
وزارت کشاورزی اعالم کرد:

پیگیری حجتی برای آزادی صادرات شیر خشک
در حالی که بر اســاس ابالغیه ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت دو هفته گذشته 

آن را ابالغ کرد، صادرات شیرخشــک ممنوع شــد، معاون وزیر 
جهاد کشاورزی در امور دام اعالم کرد که نه تنها نیازی به واردات 

شیرخشــک نداریم بلکه با حدود یک میلیون تن شــیرخام مازاد در 
کشور، باید شیرخشک تولید و صادر شود که با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی 

در حال انجام است.
وزیر صنعت معدن و تجارت در مکاتبه ای با گمرک، صادرات شیر خشک را از 

ابتدای شهریور ماه امسال ممنوع اعالم کرد که اعتراض دامداران را ...

بازار طال و سکه  97/7/15 ساعت 15:05
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,380,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,126,0005,182,000جدید

2,120,0002,331,000نیم سکه

1,170,0001,241,000ربع سکه

680,000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,104,0002,335,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18403950539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24567,910718,720 عیار ادامه در صفحه 

در گفت و گویی با نایب رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

 کوپن، کمک به معیشت 
یا جوالن سفته بازی؟

به اعتقــاد برخی از کارشناســان اقتصادی و 
به گفتــه مردمی که هشــت ســال دوران 
ســخت و پرفشــار جنگ تحمیلی عراق را از 
ســر گذرانده اند، تمهیداتی کــه دولت وقت 
در خصــوص تامیــن مایحتاج اولیــه مردم 
اندیشــیده بود، موجب شــد تا آن سال ها در 
مقابل تحریم های سنگین دشوار کشورهای 

قدرتمند جهان مقاوم شوند. 
در آن ســال ها ایران با کمبود مایحتاج و مواد 
غذایی ضروری خود مواجه بودند، اما حربه ای که 
قدری از دشواری آن روزها کاست، ارایه کوپن 
مواد غذایی همچون روغن، برنج، شکر، قند و ... 

بود و مهم تر از آنکه در آن سال ها...

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
   اولویت اصلی ما تقویت صنعت گردشگری و صنایع دستی به عنوان مزیت های ویژه استان است تا از این طریق بتوان به رشد اقتصادی اصفهان کمک کرد اما متاسفانه ادارات آنگونه که انتظار 

است هماهنگ و همراه نیستند. 

 رییس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان اصفهان خبرداد: 

صدور روادید الکترونیکی برای گردشگران خارجی در اصفهان
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خودرو

خودروبانک
گـــزارش

مقایسه 
برلیانس C3 کراس با لیفان X50؛

دوئل هاچبک های
 پرمدعای چینی!

خودروهای هاچبک 
در چند سال اخیر به 
بیشتری  محبوبیت 
در نزد مشتریان ایرانی رسیده اند هرچند 
که هاچبک های ارزان قیمت چینی در این 
بین گوی سبقت را از دیگران ربوده اند. در 
حالی که اگر به دنبال خرید یک هاچبک 
باکیفیت اروپایی باشــید، باید چند صد 
میلیون تومان هزینــه پرداخت کنید. 
اکنون قصد داریم مقایســه ای میان دو 
 X50 کراس و لیفان C3 خودرو برلیانس
داشته باشیم و ارزش خرید هر کدام از این 

هاچبک ها را بررسی کنیم.

  برلیانس کراس
برلیانس کــراس یا برلیانــس C3 یک هاچبک 
شهری اســت که نمونه ای ارتقا یافته از برلیانس 
H320 به شمار می رود. برلیانس کراس همانند 
سایر محصوالت برلیانس توســط پارس خودرو 
تولید می شود و از سال 1396 وارد بازار شده است. 
برلیانس کراس تا به اینجا توانسته به فروش نسبتا 
خوبی دست پیدا کند و بازار خرید و فروش خوبی 

هم دارد.
 H320 برلیانس کراس در مقایســه با برلیانس
تغییراتی را در ظاهر و نیز در آپشن ها تجربه کرده. 
از جمله این تغییرات اضافه شدن ارتفاع خودرو، 
تغییر شکل چراغ های عقب، اضافه شدن اسپویلر، 
دیفیوزر و باربند و نیز طراحی جدید رینگ ها بوده 
است. در مجموع طراحی برلیانس C3 را می توان 
قابل قبول دانست و نکته منفی بزرگی در آن دیده 
نمی شود. هرچند که این تغییرات جزیی و کمی 

امکانات بیشتر، باعث افزایش قیمت آن در مقایسه 
با H320 شده است.

طراحی کابین برلیانس کراس معمولی و ســاده 
است. در مرکز داشــبورد و بر روی کنسول وسط 
یک نمایشگر دیده می شود و کلیدهای کنترلی 
و ورودی های هوا در باال و پایین آن تعبیه شده اند. 
داشبورد شکل ساده ای دارد و کیفیت متریال به 
کار رفته در کابین هم چندان باال نیست و بیشتر از 

پالستیک خشک تشکیل شده است.
برلیانس کراس امکاناتی چون دو عدد کیسه هوا، 
ایموبالیزر، سنســور دنده عقــب، تهویه مطبوع 
اتوماتیک، سیستم صوتی با چهار بلندگو و دو عدد 
توئیتر، ایزوفیکس صندلی عقب، تنظیم ارتفاع نور 
چراغ های جلو، ســانروف برقی و ورود و استارت 

بدون کلید را در اختیار شما قرار می دهد.
برلیانس کراس در ابتــدا با یک موتور 1.5 لیتری 
عرضه شد که 103 اسب بخار قدرت و 138 نیوتن 
متر گشــتاور تولید می کند. اما کمی بعد پارس 
خودرو یــک موتور 1.65 لیتری چهار ســیلندر 
جدید را بــرای محصوالت خانــواده برلیانس در 
نظر گرفت کــه توان خروجی آن به 114 اســب 
بخار و گشــتاور آن به 154 نیوتن متر می رسد. 
برای انتقال ایــن قدرت یک جعبــه دنده چهار 
سرعته اتوماتیک در نظر گرفته شده که چندان 
 با موتور هماهنگ نیســت و عملکرد متوسطی 

دارد.
برلیانس کراس C3 با موتور جدید در بخش شتاب 
گیری عملکرد بهتری دارد اما همچنان هم تنها 
برای مسیرهای شهری مناسب است و نمی توان 

انتظار زیادی از آن داشت.
برلیانس کراس در بازار شرایط نسبتا خوبی دارد 
و فروش بهتری را در مقایسه با لیفان X50 تجربه 
می کند. در مجموع می توان گفت ارزش خرید این 
خودرو باالتر از رقیب هموطن است و در اولویت 

قرار دارد.

X50 لیفان  
لیفــان X50 یک هاچبک 
شــهری چینی است که در 
ســال 1394 توسط کرمان 
موتور در بازار کشورمان عرضه 
شد و سابقه طوالنی تری در 
بازار ایران دارد. برخی از مردم 
آن را یک کراس اوور می دانند 
اما اینگونه نیست و X50 تنها و 
تنها یک خودرو هاچبک است.

لیفان X50 از همان ابتدا فروش 
باالیی را در بــازار تجربه نکرد و 
به خودرو چندان موفقی تبدیل 
نشد و فقط به خاطر طراحی آن 
مورد توجه عده ای قرار گرفت چراکه شــباهت 
غیر قابل انکاری با آلفارومئو جولیتا دارد. البته این 
شباهت در عقب قابل مشاهده است و در بخش های 

دیگر از خودروهای دیگری کمک گرفته شده.
لیفان سعی کرده تا محصول زیبایی را طراحی کند 
به همین دلیل از خودروهای اروپایی برای ساخت 
X50 کمک گرفته اســت. در نمای جلو به نظر 
می رسد که محصوالت اُپل الهام بخش طراحان 
لیفان بوده اما در نمای عقــب، کپی برداری آن از 
آلفارومئو جولیتا واضح است. در مجموع طراحی 
لیفان X50 و برلیانس کراس در یک سطح قرار 

می گیرد و هر دو عملکرد یکسانی دارند.
اما در داخــل کابین اوضاع کمی متفاوت اســت 
چراکه لیفان X50 مدرن و به روز به نظر می رسد 
و در مقایسه با برلیانس C3 وضعیت بهتری دارد. 
در مرکز داشــبورد یک نمایشــگر وجود دارد و 
داشبورد یکنواخت نیست و به چند بخش مختلف 
تقســیم شــده. تجهیزات رفاهی در نظر گرفته 
شده برای لیفان X50 شامل دو عدد کیسه هوا، 
ایموبالیــزر، تهویه مطبوع اتوماتیک، سیســتم 
صوتی با چهار بلندگو، ایزوفیکس صندلی عقب و 

سانروف می شود.
لیفان X50 به یک موتور 1.5 لیتری چهار سیلندر 
مجهز شده که قادر است 103 اسب بخار قدرت و 
133 نیوتن متر گشتاور تولید کند و این قدرت را به 
وسیله جعبه دنده اتوماتیک CVT و یا پنج سرعته 
 X50 .دســتی به چرخ  های جلو منتقل می کند
بیشتر یک خودرو شهری اســت و در مسیرهای 

معمولی شما را ناامید نخواهد کرد.
لیفان X50 از نظر بازار خرید و فروش در مقایسه با 
برلیانس کراس عملکرد ضعیف تری دارد به عالوه 
اینکه به هنگام فروش در نســخه دست دوم افت 
قیمت زیادی را تجربه می کند. در مجموع برلیانس 
کراس ارزش خرید باالتــری دارد و از بین این دو 

خودرو، گزینه بهتری به شمار می رود.

وی ادامــه داد: در حالی که 
دولت محلــی بایــد بابت 
موفقیت یا عــدم موفقیت 
این وعده هــا توضیح دهند، 
به یک باره شاهد عزم جناب 
آقای استاندار برای اجرایی 
کردن طرح بازچرخانی آب 
در بخش محدودی از زاینده رود هستیم. 
آن چه در توصیف طــرح بازچرخانی آب 
گفته می شــود »جــاری شــدن دائمی 
زاینده رود« اســت!؛ نطق امــروز بنده در 
آستانه 18 مهرماه روز نکوداشت زاینده رود، 
بــر پایه چند پرســش مشــخص درباره 
ابهام های ایجاد شده در این طرح است تا به 
عنوان نماینده مردم در شورای کالن شهر 

اصفهان بتوانم پاسخگوی موکالنم باشم.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: 
اگر منظور طراحان این طرح از زاینده رود 
صرفا حد فاصل ناژوان تا پل شهرســتان 
است، پس نام بقیه  این رودخانه چیست؟ 
رودخانه چیزی نیست که فقط ما شهروندان 
اصفهان می خواهیم، بلکه مردم ورزنه، زیار، 
فالورجان و سایر شهرها و روستاهای بزرگ 
و کوچک این مسیر هم مثل ما رودخانه را 
می خواهند. آیا طراحان در تدوین این طرح 
متوجه تنش هــای اجتماعی و پیامدهای 

اکولوژیک آن بوده اند؟
مقــدری گفت: ایــن طرح برپایــه کدام 
ارزیابی های  محیط زیســتی و اجتماعی 
مطرح و خلق شده است؟ نمی توانیم آب را 
در بخش محدودی از رودخانه جاری کنیم 
ســپس بگوییم رودخانه احیا شد! از سد 
چم آسمان تا تاالب گاوخونی 280 کیلومتر 
فاصله اســت. چگونه می توانیم ادعا کنیم 

این طرح تاالب گاوخونی را احیا می کند؟
وی تصریــح کــرد: زمانــی کــه در 
سرچشمه های زاینده رود بیش از 1400 
میلی متر بارندگی داشــتیم، هشت ماه از 
سال رودخانه خشــک بود، چگونه با 60 
میلیون مترمکعب آب می خواهیم رودخانه 

را احیا کنیم، آب به تاالب برســانیم و آب 
مورد نیاز کشــاورزان شــرق را هم تامین 

کنیم؟!
مقدری ادامه داد: بر پایه نظرات کارشناسان 
و دانشگاهیان، این طرح کارکرد نقطه ای 
دارد؛ به این معنا که تنها شمایل یک نقطه 
را خوب جلوه می دهد ولی صورت مساله 
که چگونگی نجات یک پیکره باشد را حل 
نمی کند و به جای حل مساله، راه نزدیک تر 

را میان بر زده است!
وی افزود: پذیرفتن این طرح یعنی پذیرفتن 
مرگ دائمی زاینده رود!جاری ساختن آب 
یا پساب در بخش کوچکی از بستر رودخانه 
توهم حل مشکل را بین مردم و جهانیان 
ایجاد می کند و مسئوالن کشوری را بابت 
جاری ساختن رودخانه و حل مشکل این 
پیکره بی انگیزه می کنــد. اگر به تاریخچه 
وضعیت کنونی رودخانه نیک بنگرید، ایجاد 
مشــکالت کنونی برای زاینده رود نتیجه 
همین نگاه نقطه ای و سازه محور بوده است.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: 
مشکل فعلی، نقطه ای نیست؛ تنها پل های 
تاریخی در خطر نیستند، فرونشسِت زمین 
تمام اصفهاِن باشکوه را تهدید می کند؛ ما 
باید حیات در این مجموعه را حفظ کنیم. 
همانگونه که در مقدمه اشــاره کردم، این 

طرح نقاط ابهام فراوانی دارد. برای ارزیابی 
فنی این طرح توسط موافقان و مخالفان باید 
اطالعات کامل و دقیقی از طرح ارایه شود. 
این در حالی اســت که اظهارات متفاوتی 
درباره جاری شــدن یا نشدن پساب گفته 

می شود!
مقدری تاکید کرد: از طرف دیگر در مورد 
طول مســافت انتقال آب نیــز آمارهای 
متعددی ارایه شــده و آنچه در جلســات 
داخلی عنوان می شود با آنچه علنی بیان 
شده، متفاوت بوده است. تجربه نشان داده 
در زمان خشکی، چهار تا پنج مترمکعب 
در ثانیه از آب زاینده رود به آب خوان ها فرو 
می رود یا تبخیر می شود. در زمان جاری 
بودن نیز این میزان یک ودو دهم مترمکعب 
در ثانیه است؛ آن وقت با حجم آبی که گفته 
شده )دو متر مکعب بر ثانیه( چگونه می شود 
هم آب را در بستر نگه داشت هم سهم تاالب 
گاوخونی را تامین کرد و هم آب مورد نیاز 

کشاورزان شرق را؟
وی خاطر نشــان کرد: از ســوی دیگر در 
صورتی که پســاب به طور کامل تصفیه 
نشود، مشکالت بهداشتی برای شهروندان 
به وجود می آورد؛ از ایــن رو، لزوم تصفیه 
 تکمیلی و بو زدایی قبل از عملیات اجرایی

 ضروری است.

