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قیمت  500تومان
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وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات شناســایی اپراتورهای واســطی
که اقدام به برقــراری تماس بین المللی با مشــترکان و قطع ســریع آن
می کنند را در دستور کار قرار داده زیرا به روش جدید کالهبرداری و تحمیل
هزینه به دارندگان تلفن همراه تبدیل شده است.
روز گذشته شــرکت ارتباطات ســیار ایران (همراه اول) در اطالعیه ای به
انجام تماس های مشکوک با سرشماره های بین المللی اشاره کرد و از مشترکان
خواست از پاسخگویی به این تماس ها که هزینه های زیادی به آنها تحمیل می کند،
خودداری کنند... .

ISFAHAN
NEWS

ِخــــبــــر
ایرنا

اصفهان یکی از
نقاط ارزان ،برای
حاشیهنشینی
نایب رییس کمیسیون فرهنگی
و اجتماعی شورای اسالمی شهر
اصفهان گفت  :این کالنشهر برای
حاشــیه نشــینی از ارزان ترین
مناطق کشور به شمار می رود که
هر مهاجری را برای حضور در این
شهر ترغیب می کند.
کوروش محمدی افزود  :رسیدگی
وپرداختنبهمقولهحاشیهنشینی
به عنوان پدیده ای جدید در کنار
کالنشــهرها ،نیازمند سازمان و
متولی خاص ،نیروهایی متخصص
و کارشناسان مرتبط با این حوزه
است.
وی تاکید کرد :اســتفاده از افراد
غیرمتخصص و غیر کارشــناس
برای حل مشکالت مناطق محروم
حاشیه نشــین باعث شود که نه
تنها گام موثری در این راه برداشته
نشود بلکه تصمیمات عجوالنه و
لحظه ای مشکالت آنها را فراگیرتر
ووسیعترمیکند؛حاشیهنشینی
از طرف جامعه و از سوی فرآیندها
به شهر تحمیل می شود و تعلق
فرهنگی ...

آنفلوانزای پرندگان ،چالش جدی صنعت مرغداری در فصل پاییز؛

سوغاتپرخسارتپرندگانمهاجر

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به ورود خسارت ۴۸میلیارد تومانی این بیماری به صنعت طیور استان ،میگوید :باوجود هشدارهای الزم به همه واحدهای پرورش طیور ،اتحادیهها
و تعاونیهای مرتبط درباره این بیماری اما مسائلی همچون رعایت نکردن معیارهای بهداشتی و نداشتن خود مراقبتی باعث شیوع این بیماری میشود.

در دیدار علیاصغر مونسان با آیت ا ...مظاهری مطرح شد؛

ادامه در صفحه 2
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علیاصغر مونسان ،معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری ،با مرجع عالی قدر حضرت آیتا...
العظمی مظاهری«مدظلهالعالی» دیدار کرد.

باعنایتبهمنافع
کمنظیرصنعت
گردشگری ،چه در
زمینههایتوسعه
وگسترشفرهنگ
اسالمی و ایرانی و
چه در زمینههای
اقتصادی و جلب
منابع مالی ،باید
فکر ،برنامهریزی و
اقدام الزم در زمینه
رونق این صنعت
صورت پذیرد.

ISFAHAN
NEWS
گـــزارش
ایمنا

به گزارش پایگاه اطالع رســانی آیتا...
العظمی مظاهری ،این مرجع عالی قدر
در این دیدار بــا تاکید بر ضرورت حفظ
میراث فرهنگی و رونق صنایع دســتی،
از صنعت گردشــگری به عنوان یکی از

ابزارهای بسیار مهم فرهنگی و اقتصادی
یاد کرده و افزودند :در کشور ایران با توجه
به منابع طبیعی و آثار تاریخی و میراث
فرهنگــی ،زمینه الزم برای گســترش
صنعت گردشــگری فراهم اســت ،اما

رییس ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن انقالب اصفهان:

نقل قول

تعمیرات  ۱۲هزار واحد مسکونی و تجاری در سرپل ذهاب به اتمام می رسد

رییس ستاد معین بازسازی بنیاد مســکن انقالب اسالمی اصفهان گفت:
بازسازی و مقاوم سازی  ۱۲هزار واحد مسکونی و تجاری در منطقه زلزله زده
سرپل ذهاب تا سالروز زلزله کرمانشاه به پایان می رسد.
حمید دیمویی اظهار داشت :پرونده  ۸۰۰واحد مسکونی در سرپل ذهاب
که نیاز به مقاوم سازی دارد ،تشکیل و به مشاور به منظور تهیه طرح ارجاع
شده اســت که  ۵۰۴واحد مقاوم سازی مربوط به مجتمع مسکونی شهید
شیرودی بوده و مابقی توسط دانشگاه تهران و خواجه نصیرالدین طوسی
تهیه و عملیات مقاوم سازی انجام شده است.
وی بیان داشت :این بازســازی از نظر زمان و کیفیت موفق ترین بازسازی
بوده و امید اســت تا آخر دی ماه  ۱۳۹۷در سطح شهر مقاوم سازی تعداد
 ۱۰۰واحد اتمام یابد.
رییس ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان اعالم کرد:
کل واحدهای تعمیری شهر سرپل ذهاب  ۱۲هزار واحد مسکونی و تجاری
است که اکنون شاهد بهرهبرداری بیش از  ۹۵درصدی است و انتظار داریم
در سالروز زلزله پس از ۱۲ماه عملیات تعمیر ۱۲هزارمین واحد آسیب دیده
به پایان برسد.

وی در خصوص شــروع عملیات مقاوم سازی بیان داشت :عملیاتی شامل
تقویت سازه ،فونداسیون ،پله ها ،سقف ها ،ایجاد دیواربرشی جدید و تقویت
دیوار برشی و تقویت ستون ها با استفاده از سیستم  FRPدر دستور کار قرار
گرفت.
دیمویی به زمان بهره برداری پروژه ادامه داد :امید است مقاوم سازی پروژه
آخر آذرماه ســال جاری تمام و کل پروژه در نیمه اول سال  ۱۳۹۸به بهره
برداری برسد.
وی با توجه به حجم کاری و متراژ عملیات پروژه  ۵۷۶واحدی مسکن مهر
شهید شیرودی افزود :با توجه به مساحت  ۵۵هزار متر مربعی این پروژه در
 ۲۱بلوک ،بزرگترین پروژه مقاوم سازی در کشور در منطقه زلزله زده سرپل
ذهاب در حال اجرا است.
رییس ستاد معین بازسازی بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان اصفهان
گفت :بعد از سه الی چهار ماه بررسی و آسیب شناسی ۲۱،بلوک به تعداد۵۰۴
واحد دچار آسیب مقاوم سازی و سه بلوک به تعداد  ۷۲واحد دچار آسیب
شدید سازه ای با نوع احداثی شده بود.

نگاه ها به سوی شورای عالی کار؛

دریافتی ۹۰درصدکارگران
کمترازسهمیلیونتومان
است

در حالی که به گفته نماینده کارگران در شورای
عالی کار ،دستمزد ماهیانه  ۹۰درصد کارگران
کمتر از سه میلیون تومان است،جبران قدرت
خرید نخستین مطالبه نمایندگان آنها از وزیر
کار خواهد بود.
دوران حدود  ۸۰روزه محسنی بندپی به عنوان
سرپرســت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
با دوران حســاس برای جامعه کارگری پیوند
خورد .دورانی که با تشدید نوسانات اقتصادی و
درخواست جامعه کارگری برای ترمیم دستمزد
و جبران قدرت خرید از دست رفته این قشر از
جامعه همزمان شد... .
بازار طال و سکه  97/7/30ساعت 15:05

