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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 
4,150,005,001,000قدیم

سکه طرح 
4,266,0005,182,000جدید

2,090,0002,331,000نیم سکه

1,170,0001,241,000ربع سکه

676,000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18402000539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

 سهل آبادي در نشست امضاي 
تفاهم نامه همكاري اتاق بازرگاني و 
اداره کل استاندارد استان اصفهان: 

 به سالمت مصرف کنندگان 
و رضايت تولید کنندگان 

توجه شود
تفاهم نامه همکاری اتــاق بازرگانی و اداره کل 
استاندارد اســتان اصفهان در زمینه آموزش، 
تدوین اســتاندارد های مورد نیاز و دوره های 
آموزشی برای تشکل های اقتصادی و همچنین 
حل مسایل و مشــکالت واحدهای تولیدی در 
حوزه استاندارد به امضا رسید روابط عمومي اتاق 
بازرگاني اصفهان ، سید عبدالوهاب سهل آبادی 
درنشست امضای این تفاهم نامه، واگذاری امور 
سازمان های دولتی  به تشکل های اقتصادی را 

فرصت مناسبي برای ...

حمیدرضا گورتانی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
         برای بازگشت دوباره کارت های سوخت نمايندگان مجلس شورای اسالمی و دولت در کنار يکديگر قرار گرفته و موافقت خود را با اجرای دوباره اين طرح اعالم کرده اند. هرچند اجرای چنین 

طرحی با مخالفان فراوانی نیز روبروست که آن ها هم داليلی منطقی برای اين نظر خود دارند.

آیا قاچاق سوخت پایان می یابد؟  

اما و اگرهای بازگشت کارت سوخت

3

با اختصاص ۲۰۰ میلیارد دینار عراق، اعالم شد:

 تمهیدات جديد بانک مرکزی برای
 ارز زائران اربعین

روابط عمومی بانک مرکزی شامگاه پنجشنبه در بیانیه ای از تمهیدات 
جدید این سازمان برای تامین ارز زائران اربعین حسینی خبر داد.

تمهیدات جدید بانک مرکزی برای ارز زائران  در بیانیه بانک مرکزی 
آمده است: در پی مشکالت پیش آمده در پرداخت ارز زوار اربعین در 
روز چهارشنبه که عمدتا به خاطر قطعی پی در پی اینترنت عراق و 

محدودیت باجه ها شکل گرفته بود، شب چهارشنبه ...

الگوبرداری بهتر از 
بی برنامگی است

الگو برداری از کارهای دیگران در 
برخی موارد با واژه ای به نام تقلید 
اشتباه گرفته می شود و به همین 
دلیل افراد ترجیــح می دهند 
اشــتباه کنند اما به آنها نگویند 
تقلید کار. اما بــا اندکی تامل در 
لغت الگوبرداری باید گفت: الگو 
یعنی سرمشق . ُمقَتدی . اُسَوه . 
قدوه . مثال . نمونه  و الگوبرداری 
یعنی قرار دادن فردی و یا کاری 
به عنوان سرمشق برای داشتن 

زندگی بهتر.
ما در دین مبین اسالمی الگوهای 
رفتاری زیادی داریم و استفاده 
از تمام این الگوها می تواند ما را 
بر حل تمام مشکالتمان اعم از 
اقتصادی ، فرهنگی ،اجتماعی 
و..... کمک کند اما متاسفانه الگو 
برداری از دین اســالم در کشور 
کمرنگ شــده و به همین دلیل 
مشــکالت عدیده ای جامعه را 
فرا گرفته است. اما الگو برداری 
تنها در دین اسالم نیست بلکه 
حضرت علی )ع( فرموده اند : هر 
کس از تجربیات دیگران استفاده 
کند خردمند اســت. بر کسی 

پوشیده نیست دنیای غرب...

 ســعید انصاری با حضور در جلسه توسعه 
گردشگری و اشــتغال در روســتاها اظهار 
کرد: به دهیاران می گوییــم به دنبال ماهی 
گرفتن نباشــند بلکه به دنبال صید ماهی 
باشند کســانی که فقط هزینه می کنند در 

مسئولیت ها موفق نیستند.
مدیر کل دفتر امور روستایی استان اصفهان 
با بیان این که برخی از مشکالت را خودمان 
باید رفع کنیم، اذعان کرد: همه ما بر این باور 
هستیم که همه مشکالت را دولت حل کند 
اما این درست نیست رفع مشکالت آلودگی 
زیســت محیطی، ترافیکــی و آلودگی کار 
دولت نیست و در جوامع پیشرفته خودشان 

مشکالت را رفع می کنند.
وی عنوان کرد: دهیاران بایــد درآمد زایی 
داشته باشند زیرا روســتایی وجود ندارد که 
خاصیت نداشته باشــد، کویر، کوهستان و 
هر منطقه ای خواص خود را دارد و می تواند 
درآمدزایی داشته باشــد به طور مثال یک 
فردی که در اروپا زندگی کرده به روستای خود 
بازگشــته و اقدام به شتر سواری توریست ها 
کرده اســت و ایجاد گلخانه در شهرســتان 

دهاقان بسیار مناسب با شرایط آن است.
انصاری با اشاره به تحمیل صدمات ناشی از 
بی توجهی به روستاها، اعالم کرد: در روستاها 
زمینه اشتغال بیشتر مهیا بوده و 40 سال از 
انقالب می گذرد اما توجهی به توســعه همه 
جانبه روستاها نشــد و بعد از اینکه صدمات 
مختلفی را دیدیدم اگر یک دهم این هزینه ها 
در روستاها شده بود هزینه هایی به دولت و 
شهرداری ها تحمیل نمی شد، اگر زمینه ای 

فراهم نشــود و افراد به روســتاهایی خود 
بازنگردند فاجعه پیش می آید.

وی از جذب 30 میلیارد تومان تســهیالت 
اشتغال بانک ســینا خبر داد و گفت: بانک 
سینا تسهیالتی را ارائه داده که متاسفانه فاقد 
استفاده و جذب مانده بود و در حال سوخت 
بود اما در سال 97 توانستیم طی دو ماه 30 
میلیارد تومان را جذب کنیم و پنج میلیارد 

تومان هم تشویق شدیم.
مدیر کل دفتر امور روستایی استان اصفهان 
عنوان کرد: مســئوالن در گام نخست باید 
آموزش ببینند و از شرایط طرح ها و تسهیالت 
اشتغال مطلع شوند، طرح ها باید پخته شوند و 
تا اینجا مشکل کار از دستگاه های اجرایی بوده 
است، باید افراد را فرا خوانند و از شرایط برای 

دریافت وام مطلع شوند.

  بانک  ها کوتاهی کردند
وی با بیان این که هر بانکی که سند توسعه 
روســتایی را قبول نکند باید کتبا بنویســد 
که ما قبــول نداریم، خاطرنشــان کرد: کم 
کاری از بانک ها بوده، بانک ها در یک ســال 
12 میلیارد تســهیالت جذب داشتند اما از 
طرفی با تالش های صورت گرفته در دو ماه 30 
میلیارد تومان تسهیالت جذب شد، هم چنین 
طبق شیوه نامه همان نمایندگانی که تایید 
کردند بانک کشاورزی و پست بانک به عنوان 
بانک عامل برای پرداخت تسهیالت اشتغال 
روستایی باشد از قبول سند توسعه روستایی 
خودداری کردند، بانک  ها کوتاهی کردند و ما 
فشار می آوریم تا قبول کنند و هر بانکی که 

سند توسعه روستایی را قبول نکند باید کتبا 
بنویسد که ما قبول نداریم.

انصاری تصریح کرد: افرادی که به شــهرها 
رفته اند گاهی مواقع به روستا و زادگاه خود 
باز می گردند و حلقه های اتصالی باید متصل 
شوند تا توسعه شکل بگیرد، باید تالش شود تا 
منازل روستایی سنددار شوند و بانک ها هم 
جهت پرداخت تسهیالت سند روستایی را 
قبول کنند و گردشگری و مناطق کارگاهی در 

روستاها دیده شوند.
وی با بیان این که دهیاری ها باید به دستگاه 
اجرایی تبدیل شوند، مطرح کرد: هدف ما بر 
این بوده که دهیاری ها به دســتگاه اجرایی 
تبدیل شــوند و همه اعتبارات به ســمت 
دهیاری ها برود اما این رفاقت باید دو طرفه 
باشد و ما انتظار داریم که دهیاری ها هم خالق 
باشند و به روزمرگی طی نکنند، حتما کارهای 
روزمره را یادداشــت کنند حتــی کارهای 

کوچک را هم بنویسند.
  مدیر کل دفتر امور روستایی استان اصفهان 
دقت دهیاری ها در اسناد مالی   را الزم دانست 
و اذعان کرد: گاهــی خبرهای بدی به گوش 
می رســد در روکش ها و اســناد مالی دقت 
کنید تا گزارش خوبی از شهرستان دهاقان 

داشته باشیم.
وی افزود: سفرهای استانی را شروع کرده ایم 
تا بخشدارها و دهیاری ها کارهای استان های 
دیگر را ببینند در جلسه ای که با آذربایجان 
داشتیم در حساب رســی از استان اصفهان 
جلوتر بودند.  انصاری با تاکید بر فرش قرمز 
برای سرمایه گذاران، گفت: توجه به روستاها 
نباید شــعاری باشــد و برای حفظ اشتغال 
در روستاها تالش شــود و مسئوالن هم در 
چاره جویی برای رفع مشکل بیکاری هستند، 
باید ساختارها تغییر کند و تجارت به روستا 
برود، برای ســرمایه گذاران فرش قرمز پهن 
کنید تا زمینه اشتغال و بازگشت روستاییان 

به روستاها فعال شود.
مجتبی سجادی نیز با حضور در جلسه توسعه 
گردشگری در روستاها اظهار کرد: با توجه به 
سند توسعه شهرستان دهاقان گردشگری در 
اولویت نخست قرار دارد و از ظرفیت های قابل 

توجهی برخوردار هستیم.

مدیر کل دفتر امور روستایی استان اصفهان:

مشکالت زيست محیطی را خودتان حل کنید !
مدير کل دفتر امور روستايی استان اصفهان با بیان اينکه هر بانکی که سند توسعه روستايی را قبول نکند بايد کتبا بنويسد که ما قبول 
نداريم، گفت: همه ما بر اين باور هستیم که همه مشکالت را دولت حل کند اما اين درست نیست رفع مشکالت آلودگی زيست محیطی، 

ترافیکی و آلودگی کار دولت نیست و در جوامع پیشرفته خودشان مشکالت را رفع می کنند.

فارس
گـــزارش
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توجه به روستاها 
نبايد شعاری باشد و 

برای حفظ اشتغال در 
روستاها تالش شود 

و مسئوالن هم در 
چاره جويی برای رفع 

مشکل بیکاری هستند، 
بايد ساختارها تغییر کند 
و تجارت به روستا برود، 

برای سرمايه گذاران 
فرش قرمز پهن کنید 

تا زمینه اشتغال و 
بازگشت روستايیان به 

روستاها فعال شود.



 الگوبرداری بهتر از 
بی برنامگی است

ادامه از صفحه یک:
...    سرشار از مشکالت اجتماعی و 
فرهنگی است اما مســلما از لحاظ 
اقتصــادی اندکی جلوتــر از بقیه 
کشورها هستند و طبق فرموده امام 
علی )ع( باید از تجربیات آنها استفاده 
کنیم تا خردمند شویم و در مشکالت 
اقتصادی نیز شکست نخوریم البته 
شــاید بگویید که در دین ما برای 
مشکالت اقتصادی نیز نسخه های 
کاملی وجود دارد. که صد البته شکی 
در آن نیســت اما متاسفانه تا کنون 
هیچ استفاده ای ازآن نکرده ایم و این 

چنین مستاصل مانده ایم.
اما کشــور های اروپایی و آمریکایی 
 چــه مــی کننــد کــه اقتصــاد

 پیشــرفته تری دارند؟ اخیرا اعالم 
شد،  وزارت کشــاورزی آمریکا در 
قالب هشت برنامه مستقل گسترده، 
با بودجه  سالیانه بالغ  بر ۲۰ میلیارد 
دالر به کشاورزان خود کمک می کند 
تا آنان بتوانند عالوه بر خودکفایی در 
تولید محصوالت کشاورزی، سهم 
عمده ای در تجارت جهانی داشــته 

باشند.
یکی از مهم ترین تجارت های جهان، 
تجارت محصوالت کشاورزی است 
که به عنوان محصول اســتراتژیک 
نیز شناخته می شود. عالوه بر این 
دولت آمریکا قصــد دارد تا در برابر 
نوســانات قیمتی، هزینه های باال و 
بازدهی کم احتمالی محصوالت از 
کشاورزان خود حمایت کند. بدین 
منظور دولت قصد دارد تا با عملیات 
بازاریابی، پوشــش بیمه ای، خرید 
و صادرات محصوالت کشــاورزی و 
تحقیق در زمینه افزایش بهره وری 
محصوالت کشاورزی به کشاورزان 
 کمک کند. تمــام این عوامل باعث 
مــی شــود کشــاورزی در آمریکا 
رشــد پیدا کند و به تبع آن تجارت 
چشمگیر محصوالت کشاورزی برای 

آمریکایی ها افزایش داشته باشد.
اما متاسفانه در کشور ما یکی از فقیر 
ترین رشته ها کشاورزی است و هیچ 
اهمیتی به این بخش داده نمی شود.

یکی از محصوالت کشاورزی ایران 
که یک محصول اســتراتژیک نیز 
است گندم است اما  به این محصول 

استراتژیک نیز توجه نمی شود. 
تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی طی سال های 
اخیر به قصه ای تکراری و مالل انگیز 
تبدیل شده و در حالی که براساس 
قانون دولــت وظیفــه دارد قبل از 
آغاز کشــت محصوالت و تا پایان 
شهریورماه قیمت خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی را اعالم کند 
همچنان از این وظیفه قانونی سرباز 

می زند. 
این درحالی است که کارشناسان و 
مسئوالن مرتب درباره عواقب این 
کار هشــدار می دهند و معتقدند 
این اقدامات نتیجه ای جز افزایش 
واردات به کشور ندارد ضمن اینکه 
طی ماه های گذشته اخباری مبنی بر 
قاچاق گندم داخلی از کشور منتشر 
شده اما با تمام این هشدارها دولت 
 همچنان بر موضع خود پافشــاری 

می کند.  
در همین حال قاچاق گندم از کشور 
موضوعی بسیار نگران کننده است و 
در صورت تشدید آن، دولت مجبور به 
واردات گندم خواهد شد؛  همچنین 
مبلغی که دولت در شــرایط فعلی 
برای واردات گندم باید هزینه کند 
تقریبا دو برابر مبلغی است که بابت 
خرید گندم به کشاورزان پرداخت 

می کند.
 با تمام این شــرایط باید گفت در 
برخی مــوارد الگوبــرداری مثبت 
 خوب اســت و مســلما بهتــر از 

بی برنامگی ست.

