluded to the scheme 
currently underway to consolidate 
military banks into Bank Sepah, 
saying the decision has been approved 
by the Leader Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei and is being pursued by the 
government and armed forces. 
The volatility in currency and gold 
markets intensified after US President 
Donald Trump announced in May 
that he is pulling his country out of the 
multilateral nuclear deal Iran signed 
with world powers in 2015. 
Earlier this month, Washington 
reimposed sanctions on Iran’s 
purchase of US dollars and its trade in 
gold, precious metals, metals, coal and 
industrial software. 
CBI is trying to calm the volatile 
currency and gold markets through 
market mechanisms and less 
intervention.On August 6, it eased 
foreign exchange rules and allowed 
moneychangers to resume work at 
open market rates, as part of the latest 
rescue package devised to calm the 
markets.
The fresh strategy came after the 
government decided to unify the US 
dollar’s exchange rate at 42,000 rials 

on April 9 in response to the rial’s 
freefall. 
Parvizian acknowledged that bank 
mergers could also have their own 
critic and that consolidation is only one 
solution to the banking system’s woes.  
“The acquisition of one bank by 
another bank is among other methods 
if the Money and Credit Council were 
to agree with it or Iranian banks 
partnering with international peers 
can also be effective in normal times,” 
he wrote, adding that selling Iranian 
banks’ shares in international markets 
and attracting foreign investment are 
another likely strategy.  
Mergers and acquisitions in Iran’s 
banking industry are aimed at creating 
bigger, stronger and more efficient 
banks. Farshad Heydari, former CBI 
deputy for supervision, had announced 
in May that three financial institutions, 
namely Hekmat Iranian, Ghavamin and 
Kowsar, are to be merged in the next 
fiscal year (starting March 21).
Heydari also discussed the idea of 
merging the two newly-created banks 
into a major efficient bank. “The 
planned consolidation is a watershed 
event in reducing the influence of 
shadow banks and making the Iranian 
banking system more efficient,” he said. 

Press Iron Imports at $1.13m in 4 
Months
 Close to 185 tons of press iron worth more than $1.13 
million were imported into Iran from four countries 
during the first four months of the current Iranian year 
(March 21-July 22), data released by the Islamic Republic 
of Iran Customs Administration show.China was the 
biggest exporter with 149 tons worth $895,018. Other 
major exporters of press iron to Iran during the period 
were the UAE, Turkey and Hong Kong, Mizan Online 
reported.

TCCIM to Hold Course on Drafting 
Business Contracts
 Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture plans to hold an educational course on 
drafting international business contracts, the official 
website of the chamber reported.The four-hour workshop 
will be held on October 2 from 4 p.m. to 8 p.m.
Those interested can fill out the registration form on the 
website and email to edu@tccim.ir or fax it to +9821-
88107762.For more information, those interested can 
contact +9821-88107732 or +9821-88107723. The 
capacity of the course is limited, hence priority will be on 
first come first served basis.

Trade With Pakistan Rises 23%
 Iran traded 1.27 million tons of non-oil commodities 
worth $642.63 million with Pakistan during the first five 
months of the current fiscal year (March 21-Aug. 22).
This marks a 23.31% and 19.72% growth in tonnage 
and value respectively compared with last year’s 
corresponding period, latest data released by the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration show. Iran’s 
exports to Pakistan stood at 1.11 million tons worth 
$485.25 million, up 41.97% and 68.21% in tonnage and 
value respectively year-on-year. Pakistan was Iran’s eighth 
major export destination during the period. Iran mainly 
exported tar, liquefied propane and vegetables to Pakistan 
during the five-month period. Pakistan exported 156,525 
tons of goods worth $157.38 million to Iran, down 36.27% 
and 36.61% in tonnage and value respectively YOY. It was 
the 22nd exporter of goods to Iran over the five months. 
The imports mainly included rice, pear and sesame. 
Pakistan and India are the biggest exporters of rice to Iran.