چری
تیگو  4یا ام وی ام X55؛

یک چینی تازه وارد در راه
بازار ایران

چند روز قبل حضور
گـــزارش
یــک کــراس اوور
دیجیاتو
کوچک با پوشــش
استتاریدرخیابانهایکشورخبرسازشد.
با توجه به شرایط موجود قابل پیش بینی
بود که این کراس اوور اهل پر جمعیت ترین
کشور جهان باشد .با کمی دقت در فرم اتاق
والمانهایبدنههم،میشدشباهتهاییرا
بینمیهمانجدیدومحصوالتبرندامویام
( )MVMبه ویژه  X22پیدا کرد.
اندکی پس از گمانه زنی ها ،باالخره مدیران خودرو
واکنش نشان داده و با انتشــار بیانیه ای ،رسما
پذیرفت که مدل مورد بحث متعلق به این شرکت
بوده و به منظور پشت ســر گذاشتن تست های
جاده ای وارد کشور شده است .البته این شرکت
درباره جزییات کراس اوور جدید خود حرفی به
میان نیاورده و کماکان دوســت دارد که اســرار
مربوط به آن سربسته باقی بمانند.
با توجه به همــکاری مدیران خــودرو و چری،
بســیاری از عالقه مندان این خودرو را در واقع
تیگو  4می دانستند .اما در این بین تفاوت های
جزئی در نمای روبرو  -بــه خصوص چراغ های
اصلی و شکل سپر  -باعث به وجود آمدن شک و
تردیدهایی می شد.
با این حال اخیرا چند ســایت روســی و چینی

تصاویری از
نسخه فیس لیفت چری تیگو 4را منتشر کرده اند
که با مدل استتار یافته مدیران خودرو تا حد بسیار
زیادی تطابق داشته و می توان با احتمال قریب به
یقین نتیجه گرفت که محصول جدید این شرکت
برای مشتریان ایرانی همان تیگو 4است.
تیگو 4که بسته به بازار با نام تیگو 5Xنیز شناخته
می شود ،نسخه تولیدی کانســپت بتای چری
است که در سال 2014معرفی شد .این کراس اوور
کوچک ،از نیمه دوم سال گذشته راهی نمایندگی
های چری در سرزمین مادری شده و قرار است
در چند کشور مختلف از جمله روسیه به فروش
می رسد.
مساله عجیب درباره تیگو  4یا  5Xاینکه تنها پس
از یک ســال از زمان تولید این خودرو ،چینی ها
تصمیم به ارایه نسخه فیس لیفت کرده اند؛ اقدامی
که در نوع خود بسیار غیرمنتظره بوده و مشابه آن
در صنعت خودروی جهان نادر است.
یکی از دالیل این کار به شــکل چراغ های اصلی
و چهره نه چندان زیبای تیگــو  4در نمای جلو
نسبت داده شده است .استقبال ضعیف مشتریان
چینی از این کراس اوور هم می تواند تاییدی بر
نامناسب بودن نمای ظاهری آن باشد .بد نیست
اشاره کنیم بین ژانویه و آگوست امسال 40,608
دستگاه چری تیگو  4فروخته شده که در مقایسه
با فروش  250,507دستگاه بائوجون  510بسیار
کمتر است.
برخالف مدل اصلی ،نســخه فیس لیفت چری
تیگو 4یا 5Xاز طراحی به مراتب زیباتری برخوردار
بوده و کامال جذاب تر احساس می شود .در نمای
روبرو این خودرو اکنون شباهت زیادی با تیگو  2یا
همان  X22پیدا کرده است.
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قیمت سکه

قیمت
فروش

قیمت قبلی

سکه طرح
قدیم

4,200,000

4,551,000

سکه طرح
جدید

4,256,000

5,041,000

نیم سکه

2,160,000

2,521,000

ربع سکه

1,160,000

1,441,000

سکه گرمی

670,000

701,000

یک مثقال
طالی  17عیار

1,910,000

2,118,000

یک گرم طالی
 18عیار

42410

488,940

یک گرم طالی
 19عیار

465,380

516,060

یک گرم طالی
 24عیار

541,760

651,920

خودرو

توسعهگردشگریموجبرونقاقتصادوخنثیسازیتحریمهامیشود

متاســفانه ،به صنعت گردشگری توجه
کافی نشده است.
ایشــان خاطر نشــان کردند :با عنایت
به منافع کمنظیر صنعت گردشــگری،
چه در زمینههای توســعه و گســترش
فرهنــگ اســامی و ایرانــی و چه در
زمینههای اقتصــادی و جلــب منابع
مالی ،باید فکــر ،برنامهریــزی و اقدام
الزم در زمینه رونق این صنعت صورت
پذیرد.
آیتا ...مظاهری با بیــان اینکه امروزه
صنعت گردشــگری ،از نظر اقتصادی،
رقیب صنایع و کارخانههای بزرگ است،
تاکید کردند :قائل شدن اهمیت شایسته
به گردشــگری میتوانــد موجب رونق
اقتصاد کشــور و همچنین خنثیسازی
تحریمهای اقتصادی دشــمنان شود؛
چنانکه میتواند ظرفیت مناسبی برای
بیان حقایــق و معرفی تمدن اســام و
ایران و نیز مذهب تشــیع بــه جهانیان
باشد.
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در کنار نمای روبرو ،در طراحی قســمت های
دیگری مثل ســپرها و چراغ هــای عقب نیز
بازنگری شده اســت .همچنین لبه گلگیرها و
رکاب جانبی اکنون به رنگ مشکی هستند.
هنوز مشخص نیست که تغییرات ظاهری تیگو
 4با نظارت مدیر طراحی جدید چری یعنی آقای
کوین رایس انجام شده یا خیر .این طراح برجسته
که سابقه حضور در کمپانی های مطرحی مثل
مزدا و ب ام و را در کارنامه دارد ،اخیرا به شرکت
چری نقل مکان کرده است.
دامنه تغییرات به داخل کابین نیز کشیده شده
و اکنون شاهد به کارگیری فرمانی جدید ،دسته
دنده شــکیل تر و دکمه هایی متفاوت در اطراف
آن هستیم .در این بخش شکل کنسول مرکزی
هم نسبت به قبل تغییراتی را به خود دیده است.
قبل از ارایه نســخه فیس لیفت ،چری تیگو  5با
موتورهای  1.5لیتری توربو به قدرت  144اسب
بخار و دو لیتری تنفس طبیعی با  120اسب بخار
قدرت به فروش می رسید .وظیفه انتقال قدرت
را نیز گیربکس های  6سرعته دستی CVT ،یا
خودکار دو کالچه بر عهده داشتند.
اما به گفته یکی از سایت های روسی ،ظاهرا نسخه
فیس لیفت نیروی خود را از یک موتور  1.5لیتری
تنفس طبیعی دریافت می کند .این موتور 116
اسب بخار قدرت داشــته و چرخ های جلو را به
حرکت در میاورد .متاســفانه درباره گیربکس یا
گیربکس هایی که چری برای نسخه فیس لیفت
تیگو  4در نظر گرفته ،اطالعاتی در دست نیست،
اما به احتمال زیاد یکی از موارد یاد شده با موتور
 1.5لیتری همکاری می کند.
برخی تصمیم چری در کنار گذاشتن موتورهای
قوی تر را اقدامــی در راســتای کاهش هزینه
تمام شــده تلقی نموده و پیش بینــی کرده اند
که با تغییــرات ظاهری و فنی صــورت گرفته،
تیگــو  4با اســتقبال خوبــی در چیــن روبرو
خواهد شد.
پیش از معرفی نسخه فیس لیفت ،تیگو  4دارای
ویژگی هایــی مثل چراغ های خودکار ،ســقف
پانورامیک و ریل سقفی بود .در داخل کابین هم
فرمان با پوشش چرمی ،قطعات تزئینی نقره ای
و صندلی های اســپرت از ویژگی های قابل ذکر
بودند.
از امکانات و تجهیزات ایمنی تیگو  4قبل از فیس
لیفت می توان به مواردی مثل سیســتم ESP
ساخت بوش ،سیستم کمک به شروع حرکت در
سرباالیی ها ،سنسور پارک ،سیستم کنترل فشار
باد الستیک ها ،سازه مستحکم در بخش کابین،
ایربگ های جلو ،جانبی و پرده ای ساخت شرکت
سوئدی  Autolivاشاره کرد.
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اصفهان یکی از نقاط
ارزان ،برای
حاشیهنشینی
ادامه از صفحه یک:
 ...به این منطقه برای شخص حاشیه
نشین چندان مهم نیست.
وی خاطرنشان کرد  :غوغا ساالری
شهری و تجمل گرایی از نمودهای
جوامع کنونی و شهرهای ما به شمار
می رود و بسیاری را از شهرهای دور
افتاده به این شهر می کشاند تا یک
زندگی خوب را آغاز کنــد ،اما این
سراب ،آینده ای روشــن برای فرد
مهاجر ندارد.
محمدی افزود  :کودکان کار ،تکدی
گری ،فحشــا ،اعتیاد ،طالق و دیگر
آســیب های اجتماعی از معضالت
مراکز حاشیه ای به شمار می رود و
به طور کلی سوء مدیریت ها و عدم
ارائه امکانات مساوی و رعایت نشدن
عدالت توزیعــی ،معضالت مناطق
کم برخوردار حاشــیه ای را بیشتر
می کند.
این پژوهشگر تصریح کرد  :مدیران
شهری نباید فقط به نقاط مرکزی و
بافت تاریخی و گردشگری شهرها
توجه کنند و باید محوریت کار خود
را برای ســاماندهی عدالت توزیعی
از شــرق و غرب و جنوب و شــمال
شهر و به یک میزان معطوف کنند؛
تصمیمات ســلیقه ای در نهادهای
مختلف باعث افزایش آسیب ها و نگاه
غیر انسانی به مناطق محروم حاشیه
نشین شهر نیز خواهد شد.
وی با اشــاره به حاشــیه نشــینی
فرهنگی افزود  :در کالنشهر اصفهان
بالغ بر  500هزار نفر از شــهروندان
کمتر تعلق خاطری به شهر دارند و
پهنه هایی که به شهر اضافه می شود
تنها درآمد زایی را برای شهرداری به
ارمغان می آورد و خدمات فرهنگی
و اجتماعــی در ایــن مناطق رنگ
می بازد.
عضوشورایشهراصفهانخاطرنشان
کرد :نــوع مدیریــت و اجتماع ما
ایجادکننده حاشیه نشینی است و
درجه بندی مناطق حاشیه نشین
می توانــد توزیع امکانــات را بهتر
کند ؛ نگرش و تفکر منفی از ســوی
مدیران و مردم به نوعی این بخش از
شهرها را از دیگر مناطق شهری جدا
می کند و گاهی حتی باعث می شود
این مناطق را به فراموشی بسپاریم و
بهیادمیبریمکهحاشیهنشینهانیز
مانند سایر شهروندان نیازمند توجه
هستند و نباید طردشان کرد.
محمدی برخــورداری یک خطه از
شــهروند فرهنگی و جامعه پذیر را
ضروری خواند و گفت  :ما باید چنین
شــهروندانی برای زندگی و جوامع
کنونی تربیت کنیم که نقش آفرینی
در بستر جامعه در آنها نهادینه شود.
رییس انجمن آســیب شناســی
اجتماعــی ایــران اضافــه کــرد:
آســیب های اجتماعی روابط چند
ســویه با هم دارند و به همین دلیل
راه حل های جامع نگر برای آنها چاره
ساز خواهد بود.
ایــن آســیب شــناس اجتماعی
به لــزوم برنامــه ریــزی و طراحی
برنامه های کاربردی اشــاره کرد و
افزود :هم اکنون شش منطقه حاشیه
نشین با  400منطقه بحرانی از این
حیث در اصفهان وجود دارد و چنانچه
برنامه درستی نداشته باشیم ظرف
چند سال آینده این مناطق به شدت
افزایش پیدا می کند .نایب رییس
کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت
 :اعتیاد طالق فحشا و دیگر آسیب ها
از جمله مواردی است که در مناطق
محروم و حاشیه نشین بیش از سایر
مناطق مشاهده میشود و متاسفانه
نگاه غیرانسانی به آنان زمینه افزایش
این آسیب ها را افزایش می دهد.