اقتصاد استان
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مهمترین مشکل بیمارستان شهید بهشتی اردستان کمبود نیروی انسانی است
معاون درمان وزیر بهداشت گفت: مهمترین مشکل بیمارستان شهید بهشتی اردستان کمبود 

نیروی انسانی متخصص است که با جذب نیرو در آبان ماه این مشکل حل خواهد شد.
 قاسم جان بابایی در بازدید از بیمارستان شهید بهشتی اردستان اظهار داشت: هدف از سفر 
به اصفهان و اردستان بازدید، بررسی مشــکالت و کمبودهای بیمارستانی و بخش خدمات 

سرپایی است.
وی افزود: اولویت وزارت بهداشــت تامین پزشــک متخصص برای مناطق محروم است تا مردم 

احساس امنیت بیشتری در بخش سالمت داشته باشند.
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۶۰۰ پزشک با تعهد با استقرار ۱۲ ساله در مناطق 

محروم به کارگیری می شوند.
 جان بابایی با اشاره به اینکه هر سال یک هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر پزشــک متخصص در کشور برای خدمت توزیع می شود، 
اضافه کرد: از این تعداد یک سری عضو هیات علمی می شوند و در حال حاضر ۵۰ درصد از پزشکان متحصص در شهرهای کم 

برخوردار و مناطق محروم بکارگیری می شوند.

کاهش 50هزار هکتاری سطح زیر کشت اصفهان
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه موضوع اصلی تولید محصوالت 
کشاورزی استفاده از بذرهای مناسب است، گفت: سطح زیرکشت استان به علت افت نزوالت جوی موثر 

در فصل پاییز و زمستان و کاهش منابع آب های سطحی و زیرزمینی ۵۰ هزار هکتار کمتر شده است.
محمودرضا افالکی  در خصوص محصوالت کشاورزی باصرفه اقتصادی در استان، اظهار کرد: در عرصه 

کشاورزی امروز کشت مکانیزه و میزان آب مصرفی به ازای تولید هر کیلو محصول کشاورزی سالم موردنظر 
وزارت و سازمان جهاد کشاورزی است.

 وی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته سطح زیر کشت استان به علت افت نزوالت جوی موثر در فصل پاییز و 
زمستان و کاهش منابع آب های سطحی و زیرزمینی ۵۰ هزار هکتار کمتر شده است، افزود: حدود ۲۵ هزار هکتار اراضی 

سطح زیر کشت شرق استان اصفهان کاهش یافته است، البته در بهار 9۷ تا حدودی میزان خسارت ناشی از کمبود آب کاهش یافته 
کرد.  مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه سال گذشته ۱۵۲ هزار تن گندم تولید شد و شرکت خدمات 
بازرگانی استان ۱۰۱ هزار تن گندم را به صورت تضمینی از کشــاورزان خریداری کرد، افزود: سطح زیر کشت جو نیز با کاهش 34 هزار 

هکتاری به ۱4۵ هزار تن رسیده است.

 با استناد به این 
 تفاهم نامه  

می توان دوره های 
آموزشی با همکاری 

تشکل های اقتصادی 
برگزار کرد.

وی تاکیــد کرد:اتــاق 
بازرگانــی بــه عنوان 
تشــکل مــادر همواره 
تــالش کــرده کــه 
هــای  زیرســاخت 
 مورد نیــاز انجمن ها و 
تشکل های اقتصادی ، 
زمینه هاي الزم برای توسعه کسب و 
کار و همچنین حل مسایل واحدها را 

فراهم نماید.
وی ضمن تقدیر از مدیرکل استاندارد 
اصفهــان گفت:همــکاری نزدیک با 
تولیدکنندگان و تــالش بي وقفه در 
برطرف نمودن مشکالت صنعت گران 

از ویژگی های ایشان است.
وی توجه به سالمت مصرف کننده در 
کنار رضایت تولیدکننده را دو موضوع 

مهم استاندارد عنوان کرد.
غالمحســین شــفیعی مدیــر کل 
استاندارد اســتان اصفهان نیز در این 

دیدار عدم اطالع دقیق صنعتگران و 
تولیدکنندگان از قوانین اســتاندارد 
به ویژه در بخش هاي نمونه برداری، 
آزمایــش و آزمون محصــوالت را از 
چالش های مهم این اداره کل برشمرد 
 و گفت: با اســتناد به این تفاهم نامه  
می تــوان دوره هــای آموزشــی با 
همکاری تشکل های اقتصادی برگزار 

کرد.
 وی از تهیــه اســتاندارد بــرای 
موتورخانــه هــای ســاختمان ها با 
همــکاری شــرکت گاز  خبــر داد و 
گفت:کلیه ساختمان مسکونی ،تجاری 

و اداری مشمول این استاندارد خواهند 
شد و  صدور مجوز بهره برداری نیاز به 

دریافت استاندارد موتورخانه است .
مدیرکل استاندارد اســتان اصفهان 
تصریح کرد:تالش مــی کنیم برای 
واحدهــای صنعتی تســهیل کننده 
باشیم تا مانع و از سازمان های بازرسی 
خواسته ایم  که تعامل دستگاه های 
دولتی از جمله اداره کل استاندارد با 
واحدهاي صنعتي را مورد توجه قرار 

دهند تا جریان تولید متوقف نشود.
وی از آمادگــی ایــن اداره کل برای 
واگــذاری امر نظــارت و بازرســی 

 از واحدهــای تولیدی بــا همکاری  
تشکل های اقتصادی خبر داد و گفت: 
بایستی ساز و کار این نظارت تعریف 

شود.
محسن پورســینا رییس کمیسیون 
تشــکل های اتاق بازرگانی اصفهان 
 در این دیــدار گفت:امیدوارم امضای 
تفاهم نامه همکاری اتــاق بازرگانی 
اصفهان و اداره کل اســتاندارد آغاز 
مبارکــي بــرای همــکاری بخش 
خصوصی و بخش دولتی در راستای 
تســهیل فضای کســب و کار استان 

اصفهان باشد .

سهل آبادي در نشست امضاي تفاهم نامه همكاري اتاق بازرگاني و اداره کل استاندارد استان اصفهان: 

فعالیت ۳0 هزار واحد صنفی بدون پروانه  به سالمت مصرف کنندگان و رضایت تولید کنندگان توجه شود
در اصفهان

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان گفت: در شهر اصفهان ۸۰ هزار واحد صنفی پروانه دار و 
قانونمند، همچنین 3۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه فعالیت می کنند که این 

تعداد از حد استاندارد جهانی خارج است.
محمد مجیری در کارگروه مشترک و تخصصی ساماندهی مشاغل و میادین 
شهرداری های کشور با بیان اینکه  امروز در شهرهای بزرگ مشکالتی با صنوف 
و استقرار نیافتن آن ها داریم، اظهار کرد: امروزه در کالن شهرها دیگر جایی 
برای زندگی توأم با آرامش وجود ندارد چرا که شرایط زندگی مطلوب را برای 

مردم دشوار کرده اند.
وی ابراز امیدواری کرد: بــا برگزاری کارگروه های مشــترک و تخصصی 
ساماندهی مشاغل با انتقال تجربیات بتوانیم در جهت داشتن شهری قابل 

سکونت و مطلوب شهروندان گام برداریم.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه در شهر اصفهان ۸۰ هزار واحد صنفی دارای 
پروانه  و3۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه فعالیت می کنند، تصریح کرد: تعداد 
واحدهای صنفی فعال در شهر اصفهان از حد استاندارد جهانی خارج است و 
تمرکز برخی از واحدها در کنار هم و ایجاد راسته بازارها مشکالت زیادی را 

برای تردد شهروندان ایجاد کرده است.
مجیری ادامه داد: راســته بازارهای شــهر اصفهان باید از این فضا خارج و 

ساماندهی مشاغل در آنها انجام شود.
وی افزود: باید در حوزه ساماندهی مشــاغل که در نام گذاری چارت جدید 
سازمان نیز مورد توجه قرار گرفته، اقدامات گسترده ای انجام شود؛ البته در 
استان و شهر اصفهان در راستای ساماندهی مشاغل تالش های زیادی انجام 

شده که در بازدیدها نیز از نزدیک شاهد تحقق این امر بوده ایم.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان با اشــاره به اثرات منفی اســتقرار نامناسب مشاغل در 
سطح شهر گفت: عدم دسترســی و نبود پارکینگ، ســد معبر و سیمای 
شهری نامناسب، ترافیک و آلودگی هوا، عدم آرامش روحی و روانی، اتالف 
وقت و انرژی شــهروندان، افزایش بیماری های صعب العالج، تهدید هویت 
تاریخی، افزایش هزینه های مدیریت شهری و عدم هماهنگی با سایر عناصر 
و برنامه های شــهرداری از جمله اثرات منفی استقرار نامناسب مشاغل در 

سطح شهر است.
وی با اشاره به رویکرد ساماندهی مشــاغل در اصفهان اظهار کرد: در شهر 
اصفهان، ساماندهی با اولویت پیشگیری از ایجاد مشاغل خاص و ناهماهنگ 
در دستور کار قرار گرفته است، همچنین ساماندهی در محل با رعایت ضوابط 
و استانداردها با اجرای حکم بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و با اعمال 

ضوابط خاص در رای تمهیدات انجام می شود.
مجیری گفت: دیگر رویکرد ساماندهی مشــاغل در اصفهان، ساماندهی با 
انتقال به مکان مناســب است، از این رو احداث شــهرک های کارگاهی در 
حریم شهر و اجرای آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع صنفی در دستور کار قرار 

گرفته است.
وی تأکید کرد: متولیان و عوامل تاثیرگذار در ســاماندهی مشاغل شهری 
شامل استانداری، فرمانداری، شورای اسالمی شهر، شهرداری، اتاق اصناف، 
شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه علوم 
پزشکی، اداره کل حفاظت محیط زیست، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان 
جهاد کشاورزی است. وی با اشاره به مهم ترین چالش های ساماندهی مشاغل 
شهری اظهار کرد: تعدد قوانین و دستورالعمل ها، ماهیت بینابینی و چندجانبه 
فعالیت های ساماندهی و همچنین تعدد متولیان، عوامل ذی نفع و ذی نفوذ 
از جمله این چالش ها به شمار می رود. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان افزود: گلوگاه های ایجاد 
نابسامانی در مشاغل شهری شامل افزایش جمعیت و مهاجرت، رشد فزاینده 
واحدهای صنفی فاقد کیفیت، نبود هماهنگی شهرداری و اتاق اصناف در 
ارائه پروانه کسب، عدم وجود منابع مالی پایدار در شهرداری ها و اتکا به کسب 
درآمدهای ناپایدار و کاذب است عالوه بر آن وجود نداشتن ضابطه در خصوص 
نحوه استقرار و تراکنش انواع کاربری ها به ویژه کاربری تجاری در سطح شهر، 
صدور پروانه تجاری بدون توجه به نوع فعالیت قابل استقرار و زیرساخت های 
الزم و پرداختن به موضوع ساماندهی مشاغل بعد از شکل گیری کامل آن ها 

به این امر دامن می زند.

تفاهم نامه همکاری اتاق بازرگانی و اداره کل اســتاندارد 
اســتان اصفهان در زمینه آموزش، تدوین استاندارد های 
مورد نیاز و دوره های آموزشی برای تشکل های اقتصادی 
و همچنین حل مسایل و مشــکالت واحدهای تولیدی در 
حوزه استاندارد به امضا رسید روابط عمومي اتاق بازرگاني 
اصفهان ، سید عبدالوهاب سهل آبادی درنشست امضای این 
تفاهم نامه، واگذاری امور سازمان های دولتی  به تشکل های 
اقتصادی را فرصت مناسبي برای تسهیل فرایند هاي دولتي 
 دانست و گفت:انجمن ها و تشکل ها می توانند با همکاری

 سازمان های دولتی مسایل  تولیدکنندگان را در کمترین 
زمان برطرف کنند .

گـــزارش

اتاق بازرگانی اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

        رییس کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان:  اجراي این تفاهم نامه فضاي کسب و کار را رونق مي بخشد.

خـــبــــر
اللهیاری:

  گردشگری محور توسعه غرب استان می شود
مدیــر کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهــان گفت: 
 گردشگری به محور توسعه غرب اســتان اصفهان تبدیل 

می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، 
فریدون اللهیاری با اشاره به ظرفیت های عظیم غرب استان اصفهان 
 در دامنه های سلســله جبال زاگــرس اظهار کرد: بدون شــک از 
 ســال های گذشــته ظرفیت های عظیم منطقه غرب اســتان در

 حوزه های میــراث فرهنگی و به ویژه میــراث طبیعی مغفول مانده 
 بود، با این وصف در سال های اخیر تالش کردیم تا به گردشگری هم 

پرداخته شود.
وی با اشاره به توسعه گردشگری غرب استان تصریح کرد: خوشبختانه 
در ســال های اخیر با اقدامات صورت گرفته گردشــگری رشد قابل 
توجهی در غرب استان داشــته، به گونه ای که تا حدود سه سال قبل 
این منطقه با وجود ظرفیت های عظیم تاریخی و طبیعی با گردشگری 

کامال بیگانه بود.
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت: با این وصف در ســه سال اخیر 
با تمهیدات اندیشیده شــده، گردشــگری رشــد روز افزونی در منطقه یافته و 
هم اینک شــاهد توســعه گردشــگری و حفاظت از میراث فرهنگی در منطقه 
شــرق هســتیم، لکن معتقدیم منطقه غرب اســتان اصفهان به ویژه شهرستان 
 چادگان از ظرفیت های عظیمی در راســتای توســعه پایدار از منظر گردشگری

 برخوردار است.
اللهیــاری تصریح کــرد: گردشــگری به محــور اصلی توســعه غرب اســتان 
اصفهان تبدیل مــی شــود و در همین راســتا، کارگروه گردشــگری و میراث 
فرهنگی شهرســتان چادگان به زودی تشــکیل و فرآیند مرمــت آثار تاریخی 
 و توسعه گردشــگری شهرســتان چادگان در نیمه دوم ســال 9۷ تبین خواهد

 شد.
وی اظهار کرد: توســعه اقامتگاه های بومگردی در چادگان، مرمت آثار تاریخی و 
توسعه گردشگری طبیعی از اهم برنامه ها در راستای توسعه غرب استان اصفهان 

است.