Call for Speedy Import of Diapers
EghtesadOnline: The Market Regulation Headquarters 
has called for the speedy import of diapers amid rising 
shortage of the product in the domestic market.
The call also extends to the import of raw materials for 
diapers as well as paper production, IRNA reported. The 
order, ratified in the headquarters’ Saturday meeting, 
comes as the shortage has also caused a price hike while 
demand has also risen over fears of a possible supply 
shortage.

British Airways to end London-Tehran 
flights on Sep. 22
British Airways has announced it will stop London-Tehran 
direct flights on September 22.In a statement issued by 
the company on Sunday, direct flights from UK capital 
London to Iran’s capital Tehran, will end on September 
22, for economic reasons.The last flight from Tehran to 
London will take place on September 23.Earlier, KLM 
Royal Dutch Airlines also decided to suspend its direct 
flights to Tehran for the time being as of 24 September for 
economic reasons, as well.

A senior banking official said the 
steep fall in the value of rial against 
the US dollar has strained banks’ 
balance sheets by dealing a blow to 
their capital levels.

Rial’s Slide Necessitates Bank 
M&A

tech

Construction Permits in Iran 
Increase in Fiscal 18-2017
 The Statistical Center of Iran has published its latest figures 
concerning construction permits, showing that the number of permits 
issued increased both across Iran and in Tehran during the previous 
fiscal year that ended on March 2018 ,20.
According to a report published by SCI on its official website, a total of 
122,081 building construction permits were issued by municipalities 
across Iran's urban areas last year, up by %7.5 when compared to 
the year before.A total of 9,316 building construction permits were 
approved by Tehran Municipality last year, indicating a year-on-year 
increase of %7.4.
However, even as the number of building construction permits has 
gone up, actual homes that will be constructed through them will 

have a smaller share compared to the year before, Financial Tribune 
reported.
According to SCI, the number of residential units envisaged as part of 
the construction permits amounted to 322,962 across all urban areas 
in the country, showing a decline of %2.1 compared to the fiscal -2016
17. The average number of residential units to be built as part of each 
permit stood at 2.6.
In Tehran, the total number of projected residential units to be built 
through the permits issued in the fiscal 18-2017 stood at 65,118 that 
was lower by %1.4 compared to the year before. The average number 
of residential units per permit was seven.Across all Iranian urban 
areas, the total floor area of units in each permitted building last year 
was equal to 59,746 square meters. That figure also indicated a %4.1 
decline compared to the year before. The average floor area of units per 
each permit was 489 square meters, SCI reported.

The combined floor area of units 
to be constructed in Iran as part 
of the approved permits by the 
municipality in the fiscal 18-2017 
was 11,823 square meters. That 
number signaled a steep decline 
of %11.5 compared to the fiscal 
17-2016. 
The average floor area of units 
permitted for construction in this period 
was equal to 1,269 square meters.
Recession Fears 
These numbers become more significant when considering housing 
sector developments in recent months, which have had major 
repercussions for the general public and investors alike.

Parvizian 
acknowledged 
that bank mergers 
could also have their 
own critic and that 
consolidation is only 
one solution to the 
banking system’s 
woes.  

Iran Bans Export of 
Seven More Products
The Islamic Republic of Iran Customs 
Administration has banned the export of 
notebooks, unprocessed and refined sugar, 
packaging sacks, derivative powders from milk 
and whey, casein, light and heavy tires, and live 
chicken and chicken meat until further notice 
to regulate the domestic market.Minister of 
Industries, Mining and Trade Mohammad 