رشد ۴۰درصدی پرداخت عوارض خودرو

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان از استقبال شهروندان نسبت به پرداخت عوارض خودرو در
تابستان سال جاری خبر داد و گفت :به دنبال ارائه بسته تشویقی عوارض خودرو در سال جاری ،پرداخت
این نوع عوارض  ۴۰درصد افزایش داشته است.
مهدی زارعی اظهارکرد :شهرداری اصفهان به منظور ترغیب شهروندان در جهت پرداخت به موقع عوارض
خودرو ،اقدام به ارائه بسته تشویقی کرد که خوشبختانه مورد استقبال مردم قرار گرفت؛ در این بسته برای
شهروندانی که در دوره سه ماهه تابستان نسبت به پرداخت عوارض خودرو اقدام کردند ،هدایایی در قالب شارژ
اصفهان کارت در نظر گرفته شد .وی با بیان اینکه میزان وصولی این ردیف درآمدی نسبت به دوره مشابه سال قبل
بیش از ۲۰درصد رشد ریالی نشان داده است ،تصریح کرد :آنچه که بیشتر موجب خرسندی شهرداری اصفهان شد ،افزایش
مشارکت تعداد پرداختکنندگان عوارض خودرو است که در دوره تابستان به طور متوسط رشد باالی ۴۰درصد نسبت به دوره مشابه
را نشان داد .رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان همچنین از رشد  ۶۰درصدی تعداد پرداخت کنندگان در شهریورماه نسبت به دوره
مشابه خبر داد و خصوص امکان تمدید طرح یا ارائه طرح مشابه در سالجاری گفت :در حال حاضر چنین موضوعی در دستور کار مدیریت امور
درآمد شهرداری اصفهان قرار ندارد و احتمال مطرح شدن آن نیز بعید خواهد بود.

مطالبهاصلیمردماستانتامینآبورفعخشکسالیاست

مشاور عالی اســتاندار اصفهان گفت :عمده مطالبه مردم اقصی نقاط اســتان تامین آب و برطرف شدن
خشکسالی است و در این راستا دولت پیشنهاد اجرایی کردن بحث سازگاری با کم آبی به جای مقابله با
خشکسالی را برای الگوبرداری به استان های کشور ابالغ کرد.
به گزارش استانداری اصفهان ،قربانعلی قائمی ،در نشست روسا و اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستاهای
استان که به منظور هم اندیشی در خصوص مسائل اجتماعی این منطقه و مشکالت ناشی از کم آبی و بررسی
طرح های اجرایی استانداری اصفهان برای مقابله با این چالش برگزار شد ،اظهار کرد :عمده مطالبه مردم اقصی
نقاط استان تامین آب و برطرف شدن خشکسالی است و در این راستا بیش از ۶۰درصد وقت استاندار اصفهان برای
بررسی و رسیدگی به این مشکل صرف می شود.
وی با بیان اینکه برخی به جای انجام وظائف ذاتی خود ،برای  ۳۴۰کیلومتر مسیر زاینده رود ،غیر کارشناسانه ابراز دلسوزی می کنند ،گفت:
اجرایی کردن بحث سازگاری با کم آبی به جای مقابله با خشکسالی یکی از اقدامات اســتانداری اصفهان بود که دولت این تصمیم را برای
الگوبرداری به استان های کشور ابالغ کرد .مشاور عالی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه مسائل مرتبط با آب به هم پیوسته است که نمی توان
بخشی از آن را رها کرد ،تصریح کرد :باید تمام بخش ها از جمله صنعت ،کشاورزی و مصارف خانگی ،خود را با شرایط کم آبی سازگار کنند.