حمیدرضا گورتانی
ســرمقــاله

ISFAHAN
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وی با بیان این که ســاماندهی حوضه آبریز زاینده  رود از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت، گفت: توســعه اراضی در 
باالدست استان اصفهان تاثیر زیادی در خشک سالی داشته 
و نیازمند تأمین منابع آبی جدید برای اصفهان هستیم که 
مدیریت مصرف بهینه آب را نیز باید در این زمینه در نظر 

بگیریم.
مشاور طرح هفتگانه احیای حوضه آبریز زاینده  رود ادامه 
داد: انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان با توجه به پیشرفت 
تکنولوژی در شیرین  سازی آب شور در جهان ظرفیت تولید 
آب شیرین در خاورمیانه بسیار باالست و از نظر اقتصادی 

نیز به صرفه است.

  مطالبه   گــری بحق کشــاورزان از زاینده رود به 

درستی صورت نگرفته است
وی با اشــاره به راهکارهای برون  رفت از خشــک ســالی 
در اصفهان گفت: تنظیم سطح کشــت متناسب با پروانه 

بهره برداری چــاه، جلوگیری از حفر چاه هــای غیر مجاز، 
جلوگیــری از اضافه برداشــت چاه های مجــاز و تصفیه 
مصنوعی آبخوان ها از جمله مواردی است که اصفهان را از 

خشکسالی نجات می دهد.
نبویان با اشاره به اســتفاده از آب مجازی گفت: بسیاری از 
کشورها محصوالت کشاورزی آب  بر که همان آب مجازی 
است را به کشور خود وارد می کنند و این امر در صرفه جویی 
آب بسیار موثر است و ما باید از صادرات آب قابل استفاده به 

دیگر مناطق جلوگیری کنیم.  
وی با بیان اینکه مطالبه  گری به حق کشاورزان از زاینده رود 
به درستی صورت نگرفته اســت، گفت: اصفهان براساس 
طومار شیخ بهایی دارای حق آبه است و باید این حق آبه به 

کشاورزان اصفهانی تحویل داده شود.

مشاور طرح هفتگانه احیای حوضه آبریز زاینده  رود:
جلوگیری از صادرات آب مورد نیاز به دیگر مناطق در اولویت قرار گیرد

 مشاور طرح هفتگانه احیای حوضه آبریز زاینده  رود گفت: جلوگیری از صادرات آب مورد نیاز به دیگر مناطق را باید در اولویت قرار دهیم.
محمد نبویان پور در جلسه هم اندیشی مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان اصفهان با موضوع تشریح طرح های هفتگانه احیای حوضه 
آبریز زاینده  رود با اشاره به اینکه طرح احیای زاینده رود، نجات گاوخونی و بقای اصفهان در شرکت آب منطقه ای استان در حال اجراست، اظهار 
کرد: این طرح با لوله گذاری ۱2۶ کیلومتری از چم آسمان تا نکوآباد با ۷۹ دهانه و بند است که هزینه نهایی خرید و اجرای ملزومات این پروژه سه هزار 

و 200 میلیارد ریال شده است.
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نرخ بیکاری در خوانسار ۱۵ درصد است
 بخشدار مرکزی شهرستان خوانسار گفت: از ۱۳۵ طرح ارائه شده اشتغال زایی در سطح روستاهای 

شهرستان تنها چهار طرح اجرا شد و مابقی به دلیل بروکراسی اداری بانک ها اجرا نشده است.
حســین رضا قلیان اظهار کرد: سال گذشــته اعتراضات صنفی در کل کشــور انجام شد؛ اما در 
شهرســتان خوانســار هیچ اعتراضی صورت نگرفت که نمایانگر فرهنگ مردم و عملکرد خوب 

مسئوالن امنیتی است.
وی با بیان این که نرخ بیکاری در شهرســتان باالی ۱۵ درصد است، افزود: از ۱۳۵ طرح ارائه شده در 

سطح روستاهای شهرستان تنها چهار طرح اجرا شد و مابقی به دلیل بروکراسی اداری بانک ها اجرا نشده 
است.

بخشدار مرکزی شهرستان خوانسار گفت: با همکاری بنیاد مسکن و دهیاری ها در بخش مرکزی حدود ۱۹ هزار مترمربع 
آسفالت کاری در روستای رحمت آباد، الیجان و قودجان در مدت ۲۰ روز گذشته اجرا شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون ۹۵ درصد زیرساخت های روستایی این منطقه آماده شده، تصریح کرد: در چهار سال گذشته ۴۶۰ هزار 
مترمربع آسفالت ریزی معابر در سطح روستاهای شهرستان اجرایی شده است.

44 پرواز ویژه اربعین در اصفهان پیش بینی شد
مدیر روابط عمومی فرودگاه های استان اصفهان برنامه سفرهای هوایی زائران اربعین از این خطه به نجف 

اشرف را شامل ۴۴ پرواز اعالم کرد.
شهرزاد سلیمی پور برنامه زمانی پروازهای ویژه اربعین فرودگاه اصفهان را ۲8 مهر تا ۱۱ آبان اعالم کرد و 

افزود : در یک هفته اخیر ۱۶ پرواز انجام شده است.
وی گفت : ۲8 پرواز دیگر نیز با متوسط ۱۵۰ مسافر در هر پرواز تا ۱۱ آبان انجام می شود.

مدیر روابط عمومی فرودگاه های استان اصفهان با بیان اینکه این فرودگاه آمادگی الزم برای خدمات رسانی به 
زائران اربعین درپروازهای ورودی و خروجی به عتبات را دارد، گفت : قبل از شروع پروازهای ویژه اربعین ، هر هفته 

هشت لگ پروازی )هر پرواز ورودی یا خروجی یک لگ پروازی است( از اصفهان به مقصد نجف اشرف صورت می گرفت.
به صورت متوسط در هفته ۶۰ لگ پروازی از اصفهان صورت می گیرد.

فرودگاه بین المللی شهید بهشتی در شــرق اصفهان دارای دو باند به طول چهار هزار و ۳۹7 متر و عرض ۴۵ متر با۱۰ جایگاه پذیرش انواع 
هواپیمای مسافربری و ترمینال پروازهای داخلی و خارجی است.  این فرودگاه که در مرکز کشور قرار دارد، به عنوان ُمعین فرودگاه های کشور 

عمل می کند و در طول سال میزبان بسیاری از فرودهای اضطراری و هدایت شده است.

اقتصاد ایران
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افزایش حقوق کارکنان 
در سال ۹۸ چقدر است؟

گرچه هنوز درصد افزایش حقوق 
کارکنان برای الیحه بودجه ســال 
آینده نهایی و اعالم نشــده است، 
ولی احتماال این درصد افزایش تا ۲۵ 

درصد خواهد بود.
اخیرا بخشــنامه بودجه ۱۳۹8 از 
سوی رییس جمهور به دستگاه های 
اجرایی ابالغ شــد. البته ضوابط و 
پیوســت های آن که تعیین کننده 
ســقف و چارچوب هزینه ها برای 
پیش بینــی بودجه دســتگاه های 
اجرایی اســت، فعال منتشر نشده 

است.
دســتگاه های  اجرایی در شرایطی 
موظف به برآورد بودجه خود در چند 
روز آینده و اعالم آن به سازمان برنامه 
و بودجه برای نهایی شــدن الیحه 
هســتند که تعیین میزان افزایش 
حقوق کارکنــان یکی از مهمترین 
بخش های هزینه ای سازمان ها به 
شــمار می رود. به هــر حال بخش 
اصلی هزینه دستگاه ها و البته دولت 
را هزینه جاری و به عبارتی حقوق و 
دستمزد تشکیل می دهد که باید بر 
اساس مقداری که قرار است حقوق 
در ســال بعد افزایش یابد، برآورد و 

پیش بینی شود.
تاکنون در رابطه با برنامه دولت برای 
درصد افزایش حقوق ســال آینده 
چیزی به صورت رسمی اعالم نشده 
و بخشنامه بودجه نیز اطالعاتی در 
این رابطه در بر نداشت. این در حالی 
اســت که اطالعات دریافتی ایسنا 
نشان می دهد که با توجه به برآورد 
تورم باالی ۲۰ درصدی در ســال 
آینده احتماال درصد افزایش حقوق 
کارکنان نیز باالتر از ۲۰ درصد بوده 
و حتی بحث افزایش حقوق تا ۲۵ 

درصد نیز مطرح است.
دولت برای سال جاری نیز در ابتدا 
در بخشنامه بودجه ۱۳۹7 درصد 
افزایش حقوق را بیــن پنج تا ۱۰ 
درصد پیش بینی کرد، اما در ادامه 
و با ورود الیحــه بودجه به مجلس، 
وضعیت تغییر کرد و قــرار بر این 
شــد که حقوق کارکنــان افزایش 
پلکانی داشته باشد؛ به گونه ای که 
کارکنان با حقوق دریافتی پایین تر، 
از درصد بیشــتری برخوردار شوند 
و به طور پلکانــی برای حقوق های 
 باالتر درصــد افزایش حقوق کمتر 

شود.
درصد افزایش حقــوق کارکنان 
برای امسال حداکثر تا ۲۰ درصد 
مصوب شد و در دستور کار دولت 
قرار گرفت. این در حالی است که 
در مدت اخیر با توجه به نوسانات 
نرخ ارز و رشد تورم و به دنبال آن 
افزایش قیمت کاال و خدمات، بحث 
افزایش مجدد حقوق کارکنان به 
منظور جبران شرایط مطرح شد 
ولی در نهایــت دولت ترجیح داد 
که این افزایــش را لغو کرده و هر 
آنچه الزم است برای سال آینده 

انجام دهد.
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 اما در مــدت اخیر به نظر 
مــی رســد کــه  پرونده 
اســتفاده از کارت هــای 
سوخت کامال بسته نشده 
و پس از گذشت چند سال 
از طرح  تک نرخی شــدن 
بنزین، زمزمه بازگشت این 
کارت ها از دولت، مجلــس و ... به گوش 
می رسد. تا آنجا که برای بازگشت دوباره 
کارت های ســوخت نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و دولت در کنار یکدیگر قرار 
گرفته و موافقت خود را با اجرای دوباره این 
طرح اعالم کرده اند. هرچند اجرای چنین 
طرحی با مخالفان فراوانی نیز روبروست 
که آن ها هم دالیلی منطقی برای این نظر 

خود دارند.

  موافقان احیای کارت های سوخت 

دغدغه جلوگیری از قاچاق را دارند
به گفته نماینــدگان مردم در مجلس که 
در گروه موافقان بازگشت کارت سوخت 
قرار دارند با توجــه به اینکه هیچ کنترلی 
بر مصــرف فرآورده های نفتــی به ویژه 
بنزین در ایران وجود ندارد، اســتفاده از 
کارت هوشمند ســوخت یا به کارگیری 
راهکارهایی برای مدیریت مصرف سوخت 
می تواند روشــی موثر برای مهار مصرف 
این فرآورده باشد. عضو کمیسیون انرژی 
مجلس، دراین باره می گوید: سامانه کارت 
ســوخت به بازســازی و به روز شدن نیاز 
داشته که البته هزینه هایی دارد، اما دولت 
این هزینه ها را متقبل شــده و بازگشت 
کارت ســوخت رقــم می خورد. ســید 
علی ادیانی با اشــاره به احتمال بازگشت 
کارت های سوخت شخصی، بیان می کند: 
در شرایط کنونی نگاه مجلس و دولت برای 
جلوگیری از قاچاق ســوخت، مدیریت 
صحیح بنزین و از سویی برای جلوگیری از 
اتالف سرمایه گذاری کارت سوخت، احیای 

مجدد آن در دستور کار است.
به گفته این نماینده مجلس احتمال مفقود 
شــدن این کارت ها به دلیل اینکه حدود 
دو سال افراد از کارت ســوخت استفاده 
نمی کردند وجود دارد بنابراین وزارت نفت 
پیش بینی کرده برای آن ها کارت سوخت 

جدید صادر کند.
وی می افزاید: عالوه بر بهینه سازی مصرف 
سوخت در کشور، استفاده از کارت سوخت 

در مانیتورینگ مصرف نقش پررنگی دارد. 
از ســوی دیگر اســتفاده مجدد از کارت 
سوخت می تواند تعداد شکایاتی که مربوط 

به تخلف جایگاه ها است را کاهش دهد.
همچنیــن بهــرام رهنما کــه از فعاالن 
شرکت پاالیش نفت واز موافقان بازگشت 
 کارت سوخت است می گوید: استفاده از

کارت های سوخت به دلیل مزایای فراوان 
نسبت به معایبش باید هرچه سریع تر در 

دستور کار قرار گیرد.
وی برایــن باوراســت که با اســتفاده از 
کارت های سوخت شکایات مردم نسبت 
به میزان حجم بنزین مورد استفاده کاهش 
می یابد زیرا اســتفاده از کارت ســوخت 
جایگاه داران، برخی اوقات با ابهاماتی برای 
مصرف کننده همراه می شــود. از طرفی 
مقدار مصرف ســوخت هم بــرای افراد 
کامال مشخص می شود به طوری که توان 

مدیریت مصرف را پیدا می کنند.
به گفته ایــن فعال با وجــود آنکه گفته 
می شــود ایران به زودی از واردات بنزین 
بی نیاز می شود ولی باید توجه داشت که 
این منابع انرژی همیشگی نیست و دیر یا 

زود به اتمام می رسد.
وی می افزاید: به  غیر از همه فواید برشمرده، 
مهم ترین مزیت برای روی کار آمدن مجدد 
کارت های ســوخت، ممانعت از قاچاق 
بنزین است چون باوجود نرخ پایین بنزین 
در کشور، تعدادی آن را به طور قاچاق وارد 
کشورهای همسایه می کنند از این رو با 

کارت های سوخت به دلیل سهمیه بندی 
بنزین نمی توان به راحتی چنین اقدامی 
را انجام داد. رهنما خاطرنشان می کند: در 
شرایط فعلی برای ایجاد مدیریت مصرف 
بین مردم و جلوگیری از قاچاق سوخت، 
دولت دو راهکار پیش رو دارد یا آنکه نرخ 
ســوخت را با قیمت جهانی یکسان کند 
و یا کارت های ســوخت را فعال کند تا به 
این وســیله قاچاق سوخت کاهش یابد و 
مصرف کنندگان نیز صرفه جویی بیشتری 

انجام دهند.