Shariatmadari called for the ban in a letter to the 
head of IRICA, Foroud Askari, on Sept. 10.To avert 
any shortage of essential goods, the government 
has recently placed bans on their exports.The 
first such ban, which became effective on Aug. 
23, pertained to the export of different kinds of 
paper, tissue, milk powder, infant formula, tea and 
butter in packages weighing more than 500 grams.
Later, the Ministry of Industries, Mining and Trade 
also banned the export of scrap tires and waste 
rubber in a letter to IRICA.The export of all kinds 

of refined vegetable oils has also been banned, 
which directive was announced by Shariatmadari 
in a letter forwarded to the Iranian Vegetable Oil 
Industry Association.On the other hand, bans 
imposed on the export of packaging paper, tissue 
and tea have been lifted.Importers of certain 
commodities, including tea and paper, enjoy 
subsidized foreign currency rates, as they are 
considered essential goods. The ban on the export 
of these commodities could be aimed at stemming 
profiteering from their reexportation.



...Of course, the 
flow that we call 
vulgarity may not 
seem to be a false 
trick to many young 
audiences these days 
But Iranian poetry 
experts acknowledge 
the arrival of vulgar 
Persian poems in 
recent decades. 
Today we see that 
poetry, especially 
some of the lyrics, 
go to sexual lyrics 
with scanty content. 
Should you worry 
about this type of 
poetry? Can these 
poems question 
the thousand-year 
history of Persian 
poetry? These sage 
poems are only for 
our period or did 
they exist in other 
periods? Now some 
modern poets write 
lyrics only to attract 
the audience and 
have customers too.

Japanese Prime Minister 
Shinzo Abe is planning to 
hold talks with Iranian 
President Hassan 
Rouhani later this month 
in New York following the 
reinstatement of sanctions 
against the Middle 
Eastern country by the 
United States, a Japanese 
government source said.
Japan hopes to maintain 
ties with Iran, on which 
it depends for crude oil 
imports. The leaders are 
planning to meet on the 
sidelines of the UN General 
Assembly later this month 
for the sixth year straight, 
it said.US President Donald 
Trump pulled the United 
States out of the 2015 
nuclear deal between 
Tehran and world powers 
in May.Washington has 
been calling for a halt to oil 
imports from Iran by Nov. 
4 and intends to impose 
sanctions on countries that 
continue to buy oil from 
the country.Japan has been 
asking for a waiver during 
negotiations with the US 
but has faced difficulties 
securing an exemption.
Japanese oil distributors 
are set to halt oil imports 
from Iran in light of the US 
request, and Abe is meeting 
with Rouhani to discuss the 
situation, the source said. 