آنفلوانزای پرندگان ،چالش جدی صنعت مرغداری در فصل پاییز؛

سوغاتپرخسارتپرندگانمهاجر

گــزارش

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به ورود خسارت  ۴۸میلیارد تومانی این بیماری به صنعت طیور استان ،میگوید :باوجود هشدارهای الزم به همه واحدهای
پرورشطیور،اتحادیههاوتعاونیهایمرتبطدربارهاینبیماریامامسائلیهمچونرعایتنکردنمعیارهایبهداشتیونداشتنخودمراقبتیباعثشیوعاینبیماریمیشود.
حدود سه سال از خبرساز شدن ورود آنفلوانزای پرندگان به
مرغداریهای صنعتی کشور میگذرد البته قدمت این ویروس
که ارمغان پرندگان مهاجر است مربوط به این چند سال اخیر
نمی شود زیرا مرغهای بومی و روستایی تقریب ًا پاییز هرسال با
این بیماری مواجه می شوند.
مســاله مهم اما این اســت که ویروس آنفلوانزا با راه ابی به
مرغداریهای صنعتی خســارات فراوانی به بار آورده است،
شیوع این بیماری در سال های اخیر تاجایی پیشرفت که سال
گذشته از خسارت دو هزار میلیارد تومانی به این صنعت سخن
گفتهشد و بی شک بخشی از آن نیز قابل جبران نیست.
ایران؛ یکی از کشورهایی
اســت کــه در مســیر
مهاجرت پرنــدگان قرار
ISFAHAN
دارد بنابراین خطر ورود
 N E W Sعامل ویروس آنفلوانزای
گـــزارش
پرندگان به کشــور زیاد
ایمنا
اســت .این بیماری که با
ویروسی مشترک بین انسان و پرندگان
آغاز میشود خطر شیوعش هم در فصل
سرما با مهاجرت پرندگان آبزی افزایش
مییابد به دلیل ایجاد خســارتهای
سنگین اقتصادی در صنعت مرغداری
و قابلســرایت بودن آن به انســان ،در
کشورهای بسیاری موردتوجه و اهمیت
ویژه قرار گرفته است.
در مناع گوناگون برای تاریخچه و قدمت
بیماری آنفوالنزای مرغی اینطور آمده
که این بیماری حدود  ۱۳۰سال پیش
با عنــوان «طاعون مرغــی» در ایتالیا
دیدهشده و درهمان زمان موجب کشته
شدن تعداد بسیار زیادی از پرندگان نیز
شــد پساز آن تا به امروز ،آنفوالنزای
پرندگان در کشورهای مختلف جهان،
خسارات بسیار زیادی را بر جای گذاشته
و موجــب آلودگی میلیونهــا پرنده و
انسان و تلفات بسیاری شده است.
در کشــور ما نیز در سه ســال گذشته
بارها شاهد بروز عالئمی از این بیماری
بودهایم ،اکنون نیز بــا توجه به نزدیک
شدن به فصل ســرما به دلیل احتمال
شیوع این ویروس اغلب کارشناسان و
در این بین اما مشکالت
مسئوالن مربوطه نسبت به آن هشدار
اقتصادی بیش از مشکل
دادهاند.
دیگری خودنمایی
در همین ارتباط مدیرکل دامپزشکی
می کند که باعث ورود
اســتان اصفهان بیان میکنــد :درهر
خسارتهای فراوان
زمانی احتمال کشف یک کانون جدید
به فعاالن مرتبط با
از آنفلوانــزای پرندگان وجــود دارد و
این مشاغل میشود
نمی توان خبری از اینکه این کانونها
بهطوریکه پرندگان
بهکلی از بین رفتهاند ،اعالم کرد.
آلوده به این ویروس صد
به گفته شــهرام موحدی ایران یکی از
درصد تلف میشوند
کشورهای در مسیر مهاجرت پرندگان
و سازمان جهانی
در دنیاست بنابراین خطر ورود مجدد
بهداشت نیز به دنبال
عامل این بیماری به کشور زیاد است ،به
ریشهکنی این ویروس
همین علت مدیران و کارشناسان ضمن
تنها راه را معدومسازی
آموزش و آگاهی بخشــی تخصصی و
اعالم کرده است.
عمومی ،آمادگی کامل در صورت مواجه

با این بیماری را دارند.
مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان
خاطرنشان میکند :شاید امروز با کانون
آنفلوانزای پرندگان مواجه نباشیم ولی
هیچ پیشبینی بــرای روزهای آینده
نسبت به این موضوع نیست و با توجه
به شــرایط اقلیمی اصفهان که سازگار
با ویروس آنفلوانزا اســت ،درهر زمانی
حتی ماههای گرم سال امکان شیوع آن
وجود دارد.
وی با اشاره به ورود خسارت  ۴۸میلیارد
تومانی این بیماری بــه صنعت طیور
اســتان اصفهان ،میگویــد :باوجود
هشــدارهای الزم به همــه واحدهای
پرورش طیور ،اتحادیهها و تعاونیهای
مرتبط درباره این بیماری اما مســائلی
همچون رعایــت نکــردن معیارهای
بهداشتی و نداشتن خود مراقبتی باعث
شیوع این بیماری میشود.
دالیل شیوع آنفلوانزای مرغی
موحدی در رابطه با دالیل شیوع ویروس
آنفلوانزا بین پرندگان و در مرغداریها
بیــان میکنــد :ســاختار نادرســت
مرغداریها و مراکــز تولید مرغ بدون
مجوز ،کیفیت پایین آب در مرغداریها
و انتقال ویروس توسط تانکرهای حمل
آب از دالیل مهم برای گســترش این
بیماری بشمار میآید.
وی توضیح میدهد :به دلیل وارد شدن
آب در بیشتر واکسنها و مصرف آنها
بهصورت نوشیدنی ،کیفیت پایین آب
موجب کاهش اثرات واکسن میشود.
مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان
خاطرنشــان میکند :باوجود قوانین و
آییننامههای موجود نسبت به وظیفه
هر بخــش و دســتگاه درزمــان بروز
ویروس آنفلوانزای حــاد پرندگان ،اما
فقدان مشــارکت و حمایت از سازمان
دامپزشــکی در معدومسازی پرندگان
مبتال بــه این بیمــاری باعــث ایجاد

مشکالتی در این مسیر میشود.
در ادامه مدیرکل دامپزشــکی استان
اصفهان با تاکید بر ســاماندهی پرنده
فروشیها تاکید میکند :خریدوفروش
طیور زنده در محدوده شــهرها از دیگر
عوامل بسیار موثردر شیوع آنفلوانزای
پرندگان اســت و باوجودآنکــه بارها
مسئوالن و کارشناسان امور بهداشتی و
حتی دامپزشکی استان به شهروندان در
خصوص عوارض عرضه مرغ زنده در شهر
و اجتناب خرید گوشت سفید موردنیاز
از فروشــندگان مرغ زنده هشدارهای
فراوانی دادهاند امــا گویا تاثیر چندانی
نداشته و در برخی از نقاط شهر بهویژه در
شهرستانها اینگونه خریدوفروشها
انجام میگیرد.
تاکنون هیچ خسارتی بابت تلفات
مرغداریها پرداختنشده است
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان از آن دسته
بیماریهایی اســت که انواع مشکالت
بهداشــتی ،اجتماعی و اقتصــادی؛ از
بیکاری افراد فعال در این حرفه گرفته
تا خطــرات جانی که در تمــاس با این
پرندگان بیمار هست را به دنبال دارد.
در این بین اما مشکالت اقتصادی بیش
از مشکل دیگری خودنمایی می کند که
باعث ورود خسارتهای فراوان به فعاالن
مرتبط با این مشاغل میشود بهطوریکه
پرندگان آلوده به این ویروس صد درصد
تلف میشوند و سازمان جهانی بهداشت
نیز به دنبال ریشهکنی این ویروس تنها
راه را معدومسازی اعالم کرده است.
واضح است در استانی همچون اصفهان
با  ۲۳شهرستان ،یکهزار و  ۸۳۱روستا
که دارای دوهزار و  ۶۰۰واحد مرغداری
صنعتی ۱۷ ،کشــتارگاه طیــور و ۳۳
کشــتارگاه دام و بیش از  ۱۰هزار مرکز
بســتهبندی و فرآوردههای خام دامی
اســت این بیماری هر بار با بازگشــت
دوباره منجر به خســارتهای گزاف و

نگرانیهای فراوان میشود.
بنا بــه گفته بســیاری از مســئوالن
درصورتیکه دولت فکر اساسی نکند،
مطمئناً با افزایــش جمعیت مرغها در
فصل پاییز ،این صنعت با چالش جدی
روبهرو خواهد شد و حال سؤال این است
که آیا راهکاری برای ریشــهکن شدن
چنین معضلی وجود دارد؟ و آیا خسارت
این تلفات به مرغداران و دیگر فعاالن این
بخش پرداخت میشود؟
رییــس تعاونــی مرغــداران اصفهان
دراینبــاره میگویــد :تاکنــون هیچ
خســارتی بابت تلفــات مرغداریها
پرداختنشــده و اگر ادعایی نسبت به
این مســاله که غرامتی پرداخت شده،
کذب است.
به گفته اســداله بیدرام نبود حمایت از
سوی شبکههای بهداشتی باعث میشود
که ساالنه شــاهد زیانهای هنگفتی
در ایــن زمینه باشــیم درصورتیکه با
تشــخیص صحیح دامپزشک نسبت
به شروع بیماری و تزریق واکسنهای
باکیفیت به ایــن پرنــدگان در زمان
موردنیاز تا میزان زیادی از شیوع بیماری
کاسته میشود.
وی مــی افزایــد :متاســفانه آنفلوانزا
همچنان وجود دارد وبــه خصوص در
اصفهان بــه دلیل کویری بــودن ،این
ویروس بیشتر شایع است بهطوریکه
درهمه فصــول امکان شــیوع آن بین
پرندگان هست.
بیدرام یادآور میشــود :برای ریشهکن
کردن ویروس از کشور الزم است مانند
کشــورهایی چون تایوان وهنگ کنگ
کل پرندگان کشــور به مدت یک سال
معدوم شوند که این موضوع امکانناپذیر
است ،بهاینترتیب در شرایط فعلی فقط
میتوان با حمایتهای الزم از ســوی
مســئوالن وتوجه به بهداشت تا حدی
از پیشروی ویروس آنفلوانزا پیشگیری
کرد.