  بازگشــت کارت های ســوخت 
هزینه های باالیی دارد

باوجود فوایــد فراوانی کــه موافقان این 
جریان برای بازگشت کارت سوخت بیان 

می کنند، در ســوی دیگر مخالفانی قرار 
دارند که  معتقدند کارت های ســوخت 
نه تنها قاچاق را کاهــش نمی دهد، بلکه 
تحمیل کننده هزینه های باالیی به اقتصاد 

کشور است.
سوال اساسی این افراد در این زمینه این 
است در حالی که هزینه های بسیار زیادی 
برای ایجاد زیرساخت های الزم به منظور 
استفاده از کارت سوخت توسط مردم برای 
انجام سوخت گیری صرف شد اما چرا دولت 
بدون توجه به ایــن هزینه ها با تک نرخی 
اعالم کردن قیمت بنزین به نوعی استفاده 
نکردن از کارت ســوخت در جایگاه های 

سوخت کشور را کلید زد؟
رییس انجمن جایگاه داران استان اصفهان 
که از مخالفان بازگشت کارت سوخت است 

در رابطه با بازگشــت کارت های سوخت 
بیان می کند: با وجود اینکه بازگشت این 
کارت ها هزینه زیادی هم بر اقتصاد کشور 
تحمیل می کند، امــا به احتمال زیاد این 
طرح اجرا خواهد شد چون به اعتقاد دولت 
به این طریق از  قاچاق ســوخت کاسته 
می شود در صورتی که واقعی شدن قیمت 
بنزین بهترین راهــکار ممانعت از قاچاق 
است. پیمان کامران تصریح می کند: اینکه 
ادعا می شود با کارت های سوخت از قاچاق 
ممانعت می شــود منطقی نیست چون 
باوجود آنکه توزیع گازوییل باکارت سوخت 
انجام می شود بیشترین آمار قاچاق را نیز به 
خود اختصاص داده است بنابراین نمی توان 
از کارت سوخت انتظار جلوگیری از قاچاق 

فرآورده های نفتی و گازی را داشت.

آیا قاچاق سوخت پایان می یابد؟  

اما و اگرهای بازگشت کارت سوخت

 با وجود آنکه گفته 
می شود ایران به زودی 
از واردات بنزین بی نیاز 
می شود ولی باید توجه 

داشت که این منابع 
انرژی همیشگی نیست 

و دیر یا زود به اتمام 
می رسد.

قانون اســتفاده از کارت های ســوخت به ۱۱ سال قبل 
بازمی گردد. زمانی که مصرف بنزین خودروسوارها به اوج 
خود رسیده بود و از طرفی به دلیل نرخ پایین این حامل 
انرژی، قاچاق فراوانی نیز به خارج از مرزها صورت می گرفت. 
تا آنکه برای مصرف هدفمند بنزین قانون کارت های سوخت 
و سهمیه بندی بنزین وارد فرهنگ مصرف کنندگان شد. 
استفاده از کارت های ســوخت تقریبا هشت سال دوام 
داشت تا اینکه سه سال قبل با تک نرخی شدن قیمت بنزین، 
استفاده از کارت سوخت شخصی به تدریج حذف و امکان 

سوخت گیری باکارت جایگاه دار، فراهم شد.

ایمنا
گـــزارش
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گردشگری

بلیط هواپیما را گران نخرید
در حالی که سفر زائران ایرانی به عتبات برای 
برگزاری مراسم اربعین آغاز شده است، برخی 
گزارش ها نشان می دهد امسال نیز دالالن 
بلیت بیکار ننشسته و بازار سیاه بلیت اربعین را به راه انداخته اند. در 
این بین زائران سردرگم نمی دانند قیمت واقعی بلیت های هواپیما 

چقدر است و چه سایتی برای تهیه بلیت معتبر است؟

وقتی گزارش هایی مبنی بر باال رفتن قیمت  بلیت های پــرواز در بازارهای 
پرواز اربعین و همچنین به وجود آمدن یک بازار سیاه جدید در این پروازها 
منتشر شد، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی واکنش نشان داد و این خبر 
را تکذیب کرد. مقصود اسعدی سامانی تصریح کرد: همان طور که پیش از این 
نیز در جریان جلسات میان مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری و مسئوالن 
شرکت های ایرانی مشخص شد، نرخ پروازهای اربعین در سال جاری نیز مانند 

سال های گذشته با نرخ مصوب اجرایی می شود.
با توافق سازمان هواپیمایی و ایرالین ها نرخ مصوب بلیت پروازهای ایران عراق 
در مناسبت اربعین برای یک طرف یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و برای دو 
طرف دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین کرده است و تاکیدشده که مردم 
نباید بلیتی را با قیمتی غیر از این بخرند. اما گزارش ها نشان می دهد که بلیت ها 
بیش از نرخ تعیین شده در مراکز هواپیمایی خرید و فروش می شود و قیمت ها 

از مرز مشخص شده بسیار فراتر رفته است.
تمام شــرکت های هواپیمایی بر ســر تعیین قیمت تهران-نجف و ســایر 
شهرستان ها به توافق رسیده اند و قرار بر آن شد که شرکت های هواپیمایی از 
طریق نمایندگی های خود بلیت پرواز عراق در مناسبت اربعین را به فروش 
برسانند. طبق اعالم آن ها هیچ پروازی به مقصد بغداد و یا نجف در این مناسبت 
چارتر نشده است و فروش بلیت تنها در حدود ۲۲ نمایندگی فروش که خود 

ایرالین ها تعیین کرده اند، انجام می شود.
این یعنی همه آژانس ها و سامانه های رزرواسیون امکان فروش بلیت پروازهای 
عراق را ندارند. با این وجود پس چرا در بازار چند نرخی به وجود آمده و چگونه 

این بلیت ها به خارج از نمایندگی ها راه یافته 
است و با قیمت های باال به فروش می رسد؟ 
این سوالی است که هنوز پاسخ مشخصی برای 
آن داده نشده است و همچنان بلیت های پرواز 

اربعین با چند نرخ متفاوت به فروش می رسد.

  جلوگیری از فعالیت سودجویان
بعد از بــه وجود آمدن ضــد و نقیض هایی در 
خصوص فروش بلیــت  برای زائــران اربعین، 
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی برای جلوگیری از فعالیت سودجویان 
از مردم تقاضا کرد که برای جلوگیری از فعالیت 
این افراد و البته زیانده شــدن خودشان به دلیل 
احتمال فروش بلیت تقلبی تنها از ســایت های 

رسمی بلیت تهیه کنند. 
همچنین دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی 
اضافه کرده است که به طور شبانه روز این سامانه ها 
و دفاتر رصد می شود تا امکان ســودجویی یا باال بردن قیمت بلیت در آن ها 
وجود نداشته باشد. تاکنون نیز هیچ گزارش رسمی مبنی بر دور زدن قیمت ها 
مشاهده نشده است و در صورت مشاهده با آن ها برخورد خواهد شد. از این 
رو اگر مردم قصد سفر به کربال و نجف را دارند، در این ایام باید تالش کنند که 
تنها با حضور در دفاتر یا سایت های رسمی خرید خود را انجام داده و به سایر 

سایت ها اعتماد نکنند.

   نرخ واقعی پروازها
پس از اتفاق هایی که در سال های اخیر در بازار بلیت پروازهای اربعین رخ داد 
و باعث باال رفتن نرخ بلیت ها شد، سازمان هواپیمایی با همکاری ایرالین ها 
برای پروازها نرخ های مصوبی را در نظر گرفتند و امسال نیز نرخ هایی به این 

منظور تعیین شد.
بر اساس مصوبات امسال نرخ بلیت پرواز تهران-نجف دو میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان و برای پروازهای مشهد دو میلیون و 8۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده 
است. هر چند که در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر باال رفتن نرخ بلیت 
و به وجود آمدن بازار سیاه مطرح شد اما تا کنون سازمان  هواپیمایی کشوری 
این موضوع را تایید نکرده است. کافی است سری به سایت های فروش بلیت 
هواپیمایی بزنیم، آنگاه می بینیم که قیمت ها چیزی فراتر از قیمت تعیین 

شده است. 
گفته می شود که برخی افراد در شبکه های اجتماعی و سایت ها اقدام به فروش 
بلیت با قیمتی باالتر از ســه میلیون تومان کرده اند. این در حالی است که 
سایت های پروازهای داخلی با قیمت تعیین شده اقدام به فروش کرده اند ولی 

ظرفیت شان تکمیل شده است. 
اما برخی از سایت های پروازهای خارجی با وجود اینکه نرخ پروازهای اربعین 
دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، قیمت فروش بلیت را به گونه 
دیگری تعیین کرده اند و در یکی از این همین سایت ها قیمت بلیت رفت و 
برگشت به مناسبت اربعین از هفت میلیون و 8۰۰ هزار تومان شروع می شود و 
تا قیمت های باالتر هم می رسد و این تفاوت نرخ در تمام سایت ها فروش بلیت 

هواپیمایی قابل مشاهده است و هنوز هم دلیلی برای این کار وجود ندارد.

ابتکار
گـــزارش

بانک و بورس

با اختصاص ۲00 میلیارد دینار عراق، اعالم شد:

تمهیدات جدید بانک مرکزی برای ارز زائران اربعین
روابط عمومی بانک مرکزی شامگاه پنجشنبه 
در بیانیــه ای از تمهیدات جدید این ســازمان 
 بــرای تامیــن ارز زائــران اربعین حســینی 

خبر داد.
تمهیدات جدید بانک مرکزی برای ارز زائران  در 
بیانیه بانک مرکزی آمده است: در پی مشکالت 
پیش آمده در پرداخــت ارز زوار اربعین در روز 
چهارشنبه که عمدتا به خاطر قطعی پی در پی 
اینترنت عراق و محدودیت باجه ها شکل گرفته 
بود، شب چهارشنبه جلســه اضطراری در دفتر 
رییس کل بانک مرکزی باحضور مسئولین بانک 

ملی تشکیل شد.
بیانیه می افزاید که در این جلسه »تصمیمات مهم و ضربتی اتخاذ شد و رییس کل بانک مرکزی دستورات 
ویژه ای برای بسیج امکانات و نیروها و اعزام شبانه آننها به عراق و اتخاذ روش های متفاوت برای تایید 
و پرداخت ارز صادر کرد که با همکاری بســیار خوب و قابل تقدیر مدیران و کارکنان بانک ملی از صبح 

پنجشنبه عملیاتی شد و به تدریج مشکل رفع و پرداخت ارز روان شد«.
روابط عمومی بانــک مرکزی ادامه می دهد: ذخایــر دیناری بانک مرکزی تا چنــد روز پیش در بانک 
عراقی توسط بانک مرکزی عراق مســدود شــده بود. بالفاصله بعد از آزاد شــدن منابع، قصد انتقال 
اســکناس به داخل کشــور بود که به دلیل مقررات بانک مرکزی عراق انتقال آن مقدور نشد؛ لذا تنها 
 راه باقیمانده، تحویل دینــار در داخل عراق بود که بانک ملی ایران مســولیت توزیــع آن را به عهده 

گرفت.
این گزارش تاکید می کند که بانک مرکزی مبلــغ ۲۰۰ میلیارد دینار عراق برای این منظور اختصاص 

داده است.
حرکت کاروان های زائران اربعین حسینی به سمت گذرگاه های مرزی شلمچه و چذابه، از اول ماه صفر 

شروع شده و با نزدیک شدن به روز اربعین، شدتی دوچندان گرفته است.
 اربعین پارســال حدود ۳8۰هزار زائر از گــذرگاه مرزی چذابــه راهی کربالی معلی و نجف اشــرف 

شدند.
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فعالیت و حضور نخبگان و مخترعین جوان ایرانی در حوزه اورآسیا
پیرو سفر گروهی از نخبگان و مخترعین جوان ایرانی )استارت آپ( به ایروان، مهندس عسگری سرپرست 
 هیات اعزامی با سید کاظم ســجادی ســفیر کشــورمان در ایروان مالقات و در خصوص حضور در بازار 
دانش بنیان و فناوری های نوین ارمنستان مذاکره نمود. عسگری ضمن اشاره مختصری به سابقه فعالیت 
موسسه حامی نوابغ جوان و ایجاد دفاتر در کشورهای فرانسه و قطر، فعالیت های نوابغ جوان ایرانی را در عرصه 
فناوری های نوین و دستاوردهای دانش بنیان بیش از حد تصور عموم مردم دانست که علیرغم پیشرفت های 

علمی کالن صورت گرفته، توجه و اقبال چندانی به سرمایه گذاری در طرح های ابتکاری آنان از جانب متولیان 
 امور صورت نمی گیرد.  سجادی سفیر کشــورمان نیز در این مالقات با اشاره به اینکه مدیران کشور باید همانند

 سال های اول انقالب جهادی کار کنند و از فعالیت و تالش شبانه روزی دست نکشند افزود علیرغم وجود موانع متعدد 
در این مسیر، این سفارت تالش نموده است با تمام وجود از ظرفیت های موجود استفاده نموده و در حد توان خود دستاوردهای فنی، 

علمی، فناوری دانشمندان جوان ایرانی را به مردم و دولت ارمنستان معرفی نماید. سفیر کشورمان ارمنستان را کشوری کوچک اما آینده دار 
 توصیف نمود که می تواند به عنوان حلقه واسط و پلی رابط، امکان دسترسی ایران را به بازار اتحادیه اورآسیا فراهم نماید افزود: از طریق ارمنستان
 استارت آپ های کشورمان می توانند به بازارهای اروپا نیز دسترسی پیدا کرده و امکان تبدیل دانش و فناوری را در این حوزه به سرمایه فراهم نمایند.
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استارت آپ

10 مکان برای پیدا کردن ایده های استارتاپی

ایده های استارتاپی خوب، یک ویژگی مشترک دارد و آن این همه 
آن ها سعی می کنند تا یکی از مشکالت روزمره مردم را حل کنند.