Salehi to discuss Iran’s expectations of 
JCPOA signatories
The Spokesman for the Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI) Behrouz Kamalvandi said that AEOI head Salehi will 
bring up Iran’s expectations of remaining signatories of JCPOA 
after the US withdrawal.Explaining the agenda of the visit of 
head of Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) Ali Akbar 
Salehi to Vienna, Kamalvandi said, “heading a high ranking 
delegation, Salehi arrived in Vienna on Sunday. He will attend the 
62nd Annual IAEA General Conference and is slated to deliver 
speech as the second speaker of the event on Monday. He will 
express the positions and views of the Islamic Republic of Iran 
on issues related to the IAEA.”Salehi will also meet with nuclear 
authorities of different countries including Russia, China, and 
France on the sideline of the conference, Kamalvandi told Mehr 
News correspondent.International Atomic Energy Agency has 
verified Iran’s compliance with Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) 13 times, he highlighted.
Zarif criticizes Twitter for shuttering 
accounts of real Iranians
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif criticized 
Twitter for closing accounts of real Iranians, while allowing 
anti-government ones backed by the United States.“Hello 
@Jack. Twitter has shuttered accounts of real Iranians, incl 
TV presenters & students, for supposedly being part of an 
'influence op'. How about looking at actual bots in Tirana 
used to prop up 'regime change' propaganda spewed out 
of DC? #YouAreBots,” Mr. Zarif wrote on his official Twitter 
account.“Further information about scourge of #TwitterBots 
furnishing 'regime change' agenda. https://www.aljazeera.
com/programmes/listeningpost/09/2018/faking-online-
debate-iran180915121527882-.html …,” he also tweeted.
Iran embassy in Athens attacked by 
Kurd anarchists
Members of the anarchist group Rouvikonas attacked the 
Iranian embassy in Athens with bottles of paint early on Monday 
morning.The attack by 10 anarchists on motor-bikes occurred 
at 6 am in the leafy Athenian suburb of Psychiko.The assailants 
disappeared after the attack. No arrests have been made.
Rouvikonas are members of an extremist Kurd group that had 
previously attacked Turkish airline offices in Athens, too.
Baghdad to Side with Tehran in 
Sanctions Era: Iraq’s New Speaker
 The new speaker of Iraq’s parliament, Mohammed Rikan 
Hadeed al-Halbousi, praised Iran’s role in the Arab country’s 
liberation from terrorist groups and said in the era of “unfair” 
sanctions against Iran, the Iraqi nation will side with the Islamic 
Republic.  In a telephone conversation on Sunday evening, 
Halbousi thanked Iranian Parliament Speaker Ali Larijani for 
the message of congratulations on his election and said the 
Iraqi people and parliament are always grateful to the Islamic 
Republic for its strong support, particularly for the help in the 
liberation of the Arab country from the Daesh (ISIS or ISIL) 
terror group.
He further said the Iraqi parliamentarians deplore any kind of 
pressures or economic sanctions against Tehran as “unfair” and 
will side with the Iranian nation.Larijani, for his part, expressed 
hope that with the efforts of Halbousi and other Iraqi MPs, the 
world would witness the completion of the current political 
process in Iraq for the election of the country’s prime minister 
and president. In a message on Saturday, Larijani had offered 
his congratulations to Halbousi on his election, expressing 
hope that parliamentary ties between the two neighbors would 
develop in his tenure.
Earlier on Saturday, Iraq’s parliament elected al-Halbousi 
as speaker, paving the way for the establishment of a new 
government four months after the national election.

Iran Playing Very Constructive Role in 
Syria: Finnish Analyst

“Iran is playing a very constructive 
role in Syria which the Tehran summit 
again reaffirmed,” Jon Hellevig said in 
an interview.
“Iran’s brave stance in being the first 
country to jump to Syria’s defense 
must actually be seen in the bigger 
picture of protecting world freedom,” 
he added. 
Jon Krister Hellevig is a Finnish lawyer 
and businessman who has worked in 
Russia since the early 1990s. Hellevig 
was a candidate in the European 
parliament election in 2014. He is the 
managing partner of the Moscow-
based law company Hellevig, Klein 
& Usov. Hellevig has written several 
books, including Avenir Guide to 
Russian Taxes (2002, 2003, 2006 
English and Russian editions); Avenir 
Guide to Labor Laws (2002, 2003, 
2006 English and Russian editions). 
Expressions and Interpretations, a 
book on the philosophy of law and 
the development of Russian legal 
practices; Hellevig takes actively part 
in public discussion of current affairs 
and social structure contributing with 
articles and commentary in the media. 
He regularly lectures at international 
seminars on various topics.Following 
is the full text of the interview:
As you know, a trilateral summit 
was held in Tehran on Friday 
between Iranian President Hassan 
Rouhani and his Russian and 
Turkish counterparts, Vladimir 
Putin and Recep Tayyip Erdogan, 
about the Syrian crisis. According 
to Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Bahram Qassemi, 
the summit was not expected to 
resolve all issues surrounding 
the prolonged crisis in Syria but 
it aimed to facilitate more steps 
to combat terrorism and restore 
tranquility to the Arab country. 
What do you think about the 
success of the summit as well as 
Iran’s regional role?
Hellevig: Iran is playing a very 
constructive role in Syria which the 
Tehran summit again reaffirmed. 
Iran’s brave stance in being the first 
country to jump to Syria’s defense 
must actually be seen in the bigger 
picture of protecting world freedom. 
If Syria had fallen, then the New World 