تاکیدمدیرعاملفوالدمبارکهبرمطالعهبیشتر
بازارهایداخلیوجهانیوتنوعمحصوالت
مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت شرکت ،پس از استماع
گزارش مدیران نواحی و بخش های مختلف شــرکت تصریح کرد :در
بازدید از خطوط تولید و مالقات حضوری با همکاران نواحی ،تعلق خاطر و
تعهدسازمانینزد تک تک آنهابهخوبی مشهودبود .اینکه کارکنان شرکت
بهکارخودوحلمسائلشرکتعالقهوتعصبدارندبسیارارزشمنداست؛
بنابرایــــن باید با ارتقـای سطـح رضایتمندی نیروی انسانی شرایطی
فراهم کنیم تا ایشان نیز با فراغ بال و تعهد بیشتر به تولید و ایجاد ارزش
افزوده اقتصادی برای کشور همت گمارند.
وی افزود :در گروه فوالد مبارکه دائما به بهره برداری رسیدن طرح های
توسعه و کسب موفقیتهای متعدد در عرصههای ملی و بینالمللی را
شاهد بودهایم؛ ازاین رو اذهان عمومی با آگاهی از عملکرد این شرکت باور
دارد که این شرکت پویا و زنده است .در اینجا وظیفه ما این است که این
پویایی را با توسعه و تنوع محصوالت و با مطالعه بیشتر بازارهای داخلی
و جهانی حفظ کنیم.
مهندس عظیمیان در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد :فوالد مبارکه
برای حضور مقتدرانهتر در بازارهای جهانی ،نه تنها خود را به حضور صرفا
سنتی محدود نکرده ،بلکه در تالش است با استفاده بیشتر از فناوری های
روز دنیا پویایی خود را بیش از هر زمان دیگر ارتقا دهد .به طور قطع ،در
ادامه این مسیر موفقیت آمیز ،با کمک هم برای تولید بیشتر و تکمیل
زنجیره تولید از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
وی با بیان اینکه باید آنقدر قوی باشیم که تحوالت جهانی و بازار هیچ تاثیر
منفی بر روند کار شرکت نداشته باشد ،افزود :باید شرکت را برای مواجهه
با هر شــرایطی آماده کنیم که این کار در سایه همکاری و هم اندیشی
همه کارکنان حاصل خواهد شد .در این خصوص باید با دقت و ظرافت،
موارد و موانع احتمالی را ارزیابی و آنها را از پیش رو برداریم و به خوبی این
مسئولیت خطیر را به سرانجام نیک برسانیم.

گــزارش

رییس هیئت مدیره پلی اکریل:

خطوطتولیداکریلیکفعالنشوددچار
روزمرگیمیشویم
رییسهیئتمدیرهشرکتپلیاکریلایرانبابیاناینکهاگرخطوطتولید
اکریلیک فعال نشود پلی اکریل نه تنها دچار روزمرگی می شود بلکه به
عقب بر می گردد ،گفت :از روزی که شروع کردیم به استفاده ۸۰درصدی
از ظرفیت تولید امیدوار بودیم و با این میزان تولید می توانیم یک سوم
نیار بازار را تامین کنیم.
محمدجواد پورسعیدی ظهر دیروز (دوشنبه) در نشستی خبری با بیان
اینکه به آینده امیدواریم ،اظهار کرد :بخشی از تعهدات دولت محقق شده
اگر این تعهدات به طور کامل محقق و بخشودگی جرائم انجام شود مبلغ
کالنی از دیون و مشکالت حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مسیر حل مشکالت هستیم و یکهزار و  ۶۰۰نفر از
کارکنان و کارگران به سرکار خود بازگشته و مشغول فعالیتند ،تصریح
کرد :پرداخت حقوق کارکنان و کارگران در دو ماه گذشته یک توفیق
بوده است ،اینکه بدهکار نباشیم به عنوان یک دستاورد بزرگ در زمان
حاضر تلقی می شود.
پورسعیدی گفت :باید بدهی ها را اولویت بندی کنیم اما نگاه ما این است
که به زودی با هر دو سه ماه پرداخت حقوق کارکنان و کارگران یکی از
معوقات آنها را پرداخت کنیم که در صورت تحقق برداشتن یک قدم بزرگ
در پرداخت معوقات محسوب می شود.
وی خاطر نشان کرد ۶۵۰:میلیارد تومان زیان انباشته شرکت از قبل بوده
و در آخرین گزارش مالی که بدست آمده در این دو ماه حدود ۱۰۰میلیارد
تومان به زیان انباشته پلی اکریل اضافه می شود.

خـــبــــر

 20میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزا به عشایر شهرضا پرداخت شد

خـــبــــر
ایرنا

رییس اداره امور عشایر شهرستان شهرضا از پرداخت  20میلیارد ریال
تسهیالت بانکی اشتغالزا در سالجاری به عشایر این منطقه خبر داد.

نورالدین سهرابی افزود :عشایر شهرضا موفق به ثبت 40طرح اشتغالزا در صندوق توسعه ملی
وام سامانه کارا شده و برای دریافت تسهیالت به بانک های عامل معرفی شدند.
وی ناتوانی شماری از عشایر در تامین ضامن مورد تایید بانک را از مشکالت دریافت تسهیالت
برای این قشر عنوان کرد و افزود :الزم است شرایط جذب تسهیالت برای عشایر تسهیل شود
و خود عشایر بتوانند ضامن یکدیگر برای دریافت تسهیالت شوند.
سهرابی گفت :همچنین امسال برای عشایر  960میلیون ریال اعتبار جبران خشکسالی
درنظر گرفته شده است.
رییس اداره امور عشایر شهرستان شهرضا همچنین افزود :گروهی از عشایر برای کمک به
تامین علوفه مورد نیاز دام به شرکت خوراک دام معرفی شدند و خوراک دام با نرخ دولتی در
اقساط سه تا شش ماهه دریافت کردند.
وی افزود :عشایر شهرستان شهرضا تامین کننده  25درصد دام  ،مواد لبنی و گوشت قرمز
دراین شهرستان هستند.
سهرابی گفت :گلیم  ،جاجیم و گبه بافی از هنرهای اصیل بانوان عشایر است که به علت رکود
و نداشتن صرفه اقتصادی به این هنرها پرداخته نمی شود.
وی گفت  :امسال بیش از  80درصد از مناطق عشایری به علت خشک شدن آب چشمه ها،

قنوات و چاه ها به آبرسانی سیار نیاز داشتند.
سهرابی افزود :ازاردیبهشت ماه امسال به مدت  6ماه متوالی  19میلیون و  800هزار لیتر آب
به وسیله دو دستگاه تانکر آب رسان به مناطق عشایری ارسال شد.
رییس اداره امور عشایر شهرضا همچنین توزیع  20پکیج خورشیدی بین عشایر ،تیغ زنی
 350کیلومتر از جاده های عشایری  ،توسعه شبکه برق و احداث جاده هونجان به گرموک را
ازدیگر پروژه های عمرانی خدماتی انجام شده برای عشایر این شهرستان عنوان کرد.
وی افزود :عشایر از اردیبهشت ماه امسال در شهرضا مستقر هستند که به دلیل بارش های
نامناسب و وضعیت آب و هوایی هنوز در این منطقه بسر می برند.
 500خانوار عشــایری کوچرو شامل سه هزار نفر همه ســاله در فصول ییالقی در مناطق
عشایری آیینه قرین  ،سلطان خلیل  ،بیدبلداجی  ،جرکان  ،آب دراز و سلطان خلیل شهرضا
سکونت می یابند.
عشایر شهرستان شهرضا از ایل بزرگ قشقایی و طایفه دره شوری و تیره های عربلو  ،عاشوری،
خیراتلو و یلمه هستند .
شهرستان شهرضا با جمعیتی حدود  160هزار نفر و  23روستا و دوشهر  ،در  80کیلومتری
جنوب اصفهان واقع است.