مهم تر از خالقانه بودن یک ایده استارت آپی، به درد بخور بودن آن برای مردم 
است! خب حاال چطور بتوانیم ایده های استارتاپی خوبی را خلق کنیم و بعدش 
 کارمان را شروع کنیم! با ما همراه باشید تا 10 مکان مناسب را برای پیدا کردن

 ایده های استارتاپی به شما معرفی کنیم:

  1( اسمارت فون شما:
البد با دیدن کافه بازار و دیگر مارکت هایی که برای اپلیکیشن های موبایل طراحی شده اند 

پیش خود بگویید که تمامی اپ های مورد نیاز تا االن ساخته شده اند دیگر!
اما واقعیت این است که به اندازه تمام ایده های کامل شده، ایده های بکری نیز در همان زمینه 
وجود دارد! شما می توانید اپ هایی را که در مارکت ها »هستند« ولی »به درد نمی خورند« یا 
»نواقص زیادی دارند« یا »کار کردن با آن ها خیلی سخت است« یا »بیش از حد گران است« 

و… درنظر بگیرید و یک نسخه بهبود یافته از آن ها را تولید کنید.
از دوستان، آشنایان، باتجربه ها )مثال بچه های گروه تلگرام استارت آپ( و… می توانید 
مشورت بگیرید که ایده خود را بتوانید به بهترین شکل پیاده کنید. حتی می توانید در این 
 Developer، نوع اجتماع ها افرادی را نیز برای پیوستن به تیم تان پیدا کنید )مثل یک

Video Maker و…(

  2( موتورهای جست و جو:
وقتی که در گوگل جست و جو می کنید، سه اتفاق ممکن است بیفتد:

نتیجه دلخواتان را پیدا می کنید.
به نتیجه دلخواهتان نزدیک می شوید.

نتیجه دلخواتان را پیدا نمی کنید.
  درصورت وقوع دو حالت آخر،شما شــانس این را دارید که مطالب مناسب و 
قوی تر را در موتورهای جست و جو قراردهید و با این کار عالوه بر توسعه موضوع 
مورد نظرتان،کسب و کاری با موضوع تولید محتوای مورد طراحی کنید.البته اگر 
فردی باشید که از تالش کردن و شکست خوردن و تحقیق کردن خسته نمی شود!

  3( شبکه های اجتماعی:
شبکه های اجتماعی معموال روش مودبانه ای برای سرک کشیدن به زندگی دیگران 
است و این امر شاید اصال ارتباطی با شما و کسب و کارتان نداشته باشد در نگاه اول،اما 
با اندکی جست و جو به جمالتی مانند »چطور می توانم…« یا »کسی می داند چطور 
می شود…« برمی خورید.این ها همان اید ه های آغازین شما برای کسب و کارتان 

هستند که در بستر پست های اجتماعی پنهان شده اند!

  4( کامنت های دنیای اینترنت:
افراد پس از خرید محصولی،یــا قبل از آن در صفحات و وبالگ هــا در مورد آن محصول 
به صحبت و تبادل نظر مــی پردازند.نظرات افراد درباره نقاط قوت و کم و کاســتی های 
یک محصول یا خدمات را می توانید در ســایت هایی مانند آمازون یا دیگر فروشگاه های 
ایترنتی پیدا کنید و با بهبود و رفع آن مشــکالت کســب و کار جدیدی را صورت بدهید 
برای خودتان.حتما هم نیاز نیست سراغ کاالهای پیچیده همچون گوشی های هوشمند 
 بروید،بسیاری از وسایل ساده و پیش پا افتاده،با وجود مخاطبان زیاد،پر از ایرادهای پنهان 

هستند!

  5( منزل خودتان:
نگاهی به منزل خود و  مشــکالتش بیاندازید،چه چیزهایی دردسر ساز هستند برایتان؟ 
اتاق نامرتب؟ لوله کشی نامناســب خانه؟ عدم وجود مراقب مناســب برای غذاها؟ این 
مشکالت با شانس بسیار باالیی در دیگر خانه ها نیز مشــترک هستند.کافی است شما 
 برای حل آنهــا کمر همت ببندید، و به راحتی مخاطبین بســیاری را بــرای خود جذب 

کنید!

  6( محله ای که در آن زندگی می کنید:
ویژگی دموگرافیک یکسان در یک محله به شما میتواند کمک کند تا با یک ایده بکر بتوانید 
حجم انبوهی از مخاطبین را جذب کنید.اگر همسایه های شما افراد کارمندی هستند که 
نیازمند یک سرویس و خدمات برای مراقبت از فرزندانشان کی باشند،این کسب و کار آینده 
شما می تواند باشد!یک محله همواره مانند معدنی از ایده ها و خالقیت ها با مخاطبین آماده 

می تواند عمل کند!

  7( اداره  خودتان:
اگر به دنبال یک شغل نیمه وقت هستید،از همکاران خود در باره مشکالت و دغدغه هایشان 
بپرسید،برخی از آنان نیازمند خدمات منزل هستند،برخی غذای آماده می خواهند و…

تمامی این ایده ها را شما می توانید با عملی کردنشان،به دستیابی مخاطب و مشتری برسانید 
و مشکالت همکارانتان را نیز حل کنید.

  8( مغازه  خواربار فروشی:
اگر عاشق غذا و مواد غذایی باشید،به راحتی می توانید جای خالی محصول و غذای مورد 
نظر خود را در قفسه ها حس کنید.این جای خالی را شما می توانید با تولیدات خودتان و 
یک روند اداری-بهداشتی تولید و ارائه کنید.و برای این کار  اندکی نیاز به مهارت آشپزی و 
 یا فردی با چنین مهارتی خواهید داشت.اما مطمئنا کسب و کار شما با توجه به خالی بودن 

قفسه هاجایگاهش را در فروشگاه ها پیدا کند.

  9( فروشگاه ها:
به فروشگاه ها بروید، اما نه برای خرید، بلکه برای تولید. دقت کنید که کدام یک از محصوالت 
فروشگاه را می توانید خودتان تولید کنید . یک خط تولید خانگی راه اندازی کنید؟شاید یک 
لباس دست بافت،یا وسیله های دست ساز جایشان در فروشگاه خالی باشد و این شما باشید 

که باید جای خالی آنها را پر کنید.

  10( مدرسه فرزندتان یا کودکی که از او مراقبت می کنید:
اگر یک فرزند داشته باشید،میدانید که هرچیزی که فرزند شما کمک کند،ارزش خریدن 
 دارد.به مدرســه او بروید و از پدر و مادرهای دیگر در مورد فقدان ها و خال هایی که حس 
می کنند بپرسید.یا می توانید از اقوام و دیگر افراد خانواده در مورد مشکالتی که به نظرشان 
می رسد سوال بپرســید.و تولیدات خودتان را باتوجه به نیاز خانواده ها برای فرزندانشان 

طراحی کنید.

19 استارت آپ برای 
همکاری با سازمان 

تامین اجتماعی 
اعالم آمادگی کردند

مدیــر کل دفتــر راهبــری 
سیستم های سازمان تامین 
اجتماعی از اعــالم آمادگی 
بــرای  ۱۹ اســتارت آپ 
 همکاری بــا این ســازمان 

خبر داد.
علی معیری اظهار داشت: در 
راستای حمایت و پیاده سازی 
ایده های نوین و سندباکس 
نوآوری در سازمان، جشنواره 
دیجیتــال در دو بخش ایده 
پردازی و اســتارت آپ ها از 
تاریخ دهم تیــر لغایت دهم 
شــهریورماه جاری، برگزار 

شد.
وی تصریــح کــرد: هــدف 
از ایــن رویــداد کــه جلب 
مشارکت و حمایت از تمامی 
دیجیتــال،  کارآفرینــان 

 اســتارت آپ هــا، نیروهای 
جــوان، نخبــه و مســتعد 
کشــور برای خلــق ارزش و 
نوآوری در خدمات سازمان 
 تامیــن اجتماعی در بســتر

 فناوری های نوین دیجیتال 
بود، در بخش ایــده پردازی 
۴۱ ایده به ثبت رسیده است 
و در بخش اســتارت آپ ها، 
تعداد ۱۹ اســتارت آپ برای 
همکاری با ســازمان تامین 
 اجتماعــی اعــالم آمادگی 

کردند.
اولیــن  گفــت:  معیــری 
 جلســه داوری و ارزیابــی

  اســتارت آپ هــا و ایــده 
پــردازی هــا بــر اســاس 
معیارهایی از قبیل توانمندی 
علمی و فنی تیم پیشــنهاد 
دهنــده برای اجــرای ایده، 
میزان شــفاف و واضح بودن 
ایــده، توجیه اقتصــادی و 
بازگشــت ســرمایه، قابلیت 
اجــرا و عملیاتــی شــدن 
ایــده در ســازمان، نوآوری، 
خالقیت و ابتکار قابل توجه 
در ایده مطرح شــده، برای 
پنج اســتارت آپ در تاریخ 
 ۲۵مهرماه جاری تشــکیل

 شد.
وی با بیان اینکه این رویداد 
 بــه صــورت یــک فرآیند 
دوره ای و مســتمر در نظــر 
 گرفته شده اســت، افزود: در

 دوره هــای زمانــی مختلف 
مطابق بــا تقویــم رویدادها 
در فراخوان اعــالم عمومی 
و امــکان ثبــت نــام برای 
در  کننــدگان  شــرکت 
 فصل دوم جشــنواره فراهم

 است.
مدیــر کل دفتــر راهبــری 
سیستم های سازمان تامین 
اجتماعی گفــت: متقاضیان 
مــی تواننــد بــا مراجعه به 
ســایت di.tamin.ir نظرات و 
پیشــنهادات خود را مطرح 

کنند.

مهر
گــزارش
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  مقاومــت در برابر 
تنوع

مــا آدم هــا چیزهایی را 
دوست داریم که با آن ها 
آشنایی داریم و احساس 
راحتی می کنیم. به همین 
دلیل منطقه »سیلیکون 
ولی« در ســان فرانسیســکو که محل 
بســیاری از شــرکت های انفورماتیک 
جهان است با مشکالت زیادی مواجه شد. 
تحصیلکرده های فنی همه سفید پوست و 
مذکر بودند به عالوه مدیران اجرایی برای 
استرس کمتر در استخدام افرادی مثل 
خودشان تمایل بیشتری نشان می دادند.

این مدیران موفق شاید در ظاهر آشکارا 
تعصب نشــان نمــی دادند امــا هنگام 
 اســتخدام به همان چیزی تمایل نشان 

می دادند که با آن آشنا بودند.
افزودن دانشــگاه به محل کار فشار و بار 
کاری بعضی از مدیــران را افزایش داد. 
رقیبان بیشــتری پیدا کردنــد، درک 
و شــناخت کمتری از عناصر فرهنگی 
متفــاوت و اختالفــات درون گروهــی 

داشتند.
این قابل درک اســت که مدیران مسیر 
راحت تری را انتخاب کننــد و هر نیرو 
را برای کاری که در آن زمینه آشــنایی 
دارد اســتخدام کنند. اما تنوع مثل کود 
کشــاورزی می ماند. درســت است که 
استرس کار بیشتر می شود اما به پیشرفت 
کار نیز کمک می کند. بخشی از توسعه 
تنوع در هر سازمانی بســتگی به درک 

مدیر مجموعه از این موضوع دارد که تنوع 
طوالنی مدت برای ســازمان، مدیران و 

گروه مفید است.

  تنوع نیازمند تالش است
اول با کارهای سخت شــروع کنید. در 
حالی که همه ما کارهای ســخت را به 
تعویق مــی اندازیم و همیــن منجر به 

شکست می شود.
تنوع نیز از آن دسته کارهای سخت است 
که به تالش زیادی نیاز دارد. تنوع به تعهد 
سازمان و مدیران سازمان و به عالوه نظم 
شخصی و گروهی نیاز دارد. یک سازمان 

متنوع هرگز به تنهایی موفق نمی شود.
در لیســت تاکتیک هایی کــه در ادامه 
آمده است خواهید دید که تنوع سازمانی 
نیازمند شرکت گروهی در حذف عناصری 
 اســت که مســیر تنوع عملکــردی را 

می بندند.

  چگونــه تعصب مســیر تنوع 
عملکردی را مسدود می کند

یکی از بهترین راه ها برای غلبه به تعصب 
این است که هرگز از نظرات دیگران دلخور 
نشوید. فراموش نکنید که همه حق نظر 
دادن دارند. فقط نظرات غیر قابل اثبات 

هستند که هیچ ارزشی ندارند.

  تاکتیک های تنوع
زمانی که می خواهید فرهنگ سازمانی 
ایجاد کنیــد باید تاکتیک هایــی را به 
کار ببریــد که با تعصب مقابلــه کرده و 
 یک ســازمان متنوع و ســازنده ایجاد 

می کند.

  درک نظرات دیگران
 تعصب به شــکل هــای مختلفی ظاهر 
می شــود. در سیاســت، دین، رقابت، 
آموزش، شــرایط اجتماعی و بســیاری 

تعصب های شخصی دیگر.
وقتی از نظرات دیگــران درک متفکرانه 
داشته باشیم هیچوقت نگاه متعصبانه به 

چیزی نخواهیم داشت.

  دانش این که تعصب جهانی است
آمار نشــان داده اســت که همه آدم ها 
 به نوعــی درگیــر تعصب هســتند اما 

نمی خواهند این را بپذیرند. با دانســتن 
 ایــن که ایــن یــک ویژگــی طبیعی 
انســان هاســت بهتر می توانید با انواع 

تعصب ها مبارزه کنید.