Order project of the US elites would 
have taken a giant step forward. 
Russia would have been immediately 
threatened. Good thing that Russia 
realized that before it was too late 
and joined Iran in the defense of Syria. 
The most important outcome of the 
summit – of what we can know in 
public – is that it shows that Iran and 
Russia are now strategic allies in the 
Middle East.
 The tripartite talks came as Syrian 
forces continue to reclaim much 
of southern parts of the country 
and are poised to soon launch 
an offensive in Idlib, one of the 
last remaining areas outside of 
Damascus’ control. What is your 
assessment of the summit’s impact 
on the military developments in 
Syria?
Hellevig: The wild card here is 
Erdogan. I have tried hard to get to 
the bottom of where Turkey stands 
on Idlib, have read up to see what 
the other important geopolitical 
observers have made of that, but 
preciously little of weight has been 
said on the topic. We simply don’t 
know. Well, actually we know what 
is Erdogan’s position – to retain a 
foothold in Idlib – but we don’t know 
if he is willing to back off for the sake 
of larger geostrategic considerations. 
Russia and Iran will walk the extra 
mile to get Erdogan on board, but at 
the end of the day, Idlib must – and 
will - be freed.
During his remarks at the summit, 
President Rouhani deplored 
the Washington government’s 
negative role in the ongoing crisis 
in Syria and said the “illegal” 
military presence of the US will 

only “increase the problems that 
already exist in the country”. What 
do you think about the US military 
presence and its bonds with terror 
groups in Syria?
Hellevig: The whole Syrian war is a 
witch’s brew concocted by the United 
States, Israel and their Saudi ally. They 
were pursuing two parallel goals, to 
get hegemonic control of the Middle 
East to neutralize Iran and extend the 
US encirclement of Russia from that 
direction, and to pursue the Greater 
Israel project by invading parts of 
Syria and eventually Lebanon. I would 
rather consider the terrorists there as 
US mercenaries, mercenary terrorists. 
Naturally, most of the rank and file 
terrorists in their stupidity would 
not understand that they are pawns 
in the great game, but their leaders 
obviously do. The US has organized, 
controlled, aided and abetted the 
various terrorist groups in the quest 
to destroy Syria for the sake of US 
geopolitics and Israel enlargement. 
That’s what I think about the US bonds 
to these terror groups, their guys. If 
somebody was still skeptical about 
that, then the pathetic support by the 
US to the terrorists entrenched in Idlib 
should dispel the last doubts.
At the same time as the mercenary 
terrorists have been doing America’s 
bidding in Syria, they have also served 
as the pretext for the US military 
to illegally occupy parts of Syria, 
supposedly for the purpose of fighting 
these same terrorists. Sardonically 
saying, they have had surprisingly 
little success in that. The terrorists 
thrived there and gained ground, until 
Russia came and wiped them out just 
like that.

Persian Poetry 
And Literature 
Day

Rouhani, Abe 
to Discuss 
Sanctions, Oil 
in New York: 
Report

A Finnish political economist and 
author hailed a recent meeting of 
the presidents of Iran, Russia, and 
Turkey in Tehran about the Syrian 
crisis and said the Islamic Republic 
has played “a very constructive 
role” in the Arab country.

 Senior Adviser to Iranian Leader, Ali Akbar 
Velayati, said on Sat. that Russian President 
Vladimir Putin attaches great deal of 
importance to the Leader of the Islamic 
Revolution and his viewpoints.
The former Iranian foreign minister made 
the remarks on Saturday morning while 
answering the questions posed by the 
participants at the Scientific Seminar on 
Defining Iran’s Strategic Foreign Policies with 
the theme of “A View on the East” at Islamic 
Revolution Institute in Tehran.
During the Q&A session after his address, Mr. 
Velayati rejected the point made in a question 
posed by some participants that ideology 
does not play a role in the foreign policy of the 
western countries.