طرح ایدهکاپ دانشآموزی تا یکم آبان(امروز) تمدید شد

مدیر خالقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان از تمدید ایدهکاپ دانشآموزان تا یکم آبان ماه (امروز) خبر
داد و گفت :طرح ایده کاپ شهر اصفهان با محوریت دانش آموزان طراحی شده است و به نوعی ذهن این گروه
از جامعه را پویا و خالق می سازد.
محمد حسین قورچانی اظهار کرد :با توجه به آغاز سال تحصیلی و طرح سوالی از سوی شهردار اصفهان مبنی بر
«شهروند خالق کیست و وظیفه او در اداره شهر چیست؟» برنامهریزی برای ارائه ایدههای دانشآموزی صورت
گرفت.
وی با اشاره به نوع ایدههای در نظر گرفته شده ،خاطرنشــانکرد :دانشآموزان ایدهها و طرحهای خود را در حوزههای
مختلف اعم از بازیهای شهری،کاهش آالیندهها و کنترل ترافیک شهری ارائه می دهند ،پس از دریافت ایدهها ،نظرات دانش آموزان
بررسی میشود و در نهایت به نظرات برتر جوایز نفیسی تعلق میگیرد.
مدیر خالقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد :این طرح سه دوره دبستان ،متوسطه اول و متوسطه دوم را پوشش میدهد .
وی با بیان اینکه دانشآموزان میتوانند ایدههای خود را از طریق سایت  www.Eventbox.irارسال کنند ،اظهار امیدواری کرد :دانشآموزان از
این فرصت تمدید طرح ایده کاپ استفاده و نقش خود را در مسئولیتهای شهری ایفا کنند.

رشیدی:اصفهانبایدبهشهرزیستپذیرتبدیلشود

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی شهرداری اصفهان گفت :همراهی مدیران شهری و اعضای
شورای شهر نوید بخش اتفاقات خوبی در شهر اصفهان است که حاصل بخش کوچکی از آن برگزاری
پردیس های نمایشگاهی است .مرتضی رشیدی صبح دیروز ( دوشنبه) در حاشیه بازدید اصحاب رسانه از
پردیسهای نمایشگاهی اداره توسعه سالمت شهرداری اصفهان اظهار کرد :یکی از دغدغههای جدی که
همواره مدنظر مدیریت شهری بوده ،تحقق شعار «شهروند سالم ،شهر سالم» است که در این راستا تاکنون
 ۱۶خانه سالمت در سطح مناطق ۱۵گانه شهرداری اصفهان و سپاهانشهر راه اندازی شده است .وی به برگزاری
پردیس نمایشگاهی در اصفهان اشاره کرد و افزود :پردیس نمایشگاهی در اداره توسعه سالمت شهرداری اصفهان در
دو بخش دنیای شگفتانگیز فیزیک و سالمت برگزار شده است و فاز سوم این پردیس در حوزه پسماند با رویکرد پسماند و
بازیافت آبانماه برگزار خواهد شد .معاون اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی شهرداری با بیان اینکه اصفهان باید به شهر زیستپذیر تبدیل
شود ،ادامه داد :به دنبال پیشنهاد خالقانه معاون فرهنگی شهردار اصفهان در دیدار با نماینده جمعیت سازمان ملل در ایران مبنی بر «آسیب
پذیری شهری» ،پیشنهاد شد اصفهان به عنوان شهر پایلوت جهانی در زیستپذیری شهری انتخاب شود؛ زیستپذیری شهری بدان معنا
است که شهری بسازیم تا شرایط زندگی برای تمام شهروندان اعم از کودکان ،بانوان و سالمندان را داشته باشد.

نگاه ها به سوی شورای عالی کار؛

دریافتی ۹۰درصد کارگران کمتر ازسه میلیون تومان است
در حالی که به گفته نماینده کارگران در شــورای عالی کار،
دستمزد ماهیانه ۹۰درصد کارگران کمتر از سه میلیون تومان
است،جبران قدرت خرید نخستین مطالبه نمایندگان آنها از
وزیر کار خواهد بود.
دوران حدود  ۸۰روزه محســنی بندپی به عنوان سرپرست
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با دوران حساس برای جامعه
کارگری پیوند خورد .دورانی که با تشدید نوسانات اقتصادی و
درخواستجامعهکارگریبرایترمیمدستمزدوجبرانقدرت
خرید از دست رفته این قشر از جامعه همزمان شد.

بر این اساس نمایندگان
کارگــری در شــورای
عالــی کار بــه عنوان
ISFAHAN
باالترین مرجع تصمیم
 N E W Sگیــری حــوزه روابط
گـــزارش
کار از جمله دســتمزد
مهر
کارگــران ،در دوران
پیش از سرپرســتی محسنی بندپی
آن گونه که نمایندگان
و در واپســین روزهــای وزارت علی
کارگران در شورای
ربیعی ،درخواست کتبی خود را برای
عالی کار اعالم
تشکیل نشســت فوق العاده شورای
می کنند ،میزان
عالی کار به منظور بررسی راهکارهای
درآمد کارگران نهایتا
فوری افزایش قدرت خرید کارگران به
می تواند ۳۳درصد
وزارت کار ارسال کردند که نخستین
از هزینه خانوار را
نشست این شورا ســوم مردادماه در
تامین کند؛ این بدان
زمان مسئولیت ربیعی در وزارت کار
معناست که درآمد
البته به ریاست معاون وی برگزار شد.
کارگران با هزینه آنها
اما عمر مســئولیت علــی ربیعی در
 ۶۷درصد فاصله دارد!
وزارت کار به نشســت بعدی شورای

عالی کار نرسید تا اینکه با استیضاح
وی در تاریخ  ۱۷مردادماه ،محسنی
بندپــی به عنــوان سرپرســت این
وزارتخانه منصوب شد.
جامعه کارگــری امیدوار بــود تا در
شرایط حساس اقتصادی ،سرپرست
وزارت کار پیگیر نشست شورای عالی
کار برای تعیین تکلیف راهکار افزایش
قدرت خرید کارگران باشــد ،اما بنا
به دالیلی محســنی بندپی در حالی
که حدود  ۸۰روز مســئولیت موقت
این وزارتخانــه اقتصادی  -اجتماعی
را عهده دار بود ،زیر بار تشــکیل این
نشســت نرفت که انتقاد نمایندگان
کارگری را در پی داشت.
آن گونه که نماینــدگان کارگران در
شــورای عالی کار اعالم مــی کنند،
میزان درآمد کارگران نهایتا می تواند
 ۳۳درصد از هزینه خانــوار را تامین
کند؛ این بدان معناســت که درآمد
کارگران با هزینه آنها  ۶۷درصد فاصله
دارد!
در همین رابطه علــی خدایی عضو
کارگری شــورای عالی کار در گفتگو
با خبرنگار مهر ،گفت :بر اساس آمار
رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش
از  ۸۰درصد کارگران ،دریافتی کمتر
از یک میلیون و  ۴۰۰هزار تومان دارند
که با این تحلیل قطعــا دریافتی ۹۰
درصد کارگران کمتر از ســه میلیون

تومان در ماه است.

درآمد کارگران نهایتا ۳۳درصد
هزینه خانوار را تامین میکند
وی بــا بیــان اینکه در حــال حاضر
میزان درآمد کارگران نهایتا می تواند
 ۳۳درصد از هزینه خانــوار را تامین
کند ،گفت :به عبارتی بــرای تامین
هزینه های یک خانوار سه نفره ،کارگر
سرپرست خانوار باید سه شغله باشند
یا هر ســه عضو خانواده باید شــاغل
باشند تا یک خانواده کارگری بتواند
۱۰۰درصد هزینــه حداقلی یک ماه
را تامین کند.
این فعال کارگری ،به تعلل سرپرست
وزارت کار بــه پیگیــری و برگزاری
نشســت شــورای عالــی کار برای
تصمیم گیری در خصــوص جبران
قــدرت خرید از دســت رفته جامعه
کارگری اشــاره کرد و ادامه داد :اگر
تصمیمــی برای ترمیم مــزد جامعه
کارگری در میانه سال گرفته نشود،
مطمئنا در پایان ســال یــک فاصله
عمیق بین دستمزد و معیشت ایجاد
خواهد شد.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود:
استیضاح و تغییر وزیر کار در شرایط
حساس اقتصادی انجام شد و طبیعی
اســت که اتخاذ تصمیم های دارای
ریســک برای یک سرپرســت اقدام