واکنش عضو شورای شهر به بازچرخانی آب در زاینده رود:

آب در اصفهان جاری شود نام باقی این رودخانه چیست؟

مشکل فعلی، 
نقطه ای نیست؛ تنها 

پل های تاریخی 
در خطر نیستند، 
فرونشسِت زمین 

تمام اصفهاِن باشکوه 
را تهدید می کند؛ ما 

باید حیات در این 
مجموعه را حفظ 

کنیم. 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: آیا طراحان در تدوین این طرح متوجه تنش های اجتماعی و پیامدهای اکولوژیک آن بوده اند؟ اگر آب در شهر 
اصفهان جاری شود نام باقی این رودخانه که خشک می ماند چیست؟ مهدی مقدری صبح یکشنبه در پنجاهمین جلسه علنی شورای اسالمی این کالنشهر 
در نطق خود، اظهار کرد: مسئوالن استان اصفهان در یک سال اخیر در جلسات با اعضای شورای شهر و بسیاری از نشست های کارشناسی و بازدیدها، 
قول عملیاتی کردن راهکارهایی که نتیجه فعالیت سالیان گذشتِه کارشناسان و کنشگران محیط  زیست بود را سر می دادند؛ از جمله تشکیل ستاد احیای 
زاینده رود، کنترل مصرف آب باغات غرب استان بر اساس تحقیقات کارشناسان جهاد کشاورزی و از همه مهمتر، تامین منابع مالی پروژه هایی که به طور 

مستقیم کسری آب زاینده رود در عرض دو سال را تامین کند.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
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 به مناسبت
 روز جهانی کودک؛

 کودکان، 
آسیب پذیر تر از گذشته!

در تقویــم جهانــی روزهــای 
مختلفی به عنــوان روز جهانی 
کودک نام گذاری شــده است. 
20نوامبر از سوی مجمع عمومی 
سازمان ملل به عنوان روز حقوق 
کودک و روز یکم ژوئن در نشست 
اتحادیــه دموکراتیــک زنان به 
عنوان روز کودک نام گذاری شده 
است. هم چنین هشت اکتبر یا 
همان 16 مهرماه در بسیاری از 
کشــورهای جهان به عنوان روز 
جهانی کودک شــناخته شده و 
جشن گرفته می شود. در ایران 
نیز 16 مهر به عنوان روز کودک 
گرامی داشته می شود. در مقدمه 
کنوانســیون حقــوق کودک 
آمده اســت که: »کودک باید در 
فضایی سرشــار از خوشبختی، 

محبت و تفاهم بزرگ شود«
کودکان، آسیب پذیرترین گروه 
در هر جامعه هســتند و از هیچ 
چیز آنان از جمله غذا، پوشاک و 
نیازهای دیگرشان نباید کاست. 
عدم توجه به وضعیت کودکان 

به علت ...
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کودکان، آسیب پذیر تر 
از گذشته!

ادامه از صفحه یک:
...    مشــکالت اقتصادی و کاستن 
بودجه هایی که شــرایط زندگی و 
حیات کودکان را خدشه دار می سازد 
نه توجیه اقتصادی دارد و نه حرکتی 
انسانی محسوب می شــود. اما این 
روزهــا در کشــور عــده ای از این 
حساسیت تامین بودن کودکان در 
 جامعه سو اســتفاده کرده و با این

 سو استفاده توانسته اند سود های 
کالنی کسب کنند! در دنیا کاالهای 
ضروری کودکان جزیی از یارانه ای 
است که به مردم تعلق می گیرد و 
این امر برای تشویق هرچه بیشتر 
 افــراد بــرای فرزنــد آوری انجام 
می شود اما، در داخل کشور توجهی 
به این موضوع  نمی شود.زمانی که 
تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه با 
مشکل مواجه می شوند برخی عرضه 
را کم و اقدام به احتکار می کنند. و 
متاسفانه جلوی این احتکار ها را هم 
کسی نتوانست بگیرد. البته در حال 
حاضر پوشــک بچه به وفور در بازار 
موجود است اما با قیمت هایی خیلی 
بیش از گذشته! این در صورتی است 
که مقام معظم رهبری در سال های 
 اخیر بارها به مسئولین تذکر داده اند:

 راه را برای افزایش نسل هموار کنید. 
ایشان همین امسال نیز در یکی از 
ســخنرانی های خود راجع به این 
جریان فرموده اند» بدانیم نسخه های 
غربی برای ما قابل اعتماد نیستند. 
من نمی گویم به کلــی رد کنیم؛ 
نه، بسنجیم. تســلیِم بی بروبرگرِد 
نسخه های غربی نمی شود شد؛ نه 
در زمینه  اقتصاد، نه در زمینه های 
دیگر مثل مســاله جمعیت. قضیه  
جمعیت یکی از همان نسخه های 
غربی است. اخیرا دستگاه تبلیغاتی 
دولت انگلیِس خبیث تجویز نسخه 
هم کرده که ایران برای سی میلیون 
جمعیت، خیلی کشور خوبی خواهد 
بود! چشــمتان چهار تا! ان شــاا... 
این جمعیــت بــه ۱۵۰ میلیون 
 هم خواهد رســید. سیاست های

 جمعیتی کشور -آنهایی که دنبال 
می کردیم- سیاســت های غلطی 
بود. قبال این را مــن گفته ام؛ البته 
شروع درست بود، ]ولی[ ادامه اش 
درســت نبود و غلط بود و ما غفلت 
کردیم در این زمینــه؛ باید جبران 
بکنیم«  اما متاسفانه برخی مسئولین 
نه تنها در جهت فرمایشات رهبری 
اقدامی نمی کنند بلکه بر خالف آن 

نیز عمل می کنند .
 اکنون در بیشتر ادارات خصوصی 
و دولتی بانوان ما به اســتخدام در 
می آیند ، درست است بانوان نیز در 
جامعه حق فعالیت دارند اما وقتی 
مردان ما بیکار هســتند و کشور با 
مشکل کار رو به رو است بهتر است 
دستور کار برای اســتخدام مردان 
باشــد . این مردان هســتند که با 
داشــتن حقوق می توانند تشکیل 
خانواده بدهند و در جهت افزایش 
نسل کمک کنند و اال دخترانی که 
حقوق بگیر باشند زیر بار ازدواج و 
مســئولیت آن به سختی خواهند 
رفت. اگر هــم ازدواج کنند به هر 
حال مخارج زندگی بر عهده مردان 
است . امروز که روز جهانی کودک 
است بهتر است در ابتدا به مشکالت 
کودکان موجود رسیدگی شود و بعد 
هم برای کودکان آینــده چاره ای 
اندیشیده شود. فرزندان امروز ما با 
مشکل تامین شیرخشک و پوشک 
مواجه اند با مشــکل کمبود دارو و 
گرانی هزینه های درمان دســت و 
پنجه نرم می کنند و این مشکالت 
تمام شیرینی و لذت وجود فرزند را 
از والدین گرفته است . با این اوصاف 
افزایش فرزند آوری جزیی از آرزو های 

کشور به حساب خواهد آمد.

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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روند توزيع الستيك بهبود مي يابد  
مدیرکل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان اصفهان با اشاره به پیگیري هاي انجام شده در سطح 
کشور و استان اصفهان براي حل مشکالت رانندگان و کامیون داران گفت: حمل بار در اصفهان به روند 

عادي بازگشت.
به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان اصفهان، مهدي خضري با اعالم 

این خبر اظهار کرد: روزانه حدود شش هزار و۵۰۰ بارنامه در استان اصفهان صادر شده است.
وي با اشاره به بهبود روند توزیع الستیک در استان اصفهان ادامه داد: روند توزیع الستیک در میان رانندگان 

با نهایت دقت و با بررسي تمام جوانب انجام مي شود با بهبود وضعیت توزیع الستیک وضعیت حمل بار نیز بهبود 
یافته است.

وي  با اشاره به تدابیر اندیشیده شده در حوزه  تولید الستیک در داخل کشور، تخصیص ارز دولتي براي واردات الستیک وکاهش تعرفه 
واردات الستیک  ادامه داد: با برنامه ریزي هاي انجام شده در کالن کشور و کاهش نرخ دالر در بازارانتظار مي رود وضعیت قیمت ها درحوزه 
قطعات نیز متعادل شود. مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان اصفهان خاطرنشان کرد: مطالبات کامیون داران در تمام سطوح 

کشور از دولت تا مجلس شوراي اسالمي در حال پیگیري است .

نشست شورای هماهنگی پدافندغير عامل صنعت آب و برق منطقه مرکزی جنوب کشور
به منظور ایجاد هماهنگی و هم افزایی وانسجام بخشی و مدیریت شرایط اضطرار در حوزه مدیریت بحران و
پدافند غیرعامل شرکت های زیر مجموعه صنعت آب و برق استان های مرکزی جنوب کشور با ابالغ دفتر 
مرکزی مدیت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو  به میزبانی شورای هماهنگی مدیران بحران وپدافند 
غیرعامل صنعت آب وبرق استان اصفهان  در کمپ صحرایی ، اردوی شبانه همراه نمایشگاه و رزمایشی  از  

توانمندی های  صنعت آب وبرق  استان های شرکت کننده  برگزارشد.    
در این نشست و اردوی شبانه، کلیه مدیران دفاتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل صنعت آب و برق از 

استان های اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، فارس،یزد و کهکیلویه و بویر احمد حضورداشته و به منظور 
آمادگی جهت مقابله با بحران های احتمالی به توان سنجی و ارزیابی خود  پرداختند.

در اردوی شبانه برنامه ها و جلسات تخصصی با حضور معاون مدیر کل دفتر مرکزی مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو 
مدیرکل  بحران وپدافند غیر عامل شرکت مادر تخصصی  مدیریت منابع آب در کمپ صحرایی  واردوی شبانه در محدوده نیروگاه

  اصفهان برگزار شد و اعضای شرکت کننده  جلسات و نشست های دور میزی ، استانی، بین حوزه ای ، وتخصصی برگزار نمودند،  همچنین
 جمع بندی و یادآوری نکات مهم در نشست روز بعد با حضور کلیه شرکت کنندگان در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان انجام  شد.

خـــبــــر

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان:
اعتماد عمومی باید افزایش یابد

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: دولت برای پیروزی در این نبرد 
اقتصادی باید عالوه بر گسترش مراودات دیپلماتیک بین المللی، گامی 
مثبت در راستای بهبود معیشت مردم در داخل کشور بردارد و اعتماد 

عمومی را افزایش دهد.

اصغر برشان با بیان اینکه در این صورت دیگر شاهد حرکت های اعتراضی اقتصادی و 
معیشتی نخواهیم بود، اظهار کرد: توزیع و تزریق بسته های حمایتی و کوپن، جریان 

احتکاری و ضریب سوء استفاده را از بین می برد.
وی افزود: کشور ما امروز درگیر یک جنگ روانی و اقتصادی است و جریان دشمنان 
انقالب در رسانه های بیگانه و فضای مجازی در تالش برای تشویش اذهان عمومی 
و تشدید جنگ روانی هســتند؛ بنابراین نباید با حرکت نســنجیده و تصمیمات 

غیرمنطقی آب بر آسیاب دشمن ریخت.
برشــان اضافه کرد: دولتمردان برای اینکه مردم به ویژه قشر کم درآمد بیش از این 
آسیب نبینند باید در حد توانمندی و بر اســاس اولویت ها به آن ها کمک کند، در 
نخستین گام حمایت از بهزیستی و کمیته امداد و افراد تحت پوشش آن ها است و 
پس از آن در مبحث بهداشت و درمان، دو مقوله بیماری های خاص و اختصاص ارز 

دارو برای دردمندان در نظر گرفته شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان خاطر نشان کرد: برای مقابله با تحریم های آمریکا 

باید ارتباطات و مبادالت بین المللی را افزایش داد که خوش بختانه اقدامات مثبتی 
مثل صدور رای الهه در روزهای اخیر و مذاکرات با چند کشــور اروپایی انجام شده 
است؛ همچنین معاهده FATF )گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی( و موارد دیگر 
که در راستای رفع مشکل معیشت مردم و کاستن از آسیب های اقتصادی موثر است 

از جمله مسائلی است که باید با درایت و هوشیاری به صورت جدی پیگیری شود.

    دولت در حال حاضر مشکل ریالی ندارد 
برشان با استناد به صحبت های اخیر رییس جمهور مبنی براینکه دولت در بهترین 
وضعیت جریان ارز، ریال و سکه قرار دارد، اظهار کرد: بر اساس نوسانات نرخ ارز دولت 
مشــکلی از نظر ریالی ندارد چون تفاوت نرخ از ۳۶۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان بوده و دولت 

توانسته ریال را کسر و استحصال کند.
وی با بیان این مطلب افزود: دولتمردان برای باال بردن اعتماد عمومی و با این هدف 
که اقشار آسیب پذیر بیش از این زیر فشار اقتصادی نباشند باید این درآمد ریالی را در 
راستای بهبود معیشت کارگران تامین اجتماعی، کارمندان و بازنشستگان لشکری و 

کشوری به اقتصاد کشور تزریق کند. 

 در نیمه نخســت سال 
جــاری ۲9۰ هــزار نفر 
گردشگری خارجی وارد 
اصفهان شــدند که در 
مقایســه با مدت مشابه 
سال گذشته پنج درصد 

کاهش داشته است. 
وی خاطرنشــان کرد : 
زیرســاخت های الزم برای راه اندازی 
مرکز صدور روادید بدون الصاق برچسب 
در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 
اصفهان در حال تدارک است و تا پایان 

مهر امسال تکمیل خواهد شد. 
به گفته رییس دفتر نمایندگی وزارت 
امورخارجه در اصفهــان مراکز صدور 
روادید بدون الصاق برچسب در تهران 
و شهرهایی دیگر راه اندازی شده است. 

ساالریان اظهارداشــت: راه اندازی این 
مرکز در اصفهان مــی تواند در جذب 

بیشتر گرشگران خارجی موثر باشد. 
وی کمک به توسعه رشــد اقتصادی، 
تقویت صنعت گردشــگری و ارتقای 
علمــی اصفهــان از طریــق برقراری 
ارتباط با مراکز بین المللی و کشورهای 
خارجی را از اولویت های دفتر نمایندگی 
وزارت خارجــه در اســتان بیان کرد و 
گفت: اولویت اصلی ما تقویت صنعت 
گردشــگری و صنایع دستی به عنوان 
مزیت های ویژه اســتان است تا از این 
طریق بتوان به رشد اقتصادی اصفهان 
کمک کرد اما متاسفانه ادارات آنگونه که 

انتظار است هماهنگ و همراه نیستند. 
رییس دفتر نمایندگی استان اصفهان 
با اشاره به این که پس از برجام فرصت 
بسیار خوبی برای توسعه و تقویت صنعت 
گردشگری و صنایع دستی فراهم شد، 
تصریح کرد: اصفهان فرصت سه ساله 
گذشته را از دســت داده است و باید با 
تالش بیشتر و اتخاذ برنامه های مناسب 

فرصت از دست رفته را جبران کند. 

     معرفی برند گردشگری اصفهان 
به مهمانان و سفرای خارجی 

ســاالریان با اشــاره به این کــه برند 
گردشگری اصفهان تیر امسال با حضور 
اســحاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهوری رونمایی شد، گفت: اول آذر 
امسال مراســمی با حضور شهرداران 
شــهرهای خواهر خوانــده اصفهان 
و ســفرای خارجی به مناســبت روز 
اصفهان برگزار می شود که طی آن برند 
گردشگری این شهر به شهرداران خواهر 
خوانده اصفهان و سفرای خارجی مقیم 

معرفی خواهد شد. 