  استخدام گسترده
نیاز دارید افراد با استعدادی را استخدام 
کنید و درخواست های زیادی با سوابق 
متفاوت دارید. برای ایجاد تنوع نیروهایی 
استخدام کنید که هیچگدام با الگوهای 
دیگری تناسبی نداشته باشد. هر کدام از 
کارمندان طرز فکر متفاوتی دارند و همین 

منجر به موفقیت سازمان می شود.

  احترام
وقتی از احترام یک ارزش اصلی بسازید 
تاثیر تنوع در ســازمان باال رفته و کناره 
 گیری در اثــر کمبود احتــرام کاهش

 می یابد.

  صداقت
 هیچکــس نمــی توانــد در صــورت

 بی اعتمادی کار مفید و موثری داشــته 
باشد. اعتماد با صداقت شکل می گیرد. 
درست انجام دادن کارها حتی زمانی که 
کسی باالی ســرتان نیست بزرگ ترین 

شکل اعتماد است.

   تنوع و اختالف
بــرای این که تنــوع در محیــط کار به 
موفقیــت بینجامد بایــد اختالف بین 
جنسیت ها، نژادها و فرهنگ های مختلف 
کاهش پیدا کند و یا حذف شود. این اتفاق 
تنها در فرهنگ سازمانی اتفاق می افتد که 

بر پایه اعتماد و محبت باشد.
سازمان هایی که بر پایه چنین فرهنگی 
بنا شوند بر اقتصاد جهانی غالب می شوند 
زیرا شامل استعدادهای بزرگ و محیطی 
با کمترین اختالفات هســتند که به هر 
کســی اجازه تمرکز و اجرای بهتر کارها 

را می دهد.

تفاوت ها را مدیریت کنید؛

مزایای تنوع فکری و شخصیتی افراد در محیط کار

تنوع نیز از آن دسته 
کارهای سخت است 

که به تالش زیادی نیاز 
دارد. تنوع به تعهد 
سازمان و مدیران 
سازمان و به عالوه 

نظم شخصی و گروهی 
نیاز دارد. یک سازمان 

متنوع هرگز به 
تنهایی موفق

 نمی شود.

در دفتر محل کار شما افراد متفاوتی با سوابق متفاوت 
وجود دارند که می توانند در صورت همکاری با همدیگر 
 به نتایج بزرگی برســند و این درســت نقطه مقابل 
شــرکت هایی اســت که کمبود تنوع منجر به تفکر 

یکپارچه می شود.
در این مقاله به این موضوع پرداخته می شــود که چرا 
بعضی از مدیران تمایلی به تنوع در محیط کار ندارند و 
چگونه می توان از عنصر تنوع برای رسیدن به موفقیت 

به کار برد.

،،
 برای این که تنوع در محیط

 کار به موفقیت بینجامد باید
 اختالف بین جنسیت ها، نژادها

 و فرهنگ های مختلف کاهش
 پیدا کند و یا حذف شود. این اتفاق

 تنها در فرهنگ سازمانی اتفاق
 می افتد که بر پایه اعتماد 

و محبت باشد.

منبع:  بدونیم
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

مدیر .تی وی
یـــادداشت



It is named after scholar of Islam 
who was greatly venerated at 
the time.A native of Lebanon, 
this Shaykh was invited by the 
king, first to Mashhad, near the 
sanctuary of the Imam Reza, then 
to the capital where he has put in 
charge of the king`s mosque and 
the school of theology.The great 
originality of the cupola is due to 
the cream or ink according to the 
time of day-ground color to which 
the artist has added a very delicate 
decoration of serried arabesques 
and black and blue flowers. The 
turquoise and sapphire shades 
of classic Safavid art appear only 
on the drum and right at the top.
The decoration of the entrance 
portal consists of the vault with 
stalactite and blue and yellow 
mosaics and anticipates that of the 
great Evans of the Imam`s Mosque. 
Here, however, the subjects are 
amazingly varied, as for instance 
on the panel showing two peacocks 
framing a flower vase filled with 
luxuriant branches.
This small mosque has no 
central inner courtyard; there is 
only a small prayer hall which is 
approached by a corridor. But it 
is a real gem in which the art of 
mural mosaics in Isfahan reached 
its peak. There is not a flaw in 
the quality of the materials. The 
balance and harmony of the colors.
The walls are entirely faced 
with sumptuous ornamental 
(carpets) of gilt geometrical 
designs on a splendid bluish-green 

background. 
All round the large panels are 
stringcourses on which the Persian 
calligraphers have drawn elegant 
white lettering. The inscription in 
the mihrab gives the name of the 
architect: a poor and humble man, 
seeking God`s mercy, called Ustad 
Mohammed Reza, the son of Ustad 
Hussein, an architect in Isfahan in 
1028 (of the hegira). The mihrab 
itself is a model of its kind with its 
high niche and ceramic facings. 

The entrance vestibule
The decoration of the entrance 
portal consists of vaults with 
stalactites and blue and yellow 
mosaics and anticipates that of the 
great Evans of the Imam`s Mosque. 
Here, however, the subjects are 
amazingly varied, as for instance 
on the panel showing two peacocks 
framing a flower vase filled with 
luxuriant branches. 

Polychrome tilework
The Safavid period marks a 
high point of the polychromatic 
decoration of buildings, 
techniques being developed that 
enable the builders of Isfahan to 
cover almost every surface that 
could be seen with brightly colored 
glazeness. 

Entrance to the Sanctuary
To enter the Mosque, one passes 
through a narrow, bending 
passageway whose darkness 
confers an aura of mystery that 
contrasts perfectly with the 
sudden impact of the softly lit 
spaciousness of the chamber. The 
Safavid period marks a high point 
of the polychromatic decoration 
of buildings, techniques being 
developed that enable the builders 
of Isfahan to cover almost every 
surface that could be seen with 
brightly colored glazeness. 
The Main Prayer Hall
This small mosque has no 

central inner courtyard; there 
is only a small prayer hall which 
is approached by a corridor. 
But it is a real gem in which the 
art of mural mosaics in Isfahan 
reached its peak. There is not a 
flaw in the quality of the materials. 
The balance and harmony of the 
colors. The walls are entirely faced 
with sumptuous ornamental 
(carpets) of gilt geometrical 
designs on a splendid bluish-green 
background. All round the large 
panels are stringcourses on which 
the Persian calligraphers have 
drawn elegant white lettering. The 
inscription in the mihrab gives 
the name of the architect: a poor 
and humble man, seeking God`s 
mercy, called Ustad Mohammed 
Reza, the son of UstadHussein, an 
architect in Isfahan in 1028 (of 
the hegira). The mihrab itself is a 
model of its kind with its high niche 
and ceramic facings. 

Dome of the Shaykh Lutf Allah 
Mosque
This exquisite building, more 
private oratory than a public 
mosque, was erected by Shah 
Abbas I between 1603 and 1618 
on the Royal Maydan (Maydan-i-
Imam) facing the Ali Qapo Palace. 
It is named after the Shah`s father-
in-law who was a respected divine. 
There are a number of unusual 
features about the building: its 
squat and partly unglazed dome; 
the absence of a central court and 
Evans; the single sunken sanctuary 
chamber covered from top to 
bottom in mosaic faience of the 
highest quality. The 42 ft. the wide 
dome rests on a drum pierced by 
16 small windows, through whose 
double grilles the light plays. The 
tilework of the ceiling is perhaps 
the most intricate in Isfahan 
and has the quality of a finely 
woven carpet. The building was 
extensively and skillfully restored 
between 1954 and 1956.

 Shaykhlutf Allah Mosque:
Pleasantly Proportioned Small Sanctuary

Pol Hotel: In Neighborhood Of 
Zayandeh Rood River 
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Dumuli 
Geopark 
of Ardabil, 
Northwest 
of Iran

Dumuli, a village 
in north-western 
Iran, is home to an 
amazing geopark 
which annually 
attracts thousands 
of tourists to Ardabil 
province.
The geopark, 100km 
from Ardabil, is 
one of the natural 
tourist attractions 
of the province 
with a variety of 
natural, historical, 
and anthropological 
attractions.
The village has a 
population of 187 
people, most of 
whom are busy 
farming and animal 
husbandry. Dumuli 
is one of the few 
villages in Iran that 
still has maintained 
its traditional and 
ancient texture.
C h a l a c h o k h o r 
Waterfall is located 
on the banks of the 
river Domuli and is 
famous for its deep 
valleys. The trees 
on the road to the 
waterfall have added 
to its beauty. The 
waterfall is located 
at an altitude of 
1,100 meters above 
sea level.
Dumuli Waterfall in 
the southern part of 
the village is one of 
the most beautiful 
waterfalls in the 
region.
The high mountains 
surrounding the 
waterfall and the 
valley of the Dumuli 
River have turned 
the waterfall into 
one of the most 
attractive tourist 
attractions in Iran.
Moreover, the 
historic castle of 
Kand Qalasi in 
the western and 
southwestern part 
of the village dates 
back to 1,800 years 
ago. It is one of the 
mystic castles of 
Iran.
This military 
fortress was most 
likely used by the 
Iranian Khurramites 
till the Safavid 
period.

Iran
Attraction
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where to stay

Do you want to be in the neighborhood of 
Zayandeh Rood River while you are in beautiful 
Isfahan? Well, 2-star Pol Hotel is just next to Si-
o-se Pol (Allahverdi Khan Bridge). Accordingly, 
you can easily step outside the hotel and take a 
lovely and memorable walk by the river. Not to 
mention that you can also visit Khaju Bridge, just 
take a 20-minute walk along the river to the east 
and you will reach this spectacular bridge. Other 
tourist attractions are not far away. You can get 
to the city center to visit touristic sites such as 
Naghsh-e Jahan Square, Hasht Behesht Palace, 
Chehelsotoon Palace, and Atiq Jame Mosque of 
Isfahan within less than 4 Km.
Isfahan is one of the most beautiful cities in Iran. 
Once it was the capital of Safavid  Dynasty. In 
that era, Safavid King tried to make Isfahan as a 
civilized and artistic city. Well, they succeeded. 
You can easily track the intelligent design 
and architecture through every historical 
monument and building in the city. You will 
surely understand what I am talking about when 
you visit the interesting Si-o-se Pol, just outside 
Pol Hotel. Did you know they used egg to built 
this bridge?
Pol Hotel is a budget hotel; Hence, you will find 
the prices reasonable. The hotel has 35 rooms 
with 74 beds. The hotel rooms have a capacity 
of two and three people. Apart from that, the 
hotel is kid-friendly. Therefore, children under 
the age of 4 are free of charge (if they don’t use 
service). It’s a B&B hotel, so you can enjoy fresh 
complimentary breakfast every morning.
As a cheap hotel, Pol Hotel offers fair room 
amenities like modest furniture, air 
conditioning, and TV set. Also, rooms are 
equipped with a private bathroom with a shower 
and Western toilet.The Mosque of Shaykh Lutf 

Allah on the east side of 
Maydan-i-Imam (Naqsh-
i-Jahan) is a pleasantly 
proportioned small 
sanctuary preceded by a 
shady square and a large pool 
.It was built by Shah Abbas I 
between 1602 and 1619. 

Meydoon Cafe:
Excellent Coffee Near The 
Main Square

where to eat

Dubai, United Arab Emirates: They will fix your 
coffee craving here!
Do not expect elaborate meals etc. in here, just an 
excellent coffee and they have some very tasty 
cake as well. It is a small coffee shop (with plans to 
expand in the near future), right on the way to the 
central Imam Square. They serve excellent Italian 
(Illy) coffee here and they know how to make a 
very good espresso. The owner and crew are very 
friendly and the owner, in particular, speaks English 
very well. In my view, the very best place in Isfahan 
to get your coffee and be re-energized, in a country 
that is more into tea really. Highly recommended.
Albaaloo, Vancouver: A blissful stop for a rest
Meydoon cafe offered a great opportunity to take 
a break with a great cup of illy java after a long 
walking tour of visiting the beautiful Esfahan! 
The folks running the cafe were professional and 
pleasant to talk to. Space was clean and the sitting 
options were super welcomed. Highly recommend.
GuteReise88, Cologne, Germany: a Cozy place 
with good tea and coffee
We came across Meydoon Cafe on our way from 
the hotel to Nash-e-Jahan. The cafe is located 
inside one of the paths to Nash-e-Jahan. The cafe 
is small and cozy. The coffees and teas are brewed 
professionally. I ordered the saffron tea and was 
delicious and worth the price. Hubby ordered a 
double espresso and was up to standard as well. 
Staff is friendly as well.

This small mosque 
has no central 
inner courtyard; 
there is only a small 
prayer hall which 
is approached by a 
corridor. But it is a real 
gem in which the art 
of mural mosaics in 
Isfahan reached its 
peak. There is not a 
flaw in the quality of 
the materials. 
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A total of 1,820 tons of 
processed chicken feet 
were exported from Iran’s 
northern Mazandaran 
Province to Hong Kong, 
Myanmar and Vietnam in 
the first half of the current 
Iranian year (March 21-
Sept. 22).
According to 
Mazandaran’s chief 
veterinary officer, Hossein 
Rezvani, there are four 
chicken feet processing 
factories in the province.
He told IRNA that 215,000 

tons of chicken meat are 
produced in Mazandaran 
annually, which account 
for 12% of the country’s 
total white meat 
production, according to 
Financial Tribune.