ریزش سفرهای خارجی ادامه
دارد؛

شیطنتیپشتقیمتبلیت
هواپیما است؟
دبیر انجمن صنفی
گـــزارش
دفاتــر خدمات
ایسنا
مســافرتی ایران
گفت :کاهش قیمت بلیت هواپیما ظاهر
قضیه است ،چون شرکتهای هواپیمایی با
عناوین مختلف از جمله «مالیات اضافی»،
نرخها را افزایش دادهاند که تحت تاثیر آن،
حجم سفر ایرانیها در مسیرهای پرمسافر
نیز به کمتر از نصف رسیده است.
مرتضی قربانی به تحوالت قیمتگذاری بلیت
هواپیما به ویــژه پس ازتبدیــل ارز آن با واحد
«نیما» ،اشــاره کرد و درباره تاثیر آن بر قیمت
تورها و حجم ســفر ایرانیها پرداخت و اظهار
کرد :اســتانبول ،تفلیس ،کواالالمپور و دبی از
پرترددترین مسیرهای سفر ایرانیها است که
درحال حاضر تعداد پروازهــای آنها به نصف
رسیده است .شاید بخشــی از آن ناشی از رکود
فصلی باشد اما مهمترین عامل آن هزینه سنگین
سفر است.
استانبول ،تفلیس ،کواالالمپور و دبی از پرددترین
مسیر ایرانیها اســت که درحال حاضر تعداد
پروازهای آنها بــه نصف رســیده وی گفت:
افزایش نرخ در بلیت هواپیمــا از زمانی که ارز
با نوسانات همراه شــد ،به دو شکل اتفاق افتاد؛
یک بار در  ROEیــا نرخ تبدیل ارز که مبنای

معاون روابط کار استعفا داد
خدایی گفت :عالوه بر این ،قانون منع
به کارگیری بازنشســتگان هم مزید
بر علت شد چرا که معاون روابط کار
وزیر که دبیری شــورای عالی کار را

خبرهای دو خطی

گردشگری

محاســبه قیمت بلیت و مالیات است ،اما
افزایش دیگر زمانی اتفــاق افتاد که دولت یک
مدل ارز ( ۴۲۰۰تومان) را اعــام کرد و همان
موقع پایه قیمتگذاری تغییر کرد .در واقع بهانه
شرکتهای هواپیمایی برای این افزایش قیمت،
جبران مابهالتفاوت ارز دولتــی و آزاد بود .آنها
میگفتند از دولت ارزی دریافت نمیکنند و باید
از بازار آزاد آن را تامین کنند .با این ترفند قیمت
بلیتها بیشتر شد .در حقیقت فقط نرخ ارز نبود
که قیمت بلیتها را گران کرد.
او ادامه داد :معمول است شرکتهای هواپیمایی
از قیمت پایه به آژانس کارمــزد بدهند .اما در
شرایط حاضر برخی از این ایرالینها آن قیمت
پایه را پایین آوردند که متعاقب آن درصد کارمزد
آژانسها هم کاهش یافت ،ولی از سوی دیگر مبلغ
مالیات روی بلیت را افزایش دادند .این کاری بود
که تعدادی از شرکتهای هواپیمایی خارجی
و ایرانی انجام دادهاند .بنابراین هر گاه به قیمت
بلیت هواپیما اعتراض میشد آنها ادله و توجیه
میآوردند که قیمت بلیت کمتر هم شده است.
درحالیکه مبلغ مالیات بلیت ،بیشتر شده بود.
قربانی گفت :ظاهر قضیه این اســت که قیمت
بلیت هواپیما پاییــن آمده ،اما شــرکتهای
هواپیمایی با عناوین مختلــف از جمله مالیات
اضافی (،)Surchargeعــوارض فرودگاه و
هواپیما ،این قیمتها را افزایش دادهاند .تازهترین
مصداق برای آن بلیت  ۱۵میلیون تومانی یکی از
هواپیماهای داخلی در مسیر تهران ـ استانبول
بوده اســت؛ بلیتی که در اصل ،قیمت آن یک
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان است اما به نرخ پرواز
کانادا فروخته شده است.

ســختی اســت ،اما اینکه وزارت کار
در شرایط پرچالش معیشتی جامعه
کارگری بی وزیر شــود ،ارمغانی بود
که مجلس به کارگران داد در حالی که
غالب جامعه کارگری مخالف برکناری
وزیر سابق بودند.

نیز بر عهده دارد ،مشمول این قانون
شد و اســتعفای خود را ارائه داد؛ باز
هم در این شرایط طبیعی است فردی
که اســتعفای خــود را تقدیم کرده
است وارد تصمیمات پرریسک مانند
دستمزد نمیشود.
وی دربــاره اولین مطالبــه جامعه
کارگــری از وزیر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :نخستین وظیفه وزیر
آینده جبران اتفاقات و نارسایی های
روابط کار در دو ماه گذشته از جمله
پیگیری سریع راهکار افزایش قدرت

خرید کارگران با توجه به نوســانات
اقتصادی با تشکیل شورای عالی کار
است.
این فعــال کارگــری احیای ســه
جانبه گرایی و اعتماد از دســت رفته
نمایندگان کارگری را از وظایف وزیر
کار در حوزه روابط کار عنوان و تاکید
کرد :امیدواریم پــس از تعیین وزیر
کار ،دوران بالتکلیفی حوزه روابط کار
به پایان برسد و هر چه زودتر موضوع
ترمیم قدرت خرید کارگران در میانه
سال تعیین تکلیف شود.

قیمت بلیت هواپیما فقط تحت تاثیر نوسانات
ارز گران نشد .برخی شــرکتهای هواپیمایی
پایه قیمت را هم افزایــش دادند به این بهانه که
چون ارز دولتی نمیگیرند و از بازار آزاد ارز تهیه
میکنند باید این مابهالتفاوت را جبران کننددبیر
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران بیان
کرد :درست است که ( ROEنرخ تبدیل ارز در
بلیت هواپیما) پایین آمده و وارد کانال هشت هزار
تومان شده است اما شیطنتهایی هم میشود که
نرخ بلیت هواپیما همچنان پایین نیاید.
او ســپس به قیمتگــذاری در شــرکتهای
هواپیمایی داخلی اشاره کرد و افزود ROE :به
مسیرهای بینالمللی مربوط میشود ،بنابراین
قیمتگذاری در شرکتهای هواپیمایی داخلی بر
اساس «ریال» است و تنها بخشی از مالیات آنها
در مســیرهای خارجی ارزی محاسبه میشود.
پس نوسانات ارز روی قیمت این شرکتها نباید
تاثیر چندانی داشته باشد ،اما چرا این اتفاق افتاده
است؟ شــرکتهای داخلی توجیه آوردهاند ۷۰
درصد هزینههایشان ارزی اســت ،درحالیکه
به اســتناد اطالعات موجود ،هزینههای عمده
شرکتهای هواپیمایی از جمله دفتری ،جاری
و سوخت هواپیما ،ریالی است ،درحالیکه آنها
میگویند حقوق خلبان و کرو پــرواز خارجی،
اجاره بهای هواپیما ،سوخت در کشور مقصد و
قطعات را ارزی میپردازند و چون دولت به آنها
ارز نمیدهد ،مجبورند به نرخ آزاد تهیه کنند.
وی در عین حــال گفت :برخی شــرکتهای
هواپیمایی خارجی که کل هزینههایشان ارزی
است ،قیمتها را در برخی مسیرها بعضا تا ۳۰
درصد کم کردهاند ،اما بعضی درحال بهروزرسانی
هستندتانرخپایهراافزایشدهندکهخوشبختانه
با رکود فصلی مقارن شده وگرنه افزایش تقاضا
بازار را ملتهبتر میکرد.
قربانی درباره تاثیر قیمت تورها پس از کاهش نرخ
 ،ROEاظهار کرد :قیمت تور تفاوت چندانی
نداشــته ،چون نرخ بلیتها هنوز گران اســت.
مثال سال گذشــته در همین فصل که با رکود
سفر همراه است ،قیمت تور ســه شب و چهار
روز گرجســتان  ۷۰۰هزار تومان بــود اما حاال
بلیت چارتری آن یک میلون و  ۷۰۰هزار تومان
فروخته میشود.
قیمتگذاری در شرکتهای هواپیمایی داخلی بر
اساس «ریال» است و تنها بخشی از مالیات آنها
ارزی محاسبه میشــود .پس نوسانات ارز روی
قیمت این شرکتها نباید تاثیر چندانی داشته
باشد ،اما چرا این اتفاق افتاده است؟