وی ادامه داد : ورود گردشگران خارجی 
به کشورمان و مشــاهده واقعیت های 
جمهوری اســالمی تاثیر به سزایی در 

خنثی سازی این تبلیغات دارد. 
رییــس دفتــر نمایندگــی وزارت 
امورخارجــه در اصفهــان اضافــه 
کــرد: بــرای موفقیــت در عرصــه 
صنعــت گردشــگری بایــد ضمــن 
 برقراری ارتباط قوی با شــرکت های

 بین المللی گردشــگری زمینه حضور 
آنها در ایران را فراهــم و ظرفیت های 

کشورمان را به آنها معرفی کنیم. 
وی تصریح کرد : دفتر نمایندگی وزارت 
امورخارجه در اصفهــان آماده هرنوع 
کمک بــه فعاالن بخش گردشــگری 
 برای برقراری ارتباط با شــرکت های 

بین المللی است. 
ساالریان توجه به دیپلماسی عمومی و 
فرهنگی را از رویکردهای دفتر نمایندگی 
وزارت امورخارجــه در اصفهان بیان و 
اضافه کرد: خوشبختانه دانشگاه اصفهان 
ارتباط خوبی با دانشــگاههای جهان و 
مراکز علمی بین المللی دارد و ما کمک 

می کنیم تا ارتباط این دانشگاه با مراکز 
علمی بین المللی بیش از پیش گسترش 

یابد. 
وی به فعالیت های کنسولی نمایندگی 
وزارت امورخارجه در اصفهان اشاره کرد 
و گفت: در سال گذشته بیش از پنج هزار 
روادید فرودگاهی صادر و در بخش تایید 
اســناد، افزون بر ۲8 هزار سند سجلی 
ارایه شده توسط شهروندان اصفهانی یا 

دارالترجمه ها تایید شده است. 
رییس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه 
در اصفهان با اشاره به این که رسیدگی 
به امور کنسولی شــهروندان اصفهانی 
در خارج از کشور از جمله دانشجویان 
توســط این نمایندگی انجام می شود، 
افــزود: همه امور کنســولی مربوط به 
وزارت امور خارجه در بخش کنسولی 
این دفتر انجام می شــود و شهروندان 
اصفهانی نیاز نیست برای انجام خدمات 
کنسولی به وزارت امور خارجه در تهران 

مراجعه کنند.
ایران ســاالنه پذیرای پنــج میلیون 

گردشگر خارجی است.

 رییس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان اصفهان خبرداد: 

دو ارمغان فوالد مبارکه برای سهامداران؛صدور رواديد الکترونيکی برای گردشگران خارجی در اصفهان
بازدهی ۹2 درصدی در شش ماهه اول سال ۹۷ و 

افزایش سرمایه جذاب
کارکنان متعهد و تالشــگر فوالد مبارکه در شش ماهه اول 
سال جاری با تولید سه میلیون و ۶۵0 هزار تن انواع محصول 
و عرضه سه میلیون و ۵۸0 هزار تن از این میزان محصوالت 
به ارزش تقریبی ۱0 هزار میلیارد تومان، رکورد جدیدی از 

خود برجای گذاشتند.

معاون اقتصادی و مالی شــرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر 
گفت: این شرکت با هدف تامین ســود پایدار و افزایش ارزش برای 
ســهامداران به عنوان مهمترین ذینفعان خود علی رغم مشکالت 
ناشی از تحریم ها، همواره توانسته است عملکردی درخشان از خود 

بر جای گذارد.
امیرحســین نادری مدیریــت خردمندانه، خبرگــی و دانش فنی 
ارزشــمند کارکنان و توســعه متوازن خطوط تولید و بهره برداری 
 شــرکت برای تولید اقتصادی و سودآوری مســتمر را اصلی ترین 

مولفه های اثرگذار در دستیابی به این موفقیت ها دانست.
وی اظهار داشــت: همانگونه که آمارها و جداول نشان می دهد، از 
عوامل مهم تاثیرگذار در رشد ۴۶ درصدی فروش شرکت نسبت به 
مدت مشابه سال 9۶، افزایش ۲۷ درصدی مقدار فروش محصوالت 
گرم در ســال 9۷ )عمدتا مربوط به بهره برداری و افزایش ظرفیت 
طرح توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا از ۷۵۰ هزار تن به یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار تن ( و تختال های تولیدی ماشین ریخته گری 
شماره پنج است؛ ضمن اینکه در کنار رشد تولید، رشد قیمت های 
جهانی محصوالت و در نتیجه، رشد آن در بورس کاال نیز کمک قابل 

توجهی به افزایش درآمد فروش شرکت کرده است.
وی خاطر نشــان کرد فوالد مبارکه تامین نیاز بازار داخل را همواره 
در اولویت قرار داده؛ به نحوی که در سال 9۷ به گونه ای برنامه ریزی 
کرده اســت که 8۰ درصد محصوالت تولیدی خود را به بازار داخل 

عرضه کند.
معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به استراتژی 
صحیح بورس کاال در حذف محدودیت نوسان قیمت محصوالت در 
نتیجه عرضه و تقاضای آن، این امر را گامی مهم در حذف اختالف 
قیمت بــورس کاال و خــارج از آن و در نهایت از بیــن رفتن رانت 

ایجادشده دانست.
وی در ادامه به رشد ارزش بازار شرکت و بازده سهام آن پرداخت و 
افزود: با توجه به اقبال بازار سرمایه به صنایع فلزی و معدنی به عنوان 
یکی از صنایع مهم و تاثیرگذار در شاخص بورس، قیمت سهام فوالد 
مبارکه نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است؛ به گونه ای که 
قیمت هر سهم شرکت از ۲8۷۰ ریال در ابتدای سال 9۷ به قیمت 
حدود ۵۲۶۰ ریال در اواخر شــهریور رســید و با توجه به تقسیم و 
پرداخت ۲۵۰ ریال ســود نقدی در مجمع ساالنه شرکت، بازدهی 
حدود 9۲ درصدی در شش ماهه اول ســال 9۷ رقم خورد که این 

مقدار در مهرماه به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده است.
امیرحسین نادری خاطرنشان کرد: شاخص کل بورس که مهمترین 
نماگر بازار سرمایه است، از رقم 9۶ هزار و ۴۲۵ واحد در ابتدای سال 
9۷ به ۱۶۰ هزار و ۵۳8 واحد در پایان شهریور 9۷ رسید که رشد ۶۶ 
درصدی را نشــان می دهد و فوالد مبارکه با 9۲ درصد بازده، عمال 
حدود ۱/۵ برابر متوسط رشد بازار برای سهامداران بازدهی به ارمغان 

آورده است.
وی با اشــاره به اســتراتژی تقسیم ســود شــرکت و قدردانی از 
ســهامداران در همراهی با شــرکت در این راهبرد صحیح تصریح 
کرد: همواره بین نرخ رشــد سود شــرکت )g( و درصد سود نقدی 
رابطه معکوس وجود دارد. به گونه ای که شــرکت هایی که مقدار 
عمده ســود نقدی خود را در مجمع تقســیم می کنند و برنامه ای 
برای توسعه شــرکت ندارند، به مرور رشد سودآوری آنها رو به افول 
می گذارد و در مقابل، تقسیم ســود پایین منجر به رشد سودآوری 
 و افزایش قیمت ســهام در بورس و نهایتا افزایش بازده سهامداران

 می شود. 

 رییس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان اصفهان 
گفت: این نمایندگی درصدد است که زمینه صدور روادید 
الکترونیکی )بدون الصاق برچســب در گذرنامه( را برای 

گردشگران خارجی فراهم کند.
 علیرضا ســاالریان افــزود: دولت آمریکا در راســتای 
سیاست های ضد ایرانی خود درصدد است محدودیت هایی 
را برای سفر گردشگران و کاردان های خارجی به ایران اعمال 
کند و صدور روادید الکترونیک راهبرد مناسبی برای این نوع 

سیاست هاست.

گــزارش

ایرنا
گـــزارش
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   اولویت اصلی ما تقویت صنعت گردشگری و صنایع دستی به عنوان مزیت های ویژه استان است تا از این طریق بتوان به رشد اقتصادی اصفهان کمک کرد اما متاسفانه 
ادارات آنگونه که انتظار است هماهنگ و همراه نیستند. 

 برای موفقیت در عرصه 
صنعت گردشگری باید 

ضمن برقراری ارتباط 
 قوی با شرکت های

 بین المللی گردشگری 
زمینه حضور آنها در 

 ایران را فراهم و
 ظرفیت های کشورمان 

را به آنها معرفی کنیم. 

    

وی افزود: براساس اقدامات انجام گرفته و برگزاری جلسات 
مختلف به ویژه این جلســه برای بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ نفر 
اشتغال در سال 9۷ شهرســتان گلپایگان پیش بینی شده 
است که در صورت عملیاتی شدن، میزان اشتغالی که قرار بود 

دستگاه های اجرایی محقق کنند، ایجاد خواهد شد.
فرماندار گلپایگان با اشــاره به محوریت کارگروه های مورد 

درخواست و آماده فعالیت در شهرستان بیان داشت: ۱۰ حوزه 
کاری بزرگ از جمله در گردشگری که شرکت سرمایه گذاری 
توسعه عمران شهرستان در منطقه سد گلپایگان و کوچری 

پیگیر اقدام آن است می تواند یک هزار اشتغال ایجاد کند. 
وی تصریح کــرد: همچنین بــا فعالیت شــهرک صنعتی 
کوچک خصوصی که در مساحتی با ۱۰۰ هکتار راه اندازی 

خواهد شــد نیز می تواند بالغ بر یک هزار اشتغال و شرکت 
پاالیشــگاه نفتی هم با فعالیت خود بالغ بر یــک هزار نفر 
را در آن مشــغول بــه کار خواهد کرد که تمامــی این ها با 
توجه به مصوبات جلســه امروز و همــکاری منابع طبیعی، 
 محیط زیســت و .... طی مراحل اخذ موافقت اصولی انجام

می گیرد.

۱۰ حوزه کاری بزرگ با سرمايه بخش خصوصی در گلپايگان ايجاد می شود
۱0 حوزه کاری بزرگ با سرمایه گذاری بخش خصوصی و اشتغال بیش از سه هزار نفر در گلپایگان عملیاتی می شود. حسین یارمحمدیان شامگاه 
شنبه با تاکید بر اینکه برگزاری جلسه مهم کارگروه اشتغال دو شهرستان گلپایگان و خوانسار با محوریت سرمایه گذاری و حضور معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان، مدیران کل استان و مدیران شهرستانی ۱0 نفر از سرمایه گذاران بزرگ شرکت صورت گرفت، 

اظهار داشت: با برگزاری جلسه مشکالت سرمایه گذاری فعاالن اقتصادی رسیدگی و به صورت عملیاتی حل و فصل شد.



نماد پویش مردمی »کاله ایمنی، سرزندگی« رونمایی شد
در همایشی با حضور مدیران استانی و شهری نماد پویش مردمی »کاله ایمنی، سرزندگی« با هدف ارتقا 

فرهنگ ترافیک موتورسواران رونمایی شد.
به گزارش پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان، نماد و نشان پویش مردمی »کاله ایمنی، سرزندگی« با هدف 
ارتقا فرهنگ ترافیک موتورسواران پیش از ظهر دیروز در همایشی با حضور محسن مهرعلیزاده استاندار 

اصفهان، قدرت اله نوروزی شهردار اصفهان، سردار مهدی معصوم بیگی فرمانده انتظامی استان و سایر مسئوالن 
شهری و استانی رونمایی شد. طرح ارتقا ایمنی موتورسواران در اقدام مشترک پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان، 

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان و پلیس راهور شکل گرفت که با همکاری و هم افزایی دستگاه های 
گوناگون استان اصفهان از ابتدای تابستان 97 کار خود را آغاز کرد. در همین راستا این طرح با محوریت پویش »کاله ایمنی، 

سرزندگی« و با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی با هدف ارتقا ایمنی موتورسواران فعالیت می کند.    هدف و چشم انداز اصلی طرح 
کاهش تلفات جانی ناشی از تصادفات موتورسیکلت ها با ترغیب استفاده راکبان از کاله ایمنی و رعایت اصول و مقررات راهنمایی و رانندگی 
است تا همان طور که فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی در رانندگی با خودرو امروز به یک رفتار فراگیر بدل شده، به زودی راکبان موتورسیکلت 

نیز با کاله ایمنی به مانند یک همراه همیشگی، ایمنی، سالمت و آرامش را برای خود و سایرین به ارمغان آورند.

حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان شد
پس از موافقت با استعفای بهرام سبحانی مدیرعامل اسبق فوالد مبارکه اصفهان، حمیدرضا عظیمیان 
سکاندار این مجموعه فوالدی شد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی،  با موافقت استعفای سبحانی، حمید رضا عظیمیان به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 
شرکت فوالد مبارکه انتخاب شد همچنین محمود اسالمیان به عنوان رییس هیئت مدیره و محمود 

اکبری مزرعچه و بهمن عیاررضایی نیز به عنوان اعضای هیئت مدیره این شــرکت منصوب شدند.   
حمیدرضا عظیمیان پیش از این »مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن«، »عضو هیئت مدیره شرکت 

فوالد مبارکه اصفهان« و » عضو هیئت مدیره مجتمع پرشیا فلز« است. وی همچنین دارای سوابق اجرایی 
در سمت »شهردار اصفهان« در سال های ۱۳7۰ تا ۱۳7۶، »عضو هیئت مدیره سیمان اصفهان«، »عضو هیئت مدیره 

سیمان نایین«، »عضو هیئت مدیره فوالد تکنیک« و » عضو هیئت مدیره مجتمع صنایع قائم رضا« است.  ظرفیت تولید شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان در حال حاضر  با رشد ۴۰درصدی به ۱۰.۳ میلیون تُن رسیده و تولید واقعی شرکت نیز افزایش ۳۸درصدی را در کارنامه 
دارد. راه اندازی ماشین ریخته گری فوالد)شماره ۵(، افتتاح کارخانه گندله سازی سنگان و راه اندازی توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته 

سبا از جمله اقداماتی است که در  دوره مدیریت بهرام سبحانی انجام شده است.

در آن ســال ها ایــران با 
کمبود مایحتــاج و مواد 
غذایــی ضــروری خود 
مواجه بودند، اما حربه ای 
که قدری از دشــواری آن 
روزها کاست، ارایه کوپن 
مواد غذایی همچون روغن، 
برنج، شکر، قند و ... بود و مهم تر از آنکه در 
آن سال ها قیمت این اقالم افزایشی نداشت 
و باری را بر دوش مردم اضافه نکرد.  امروز 
در حالــی نیمه دهه نــود را می گذرانیم 
که دوباره شــرایط حســاس و ویژه ای 
به خصوص از حیث مســائل اقتصادی به 
کشورمان تحمیل شــده است. تحمیل 
دوباره تحریم ها به کشــور بعد از خروج 
یک جانبه آمریکا از برجام موجب شده که 
اقشار کم درآمد و حتی متوسط رو به باالی 
جامعه در ماه های اخیر با کاهش قدرت 
خرید آن هم برای تامین کاالهای ضروری 
و اساسی خود مواجه شوند. در این شرایط 
دولت که به دلیل کاهش درآمدهای خود 
توان افزایش دستمزدها را در این برهه از 
زمان ندارد از سیاست های کمکی برای 

تامین معیشــت مردم سخن می گوید و 
حتی موضوع توزیع کوپن البته نه به شکل 
دوران جنگ و پس از آن بلکه به صورت 
کوپن الکترونیک را بارها به شــیوه های 

مختلف مطرح کرده است.
در چنین شرایطی پرسش اساسی و مهم 
این است که آیا اِعمال چنین سیاستی، 
اقتصاد بیمار ایران را بیمارتر و صورت مساله 
گرانی های اخیر و سبدهای کوچک و یا 
قفســه های خالی برخی از فروشگاه ها را 
پاک خواهد کرد و یا گامی در جهت بهبود 

وضعیت اقتصادی کشور خواهد بود؟

   اتالف سرمایه های ملی
البته به اعتقاد عبدالحسین ساسان یکی از 
اقتصاددان های کشورمان اجرای سیاست 
کوپن عــوارض منفی همچــون تقویت 
احساس ناامنی و متفاوت بودن را در بین 
مردم تشدید می کند و  به طورقطع یکی از 
مهم ترین عوارض ناخواسته کوپن حتی 
از نوع الکترونیک آن، اتالف سرمایه های 

ملی است.
استاد سابق اقتصاد دانشگاه اصفهان در 
خصوص نگرانی کارشناسان اقتصادی از 
بازگشت سیاست توزیع کوپن، می گوید: 
به طورقطــع هــر دارویی که پزشــک 
تجویز می کنــد، دارای عوارض جانبی و 
ناخواسته ای اســت که پزشک به بیمار 
گوشزد می کند، بنابراین داروهای بیماری 

اقتصادی بدون عارضه نخواهد بود.