 Iranian 
company 
among top 
10 selling ice 
cream brands
According to a 
ranking released by 
Forbes magazine, 
Iranian Mihan Dairy 
Group has ranked in 
10th place among 
the top 10 selling ice 
cream brands in the 
world and first in the 
region.
The Belgian brand 
Magnum has ranked 
first, followed by 
Danish Häagen-Dazs 
in the second place.
But, according to 
Forbes has ranked 
Mihan Dairy Group in 
the 10th place, noting 
that the Iranian 
company has nearly 
quadrupled its sales 
over the past six years 
to 575$ million as it 
has expanded into 
Iraq, Kuwait, UAE, 
Bahrain, Yemen, and 
Sierra Leon.
Mihan Dairy Group 
with a -47year 
history is the most 
famous ice cream 
brand in Iran. The 
Iranian holding is 
now the largest food, 
dairy and ice cream 
company in the 
Middle East region.
Mihan produces 
ice cream for every 
taste, and the variety 
of its products is one 
of the reasons for its 
high popularity and 
success.
Bahaddin Sadat 
Tehrani as the CEO 
of Atrineh Saziba 
company, which 
supplies raw material 
to Mihan said that 
Mihan ice cream 
achievement, while 
Iran’s economy is 
under the sanctions 
and despite 
economic problems 
in Iran, can be a 
promising brilliant 
future for the Iranian 
industry.
With this success, 
Mihan has been able 
to represent the 
Iranian industry at 
the international 
level very well, he 
added.
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Mazandaran Exports Chicken 
Product to 3 Countries

 
Before May, when US President Donald Trump 
was expected to withdraw from Iran’s nuclear 
deal with world powers, the rial started 
losing value against other currencies due to 
the psychological perception of worsening 
conditions. 
The national currency lost about 75% of its 
value and reached an all-time low of 190,000 
against the US dollar in late September. It has 
since regained some lost ground thanks to 
government intervention and now stands at 
about 140,000 against the American greenback.
This has created a myriad of issues from 
fostering an atmosphere of uncertainty toxic to 
stable economic endeavors to rising inflation.
However, a look at official data for the first six 
months of the current fiscal year that ended 
on Sept. 22 shows Iran’s trade balance has 
significantly benefited from a weaker rial.
According to latest data released by the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration, 
Iran exported $20.46 billion worth of non-oil 
goods during the first half of the current year, 
marking a notable increase of 13% compared 
with the $23.12 billion registered during the 
corresponding period of the year before. This 
is while 56.64 million tons were exported, 
indicating a 3% decline in terms of weight. 
On the other hand, imports to the country in 
the same period totaled $22.18 billion, down 
by about 12% compared to the $25.18 billion 
worth of goods imported during the first half of 
the previous fiscal year. The total import of 16.22 
million tons of goods showed a decline of 9% 
year-on-year in terms of weight.
By “non-oil”, IRICA refers to all commodities, 
excluding crude oil. So oil byproducts and 
petrochemical products are still categorized as 
non-oil. IRICA categorizes non-oil exports into 
three groups of petrochemicals, gas condensates 
and “other items”.
The country’s total foreign trade during that 
period, $45.3 billion, actually indicated a 0.7% 
decline YOY. However, Iran saw a trade surplus of 
about $940 million. This is especially significant 
since Iran had witnessed a trade deficit of $472 
million last year.
Double-Edge Sword
Prior to recent currency fluctuations, private 
sector businesses and their representatives i.e. 

the chambers of commerce had long criticized 
the government’s practice of artificially 
maintaining the value of a rial that they believed 
should be much lower.
On the other hand, they blasted the government 
for the dual-tiered foreign exchange system that 
has long plagued Iran’s economy. 
A year ago, Iran’s rial was traded for about 
38,000 rials to the US dollar in the open market 
and about 32,000 rials at the official government 
rate. 
Private sector representatives then maintained 
that the rial must be gradually devalued at a 
controlled pace to reach its true rate of between 
60,000 and 70,000 against the greenback. That 
would help Iran’s weak trade balance similar to 
how China profited from the same practice by 
manipulating its currency, they said.
But pundits on the other side of the spectrum 
said an increase in foreign exchange rates does 
not necessarily entail a strengthened trade 
balance. 
It may even lead to an excessive increase in 
imports with the aim of profiting off higher local 
prices and potential rent-seeking.
But when Trump unilaterally withdrew from 
Iran’s nuclear deal, the rial went into a tailspin. 
Since then, the government tried to fix the rate of 
the rial in April, something that was vehemently 
opposed by the private sector. 
In the months that ensued, the government has 
adopted a more open approach, but its one-sided 
policies are still heavily criticized by the private 
sector.
Unlike China, Iran’s national currency 
devaluation came at a lightning speed.
A recent survey conducted by the Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture found that fewer than one-third of 
private sector participants expected the rial to 
lose so much value and continue falling.
Nevertheless, Iran’s exported goods and local 

exporting companies have benefited from a 
fast-falling rial.
Petrochemical firms, many of whom are quasi-
state companies that have benefited off currency 
fluctuations in recent months, top Iran’s list of 
major exporters. They seem to carry enough 
steam to be able to continue the current trend.
Currency fluctuations of recent months have 
increased local prices considerably, which 
increase finished costs of production and 
negatively impact the competitiveness of 
exported goods. 
If the government manages to control Iran’s 
currency devaluation while cooperating 
with the private sector, it can capitalize on 
an opportunity to boost the country’s trade 
balance. The administration will have to ensure 
that currency devaluation will be in line with the 
trajectory of other macroeconomic indicators 
and not impact consumer behavior negatively.
Iran’s major manufacturing industries have 
fallen on hard times recently, as their level 
of production has decreased. Private sector 
participants in the latest gathering of the 
Government-Private Sector Dialogue Council 
identified the administration and its policies 
as the main cause, in addition to currency 
fluctuations.
“The government-unified rate [of 42,000 rials 
against the USD] is unreal. Much as the Tehran 
Chamber has called for true rate unification 
countless times, the request has not been 
realized,” TCCIM chief Masoud Khansari said 
during the event, adding that there are now five 
exchange rates in the market.
Khansari noted that while local prices have 
jumped, leading to harsher conditions for 
ordinary Iranians, exporters have received a 
boost. He said that if the government manages 
to stabilize the national currency, “Iranian 
exporters can push out their competitors at least 
in the regional markets”.

Iran, Russia to expand medical 
cooperation
The health ministers of Iran and Russia in a meeting 
in Almaty, Kazakhstan Thursday discussed ways 
of promoting bilateral cooperation in the fields 
of health, treatment, education and supply of 
medicines.Iranian Minister of Health, Treatment 
and Medical Education Hassan Qazizadeh Hashemi 
met with his Russian counterpart Veronika 
Skvortsova on the sidelines of a conference marking 
the 40th anniversary of Declaration of Alma-Ata.
Referring to the development of pharmaceutical 
sector in Iran, he underlined the need for Iran and 
Russia to expand cooperation in this sector with a 
view to increasing production capacity in this sector.
The Russia health minister , for her part, said her 
country should make further use of Iran's successful 
experiences in the field of pharmaceutical industry 
and vaccine production.
The Declaration of Alma-Ata was adopted at the 
International Conference on Primary Health 
Care, Almaty, Kazakhstan, 12–6 September 1978. 
It expressed the need for urgent action by all 
governments, all health and development workers, 
and the world community to protect and promote 
the health of all people.
Russia: No Iran request for transfer 
of oil via Russian soil
 Iran has made no request for transfer of its exported 
oil via Russian soil, Russian Deputy Prime Minister 
Dmitry Kozak said.In response to a question if Iran 
has made such a request from Russia, Kozak said 
he had no knowledge of this which means Iran has 
not made such a request.In a unilateral measure, 
the United States withdrew from a nuclear deal 
Iran struck with six world powers in 2015 to curb 
its nuclear program in exchange for sanction relief 
and since then Washington has exerted pressures 
on other countries to follow its anti-Iran sanctions.
The second stage of US sanctions targeting Iranian 
oil exports is to take effect on November 4.The 
measures taken by the US administration to cut 
Iranian oil exports and irresponsible statements 
made by American officials have only served to push 
up oil prices which are expected to go higher once 
the new round of US sanctions go into force.
Food, Services Price Hikes Irk 
Iranians
 A total of 120,406 public complaints against goods 
and service providers were filed with the industries, 
mining and trade organizations of Iranian provinces 
in the first six months of the current Iranian year 
(March 21-Sept. 22).According to Gholamreza 
Saremiyan, an official with the Consumer and 
Producer Protection Organization, bread, fruits 
and vegetables topped the list of goods people 
complained about.Restaurants and auto repair 
shops were among service centers accounting for a 
majority of complaints over the period.

Much as the Iranian national 
currency’s steep devaluation 
in recent months gave rise to 
challenges, it has also provided a 
boost to the country’s trade balance 
on the back of surging exports and 
dwindling imports.

Rial Devaluation Lifts Iran’s 
Trade Balance

news

Russia to do business with Iran despite US sanctions: 
Spox
Moscow is taking steps to minimize the adverse effect of the US’ sanctions on its relations with 
Iran, said the spokeswoman of the Russian Foreign Ministry, while describing the sanctions as 
‘illegitimate.’In a press briefing on Thursday, Maria Zakharova said the sanctions Washington 
is imposing on Iran are ‘illegitimate’ and Russia is to adopt measures to ensure that the 
sanctions have as little impact as possible on its business with Tehran.‘I would like to once 
again affirm Russia’s principled position that US unilateral sanctions are illegitimate. We are 
taking measures to ensure that they have minimal negative impact on Russian-Iranian trade 
and economy cooperation,’ Zakharova said, according to Sputnik report.She also referred to 
Iran’s Sirik thermal power plant in the southern country, and the construction of the second 
and the third units of Bushehr nuclear power plant as instances of economic cooperation 
between Tehran and Moscow, particularly in the field of energy.

Official denies assigning Chabahar port to India
 Deputy Minister of Roads and Urban Development and CEO of Ports and Maritime Organization (PMO) 
Mohammad Rastad dismissed any claim behind assigning of Chabahar Port to India.
He pointed to the Chabahar Agreement which is going to be developed between Islamic Republic of Iran, 
India and Afghanistan and said, “with the coordination made in this regard, members of this strategic 
agreement will be increased.”
Speaking on the sidelines of Coordination Council Meeting for the implementation of Chabahar Trilateral 
Transit Agreement, he said, “according to the estimates, more countries will join the agreement in order 
to turn Chabahar Port into one of the largest transit ports in the region.”Today, it was finally possible to 
hold the first meeting of the Coordination Council for the implementation of a trilateral agreement inked 
between Iran, India and Afghanistan in the shortest time possible, Rastad maintained.“Fortunately, we 
could hold the first session of committee to follow up the case, which is going to be held in Chabahar in 
the next two months, according to Article 10 of the Agreement,” he observed.



... that I could  participate 
in the walk. In many 
narrations, emphasis has 
been given to the  pilgrimage 
to the Holy Shrine of Imam 
al-Husayn. The necessity 
and the obligation of this 
 pilgrimage are noted in 
some of these narrations 
to the extent that some 
scholars such as  the late 
Allamah Muhammad-
Baqir al-Majlisi and his great 
father were inclined to the 
view that the it is obligatory 
to perform this pilgrimage at 
least one time  for those who 
have the ability to perform 
it.”  He continued, “Today, 
this pilgrimage has become 
one of the Islamic rituals and 
a means of  promoting of the 
Shi’ah school of thought and 
this is given as an example 
in the narrations  related 
to reverence for the divine 
rituals.” 

Iranian health 
minister has hailed the 
achievements made in 
the health sector in the 
past four decades.
Primary healthcare 
system was developed 
in Iran after the 
country’s 1979 
revolutioin and the 
system covered the 
entire country, Iranian 
Minister of Health, 
Treatment and Medical 
Education Hassan 
Qazizadeh Hashemi 
said.
He made the remarks 
in a public panel, held 
on the sidelines of a 
conference marking 
the 40th anniversary of 
Declaration of Alma-Ata 
on Thursday.
Despite the eight years 
of war imposed on Iran 
during the former Iraqi 
dictator Saddam, Iran 
met its obligations and 
built 20,000 health 
care centers across the 
country, the minister 
added.
The Iranian health 
minister met also with 
his Russian counterpart 
Veronika Skvortsova 
on the sidelines of the 
confrence.

Iran, Oman Stress Widening of 
Mutual Cooperation
Senior Iranian and Omani officials in a meeting in 
Tehran underlined the need for boosting bilateral 
relations in different fields, specially in trade, 
economic and banking sectors.
oreign Ministry During the sixth meeting of the 
Committee of Iran-Oman Strategic Consultations 
in the Iranian capital, Director General for 
Persian Gulf Affairs at the Iranian Foreign 
Ministry Mohammad Farazmand and Acting 
Undersecretary for Diplomatic Affairs at Oman's 
Foreign Ministry Mohammed bin Awadh al Hassan 
explored avenues for bolstering and reinvigorating 
mutual cooperation.The two sides also discussed 
key issues and latest regional developments. At 
the end of the negotiations, the two sides signed 
several documents.Iran and Oman have had 
good economic relations from old times and the 
ties have even expanded in recent years due to 
extended bank cooperation between the two 
countries.In mid-April, Iran and its Southern 
neighboring country Oman agreed to finalize a 
cooperation pact on an offshore pipeline project.
Iran and Oman had for long been negotiating to 
produce LNG in its Qalhat liquefaction plant. The 
project involves piping gas from southern Iran to 
the Persian Gulf sultanate and liquefying it into 
LNG for shipments to international markets.
Iran FM holds phone talks with new 
Iraqi counterpart
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
on Thursday had a phone conversation with his 
new Iraqi counterpart Mohamed Ali al-Hakim, 
congratulating him on being elected to the post.
During the phone call, Zarif wished success for 
the Iraqi diplomat in his new post, expressing 
hope that the current good relations between 
Tehran and Baghdad could expand further in 
all areas, meeting the two sides’ interests.The 
Iranian foreign minister also thanked the Iraqi 
government and nation for their warm hospitality 
towards the Iranian pilgrims who are flocking 
to Iraq’s holy cities of Najaf and Karbala to mark 
Arbaeen, the 40th day after the martyrdom 
anniversary of Imam Hussein.He then described 
Arbaeen as the symbol of greatness of and respect 
for Ahl al-Bayt (The family of Prophet Muhammad) 
and the unity between the two nations of Iran 
and Iraq.Zarif also called for further assistance 
by the Iraqi government to facilitate the visit for 
Iranian pilgrims along the borders, particularly 
in Mehran border crossing.For his part, the Iraqi 
foreign minister expressed his gratitude to his 
Iranian counterpart.He highlighted the good and 
longstanding relations between the two nations 
and called for further strengthening of ties.Al-
Hakim also referred to the Iranians traveling to 
Iraq for Arbaeen pilgrimage as guests of the Iraqi 
government and nation, and assured his Iranian 
counterpart that the Baghdad government would 
provide the pilgrims with the necessary facilities 
during their stay in the holy cities of Karbala and 
Najaf.