“There is no country or bloc in the world 
that does not move within the framework 
of a collection of aspirations which can be 
named causes or values. Even the US, which is 
pioneering to make it uncertain in especially 
Islamic countries in the third world, is the 
most idealistic country among the westerners 
and sometimes they have explicitly expressed 
this fact. You can see that after the intentional 
or unintentional destruction of the twin 
[world] trade [center] towers in this country 
by their own people or enemies of US, some 
smart Americans reasoned that it was done by 
Americans themselves,” he said.
“The crusade has just begun;” Bush junior 
said this, spilling the beans about their secret 
intentions. This word is enough to prove how 

they look at us i.e. the Islamic world. Earlier the 
essay, titled as the Clash of Civilizations, by the 
Jewish Harvard Professor Samuel Huntington, 
who has passed away now, was published 
and translated into Farsi. He says that we 
would witness a clash between civilizations 
of Christianity, including the Catholics and the 
Orthodox, with both Islamic and Confucian 
civilizations in the future and there will be 
bloody conflicts separating these civilizations 
from each other,” he recounted.
“Huntington addressed a conference in 
Cyprus concurrent with the American planes’ 
bombardment of Kosovo where the majority 
are Muslims. He said that the bombardment 
was one of those conflicts. He supported the 
extremist measure undertaken by Bush junior. 

I n 
fact, he held that with war on 

Iraq, US had demolished the infrastructures 
in this country to later exchange Iraq’s oil with 
constructing infrastructures for this country,” 
asserted the Iranian veteran diplomat.
“Without idealism it is impossible. Even liberal 
democracy is a cause. So it is not like that 
they don’t follow any idealism. Basically no 
political movement happens in the world by 
any country that is free from the framework of 
any ideology or cause,” he continued.

Putin highly regards Ayatollah Khamenei’s viewpoints
report

Politics
Tuesday,September 18,2018, No.47

ISFAHAN
N E W S 07

Kosar Babaei

editorial

ISFAHAN
N E W S

politics

news

ISFAHAN
N E W S

News

US shuts down Palestine embassy in 
Washington
The US, in its latest anti-Palestine measure, has closed the territories' embassy in 
Washington, the Palestinian Ambassador to the US Husam Zomlot said.
The US has ordered to shut down the Palestine's embassy, Zomlot told the Lebanese 
Al-Mayadeen television.
He added that he and his family have also been ordered to leave the US immediately.
Washington has also ordered the embassy staff to leave US by October 13. The United 
States announced last week it will shut down the Palestinians' mission in Washington; a measure to add 
pressure on Palestine to enter peace talks with Israel.'We have permitted the PLO office to conduct operations 
that support the objective of achieving a lasting, comprehensive peace between Israelis and the Palestinians 
since the expiration of a previous waiver in November 2017,' said US State Department's spokeswoman Heather 
Nauert. 'However, the PLO has not taken steps to advance the start of direct and meaningful negotiations with 
Israel,' Nauert said.

Iran’s Rouhani to visit New York: FM 
spokesman
 Iranian Foreign Ministry spokesman Bahram Qassemi stressed that he 
believed Iranian President Hassan Rouhani will attend the 73rd session 
of the UN General Assembly at the UN headquarters in New York as the 
previous years.
Speaking in his weekly press conference on Monday, Qassemi said, “I believed 
President Rouhani will attend the 73rd session of the UN General Assembly and 
hold separate talks with some of his counterparts on the sidelines of the event as the 
previous years”.“After completion of the necessary reviews and consultations, how and at what level 
Iran will attend a United Nations Security Council meeting on the situation in the Middle East will be 
announced,” he added.The spokesman also emphasized that attack on Iranian consulate in the southern 
Iraqi city of Basra also the attack on Iranian embassy in Paris were two separate incidents and were 
not related to each other.

“Iran is playing a 
very constructive 
role in Syria which 
the Tehran summit 
again reaffirmed,” 
Jon Hellevig said in 
an interview.
“Iran’s brave stance 
in being the first 
country to jump to 
Syria’s defense must 
actually be seen in 
the bigger picture 
of protecting world 
freedom,” he added.