وی با تاکید بــر اینکه کوپــن، دارویی 
با عوارض وحشتناکی اســت و احتمال 
بازگشت این سیاســت به دلیل شرایط 
اقتصــادی موجود وجــود دارد، تصریح 
می کند: به طورقطع یکــی از مهم ترین 
عوارض ناخواســته کوپن حتــی از نوع 
الکترونیک آن، اتالف ســرمایه های ملی 
است و زمانی که سیســتم کوپنی پیاده 
شود همانند یارانه نقدی، تمام مردم حتی 
اگر به آن نیاز نداشته باشند، استفاده آن را 

حق خود می دانند.

   شناسایی جامعه هدف
اســتاد اقتصاد دانشــگاه آزاد اســالمی 
خوراسگان نیز در خصوص این سیاست، 
می گوید: ارایه کوپن در دنیا دیگر چندان 
مرسوم نیســت، مگر برای اقشار بسیار 
کم درآمد جامعه که قادر به تامین نیازهای 

اولیه خود نیستند. 
به اعتقاد همایون رنجبر، ارایه کوپن زمانی 
می تواند ثمرات مفیدی بــرای جامعه و 
اقتصاد داشــته باشــد که دولت جامعه 
هدف را کامال از طریق شناسایی اموال و 
دستیابی به  حساب های بانکی شناسایی 
کند و برای جبران فقر به برخی از مردم 
کوپن بدهد. وی ادامه می دهد: در چنین 
شرایطی شاید ارایه کوپن مفید باشد، در 
غیر این صورت منجر به سفته بازی شده و 
فرصت سوءاستفاده را در اختیار عده ای 

قرار می دهد.

   کمک نقدی به جای کوپن
نایب رییس اتــاق بازرگانی اصفهان نیز، 
می گوید: مسلما اقتصاد سالم، اقتصادی 
آزاد و رقابتی است که در آن هیچ یارانه و 
کمک نقدی از سوی دولت به مردم ارایه 
نمی شود، اما گاهی یک کشور در شرایط 
بحرانی جنگ و یا موارد اضطراری چون 
تحریم  قرار می گیرد. در چنین شرایطی 
اقشــار کم درآمد جامعه قــادر به تامین 
نیازهای خود نخواهند بود و دولت درصدد 
کمک به آن ها از طریق ارایــه کوپن و یا 

وجوه نقدی برمی آید.
مصطفی رناســی می افزاید: ارایه کوپن 
اگرچه از حیف ومیل شــدن یارانه نقدی 
تا حدی جلوگیری می کنــد، اما معموال 
مشــکالت متعــددی همچــون اتالف 

سرمایه های ملی، باال رفتن میزان مصرف 
برخی از اقالم خوراکی و حتی آسیب رسانی 
به ســالمت مردم را در پی دارد. وی ادامه 
می دهد: مثــال در دهه شــصت، مردم 
کاالهایی را بیش از میزان مصرفی شــان 
دریافت می کردند و این مســاله موجب 
شد که ســرآمد مصرف روغن و شکر در 
ایران از استانداردهای جهانی باالتر برود. 
نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان 
اینکه ارایه کمک های نقدی از سوی دولت 
جایگزین بهتری برای کوپن خواهد بود، 
معتقد است: اگر این حمایت ها به صورت 
نقدی باشد، بهتر است. در این صورت مردم 
اجناس را با نرخ واقعی آن ها و از هر کاال به 
میزان نیازشان خریداری می کنند. وی با 
تاکید بر اینکه ارایــه کوپن موجب از بین 

رفتن رقابت و ثبات قیمت در بازار می شود، 
گفت: قیمت ها بایــد تک نرخی و رقابتی 
باشد و  تورم موجود در بازار کنترل شود. 
در حال حاضر باید کاری کنیم که جلوی 
ضایعات انرژی و سرمایه مملکت گرفته 
شود. در چنین شرایطی کوپن موجب باال 
رفتن مصرف و افزایش ضایعات می شود و 

سرمایه های ملی را هدر می دهد.
ایران یک بار در دوران جنگ و پس از آن 
تجربه کوپن را داشته و متاسفانه به اعتقاد 
کارشناسان نتیجه درستی از آن دریافت 
نکرده و حتی توزیــع کاال از این طریق، 
اقتصاد ایران را از ریل توسعه عقب انداخته 
است، بنابراین به نظر می رسد در شرایط 
حساس اقتصادی امروز باید بر روی الگوی 
مصرف صحیح مردم فرهنگ سازی کنیم.

در گفت و گویی با نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

کوپن، کمک به معیشت یا جوالن سفته بازی؟

خبرهای دو خطیگردشگری

قیمت ها باید 
تک نرخی و رقابتی 

باشد و  تورم موجود 
در بازار کنترل شود. 

در حال حاضر باید 
کاری کنیم که جلوی 

ضایعات انرژی و 
سرمایه مملکت 

گرفته شود. در چنین 
شرایطی کوپن موجب 

باال رفتن مصرف 
و افزایش ضایعات 

می شود و سرمایه های 
ملی را هدر می دهد.

به اعتقاد برخی از کارشناســان اقتصادی و به گفته مردمی که 
هشت سال دوران سخت و پرفشار جنگ تحمیلی عراق را از سر 
گذرانده اند، تمهیداتی که دولت وقت در خصوص تامین مایحتاج 
اولیه مردم اندیشیده بود، موجب شــد تا آن سال ها در مقابل 
تحریم های سنگین دشوار کشورهای قدرتمند جهان مقاوم شوند. 

شهروند
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش
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وزارت کشاورزی اعالم کرد:
پیگیری حجتی برای 
آزادی صادرات شیر 

خشک
در حالی که بر اســاس ابالغیه ای 
که وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
دو هفته گذشــته آن را ابالغ کرد، 
صادرات شیرخشــک ممنوع شد، 
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور 
دام اعالم کرد کــه نه تنها نیازی به 
واردات شیرخشــک نداریم بلکه با 
حدود یک میلیون تن شیرخام مازاد 
در کشور، باید شیرخشک تولید و 
صادر شود که با پیگیری وزیر جهاد 

کشاورزی در حال انجام است.
وزیر صنعت معــدن و تجارت در 
مکاتبه ای با گمرک، صادرات شیر 
خشــک را از ابتدای شــهریور ماه 
امسال ممنوع اعالم کرد که اعتراض 
دامداران را در پی داشــت. پس از 
گذشت یک ماه و نیم از این ابالغیه 
مرتضی رضایی  معاون وزیر جهاد 
کشاورزی نیز یه این ابالغیه واکنش 

نشان داد.
او در حاشــیه مراســم روز ملــی 
دامپزشــکی در جمع خبرنگاران 
درباره ادعــای کارخانجات لبنی 
درخصــوص کاهــش 2۰ تا 2۵ 
درصدی تولید شیرخام در کشور 
اظهار کــرد: کمبــودی در تامین 
شیرخام مورد نیاز کشــور وجود 
ندارد و با افزایش تعداد خریداران، 
ورودی شیرخام کارخانجات کاهش 
پیدا کرده اســت. رضایی افزود: در 
گذشته 2۰ کارخانه اصلی شیرخام 
را از دامداران خریداری می کردند 
اما اکنون تعداد آن ها به بیش از ۴۰ 
کارخانه افزایش پیدا کرده اســت. 
و در حال حاضر این کارخانه های 
لبنی، شیرخام را به قیمت مصوب از 

دامداران خریداری می کنند.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی در 
امور دام ادامــه داد:  بخش اندکی 
از شــیرخام تولیدی کشور جذب 
واحدهای تولید کننده شیرخشک 
می شــود وبا توجه بــه اینکه یک 
میلیون تن شیرخام مازاد در کشور 
موجود اســت، باید به شیرخشک 

تبدیل و صادر شود.

ایسنا
خـــبـــر
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گران ترین و ارزان ترین 
مسیرهای هوایی کدامند؟

 اوج و فرود
 بلیت هواپیما!!!

حدود یک ماه بعد از 
انتشار عکس هایی 
از پرواز هواپیماها 
با صندلی های خالی و فــرودگاه هایی 
که کاهش تعداد مســافران را به نمایش 
می گذاشــت ، حاال  کاهش قیمت بلیت 
هواپیما حسابی خبر ساز شد. کاهشی که 
 بســیاری دلیل آن را در افت قیمت دالر 
می دانند به گفته آرمان بیات کارشناس 
صنعت هوایی  نوعی مهندسی قیمت در 

صنعت هوایی است. 

به گفته او، شرکت های هواپیمایی  در فصل هایی  
که تعداد مسافران کاهش پیدا می کنند ناچارند 
تا قیمت های خود را تعدیل کنند تا از زیان خود 

در این روزها بکاهند .
نرخ بلیت پروازهای داخلی نزولی شد و نرخ برخی 
پروازها به زیر 2۰۰ هزار تومان رسید. به عنوان 
مثال پروازهای تهران- مشــهد که در برخی از 
روزهای ماه پایانی تابســتان به باالی ۴۰۰ هزار 
تومان رسیده بود بین ۱۸۰ هزار تا 27۰ هزار تومان 
به فروش می رسد.  البته برخی پروازها همچون 
تهران - کیش از ارزانی دالر و کاهش مسافرت ها 
نفعی نبرده اند. نگاهی به آمارها نشان می دهد که 
بلیت این مسیر در پایان هفته گذشته  تا ۸۰۰ هزار 

ن  ما تو
هم فروخته شــده اســت. برخی فروشندگان 
آژانس های مســافرتی، این کاهش نــرخ را به 
کاهش چند روز اخیــر نرخ ارز در بــازار آزاد و 
کاهش حجم تقاضای ســفر همزمان با شروع 
 سال تحصیلی ربط می دهند.البته کارشناسان 
صنعت هوانوردی معتقدند از آنجا که تنها بخش 
بسیار کوچکی از سفرهای خانوادگی در ایران به 
صورت هوایی است، پایان تعطیالت تابستانی 
و آغاز فصــل مدارس تاثیــری در تغییر قیمت 
بلیت پروازها ندارد، بلکه با توجه به اینکه بیش 
از نیمی از هزینه های شــرکت های هواپیمایی 
حتی برای پروازهای داخلی بــه صورت ارزی 
است که عمدتا شامل دســتمزد کروی پروازی 
و تعمیــر و نگهداری و خرید قطعــات هواپیما 
می شود، سبب شده با باال رفتن قیمت دالر در 
دو ماه گذشته، نرخ بلیت هواپیما نیز افزایش یابد.

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی پیشتر به مهر گفته بود: باوجود اینکه 
معاون اول رییس جمهوری بــه بانک مرکزی 
دستور داده تا شرکت های هواپیمایی مشمول 
دریافت ارز از ســامانه نیما از طریق بانک های 
عامل شوند، اما عدم همکاری پتروشیمی ها برای 
واگذاری ارز حاصل از صادرات به ایرالین ها سبب 
شده شرکت های هواپیمایی مجبور شوند ارز مورد 
نیاز خود را از بــازار آزاد تهیه کنند که این اقدام 
باعث افزایش هزینه  این شرکت ها و نهایتا افزایش 
قیمت بلیت پروازها شده است.هرچند ایرالین ها 
توضیحی در رابطه با  اینکه کاهش قیمت بلیت 
ناشــی از تخصیص ارز به ایرالین ها در سامانه 
نیماست یا علت دیگری دارد، نداده اند، اما نگاهی 
به قیمت ها نشان می دهد نرخ بلیت پروازهای 

داخلی در برخی مسیرها به زیر 2۰۰ هزار تومان 
و قیمت های قبل از گرانی بلیت هواپیما بازگشته 
است.به عنوان نمونه پرواز تهرانـ  مشهد برای روز 
شنبه از سوی یکی از شرکت های هواپیمایی به 
صورت چارتری ۱۸۸ هزار تومان اعالم شده بود 
که درحال حاضر همه صندلی های این پرواز پُر 
شده است، همچنین پروازهای 2۰۴ و 2۰9 هزار 
تومانی تهرانـ  مشهد برای روزهای پایانی هفته 
جاری و برخــی روزهای هفته آتــی به صورت 
سیستمی دیده می شود، ضمن اینکه پروازهای 
چارتری تهرانـ  مشــهد با قیمت های باالتر به 
صــورت 2۱۴، 2۱۸، 22۵، 2۵۵ و 27۵ هــزار 
تومانی هم برای عرضه به مشتریان یافت می شود.

ـ کیش؛ همچنان گرانقیمت    تهران 
باوجود کاهش نرخ بلیــت پروازهای داخلی در 
مسیر تهرانـ  مشهد، اما همچنان بلیت تهرانـ  
کیش با ارقام باال درحال عرضه است، به گونه ای 
که برای روز پنجشــنبه ۳۵7 هزار و ۸۰۰ تومان 
ارزان ترین نرخ بلیت سیســتمی تهرانـ  کیش 
محسوب شده و تا ۵۰9 هزار تومان برای پروازهای 
چارتری در این مسیر دیده می شود. با این حال، 
برخی بلیت های تهرانـ  کیــش برای روزهای 
یکشــنبه و جمعه هفته آینده 2۰۸ و 2۰9 هزار 

تومان به فروش می رسند.

   تهرانـ  شیراز؛ نرخ های خانواده پسند
پروازهای تهرانـ  شــیراز نیز با کاهش شــدید 
قیمت ها مواجه شده، به گونه ای که حتی برای 
سفرهای خانوادگی نیز مناســب خواهند بود. 
ارزان ترین بلیت سیستمی این مسیر برای تاریخ 
پنجشنبه هفته جاری ۱۸۶ هزار و 9۰۰ تومان و 
برای روز جمعه این هفته ۱77 هزار تومان است. 
در روزهای آینده نیز نرخ های ۱7۵، ۱77، ۱9۳، 
2۰۰ و 2۰9 هزار تومان هم بــرای خرید بلیت 

تهرانـ  شیراز عرضه شده است.

   خودتحریمی به بهانه تحریم
نکته عجیب ماجرا، قیمت هــای نجومی بلیت 
پروازها برای روزهای ۱2 آبان به بعد است که با 
ارقام نجومی در معرض فروش گذاشــته است. 
این افزایش عجیب قیمت برای بیشتر مسیرها 
به گونه ای اســت که بیم افت شــدید مسافران 
هوایی در نیمه دوم آبــان و آذر ماه جاری وجود 
دارد، به گونه ای که در اکثر مسیرها ارزان ترین 
نرخ بلیت باالی ۳۵۰ هزار تومان بوده و در بعضی 
 روزها نیز )ارزان ترین بلیت( بــاالی ۴۰۰ هزار 

تومان است.
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      معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت: در شرایط کنونی پرداخت تسهیالت و وام 
اشتغال ایجاد نمی کند، لذا باید برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی دنبال راهکارهایی دیگر بود.