Ayatollah Alidoust: 

Creation of deviant sects ‘a great 
danger’ 

 The fourth in a series of meeting 
on morality was held at the 
Khatam al-Awsiya  Specialist 
Centre in the presence of 
seminarians and scholars 
from the Islamic Seminary and 
 was presented by Ayatollah 
Abolqasem Alidoust.
During this meeting, the member 
of the Society of Seminary 
Teachers of Qom presented a 
 warning about the importance of 
awareness among the university 
students and seminarians  in 
regard to some of the fabricated 
sects. 
Referring to the presence of some 
of these sects in Iraq in regard to 
the ongoing Arba’in  pilgrimage, 
he stated that Iraq as prone to 
the activities of false irfan or 
mysticism and  added, “Perhaps, 
the alternative religions that exist 
in this country are the basis for 
the  attraction of these individuals 
toward false irfan.”  
Ayatollah Alidoust further 
emphasized the four main 
elements of Iran – the Quran, 
the  narrations, rationality 
and jurisprudence, saying, 
“Major individuals such as 

Imam Khomeyni  and Allamah 
Tabatabai, by underpinning the 
jurisprudential thought and 
using the guidance of  these four 
elements, have never claimed 
such issues as ‘unveiling and 
witnessing’ and  meeting the 
Imam of the Time [Imam al-
Mahdi].” 
His Eminence has declared the 
desecration of reason as an 
unpardonable sin and stated, 
“In  this regard, “Basically, the 
greatest reverence in religion 
has been expressed in relation to 
 reason. Thus, because reason is 
also considered as the criterion 
of religion, many popular 
 tendencies and preferences 
prevent these sorts of false 
sects.”  
Referring to one of the verses 
of the Quran, he described the 

creation of [false] religions as 
 a great danger and added, 
“Throughout history, uneducated 
people were constantly at the 
 head of a series of some groups 
and movements to misuse their 
beliefs and ignorance to  lay the 
groundwork for sedition and 
create misguidance in society 
and a typical example of  this is 
Wahhabism and Sufism.” 
In the discussion of the basis of 
the attention of the narrations to 
the discussion of  jurisprudence 
in its particular sense, 
Ayatollah Alidoust said, “Even 
groups such as the  exegetists 
considered philosophers and 
theologians out of this range and 
emphasized the  confrontation 
and contradiction of 
jurisprudence and many mystical  
tendencies.” 

The Arba’in 
epic has 
frightened the 
enemies

Iran min. 
lauds health 
achievements in 
past 40 years

The teacher in the Islamic 
Seminary of Qom has warned 
about the activity of deviant 
 sects and religions during 
the Arba’in pilgrimage in Iraq 
and described the creation 
of deviant  sects as “a great 
danger.” 

 Pakistani media and analysts in their reports 
and articles have expressed serious concern 
over the mysterious killing of prominent 
Saudi journalist Jamal Khashoggi at the Saudi 
consulate in Istanbul.
Earlier Pakistan had welcomed the contacts 
between King Salman bin Abdulaziz and 
President Recep Tayyip Erdogan and their 
desire to continue to work together to address 
the Jamal Khashoggi issue. 
“We welcome the steps taken by the Kingdom 
of Saudi Arabia and Turkey to address this 

issue. Disclosing facts to the public and 
bringing those responsible to justice is 
important in this regard,” foreign ministry 
statement said. 
However, according to some media reports, 
the Human Rights Commission of Pakistan 
(HRCP) expressed dissatisfaction over 
Pakistan government’s stance over the 
murder of Saudi journalist.
Leading English news daily ‘Dawn’ in its 
editorial said the accounts doing the rounds 
of senior Saudi journalist Jamal Khashoggi’s 

murder in the kingdom’s consulate in 
Istanbul are chilling.“While authoritarian 
governments the world over have no 
qualms about killing dissidents — including 
journalists — the details swirling around Mr 
Khashoggi are reminiscent of the dark ages,” 
it said.Defense analyst Talat Masood in his 
article published in the ‘Express Tribune’ 
said the recent unfortunate event in the 
Saudi embassy in Turkey in which the Saudi 
journalist Khashoggi was murdered shook the 
conscience of the world and will continue to be 

t h e 
focus of media for a 

long time. 
“More significantly, it raised a broader 
question of the rule of law, state of human 
rights, stage of democratic evolution,” he said.

Pak media, experts concerned over Saudi journalist killing

report
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PPP member urges Pakistan to free Iranian 
border guards
A senior member of Pakistan's People Party (PPP) called on the country's government to 
spare no efforts in setting free the Iranian border guards that were abducted earlier this 
month.Speaking to the Islamic Republic News Agency (IRNA) on Friday, Qamar Zaman 
Kaira highlighted the insecurity and instability in Pakistan's Baluchistan Province that is 
neighboring Iran's southeastern parts, and said that a number of Pakistani forces had also 
been kidnapped by the terrorist groups in the past.The border guards were kidnapped on 
October 15 in Mirjaveh in Iran's Sistan and Baluchestan Province. The terrorist group calling 
itself Jaish ul-Adl has claimed the responsibility.Referring to the abduction of the Iranian 
border guards as a 'critical issue' in Tehran-Islamabad relations, he said, 'The Pakistani 
security forces and Army are trying to locate the hideout of Jaish ul-Adl in order to set the 
abducted guards free.'

Iran calls on sovereign states to comply with 
ICJ ruling
 Iran's permanent representative to the UN has called on the member states to refrain 
from helping the US to impose sanctions on Iran in compliance with the International 
Court of Justice's (ICJ) ruling.Gholam-Ali Khoshroo made the remarks at the UN 
General Assembly on Thursday in reference to the ICJ ruling (October 3) that stipulated 
the US has violated its obligations through re-imposing sanctions on Iran.
The International Court of Justice is the main judicial body of the United Nations that 
settles the disputes among member states according to the international law and gives 
advisory information on queries referred to it from the UN and specialized agencies.
Khoshroo also noted that Washington's unilateral withdrawal from the nuclear deal 
is in violation of the UN Security Council resolutions.

“Perhaps, the 
alternative 
religions that exist 
in this country 
are the basis for 
the  attraction of 
these individuals 
toward false 
irfan.”  

Moscow: US 
behavior in Syria 
“occupation”
 Russian Foreign Ministry 
spokeswoman Maria 
Zakharova said that 
her country considers 
Washington’s actions in Syria 
as “occupation”.
“In northeastern and 
southern areas of Syria as 
well as in al-Tanf, there 
is a de facto unconvincing 

occupation by US forces of 
the territory of the sovereign 
Syrian state,” Sputnik news 
agency quoted Zakharova 
as speaking at a press 
conference on Thursday.
The spokeswoman added 
that the terrorists who had 
found a “safe haven in the 
55-kilometer exclusive zone,” 
established by the US, are 
blackmailing civilians who 
want to leave the area and 
forcing them to pay money.
Earlier this month, the 

Russian Foreign Ministry 
stressed the need to end the 
illegitimate presence of the 
US troops in al-Tanf area and 
close al-Rukban Camp which 
is mainly used to train and 
harbor terrorists.
In the same context, Syria has 
repeatedly announced that 
the military presence of the 
US or any other foreign forces 
on its territories without the 
government’s approval is 
an act of aggression against 
the Syrian sovereignty and a 

flagrant violation of the UN’s 
Charter and principles.
On the other hand, Zakharova 
expressed Moscow’s 
readiness to constructively 
cooperate with Staffan de 
Mistura’s successor, adding 
that “the candidacy of the 
new special envoy must be 
acceptable for the authorities 
of the Syrian Arab Republic 
as it is envisaged by the 
fundamental principles of 
UN mediation”.



Rial Devaluation Lifts Iran’s 
Trade Balance

Youngism; policy of Isfahan 
municipality
"The average age of the senior municipal leaders has 
become younger by 1.5 years," the mayor of Isfahan 
twitted.
"Forming the Youth Advisory Council is the 
other carried out measures regarding youngist 
and transformation, with the purpose of training 
the future managers and enjoying their genius and 
creativity to manage the city," Ghodratollah Nowrouzi 
twitted.

Grand Ayatollah 
Seyyed Musa Shobeyri-
Zanjani referred to the 
Arba’in  pilgrimage 
to the Holy Shrine 
of Imam al-Husayn 
in the Iraqi city of 
Karbala and said, “The 
 Arba’in pilgrimage 
is the propagation 
of shari’ah and 
the propagation 
of  wilayah. The 
enemies, oppressors 
and these Takfiri 
groups are afraid 
of this  power.” The 
prominent teacher in 
the Islamic Seminary 
of Qom added, “This 
pilgrimage is a sign 
of  the greatness of 
Shi’ism and I wish that 
my physical fitness was 
strong enough...

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:55:24  
Noon call to prayer : 
11:47:12   
Evening call to prayer: 
17:35:35  

High: 20 ° c
Low: 9 ° c
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A senior Uzbek official announced on 
Wednesday that connecting Uzbekistan to 
Chabahar Port, in Southeastern Iran, will play 
a big role for Tashkent to promote transit of 
goods and will lead to economic growth both for 
Uzbekistan and Iran.
Deputy Managing Director of Uzbekistan 
Railway Sagdullaev Fazlitdin Fatkhullaevich 
said that the long track has a great capacity 
in transportation of goods from the north to 
south of Iran, where it meets Chabahar Port – a 
strategic hub connecting Iran to free waters and 
Indian Ocean.
Upon completion, the project will lead to the 
promotion of trades and boosting economic 
relations between the two countries, he added.
Fatkhullaevich noted that Iran has a significant 
share in Uzbekistan's market, and said, 
"Tashkent is looking forward to connect to the 
free waters via Iranian routes and Chabahar 
Port."
He expressed hope that the Chabahar-Zahedan 
railroad project will become operational in near 
future, and said the rawill play help linking the 
Central Asian countries to free waters.
Chabahar-Zahedan Railroad is envisaged to 
facilitate the transport of goods from India to 

the landlocked countries of the Commonwealth 
of Independent States as well as Afghanistan.
The official also urged the necessity of boosting 
trilateral cooperation between Iran, Uzbekistan 
and Afghanistan to link via extension of the 
Termez–Hairatan railway which connects 
Uzbekistan to Mazar-e-Sharif in Afghanistan. 
The railway is expected to create a reliable, 
safe, and sustainable transport link between 
Afghanistan and its neighboring countries to 
increase regional cooperation and trade.
Chabahar port, located in Southeastern Iran 
and North of Oman Sea, allows India to access 
Afghanistan through the sea.
Last year, India sent two cargos of wheat to 
Afghanistan through Chabahar to expand 
international shipments before completing the 
port construction.
Chabahar port will also provide access to four 
cities in Afghanistan to India.
The first phase of the port was inaugurated on 
December 2017, with the Iranian President 
Hassan Rouhani and representatives from 
India and other regional countries attending the 
ceremony.Chabahar port will be a turning-point 
in Iran-India ties, since the port will reduce 
transport costs and time for India to a third.

 Russian Health Minister Veronika Skvortsova 
has called for closer cooperation with Iran on 
production of vaccines, given the country's 
valuable experience in pharmaceutical 
industry.
She made the remarks on Friday in a meeting 
with Iranian Health Minister Hassan 
Ghazizadeh Hashemi on the sideline of the 
Global Conference on Primary Health Car in 
Astana, Kazakhstan.
Skvortsova also touched upon President Putin’s 
order for reducing import of medicines by 
2019, adding that Iran-Russia joint committees 
should be swifter in materializing agreements 

of the health sector.
Iranian Health Minister, for his part, highlighted 
the need to boost bilateral cooperation with 
Russia in different fields of the health sector.
Hashemi also invited his Russian 
counterpart to visit Iran and 
further discuss ways to enhance  
ties.
The two-day Global Conference on Primary 
Health Care is co-hosted by the government 
of Kazakhstan, WHO, and UNICEF, and will 
wrap up today. Health ministers from 194 
countries across the globe are taking part in the  
event. 

 The joint meeting of the special force task of 

organizing the urban municipal unions will 

be held in the guesthouse of Isfahan mu-

nicipality today.
The municipalities of Mashhad, Tabriz, Karaj, Shiraz, 
Ahvaz, Qom, Orumieh, Zahedan, Khorramabad, 
Hamedan, Rasht, Kermanshah, Ghazvin, Sari, 
Birjand, Isfahan, and Tehran are present in the force 
tasks that are going to be held today.
It is supposed to pursue the activities of the 
municipality regarding the previous acts of the 
cabinet about the fruit and agricultural products 
markets and the way of implementing the code of 
organizing the urban illicit business authorized by 
the cabinet, and to investigate the primary draft 
of identifying the jobs and annoying trades in the 

joint meeting of the special force task of organizing 
the urban municipal unions, jobs, and activities of 
the municipalities across the country and special 
force task of managing the supply of the agricultural 
products and basic consumption needs of the 
municipalities.

"The cultural centers affiliated to Is-

fahan municipality have fulfilled 

the two determined purposes of the 

entrepreneurship and culture-building prac-

tices successfully," the head of Cultural, and 

Sports Commission of Isfahan Islamic City 

Council said.

"When we are talking about a child, 
teenager, or a senior-friendly city, it 
means that the health of citizens is of great 
importance, therefore, we try to encourage 
people to thinking more about their health," 
Farideh Roshan said.

"In the past, the municipality only tried to 
follow the service approaches, but now, the 
policies of the municipality has changed 
and turned into a cultural-social one. It is 
expected that the urban management seeks 
for the promotion and culture-building 
practices toward the health of the city and 
citizens," she said.
"The urban projects, such as development 
and service projects, should have livability 
approach and be suitable for citizens' lives, 
and special attention should be paid to the 
environmental issues and people's health as 
well," she continued.
Emphasizing on this fact that we should 
provide a healthy, safe, and peaceful city 
for citizens, she added, "Developing the 
health culture has always been one of the 
prominent purposes that has fulfilled 
with the support of the deputy mayor 
for culture, social deputy of the cultural-
social organization of the municipality and 
the head of health culture development 
department of Isfahan municipality."

Official: Uzbekistan Deems as Important 
Connecting to Chabahar Port via Railroad

Russia calls for increased coop. with Iran in 
vaccine production

Isfahan hosts special force task of 
organizing municipal jobs

 Training workshops in cultural 
centers to be standardized
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