Rial’s Slide Necessitates Bank 
M&A

‘War Treasure’ 
exhibition in 
Tehran
 Concurrent with the start of the Week 
of Sacred Defense in Iran, a week to 
commemorate the selflessness of the 
war veterans in the 8-year war imposed 
against Iran by former Iraqi dictator 
Saddam between 1980 and 1988, Iranian 
Artists Forum is hosting an exhibition 
under the title of ‘War Treasure’.

The entrance of Islam 
into Iran give the colors 
of God to the Persian 
poems. The incident 
of Ashura and Imam 
Hussein (AS) have had 
a profound impact 
on Persian literature. 
Throughout centuries, 
poets have written 
many poems about 
Imam Hussein (AS) and 
the events of Karbala. 
Enriched Iranian 
culture has been 
accompanied with 
lyrics and sounds. Our 
children are relaxed in 
the cradle with Persian 
poems and poetry 
and sad words are 
called over the graves. 
The introduction of 
vulgarity into modern 
Persian poems is one 
of the complaints that 
some poetry audiences 
mention these days... 
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" The number of people borrowing books from 

the libraries affiliated to Isfahan municipality 

has increased by 15% in the first 5 months of this 

year in comparison to the last year," the head of library and 

study hall affairs department of cultural, social, and sports 

organization of Isfahan municipality said.
Pointing to the increase in borrowing books and 
membership in Isfahan municipality libraries, Tayebeh 
Fatemi said, "The citizens' membership in the libraries 
and the membership renewal has increased by %5 and %9 
respectively in comparison to the last year."
"Buying suitable and resource books for libraries, the 
successful popularizing reading books by the library 
affairs department of Isfahan municipality, the proper 
behavior of the librarians and the libraries staffs with 
citizens, honoring library members, and providing the 
most amount of information in the least time are very 
effective in promoting membership growth," Fatemi 
continued.

"librarian child", "librarian youth","book, mother, child", 
"wisdom seat", "little economists", "Friday market of 
books", "interlibrary loans" and "courier of knowledge" 
are the accomplished projects of this organization.
Referring to the activities of the special libraries in 
law, Shi'a, sports, arts, and Isfahanology, she noted, 
"Promotion of a reading culture aims to publicize reading 
among members of the general public; this can be 
fulfilled through developing media literacy, interlibrary 
collaboration with the universities, book therapy, the 
research stations in some of the libraries, and selective 
dissemination of information service (SDI)."

Tehran is complying with its 
commitments under the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
Director General of the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) Yukiya 
Amano said.'Since the last General 
Conference, we have continued to verify 

and monitor the implementation by 
Iran of its nuclear-related commitments 
under the Joint Comprehensive Plan 
of Action,' Amano said addressing the 
62nd Annual Regular Session of the 
IAEA General Conference.
'Iran is implementing its nuclear-
related commitments under the JCPOA. 
It is essential that Iran continue to fully 
implement those commitments,' he 
added.Amano had earlier in a statement 
addressing a meeting of IAEA Board 
of Governors announced that Iran has 
complied with its commitments under 

the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).Meanwhile, Head of the Atomic 
Energy Organization of Iran Ali-Akbar 
Salehi is in Vienna to attend (IAEA) 
General Conference.
In a meeting with Director General 
of Rosatom State Atomic Energy 
Corporation Alexy Likhachov which 
was held on the sidelines of the event, 
Salehi discussed the need for boosting 
Iran-Russia cooperation in the fields of 
scientific, technological, research and 
development (R&D) activities and the 
idea was welcomed by the Russian side.

Isfahani citizens 
become professional 
book readers

Amano: Iran 
implementing 
JCPOA 
commitments

Condolences  to all Muslims on the Martyrdom of 
Imam Hussein(As)
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