      قائم مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی: از مجموع پنج میلیون و 350 هزار واحد 
روستایی کم دوام و بی دوام در کشور تاکنون بیش از دو میلیون مسکن بازسازی و بهسازی شده است.

      بازار آزاد ارز و سکه با ریزش قیمت ها به استقبال تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با 
تامین مالی تروریسم )CFT( در مجلس شورای اسالمی رفت.

    یک مقام ارشد دولت با بیان اینکه هفت سناریو برای افزایش قیمت حامل های انرژی وجود دارد،  گفت:  
قیمت دونرخی برای بنزین قطعی است.

    رییس سابق اتاق بازرگانی در کانال تلگرامی خود در فضای مجازی نوشت: شریعتمداری، رحمانی و 
دژپسند ، سه گزینه اصلی وزارتخانه های کار، صنعت و اقتصاد هستند.

    مقایسه آماری نشان می دهد که ثبت تعاونی ها در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه قبل، 
چهار درصد افزایش داشته و ایجاد فرصت شغلی توسط تعاونی رشد 16 درصدی را به ثبت رسانده است.



کسب و کار
04

دوشنبه 16 مهر 1397  | شمـاره 62

رویدادکارآفرینیفراگیراوتردرحوزهآببرگزارمیشود
در پی برگزاری  رویداد کارآفرینــی اوتر که باهدف یادگیری فرآینــد کارآفرینی در زمینه آب و 
خشکسالی، شبکه سازی و کمک به محیط زیست برگزار می شود، برترین های این رویداد توسط 
ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی حمایت می شوند. 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ »در پی برگزاری 
رویداد اوتر« که توسط گروه ایده  ناجی با همکاری کمیسیون ملی سازمان یونسکو ایران، پژوهشکده 

فناوری اطالعات دانشگاه تربیت مدرس، وزارت صنعت معدن و تجارت و با حمایت آژانس بین المللی 
تبلیغات لبخند برگزار می شود، برترین های این رویداد،  توسط ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، 

فرسایش و محیط زیست معاونت علمی حمایت می شوند.
این رویداد میزبان کارشناسان و اساتید حوزه  آب باهدف یادگیری فرآیند کارآفرینی در این زمینه، شبکه سازی و کمک به 

محیط زیست خواهد بود و سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی نیز در اختتامیه  رویداد حضور خواهند داشت.
نخستین استارت آپ ویکند فراگیر حوزه آب، »استارت آپ ویکند اوتر« باهدف »پرورش ایده هایی که در حوزه  آب دارای خالقیت 

و نوآوری هستند«، 23 الی 25 آبان ماه سال جاری در دانشگاه تربیت مدرس در تهران برگزار می شود. 
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اگر می خواهید سازمانتان غرق نشود، نیاز به طراحی واحد CRM  دارید! 

امروزه جلب رضایت مشتریان جایگاهی مهم و 
حیاتی در محقق شدن اهداف سازمان ها به خود اختصاص داده است. شناسایی 
نیازها و پاسخگویی مناسب و به هنگام به درخواست ها و شکایات مشتریان دیگر 

یک استراتژی توسعه خدمات نیست بلکه یک الزام است.
تصویر برند یک شرکت بسیار وابسته به تجربه مشتریان از نحوه رسیدگی به درخواست ها 
و شکایات مشتریان می باشد. تحقیقات نشان داده است که مشتریان وفادار اغلب کسانی 
بوده اند که در ابتدای خرید ناراضی بوده اند و به واسطه رسیدگی مناسب سازمان به شکایت 
 Customer Relationship مخفف CRM .ایشان اقدام به خرید مجدد کرده اند

Management  یا همان مدیریت ارتباط با مشتری ست.
CRM بخش فروش سازمان را قادر می سازد تا به طور دقیق فعالیت های فروش را برنامه 
ریزی،کنترل وپیش بینی کند. سیستم فروش را به سرعت تجزیه وتحلیل کند، وظایف را 
به صورت کارامد مدیریت کرده و گزارش های تحلیلی به هنگام داشته باشد. واحد فروش 
با CRM فرآیندهای جاری فروش را به صورت سیســتماتیک انجام داده تا از مشتریان 
سازمان دیدگاه واحدی به وجود آید. نتیجه این دیدگاه افزایش فروش، کوتاه کردن زمان 
فروش ورضایتمندی بیشتر مشتریان از سازمان خواهد بود. CRM  کلیه اطالعات مورد نیاز 
و فعالیت های مرتبط با فروش را در دسترس شما قرار می دهد تا به جای گردآوری اطالعات 
وتهیه گزارشات، تمام وقت خود را صرف فروش نمایید. CRM کاملترین سیستمی است که 
با روش های استاندارد به افزایش فروش کمک می کند. برخی از امکاناتی کهCRM در حوزه 

مدیریت فروش در اختیار سازمان قرار می دهد عبارت است از :
مدیریت مشتریان، مدیریت مراکز استانی وسازمان های زیر مجموعه، مدیریت اهداف 
فروش، مدیریت فعالیت ها، مدیریت فرصت های فروش، مدیریت استعالم سفارش و 
صورت حساب، رتبه بندی مشتریان، ارزیابی عملکرد سیستم، برنامه ریزی و مدیریت 

فروش، تنظیم قراردادها.
می گویند CRM یا مدیریت ارتباط با مشتری به مانند دیده بان یک کشتی است. آیا 
تا کنون یک کشتی بدون دیده بان دیده اید؟ امروزه سازمان بدون CRM امکان ادامه 
 CRM حیات نخواهد داشت. اگر می خواهید سازمانتان غرق نشود نیاز به طراحی واحد
در سازمان خود دارید. حتی اگر مقیاس سازمان شما کوچک است می بایست حداقل یک 
نفر را برای مدیریت ارتباط با مشتریان در نظر بگیرید. CRM تنها یک نرم افزار نیست. 

بلکه یک طرز تفکر سازمانی است.

CRM چه می کند؟   
CRM پنج وظیفه اصلی دارد: 

1. حفظ مشتریان کنونی: تالش کنیم مشتریانی که از ما خرید می کنند را حفظ نماییم. 
بهترین روش برای حفظ مشتریان تاسیس باشگاه مشتریان است. باشگاه مشتریان فقط 

تخفیف دادن نیست! به مشتریان امتیاز بدهید.
2. فراخوانی مشتریان گذشته: بررسی کنیم در گذشته با چه کسانی کار کرده ایم، چرا 
نزد ما بازنگشته اند؟ آیا شکایتی دارند؟ بخش صدای مشتری را در سازمان راه اندازی کنیم. 

بخواهیم از ما انتقاد کنند و حتی برای انتقادات سازنده جایزه در نظر بگیریم.
3. شناسایی مشتریان جدید: بررسی کنیم چه کسانی می توانند در بازار مشتریان ما 
باشند؟ آنها را بشناسیم و روی آنها تاثیر بگذاریم. مثال با مدل های پروموشن مثل تبلیغات 
و... یا روش هایی که می تواند کم هزینه تر باشند. امروزه دیگر SMS ابزاری مناسب برای 
جذب مشتری نیست! باید متناســب با مدل بیزینسی خود از روشهای تبلیغاتی مناسبی 
استفاده کنیم. بدانید چیدمان پرسنل باید به چه صورت باشد و.... هزینه و زمانی که صرف می 
کنید تا بر روی مشتریان هدف تاثیر بگذارید بسیار اهمیت دارد. به طور مثال  اگر از برنامه ای 
مانند اینستاگرام استفده می کنید باید بدانید کدام بخش از ان به شما کمک می کند بیشتر 
بفروشید؟ رفتار مشتریان را آنالیز کنید.که همان رفتار مصرف کننده نامیده می شود. پیامی 
که به بازار هدف ارسال کرده اید توسط چند نفر رویت شده؟ چه کسانی پسندیده اند و... . اگر 
بخواهیم در زمینه شناسایی مشتریان جدید اقداماتی را انجام دهیم نیاز به یک سری آمار 

داریم. که از طریق سایت های آمارگیری مانند google analytic این آمارها به دست 
می آیند.مثل اینکه بیشترین جستجو در حوزه کاری مربوطه متعلق به کدام کلمات است؟ 
بیشترین حجم بازدیدها و الیک ها در چه زمانی رخ می دهد و مربوط به چه چیزهایی است؟ 

و... و از این طریق بر روی بازار هدف تاثیر بگذاریم.
4. وفادار سازی یا ماندگار کردن مشــتری: از طریق اقداماتی کــه باید انجام دهیم 
که Service Management  نامیده می شــود، باید به مشــتریان خدمات ارایه 
دهیم. هیچ محصولی در دنیا وجود ندارد که نتــوان برای آن خدمات پس از فروش تعیین 
نمود. پس ســعی کنید به عنوان عوامل ارزش افزوده. خدمات تعریف کنید تا بتواند باعث 
تمایز محصول شما شود. در حقیقت مشتریان می گویند محصول شما چه وجه تمایزی 
 نســبت به محصوالت مشــابه دارد؟ و چه دلیلی دارد که از شــما خرید کند؟ تنها دلیل

 Service management  است.
 5. تقسیم بندی مشتریان: مثال تقسیم بندی مشتریان به خوش حساب ها و بد حساب ها
 یا مشتریانی که بیشــترین مرجوعی را دارند و... طبق اصل ویلفردو پارتو، 80 درصد درآمد 
مجموعه شما را تنها 20 درصد از مشتریانتان تامین می کنند. باید روی این 20 درصد تاثیرگذار 

باشید. و بدانید چطور آنها را حفظ کنید و یا آنها را متقاعد کنید که بیشتر از شما خرید کنند؟ 
 برخی از امکاناتی که CRM در حوزه مدیریت خدمات مشــتریان در اختیار سازمان قرار 

می دهد عبارتند از: 
-دسته بندی درخواست ها وشکایات در قالب های مختلف و ارجاع آنها به یک تیم یا شخص خاص

-ارزیابی عملکرد پرسنل در ارتباط با رسیدگی به درخواست ها و شکایات مشتریان
-تخصیص سیستماتیک منابع انسانی سازمان به درخواست ها وشکایات با الگوهای مختلف
-پیش بینی درخواست ها و شکایات مشتریان  برنامه ریزی منابع سازمان در جهت رسیدگی

-ثبت درخواست ها وشکایات مشتریان از طریق کانال های ارتباطی سازمان مثل وب سایت 
به طور سیستماتیک و ارجاع آنها به فرد یا گروهی خاص

-اطالع سیستماتیک مشتریان از روند رسیدگی به درخواست ها و شکایات
-ارزیابی رضایتمندی مشتریان در نحوه رسیدگی به درخواست ها و شکایات

-ثبت خدمات ارایه شده به مشتریان و دسترسی سریع کاربران به پروفایل مشتریان 
-امکان ایجاد گردش کارها و فرآیندهای اتوماتیک در ارتباط با رسیدگی به درخواست ها و 

شکایات مشریان
-امکان استفاده از گزارشات تحلیلی آنالین و به روز

-اندازه گیری متوسط زمان رسیدگی به درخواست ها و شکایات مشتریان

دکتر میالد کوچکیان 
 هدیه بکائی 

گــزارش

استارت آپ ها 
آماده اربعین 

می شوند
رویــداد کارآفرینــی »نوآوری 
و اربعیــن: فرصت هایی با پای 
پیــاده« مهر ماه ســال جاری 

برگزار خواهد شد.
رویــداد »نــوآوری و اربعین: 
فرصت هایــی با پــای پیاده« 
رویدادی نوآورانه، کارآفرینانه 
و استارت آپی است که در نظر 
دارد به آماده سازی محصوالت، 
خالقیت هــا و نوآوری ها برای 
ارایه در پیاده روی اربعین سال 

جاری کمک کند.
شتابدهنده شــفق در راستای 
ترکیــب نــوآوری و دانــش 
بــا فعالیت هــا و محصــوالت 
فرهنگی-مذهبــی، ایــن بار با 
مشــارکت مجموعه فرهنگی 
شــهدای انقــالب اســالمی 
)سرچشــمه( و اپلیکیشن زائر 
و با همــکاری ســتاد اربعین، 
فرهنگسرای رسانه و شبکه های 
اجتماعی و سایر مجموعه های 
همــراه رویــدادی خالقانه را 

برگزار می کند.
این رویداد برای ســومین سال 
پیاپی است که برگزار می شود؛ 
در سال نخســت از مجموع 12 
تیم، چهــار محصول در اربعین 
مورد اســتفاده قرار گرفت؛ در 
دومین رویــداد که در ســال 
گذشــته برگــزار شــد، بیش 
از 10 تیم در قالــب رویداد به 
 رقابت پرداختند و هشــت تیم

 اســتارت آپی نیز محصوالت 
خود را بــه ســرمایه گذاران و 

مسئولین معرفی کردند.
ثبت نام و شــرکت برای عموم 
عالقه منــدان بــه پیــاده روی 
اربعین، خالقــان و ایده پردازان 
فرهنگی و صاحبان محصوالت 
و خدمات فرهنگی آزاد اســت؛ 
ایــن رویــداد امســال در دو 
بخش افراد خــالق و همچنین 
موسسات، شرکت ها واستارت 
محصــول  دارای  آپ هــای 
آماده یــا نیمه آمــاده مرتبط 
با اربعیــن فعالیــت می کند تا 
ضمــن کمک بــه طراحــی یا 
ارتقــاء ایده هــا و محصوالت، 
زمینه ســرمایه گذاری و تبلیغ 
ایــن محصــوالت را بــا کمک 
ســرمایه گذاران خیر، ســتاد 
اربعین و سایر مجموعه ها فراهم 

سازد.
در طــی روزهای برگــزاری این 
رویــداد، از صبــح چهارشــنبه 
تا عصــر جمعــه )ســه روزاز8 
صبــح تــا 18 عصــر(،  تالش 
محصوالت  یا یده ها ا د می شــو
فرهنگی شرکت کنندگان برای 
ارایه هر چــه بهتــر در اربعین 
امسال آماده شــود تا نوآورانه تر 
بتواننــد پاســخگوی نیازهای 
شــرکت کنندگان آییــن بزرگ 

اربعین باشند.
در ایــن اختتامیــه تیم هــای 
اول تا ســوم معرفی می شوند 
تــا از جوایز نقــدی 50، 30 و 
20 میلیــون ریالــی در همان 
روز اختتامیه بهره مند شــوند؛ 
ضمنا سرمایه گذاران، خیرین و 
حامیان برنامه از سایر تیم های 
موفق نیز برای به ثمر نشــاندن 
حمایــت  محصوالت شــان 

خواهندکرد.
این رویداد از 18 تا 20 مهرماه 

97 برگزار خواهد شد.

تسنیم
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

همین موضــوع، اهمیت 
تذکــر دادن به رییس تان 
را وقتی مرتکب اشــتباه 
شــده، افزایش می دهد. 
اما حتی فکر کردن به این 
کار، جســورترین افراد را 
هم معذب می کند. رییس 
شــما احتماال همان فردی است که شما 
را استخدام کرده و چک های حقوق تان را 
امضا می کند. او در زنجیره  قدرت یک سطح 
باالتر از شــما قرار دارد و احتماال دوست 
ندارد یکی از »زیردستانش« او را نصیحت 
کند یا نشــان دهد از او باهوش تر است. 
پس، آیا حاضرید این خطــر را بپذیرید و 
اشتباهش را به او گوشزد کنید؟ یا اینکه 
ترجیح می دهید ســرتان به کار خودتان 
باشد و شرکت را با مشکالت احتمالی که با 

آن مواجه می شود به حال خود رها کنید.
اگر سالمت ســازمان تان و درست کاری 
خودتان برای تان مهم باشد، باید بتوانید بر 
ترس خود غلبه کرده و حرف بزنید. ممکن 
است به نظر غیر طبیعی و خطرناک برسد 
و شاید حتی بر خالف فرهنگ شرکت تان 
باشد، اما اگر با ادب و مهارت این کار را انجام 
دهید، بدون اینکه باعث رنجش رییس تان 
شوید، می توانید به او کمک کنید تا همه 

چیز را درست کند.
این مقاله به نکات مهمی اشاره می کند که 
وقتی مجبور هستید اشتباه رییس تان را به 

او گوشزد کنید، مفید خواهند بود.

  چرا گوشزدکردن خطاها اهمیت 
دارد؟

اگر جرات داشته باشــید و رییس تان را از 
اشتباهش آگاه کنید، می توانید از فاجعه ای 

جلوگیری کنید، آبرویی را بخرید یا از شغلی 
محافظت کنید. این کار باعث می شــود 
کارمند ارزشمند تری باشید. حرف زدن 
درباره  اشتباهات رییس ممکن است شما را 
معذب کند، اما انجام آن اهمیت دارد، چون 
قدرتی که زیر سوال نرود ممکن است به 

فاجعه ای منجر شود.
به عنوان مثال در صنعت هوانوردی، امنیت 
به ارتباط خوب درون کابین خلبان بستگی 
دارد. مهندسین پرواز باید بتوانند اشتباهات 
خلبان را به موقع به اطالع او برســانند و 
خلبان هم باید به آنها که زیر دست او کار 

می کنند گوش دهد.
وقتی محققان دریافتند که سلسله مراتب 
تثبیت شده، اجازه نمی دهد این موضوع 
اتفاق بیفتد، صنعت هوانوردی روال خود 
را تغییر داد. این صنعت کســانی که در 
رده های پایین تر کار می کردند را تشویق 
کرد تا مقامات ارشد خود را زیر سوال ببرند 
و از خدمه خواست تا بعد از پرواز گزارشاتی 
تهیه کنند و درباره  اعمال درست و اشتباه 
و اینکه چطور می شود کارها را بهتر انجام 
داد بحث کنند. بعد از گذشــت دو دهه از 
این امر، تعداد خطاهای انسانی 50 درصد 
کاهش پیدا کرد و بیشــتر خلبانان حاال 
دیگر مخالف وجود سلسله مراتب در کابین 
هســتند و تمایل دارند با همکاران شان 

ارتباط بازتر و موثرتری داشته باشند.
اما وقتی شما درباره  اشــتباه رییس تان 
حرفی نمی زنید خودتان هم بخشــی از 
مشکل می شوید و در نتیجه شما هم در 
عواقبی که آن اشــتباه به وجود می آورد 

سهیم هستید.

  چنــد راهنمایی بــرای بیان 
نگرانی هایتان

نمی توان به راحتی پیش بینی کرد وقتی 
اشتباه رییس تان را به او یادآوری می کنید، 
واکنش او چه خواهد بود. ممکن اســت 
برای بعضی از مدیران این نشانه  نافرمانی 
باشــد، اما بعضی از مدیران برای نظرات 
کارمندان احترام قائل می شوند و از اینکه 
به چالش کشیده شوند، واهمه ای ندارند. 
حتی بعضی از مدیران از شما توقع دارند 

این کار را انجام دهید.
نکته  مهم این اســت که بایــد این کار 

را به روش درســتی انجام دهید تا باعث 
رنجش مدیرتان نشــود، به هر حال هیچ 
کس دوســت ندارد به او بگویند اشتباه 
می کند. اگر این کار را درست انجام دهید، 
موقعیت حرفــه ای خود را نیــز تقویت 
می کنید. فقط چنــد راهنمایی ای را که 
 در زیر ذکر می کنیم به خاطر بســپارید:

  1. وظایف خود را به خوبی انجام 
دهید

قبل از اینکه اقدامی صورت دهید مطمئن 
شوید که اشتباهی از طرف رییس تان رخ 
داده است. به یاد داشته باشید که او بیشتر 
از شما به منابع اطالعاتی دسترسی داد و 
احتمال اینکه حق با او باشد بیشتر است. 
چند بار مساله ای که قصد مطرح کردنش 
را دارید چک کنید، چــون مطرح کردن 
موضوعی به اشــتباه، قطعا به اعتبار شما 

لطمه خواهد زد.
همچنین، باید حداقــل یک راه حل برای 

ارایه دادن آماده داشته باشید. سعی کنید 
پیشنهادتان را با داده ها و حتی اطالعاتی 
که رییس تان آنها را در اختیار ندارد همراه 
کنید. حتی اگر راه حِل پیشنهادی شما به 
اجرا درنیاید، پیشنهاد آن، خالقیت و ابتکار 
شما را نشان می دهد و اعتبارتان را افزایش 
می دهد و به شــما کمک می کند تمرکز 
مکالمه را از اشتباه رییس تان برداشته و بر 

راه حل بگذارید.

  2. انگیزه هایتان را بررسی کنید
قبل از اینکه در اتــاق رییس تان را بزنید، 
به این فکر کنید که آیا مطرح کردن این 
موضوع ارزشش را دارد یا نه. اگر موضوِع 
مربوطه اهمیت زیادی ندارد بهتر است آن 
را فراموش کنید، در غیر این صورت ممکن 
است به نظر برسد شما فردی هستید که 
دائما از همه چیز شکایت دارد. به این ترتیب 
مداخله های شــما در مســائل آینده نیز 

موثرتر خواهد بود.
همچنین به این فکر کنید که آیا فقط برای 
ایراد گرفتن و یا مخالفت کردن با دیگران 
می خواهید اشتباه رییس را مطرح کنید 
یا واقعا برای این کار دلیل منطقی دارید. 
اگر دلیل خوبی نداشــته باشید، اوضاع را 

از چیزی که هست بدتر می کنید. اما اگر 
دلیل مهمی برای نگرانی وجــود دارد یا 
اگر اعتبــار و آبروی رییس تــان در خطر 
اســت، احتماال از اینکه ایــن موضوع را 
 یادآوری کردید از شما تشکر نیز خواهد

 کرد.

  3. زمان درستی را انتخاب کنید
انتخاب لحظه  مناسب برای مطرح کردن 
موضوع با رییس تــان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. انتظار نداشته باشید که 
با فهرستی از مشــکالت وارد اتاق رییس 
بشوید و مورد اســتقبال قرار بگیرید، یا 
اینکه موضوع را در جلســه  تیمی مطرح 
کنید و رییس از شما تشکر کند. بهترین 
زمان برای صحبت کردن در مورد مسائل 
دشوار زمانی است که خود رییس تان آن را 

انتخاب کند.
با این حال، اگر با مشکلی فوری و حیاتی 
روبه رو شــدید صبر نکنید، ممکن است 
چاره ای به جز مطرح کــردن موضوع در 
مالء عام نداشته باشــید. اما به یاد داشته 
باشید که در هر حال این رییس تان است 
که تصمیم می گیرد موضوع مورد بررسی 

قرار بگیرد یا نه.

جلوی ضرر را باید گرفت ؛

چطوربهرییستانبگوییداشتباهمیکند؟

ممکن است به نظر 
غیر طبیعی و خطرناک 

برسد و شاید حتی 
بر خالف فرهنگ 

شرکت تان باشد، اما 
اگر با ادب و مهارت 

این کار را انجام دهید، 
بدون اینکه باعث 
رنجش رییس تان 

شوید، می توانید به او 
کمک کنید تا همه چیز 

را درست کند.

همه  ما دوســت داریم حق با ما باشد اما این همیشه ممکن 
نیست. مدیران و رهبران اشــتباه می کنند و اشتباهاتی در 
این سطح، معموال هزینه  باالیی در بر دارند و حتی در بعضی 
موارد به فاجعه منجر می شوند. بر مبنای تصمیماتی که مدیران 
می گیرند، اعتبارها به وجود می آیند و از بین می روند، پول هایی 
به دست می آیند و از دست می روند و موفقیت ها و خطراتی به 
وجود می آیند. اما هر چقدر مدیران قدرت سازمانی بیشتری 
داشته باشند، کمتر احتمال دارد کارکنان اشتباهات  مدیران را 

به آن ها متذکر شوند، به هر حال آنها رییس هستند!

،،
 نکته:

این مقاله با این پیش فرض نوشته شده 
است که رییس  شما فردی پذیرا و منطقی  

است. اگر تجربه به شما ثابت کرده که 
انتقاد و بازخورد در شرکت باعث تنبیه 

انضباطی می شود بهتر است در انجام این 
کار بیشتر دقت کنید.

منبع : چطور
یـــادداشت
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Enter the heart of the turquoise 
city with this guide that will help 
you discover the magnificent 
places to see and secret 
addresses that you do not want 
to miss. 
1) Meydane Nakhsh e Jahan: 
UNESCO‘s world heritage
Abbas the 1st named this square 
like the world when he built it 
five centuries ago. At the time of 
the Shah, this place was known 
as the King’s square, but since the 
revolution we call it the Imam’s 
square.
Today, it became a popular spot, 
there is no more beautiful place 
in the worl.

2) The Bazaar
All around Imam’s square, you 
can stroll through the galleries. 
Inside, you will find traditional 
products such as miniatures, 
jewelry, clothes and SHOES, 
paintings, spices and many other 
Persians delights.

3) Ali Qapu
While walking, at the west side 
of those aisles you will find Ali 
Qapu’s palace. Be ready to be 
blown away by discovering the 
«music room”.

4) Sheikh Lotfollah Mosque
In front of Ali Qapu, you come 

face to face with Sheikh Lotfollah 
Mosque.
Behind the mosque lies a 
beautiful courtyard overlooking 
a sonati, a traditional restaurant 
in Persian. We recommend you to 
try the «dizi» one of the favorite 
meals of Persian people that are 
served in a clay pot. The «dizi» 
is a soup made from sheep and 
vegetables served with bread 
that we can dip in it. You won’t 
forget the popular taste of Iran!

5) Isfahan’s carpets
Before leaving Nakhsh e Jahan’s 
square neighborhood, visit 
the «Isfahan Carpet Center» 
located behind the Bazaar. You 
will find the most beautiful silk 
carpets including Sarraf Memory 
carpets, the most famous ones.

6) Si-o-seh Pol
Isfahan is a flowered city 
filled with parks. Take the 
opportunity to walk along the 
river «Zayandeh» and discover 
the complex architecture of the 
famous bridge with 33 arches.

7) Shahrzad Restaurant
Enjoy a fine lunch in a magical 
setting offered by one of the best 
restaurants of the city located 
on Chahar Bagh Abbasi Street, 
right after the Si-o-seh pol. For 
dessert, do not miss the «shole 
zard», the Persian version of 
rice milk based of saffron and 
pistachio.

8) Beryani
No one can quit Isfahan without 
having tasted the succulent 
«Beryani», the typical meal of 
the region. Go to Kamal Esmaeel 
Street and enter to Azam Beryani, 
a restaurant renowned for its 
beryani that you can eat in or 
take away.

9) Jolfa: the Armenian district

We can think that we are in 
London or New-York, yet we are 
in the heart of Jolfa’s district, 
the place to be for all the fashion 
people that meet in coffee shops 
located in Jolfa’s square. The 
brunch at Hermes Café is a must.

10) Vank Cathedral
Do not miss the Armenian 
Church and take the time to 
admire the marvelous frescoes. 
Learn more about the history of 
the Armenians of Iran by visiting 
the museum located inside.

11) Shah Abbas hotel
Drink a tea in the garden of the 
prestigious Shah Abbas hotel 
located on Chahar Bagh Street. 
The play of traditional music and 
the sound of the water falling 
from fountains offers a peaceful 
and idyllic atmosphere to gather 
with family and friends. If you go 
there from 6 pm for asroone, tea 
time snack in Persian, you will 
have the chance to order an «Ash 
Reshte», Persian noodle soup 
served with these gentlemen 
coming from the Safavid era.

12) Sofeh Mountain
Ride upon the heights of the 
city to relax. Sofeh Mountain 
is the perfect place to enjoy a 
panoramic view of Isfahan, 
especially at night. We can go 
for a morning walk and admire 
the sunrise, have a picnic and eat 
breakfast below the hill, take the 
cable to the top of the mountain 
to visit the museum or go to the 
Bowling Center.

13) Isfahan City Center
Go shopping in this new and 
modern mall with its unique 
design. The «Isfahan City Center» 
which is located in the south of 
the city, is the only one in the 
country to have a museum and 
an art gallery inside.

Uncover Beauties Of Isfahan

Safir Hotel :Spacious Rooms, 
Convenient Location

Mashhad: An Important 
Place Of Pilgrimage
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St. Mary Church

The St. Mary church 
which is located in 
West Nazar Street, 
Jolfa neighborhood 
of Isfahan, dates back 
to Safavid era. This 
building is registered 
in the list of national 
monument of Iran 
on March 8, 2003, 
with the registration 
number of 7647.
At first, Armenian 
people live in Jolfa 
n e i g h b o r h o o d 
built a small church 
named Hakoup. 
This church is now 
the oldest church of 
Isfahan which don’t 
have any kind of 
decorations. In this 
church, there was not 
enough space for the 
increasing number 
of Armenians 
payers. So, Khaje 
Avdic, a wealthy silk 
merchant, visited the 
church and decided 
to expand it. He 
rebuilt the Hakoup 
church by his own 
personal funds and 
named it as St. Mary 
church. The church 
was decorated with 
lights, silver and gold 
chandeliers, and 
valuable paintings. 
To honor Khaje Avdic, 
Armenians buried 
him in this church.
There are small arch 
domes in this church, 
the main dome which 
is situated at the 
center of the building 
has four skylights, 
and it leans against 
the arches that are 
placed on the wide 
columns attached 
to the northern and 
southern walls.
These columns 
divide the interior 
space of the 
church into three 
i n t e r c o n n e c t e d 
sections. The church 
altar is located in 
the eastern side of 
the building, and 
two rectangular 
chambers surround 
it on both sides. 
Adobe Brick is the 
main material used 
to construct this 
building. The interior 
walls are covered 
with plaster, and 
drawings with the 
themes of the Bible 
were depicted on 
them.
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where to stay

Irans attraction

Safir hotel, located in the heart of Esfahan was 
established in 1992 with 50 rooms.  A passion 
for hotel management and hospitality motivated 
the owner to expand and improve Safir in every 
possible way. Today this hotel consists of 100 
finely designed and decorated rooms and 
suites and major changes have been made 
throughout the hotel to add a touch of luxury for 
our guests. Safir accommodates all our guests 
in comfortable rooms which are fully equipped 
with central air conditioning, a variety of satellite 
channels, wifi Internet, safety deposit boxes, 
24 hour room service, laundry facilities and all 
necessary amenities.
The outstanding conference hall, swimming 
pool, sauna and traditional Iranian bath, 
with their attractive design add a luxurious 
atmosphere to the hotel. Safir’s restaurant 
offers a self service buffet breakfast and serves 
both Persian and intercontinental food for lunch 
and dinner.The cosy, welcoming coffee shop 
is located in the hotel lobby and provides light 
snacks, cakes, hot and cold drinks 24/7.The 
glass dome ceiling is yet another eye catching 
feature of Safir hotel which can be viewed from 
the lobby’s main area. Kiosks and shops located 
in the lobby offer a range of traditional Iranian 
handicrafts, carpets, paintings and books. The 
concierge desk has information about the city 
and its many tourist attractions and offers 
guidance on how to get the most out of your stay 
in Esfahan.

Mashhad is an important place of pilgrimage 
for Shia Moslems from all over the world, and 
historically a major center of population of what 
was once Iran’s most influential province under 
the entity of the Greater Khorasan, the cradle of 
the Persian language and civilization and the 
homeland of many great Iranian poets, writers 
and scholars. The main highlights include:
Holy Shrine of Imam Reza (A) showcases 800 
years of religious-artistic creation evoking a 
sensational spiritual atmosphere containing 
great works of art by renowned artists and 
calligraphers, and the masterpiece of early 15th 
century Gowhar Shad mosque.
Tomb of Ferdowsi the most highly celebrated 
epic poet of Persia (940-1020) who completed 
his ‘Book of Kings’ regarded as a literary work 
of genius that reflects Iran’s cultural values, 
its ancient religions, and its profound sense of 
nationhood.
Tomb of Omar Khayyam philosophy, 
mathematics, medicine, and astronomy were 
among the subjects mastered by this brilliant 
man, a celebrated poet who became popular in 
the west after the free translation of Rubaiyat 
(Quatrains) by Edward FitzGerald.
Tomb of Attar a prolific figure of classical Persian 
literature, a famous mystic poet and a source 
of inspiration of Rumi and many other poets, 
and the creator of one of the great masterpieces 
of Persian literature, Mantegh at-Tayr, or 
Conference of the Birds.

Before leaving 
Nakhsh e 
Jahan’s square 
neighborhood, visit 
the «Isfahan Carpet 
Center» located 
behind the Bazaar. 
You will find the most 
beautiful silk carpets 
including Sarraf 
Memory carpets, the 
most famous ones.

Esfoon, as the locals say, is one 
of the cities not to miss when 
you plan to visit Iran. Located 
in the south of Teheran, the 
former capital is mainly 
known for its famous rose, 
but also for its wonderful 
historical monuments, 
huge parks and traditional 
houses turned into hotels 
and restaurants visited by 
tourists from all around the 
world.
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Sistan and Baluchestan 
province hosted some 105,139 
foreign tourists during the 
first six months of the current 
fiscal year that ended on Sep. 
22, a senior official at Iran’s 
Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism Organization 
(ICHHTO) said.
“The figure indicates 23% 
growth in comparison with 
the corresponding period last 
year, when 85,275 foreign 
travelers visited the province,” 
Alireza Jalalzaei, the head of 

ICHHTO’s provincial office said 
on Sunday.
“The majority of the travelers 
came from neighboring and 
European countries including 
Germany, Hungary, Italy, 
Austria, England, Australia 
and Netherlands,” he added.
Jalalzaei noted that ICHHTO 
has taken effective measures 
such as representing the 
province in international 
exhibitions to make Sistan-
Baluchestan a popular tourist 
destination.

 Official: India 
to Continue Oil 
Imports from 
Iran
A senior Iranian 
economic official said 
that India will certainly 
continue purchase of 
crude oil from Tehran 
irrespective of the US 
pressures and sanctions.
"India will continue 
buying Iran's oil 
regardless of the US 
pressures but it will 
decrease the volume 
of oil imports from 
Iran," Chairman of Iran-
India Joint Chamber of 
Commerce Ebrahim 
Jamili said on Sunday.
He also underlined 
that a number of oil 
refineries in India have 
been constructed only to 
be fed with Iran's crude 
quality, adding that New 
Delhi will face economic 
problems if it does not 
purchase supplies from 
Iran."Iran and India have 
lots of cooperation in 
other fields than oil too" 
which makes it difficult 
for New Delhi to stop 
crude purchase from 
Tehran.Indian buyers 
considerably increased 
their crude imports from 
Iran in September as 
compared with August.
Indian buyers boosted 
purchases of Iranian 
crude to 502,000 bpd in 
September, up 111,000 
bpd as compared with 
August, the Indian 
media cited traders and 
shipping intelligence 
firm Kpler as reporting 
earlier this month.
The rise came despite 
a November 4 deadline 
set by US President 
Donald Trump for 
companies to bring to 
a halt their trade with 
Iran.India is the second 
biggest purchaser of 
Iranian crude after China 
which also increased 
shipments from Iran by 
29,000 bpd to 620,000 
bpd.According to 
Kpler, China cut its US 
purchases amid an 
ongoing trade spat with 
the United States.
Indian Oil Corp will 
lift 6 million barrels 
of Iranian oil and 
Mangalore Refinery and 
Petrochemicals Ltd 3 
million barrels.
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Sistan and Baluchestan province 
inbound tourists up %23 in H1

Customer pain points are issues 
or problems that your current and 
prospective customers face when trying to 
do business with you or trying to buy your 
products or use your services.
What do you call an opportunity in the 
mobile app development market? Here are 
three possibilities to consider:
Your app completely eliminates or 
significantly lessens a current pain point 
for consumers.You want consumers to 
use your service using a mobile app.Users 
aren’t happy with the current mobile apps 
that are available.Here are eight ways you 
can understand and use customer pain 
points to your advantage to create a great 
mobile app for your business. 
1. Define your user persona.
A user persona is a profile of your target 
customer. Consider, for example, Google 
Docs. Individuals who like to use Google 
Docs
Are seeking a free alternative to Microsoft 
Office
Need a word processor for basic writing 
needs
Don’t want to install any software and 
would like to use an app through a browser 
or their mobile phone
Want to collaborate online with their teams 
who may be spread out across the globe
So, based on these traits, you can define the 
persona of a typical Google Docs user.
You can define a similar persona for your 
mobile app development idea. What would 

your target user want? 
Defining a persona allows you to focus 
your energies into catering to a niche user 
base rather than trying to target every 
feature under the sun, which is practically 
impossible to achieve. 
2. Create a customer journey map.
What experience does your customer have 
when trying to do business with you? Is 
the experience seamless or is it replete 
with distractions and confusing/needless 
steps?
From the first point of contact (when a 
customer comes across your business for 
the first time) until purchase, what is the 
customer journey?
If there are loopholes in the funnel, bolster 
your existing mobile app to address those 
weaknesses or create an entirely new 
mobile app. 
3. What would make your ideal 
customer use your mobile app?
It is very critical to understand the “why” 
and “what” of customers’ attraction to your 
mobile app.
What would draw your typical customer 
to your app? Would it be the features? 

The choice of operating system? The 
ability to run the app only on the latest and 
cutting-edge mobile phones? Ease of use? 
Cross-platform availability? Smooth user 
interface? Price?
Understanding these attractions allows 
you to create a successful mobile app. 
4. Understand exactly the pain points 
consumers have.
Some pain points can simply be biases, 
and biases change fast. As a result, your 
mobile app can quickly become irrelevant. 
Pain points need to be genuine. These 
should be real-world problems people face 
while trying purchase or use your goods or 
services.
6. Once you understand the problems, 
solve them.
When developing a mobile app, there is 
a tendency to use novel ways of solving 
simple problems. This may end up 
distracting people from achieving what 
they actually need to achieve through 
your mobile app.Every new step that you 
add or an old step that you remove must 
contribute toward creating a smooth 
customer journey or user experience. 

Iran May Lose 70% of Cultivated 
Land if Fails to Take Urgent Action: 
Official
Iran faces losing 70 percent of its farmlands if urgent 
action is not taken to overcome a litany of climate 
woes, Isa Kalantari, the country’s environment chief, 
said.“We currently use about 100 percent of our 
renewable water ... according to global standards 
this figure should not be higher than 40 percent,” 
said Kalantari, vice president and head of Iran’s 
Environment Department, in an interview with AFP 
in Tehran.
“The excessive consumption of water, especially from 
groundwater, is a threat and could have terrible social 
consequences,” he warned.
If the situation is not brought under control, “we 
would lose about 70 percent of our cultivated land in a 
maximum of 20 to 30 years.”
“The south of Alborz and east of Zagros, if we don’t take 
swift action, will become unusable for agriculture,” 
Kalantari added.
Alborz and Zagros are mountain ranges situated in the 
north and west of Iran respectively.
The majority of Iran’s mostly arid land mass and 
population centers are located to the south and east 
of them.
According to the UN’s Food and Agriculture 
Organization, Iran, a country of some 80 million 
people, predominantly relies on agriculture.
 Iran's financial activities won't be 
heavily affected by new US sanctions 
- CBI
The new US sanctions will not have a major effect on 
Iran's financial and oil activity, Iranian Central Bank 
Governor said."The US government has already 
done what it wanted. The main work related to the 
imposition of restrictions, what they do every day, is 
to hinder Iran’s financial activities and the exports 
of Iranian oil. In my opinion, after November 9-6, 
nothing special will happen," Iranian Central Bank 
(CBI) Governor, Abdolnaser Hemmati told Sputnik.
Hemmati also noted that Iran expected to increase the 
share of transactions in national currencies in trade 
with Russia stressing that following the meeting with 
Russian Central Bank Governor, Elvira Nabiullina "a 
good agreement on removing the dollar and using 
national currencies in transactions" have been 
reached. "Nearly 30 percent of transactions between 
Iran and Russia are made in national currencies. 
Hopefully [this figure] will grow every day," the CBI 
governor said.The first batch of economic restrictions 
took effect on August 7. The second portion, including 
sanctions on Iran's energy sector and foreign 
transactions, will come into force in November.
Earlier this year, the United States withdrew from 
the Iranian nuclear deal, formally known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), and 
reimposed sanctions against Tehran and any country 
doing business with Iranian companies.

When you develop your mobile 
app based on the pain points you 
know exist in your market or with 
consumers, there is already a market 
waiting for your solution.

To Create a Great App, First Understand 
Your Customers’ Pain Points
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Iran, Syria Opt for Broadening 
of Economic Cooperation
Iranian Ambassador to Syria Javad Torkabadi and 
Chairman of Damascus Chamber of Commerce and 
Industry Samer Al-Debs in a meeting in the Syrian 
capital voiced their countries' readiness to expand 
economic and trade cooperation.
The meeting was held on Saturday on the sidelines of 
the fourth international exhibition on Reconstruction 
of Syria, where the two sides' officials examined various 
avenues letting Iran to participate in the reconstruction 
of Syria in post-war era.

During the meeting, the Syrian official said relations and 
cooperation between Iran and Syria are deeply rooted 
and the two sides' traders and businessmen should 
spare no efforts to broaden such ties and cooperation.
"Exchange of views and cooperation between the two 
sides' traders on commerce and production is vital," 
he said.
Samer Al-Debs underlined that the Iranian companies 
are very capable in various fields and their role in the 
reconstruction era is of prime importance.
The Iranian ambassador, for his part, called for 
bolstering relations between Tehran and Damascus on 
reconstructing the country after a devastating war.

Some 270 foreign firms 
from 29 countries round 
the globe demonstrated 
their latest products 
and services in 
the fourth Syrian 
international exhibition 
on 'Reconstructing Syrian' 
kicked off four days ago near 
Damascus international airport.
14 Iranian companies attended t h e 
international event in Syria to showcase their standard 
and high tech services.

 Approval of 
CFT smoothen 
Iran economic 
ties with world: 
Iran official
Approval of CFT smoothen 
Iran economic ties with 
world: Iran official
Chairman of Iran’s Strategic 
Council for Foreign 
Relations Kamal Kharrazi 
said on Saturday that if the 
Convention on Combating the 

Financing of Terrorism (CFT) 
is enacted, it will greatly 
contribute to normalization 
of Iran’s ties with the world 
and it also can block abuses.
He made the remarks on 
the sidelines of the meeting 
with President of Austrian 
Institute for European 
and Security Policy (AIES) 
Werner Fasslabend late 
Saturday.If CFT is approved 
with the conditions Iran sets 
and red lines it puts forward, 
it can prevent abuses and 

help normalization of Iran’s 
economic ties with the world.
“We are not so hopeful 
towards the mechanisms to 
bring about dramatic change 
for us and we believe that we 
should rely on ourselves and 
resources,” he said.
As to EU mechanisms 
regarding Iran, Kharrazi 
said that EU mechanism can 
solve part of the issues and 
maintain trade with the EU.
“However, we should see to 
what extent the mechanism 

can be satisfactory for us and 
how many problems it can 
solve,” he said.
Commenting on Iran’s 
cooperation with Russia 
and China, he said if it means 
dependence on them, it is not 
Iran’s policy.
However, there are common 
interests in the field of politics 
for which countries can 
cooperate with each other, he 
said, noting that until the time 
they have interests they will 
continue cooperation.



...to encourage 
people for 
c h i l d b e a r i n g . 
However, inside 
the country, this 
is not a concern 
.When producers 
are confronted 
with the problem 
of raw materials 
Some will drop 
the supply and 
hook up. While the 
Supreme Leader has 
repeatedly reminded 
authorities in recent 
years: Make the 
path to increase 
the generation. But 
unfortunately, some 
officials do not only 
act in the direction 
of the leadership's 
orders, but also 
act in the opposite 
direction.

Advisor to the Iranian 
Parliament Speaker 
Hossein Amir 
Abdollahian posted 
a tweet on Friday 
and condemned 
Trump's insulting 
words boasting that if 
it were not for the US, 
Saudi Arabia would 
not last for 2 weeks.
The Iranian former 
deputy foreign 
minister for Arab 
and African affairs, 
made the remarks 
after the US President 
Donald Trump 
told a campaign 
rally in Southaven, 
Mississippi, on 
Tuesday, that Saudi 
Arabia and its King 
would not last "two 
weeks" in power 
without American 
military support, 
calling on the country 
to pay more for its 
own defense.“Trump 
keeps threatening 
and humiliating the 
Persian Gulf littoral 
Arab states on a 
daily basis,” reads 
the message Amir 
Abdollahian posted 
on his Twitter account.

Saudi Journalist Killed, 
Dismembered at Consulate in 
Istanbul: Source
Saudi journalist Jamal Khashoggi was killed 
and dismembered inside the consulate 
building, an informed source said.According 
to the Arabic-language Al-Khaleej Al-Jadid 
news website, citing the informed source, 
Khashoggi was tortured to death during 
interrogation inside the consulate.
A Turkish security source also told Reuters on 
Saturday that a group of 15 Saudi nationals, 
including some officials, arrived in Turkey 
onboard two planes on the same day of 
Khashoggi’s disappearance.The source said 
the team was at the consulate that same day 
and later left Turkey for Saudi Arabia.Turkey’s 
official Anadolu news agency also said in a 
report that the 15 Saudi nationals had been at 
the consulate for a brief period last Tuesday.
Iran, India to launch satellite 
navigation system: Russia
The Russian Space Agency, Roscosmos, 
announced on Sunday Iran and India plan to 
launch satellite navigation systems.The head 
of the Russian state space corporation, Dmitry 
Ragozin, told Interfax the two Asian countries 
aim to build their own satellite navigation 
systems.
The largest global satellite navigation system, 
Galileo, belongs to Europe, and China has its 
own satellite system, he further said.
Ragozin noted the main issue is coordination 
between the spatial devices (satellites) 
in Earth's orbit, so that they do not 
cause problems for each other at certain 
frequencies.
He added the International 
Telecommunication Union (ITU) will 
coordinate the operations and will ensure no 
technical problems will be experienced.
IRGC Holds Drills West of Iran
The Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Ground Force launched the final stage of 
large-scale military exercises in the country’s 
western province of Kurdistan on Sunday.
IRGC Ground Force Commander Brigadier 
General Mohammad Pakpour announced on 
Saturday that the final stage of the war game 
is held in Shaho mountainous region in the 
province of Kurdistan and in Kamyaran region.
The first stage of the drills, dubbed Muharram, 
kicked off six days ago with the presence of 70 
percent of the IRGC Ground Force’s Hamzeh 
Seyed al-Shohada Base forces.
The final stage is held after a civil defense 
exercise attended by the Police, border guards, 
and Basij (voluntary forces) in Kurdistan, 
according to the commander.
Tasked with protecting the country’s 
northwestern and southeastern borders, the 
IRGC holds several war games every year to 
maintain its combat capabilities.

Parliament approves Iran’s accession 
to Terrorist Financing Convention

Reportedly, out of 276 MPs present in 
the meeting, a total of 143 lawmakers 
voted in favor of the bill while 120 voted 
against it. Five MPs also abstained.
The bill will now be submitted to the 
Guardian Council that will either suggest 
amendments to the text and sent it back 
to the lawmakers for reconsideration or 
pass it into law.
Parliament’s open session on Sunday 
morning was attended by Parliament 
Speaker Ali Larijani, Acting Minister of 
Economic Affairs and Finance Seyyed 
Rahmatollah Akrami, Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif, Intelligence 
Minister Seyyed Mahmoud Alavi, 
Governor of Central Bank of Iran (CBI) 
Abdolnaser Hemmati, Vice-President 
for Legal Affairs Laya Joneydi, Deputy 
Foreign Minister for Political Affairs 
Abbas Araghchi and Spokesman for 
the Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI) Behrouz Kamalvandi.
The session covered hearing of the 
comments of opponents and supporters 
of the bill on the Iran’s accession to 
Terrorist Financing Convention. Behrooz 
Nemati, the spokesman for presiding 
board of Iran’s Parliament, who was 
among the supporters of the bill, said the 

government has so far implemented 40 
recommendations by FATF. He stressed 
that necessary measures should be taken 
so as not to give the enemy any excuse 
for misconduct, noting, “if we do not 
accept the convention, we have actually 
done nothing” in this regard.Referring 
to the accession to the Convention by 
over 188 countries with their own terms 
and conditions, Nemati reiterated that 
joining the convention would remove any 
excuse and rights for enemies to meddle 
with our affairs. 
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif, in his speech to support the 
bill, said he could not give any gaurantee 
that approving the FATF-related bills 
would solve Iran’s problems, but 
rejecting the bills would allow US to take 
more measures against the country.
Mohammad Feizi, another lawmaker 
supporting the bill, noted that meeting 
international standards entails 
approving laws compliant with 
international banking regulations. 

Noting that accepting FATF’s rules is 
a step to meet the global standards on 
fighting terrorism, the official added, 
it also will be a great help to keep the 
channels to international financial 
systems open. He maintained that 
even China and Russia, which are Iran’s 
partners, have told the Islamic Republic 
that they could not continue their 
business with Iran if the country did not 
pass the FATF bills.
Mohammad Dehghan, who was 
speaking against the bill, said the 
recent depreciation of the Iranian 
rail was caused by the government’s 
implementation of some FATF 
requirements. Iranian rial has been 
in decline in the past weeks, plunging 
to the record low of 192,000 against 
dollar a few days ago.The official warned 
that the US has targeted Iran’s economy 
and grasps at every means to carry on 
with its objectives, implicating that the 
FATF is one of the tools to pose further 
restrictions on the Iranian nation.

Children 
are more 
vulnerable 
than ever!

Speaker's 
Advisor Lashes 
Out at Trump 
Humiliating S. 
Arabia

Iranian lawmakers 
approved a bill on the 
country’s accession to 
International Convention 
for the Suppression of the 
Financing of Terrorism 
set by the FATF (Financial 
Action Task Force), after 
reviewing the comments of 
opponents and supporters 
on Sunday open session.

Stability in Middle East is impossible 
without Iran, the head of Austrian Institute 
for European and Security Policy, Werner 
Fasslabend said during a meeting with the 
head of Iran's Strategic Council on Foreign 
Relations, Kamal Kharazi.
“EU is now in a special situation and 
Austria’s chancellor is EU’s current 
rotating president. In this situation, the 
important thing for Europe is that the 
world is changing and we have found 
ourselves in a completely new condition, 
to which we should react,” he added.

“Europe has been following US for decades 
and President Donald Trump has now 
entered a new factor to the international 
relations that has undermined Europeans’ 
stance. So we need to do more in economy 
fields,” he said.
“EU has two priorities: one is euro, which 
should be consolidated in a way that leads 
to superseding US dollar. We have figured 
out that how dependent we are to US dollar 
in trades with Iran, which is a weakness. 
There have always been a competition 
between Europe and Americans and 

it began by the time when euro was 
introduced. Since then, US has been 
seeking to undermine euro,” Fasslabend 
said.
The head of Austrian Institute for 
European and Security Policy insisted that 
Austria is interested in preserving the Joint 
Comprehension Plan of Action (JCPOA), 
“because it is the best course for resolving 
security issues in the future”.“I can’t 
understand that how one side withdraws 
from a deal between five member states 
of the Security Council, Iran and Germany. 

W h e n 
the most prominent 

powers of the world sign a deal, it’s not 
just on paper and International Atomic 
Energy Agency (IAEA) can continue its 
investigations,” he added.

Stability in Middle East impossible without Iran
report
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 Leader lets Majlis discuss FATF 
bills
 Supreme Leader of the Islamic Revolution, in response to the 
Majlis query about how to deal with the FATF bills, said that he 
had no disagreement with the bills to be discussed in the Iranian 
parliament.Ayatollah Khamenei’s response was read out to 
the Majlis open session on Sunday when the parliamentarians 
were reviewing the details of the bill on the joining of Iran to 
Combating the Financing of Terrorism (CFT) convention. 
The Leader says that he had no disagreement that the FATF bills 
to be discussed in Majlis and follow its legal path.
Financial Action Task Force (FATF) introduces itself as an 
inter-governmental body established in 1989 by the Ministers 

of its Member jurisdictions. The objectives of the FATF are to 
set standards and promote effective implementation of legal, 
regulatory and operational measures for combating money 
laundering, terrorist financing and other related threats to 
the integrity of the international financial system. The FATF is 
therefore a “policy-making body” which works to generate the 
necessary political will to bring about national legislative and 
regulatory reforms in these areas.
The four bills included reform in the money-laundering rule, 
change in the funding terrorism law, the joining of Iran to CFT and 
the joining of the country to the Palermo Convention.
According to UNODC, the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime, adopted by General Assembly 
resolution 25/55 of 15 November 2000, is the main international 

instrument in the fight against 
transnational organized crime. 
It opened for signature by 
Member States at a High-
level Political Conference 
convened for that purpose 
in Palermo, Italy, on 15-12 
December 2000 and entered 
into force on 29 September 
2003.
In its recent session, FATF has 
given a year as another chance to Iran to make 
changes in its financial activities as the country has already been 
transparent in its related commitments. 

Accession to 
conventions will foil 
US’ future excuses: 
Zarif
Iranian Foreign Minister Zarif said 
he could not give any guarantee that 
approving the FATF-related bills would 
solve Iran’s problems, but rejecting 
the bills would allow US to take more 
measures against the country.
Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif made the remarks at today’s 
open session of Parliament dedicated 
to reviewing Iran’s accession to the 
International Convention for the 

Suppression of the Financing of 
Terroism, as one of the four FATF-related 
bills which Iran had been reviewing for 
months to approve. 
Zarif said Iran’s accession to the 
Convention would foil the US’ future 
excuses for hampering international 
trade with the Islamic Republic.
“Neither the president nor I can give 
guarantees that the passing of these bills 
would solve our problems, but what I 
can guarantee is that not passing the 
bills would allow the US to take more 
measures against us,” said Zarif.
The Iranian top diplomat then voiced 
confidence that the US’ recent sanctions 
on Iran would fail as they did in the past.

In defense of the Iran nuclear deal, which 
was signed in 2015 and lost US as one of 
the signatories this May, Zarif said the 
multinational agreement was successful 
in foiling a series of excuses cooked up by 
the US and the Israeli regime against Iran.
“If the JCPOA was not in Iran’s best 
interests, the US would have not 
withdrawn from it. If the JCPOA was not 
beneficial to us, Netanyahu would have 
not stood against it from day one,” said 
Zarif.
Zarif maintained that even China and 
Russia, which are Iran’s partners, have 
told the Islamic Republic that they could 
not continue their business with Iran if 
the country did not pass the FATF bills.

Iranian Foreign 
Minister 
Mohammad 
Javad Zarif, in 
his speech to 
support the bill, 
said he could 
not give any 
gaurantee that 
approving the 
FATF-related 
bills would solve 
Iran’s problems, 
but rejecting the 
bills would allow 
US to take more 
measures against 
the country.



Parliament approves Iran’s accession 
to Terrorist Financing Convention

Rouhani calls for immediate relief to 
flood-hit regions of northern country
In directives to Interior and Health ministries, President Hassan 
Rouhani called for providing immediate relief and assistance to 
victims of floods which hit northern provinces of the country in 
the past two days.Rouhani ordered the two ministers to mobilize 
all facilities of the neighboring cities for providing immediate relief 
to people in flood-hit areas in the north of the country.Referring to 
weather forecasts about the high probability of frequent precipitation in 
the coming months, the president ordered all related organisations to be ready and make 
the necessary predictions for similar disasters.

Children are the 
most vulnerable 
group in any society 
and food, clothing, 
and other their 
needs should not 
be reduced. Failure 
to pay attention 
to the situation 
of children due to 
economic problems 
and the reduction of 
budgets that make 
children's living 
and life difficult 
are not economic 
c o n s i d e r a t i o n s , 
nor is it a human 
movement. In the 
world, children's 
essential goods are 
part of the subsidy 
that is given to 
people. And this is 
done ...

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:42:00  
Noon call to prayer : 
11:50:53  
Evening call to prayer: 
17:57:00 

High: 25 ° c
Low: 10 ° c
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The governor general of Isfahan said that the total water 
needed for continuous flow of the Zayande-Rood River 
in Isfahan is 60 million cubic meters during a year, 
which would be reduced to around 30 million cubic 
meters by using the recirculation system.
"The recent droughts and the poor environmental 
conditions around the world indicate that if the 
countries don’t look for a good management and the 
optimal use of water with the limited resources, they 
will face many problems in the near future," Mohsen 
Mehralizadeh said.
Pointing to forming the water task force, the governor 
general of Isfahan said, "The enactments of the cabinet 
of ministers to form a national task force for adapting 
to water shortage has been presented on March 3, and 
the first meeting of this task force was held on March 14 

to investigate the Isfahan governor general's proposal."
Saying that the main responsibility of this taskforce 
is changing the patterns of water consumption, he 
added, "In the reviving plan of ZayandehRood River, 
replacing high water demand farming, establishing 
greenhouses and creating alternative industries and 
new cultivation methods, improving the quality of 
waste water, collecting wastewater, and providing it for 
farmers have been addressed and managed."
Pointing to three issues of proving water supplies, 
proper use of water in agricultural and industrial 
sections, domestic consumption, and also organizing 
the fair share of consumption in different areas based 
on the water rights, he said, "Paying attention to 
these three issues simultaneously can help  revive the 
Zayndeh-Rood River."

President of the Republic of Tatarstan Rustam 
Minnikhanov said on Saturday that his country 
attaches great deal of importance to bolstering 
economic relations with the Islamic Republic of Iran.
Stressing the importance of economic ties with Iran, 
Minnikhanov asserted that his respective government 
hopes to boost cooperation with the Islamic Republic 
in al areas.
“We are in contact with our Iranian partners,” 
Minnikhanov said adding that “efforts are underway 
to expand mutual ties in various economic fields 

including machinery, information technologies and 
agriculture".
Referring to the US pressure on Iran and unilateral 
re-imposition of sanctions, he noted that his country 
sees “no limit or hurdle in maintaining bilateral ties 
with Iran".
 “Russia and the European Union’s position towards 
Iran is different from that of the US, and we follow the 
policies of our own country,” the Tatar president added.
Minnikhanov noted that his country has a big share of 
Asian markets, and Iran is among its key customers.

 South Africa's Department of International Relations 
and Cooperation lauded the ruling by the International 
Court of Justice which opposed the re-imposition of 
sanctions against Iran by the US.
"South Africa is concerned about a US decision to 
unilaterally withdraw from the 2015 nuclear deal 
reached between Iran and world powers in Vienna 
in July 2015 which was a great achievement for 
multilateral diplomacy," the South African department 
said.The department has also warned that scrapping 
the deal might have unpleasant consequences for the 
parties to the deal and all countries of the world, calling 

for preservation of the international agreement.
The UN’s international court of justice reprimanded 
the US over its re-imposition of sanctions on Iran, 
and ordered Washington to lift restrictive measures 
linked to humanitarian trade, food, medicine and 
civil aviation."The court considers that the United 
States, in accordance with its obligations under the 
1955 Treaty of Amity, must remove, by means of its 
choosing, any impediments arising from the measures 
relating to humanitarian needs, medicines, foodstuff 
and agricultural commodities and civil aviation," the 
ICJ's ruling said.

 Saying that protecting the children's 

rights is the duty of all citizens, the 

mayor of Isfahan said, "We should 

make every effort to achieve the cultural promo-

tion and intellectual development of the chil-

dren."
"The international organization of UNICEF has 
chosen Isfahan as the child-friendly city, we 
hope that our city will be introduced officially 
as the capital of the child-friendly cities in Iran 
as soon as possible," Ghodratollah Nowrouzi 
said.
"Social ceremonies and the urban designs 
should be in harmony with the presence of the 
children in society and represent our respect 
to their rights," he hoped. "The cultural, social, 
and sport organization of Isfahan municipality 
will host various special programs in the city 
on the occasion of the international children's 
day," he noted.
Pointing to holding the 13th summit of 
investment managers and public participation 
association of metropolitan municipalities of 
the country in Isfahan, he said, "In this meeting, 
the emphasize was placed on attracting 

the private sector to participate in the 
implementation of the projects and removing 
the legal barriers, and also the cooperation of 
the municipalities to introduce the investors 
who are interested to base in Isfahan."
Referring to visiting the 21st Int'l Exhibition of 
Building & Construction Industry, Nowrouzi 
said, "The number of the visitors has increased 
in comparison to the last year, and more diverse 
goods have been offered; these cases indicate 
that the hope for prosperity in construction 
industry, purchasing and selling, and escaping 
the stagnation in the construction industry has 
increased."

 "The municipality has engaged with the 

handicrafts activists in a positive way 

during the last year," the head of Craft 

Union of Isfahan said.
"Good things have happened in the field of 
handicrafts and our interaction with the 
municipality has been increased after the 
meeting with the mayor in July. During this short 
period of time, we have created good events with 
the cooperation of Isfahan municipality," Abbas 
Shirdel said."After this meeting, an agreement 
was concluded between the municipality and 
the craft union; the municipality provided us 
with the local culture houses, and after that we 

carried out good activities in this regard," he 
continued.
"We also held a great exhibition in Chaharbagh 
Avenue by interacting with the beautification 
organization of the municipality," he added. 
"The municipality has also provided the Kowsar 
cultural center in Khorasgan for us, which was a 
great action," Shirdel noted.
Referring to the positive performance of the 
municipality in the field of handicrafts of Isfahan 
province during the last year, Shirdel said, "It can 
be said that the municipality has made a good 
interaction with the handicrafts activists, and 
if we want to score it, we will give 15 out of 20."
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