مدیرعامل شرکت توانیر می گوید در چهار دهه اخیر ،مصرف برق در کشور هشت برابر افزایش
جمعیت رشد کرده است.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت :با تهمیدات دولت طی سال های اخیر ،کشور از
واردات گندم بی نیاز شده و رقم آن به صفر رسیده است.
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه ،مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز
مدیرکل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
گمرک ایران از زائران اربعین حسینی درخواست کرد تا در ثبت اطالعات خروج موقت خودروها
در سامانه جامع گمرکی جهت اعزام به عتبات عالیات دقت کنند و مرز خروج را کلیه مرزها ثبت کنند.
رییس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن گفت :تامینکنندگان مواد اولیه تولید پیراهن و
پوشاک در انتظار تامین ارز از طریق سامانه نیما هستند.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادعای فروشندگان مبنی بر عرضه قطرهچکانی
لوازم خانگی از جانب کارخانهها را رد کرد و گفت :تقاضای کاذب در واحدهای صنفی است.
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جزییاتجدید
کالهبرداری از
مشترکانتلفنهمراه
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
شناســایی اپراتورهای واسطی که
اقدام به برقراری تماس بین المللی
بــا مشــترکان و قطع ســریع آن
می کنند را در دستور کار قرار داده
زیرا به روش جدید کالهبرداری و
تحمیل هزینه بــه دارندگان تلفن
همراه تبدیل شده است.
روز گذشته شرکت ارتباطات سیار
ایران (همــراه اول) در اطالعیه ای
به انجام تماس های مشــکوک با
سرشــماره های بین المللی اشاره
کرد و از مشــترکان خواســت از
پاســخگویی به این تماس ها که
هزینه های زیادی به آنها تحمیل
می کند ،خودداری کنند .پیگیری
خبرنگار ایرنا از شهروندان نیز نشان
می دهــد که اغلب آنهــا در موارد
متعددی با تماس های بین المللی و
مشکوک روی تلفن های همراه خود
مواجه شده اند اما برخی از آنان از بیم
مسایل امنیتی و احتمال شنود ،نه
تنها از پاسخگویی خودداری کرده
بلکه مراتب را به نهادهای ذی ربط
گزارش داده اند.
در ایــن پیوند ســخنگوی وزارت
ارتباطــات بــا اشــاره بــه انجام
کالهبرداری جدید از روش برقراری
تماس بین المللی و قطع سریع آن
گفت :شرکت ارتباطات زیرساخت
ایران پیگیر شناسایی اپراتورهای
واسطی است که این کالهبرداری
از طریق آنها انجام می شود.
«سیدجمال هادیان» افزود :برخی
اپراتورهای واســط بیــن المللی
خواسته یا ناخواســته در فرآیند
«تماس با شهروندان ایرانی و قطع
سریع آن» همکاری دارند که منجر
به افزایش هزینه های مشــترکان
می شود و بر همین اساس شرکت
ارتباطات زیرساخت با ورود به این
موضوع قصد شناسایی این اپراتورها
را دارد.
وی ادامه داد :همزمان با شناسایی
این اپراتورها ،اقدام های الزم برای
قطع ارتباط آنها انجام خواهد شد.

www.esfahan-news.com

«نت تلنت »۲۰۱۸در اصفهان برگزار می شود

به همت جهاددانشگاهی واحد اصفهان ،رویداد «نت تلنت  »)Net Talent ۲۰۱۸( ۲۰۱۸با هدف شناسایی
و معرفی استعدادهای مجازی ،آبان ماه امسال در اصفهان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان ،سومین رویداد نت تلنت ،جهت شناسایی و معرفی
استعدادهای مجازی به همت جهاددانشگاهی واحد اصفهان ،خیریه شجره طیبه و گروه رسانه ای ایران فا با
عنوان «نت تلنت  »)Net Talent ۲۰۱۸( ۲۰۱۸آبان ماه امسال در اصفهان برگزار می شود.
در این رویداد که تجربه محور می باشد ،قرار است سخنرانان تجربه های شکست و پیروزی خود را با شرکت
کنندگان به اشتراک بگذارند ،همچنین در این رویداد موارد آموزشی در خصوص کسب و کارهای اینترنتی نیز
مطرح خواهد شد.
مهدی علیپور موسس استارت آپ های آوابوک (فرابوک) و میلوژی ،مجید علوی زاده موسس مجید آنالین ،وحید رجبلو موسس توانیتو،
میالد صالحی موسس اپریویو و حسین طالبی مدیرعامل شرکت مهندسی کسرا از سخنرانان این رویداد هستند.
همچنین در این رویداد پشوتن پورپزشک مدیرعامل فروشگاه اینترنتی بامیلو به عنوان میهمان ویژه و سخنران اصلی حضور دارد.
این رویداد پنجشنبه  ۱۰آبان در تاالر ادب اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته ،بلوار هشت بهشت برگزار می شود.

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا محزونیه
سر دبیر :مرضیه ربیعی
دفتراصفهان  :میدان احمدآباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح (بهرام) ساختمان حورا
تلفن031-32274500:
روابطعمومی:تلفن 031-32274754 :فاکس32274514 :ـ 031
سازمان آگهیهای اصفهان 32274506 - 32274512 32274517 - 32274518:ـ 031
فاکس بازرگانی اصفهان 32274507 -32274511 :ـ 031
چاپ :گلریز
امور مشترکین اصفهان031-32274508 :
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گـــزارش
آسیا

با طرح ملی فاند
استارتآپها تامین
مالی میشوند

بهــرام واقفی مدیــر اداره کل
تحقیقــات و برنامهریــزی
بانک ملی ایــران با اشــاره به
اجرای طرح ملــی فاند ،هدف
اصلــی درراهانــدازی پــروژه
ملی فاند را جمــعآوری وجوه
برای تامین مالی شــرکتهای
نــوآور و اســتارتآپی ذکــر
کــرد و گفــت« :بــا هدایــت
ســرمایهگذاران به این بخش،
زمینه اشــتغال پایدار و بهتبع
رشد اقتصادی در کشور فراهم
میشود».
واقفــی اظهار داشــت« :پروژه
ملی فانــد یک پــروژه تامین
مالی جمعی بهمنظــور تامین
مالی شــرکتهای استارتآپی
است که بخش دیگر این طرح
به امور خیریــه و فعالیتهای
عا مالمنفعــه و غیرانتفاعــی
همانند آ برســانی به زائرین
اختصاصیافته است».
او با اشاره به ایجاد مرکز نوآوری
بانک ملــی بــرای حمایت از
شــرکتهای اســتار تآپی
گفــت« :بانک ملی با بررســی
اید ههــای نوآورانــهای که از
سوی شرکتهای استار تآپی
در این مرکز ارائه میشــود ،آن
دســته از ایدههایی که قابلیت
سرمایهگذاری دارد را شناسایی
و برای تامین مالــی جمعی به
ملی فاند معرفی میکند».
مدیــر اداره کل تحقیقــات و
برنامهریزی بانــک ملی افزود:
«همچنیــن نیازهــای بانک
در بخشهــای مختلــف بــه
شرکتهای استار تآپی اعالم
میشــود تا این شــرکتها با
ارائه طرحهای نوآورانه در این
بخشها راهحــل و راهکار ارائه
دهند».
واقفــی یــادآور شــد:
«بهعنوا نمثــال در بخــش
صندوقهای وامدهی خانوادگی
اگر شرکتهای اســتار تآپی
بتوانند ایدهای نوآور و کاربردی
برای انتقال این فرایند به بانک
را ارائه کنند ،ایده آنها در پروژه
ملی فاند برای اجرا تامین مالی
معرفی میشود».
او افــزود« :همچنیــن ارائــه
راهکاری از ســوی شرکتهای
نوآور بــرای وصــول مطالبات
بانکــی بهمنظــور کاهــش
حجــم آن ،یکــی دیگــر از
نیازمندیهای بانک اســت که
از ایدههــای کارآمــد در این
بخش حمایت و بــا طرح ملی
فاند برای تامین مالی آن اقدام
میشود».
واقفی خاطرنشــان کرد« :در
فاز اول بانک ملــی قصد دارد با
تجاریسازی ایدههای نوآورانه،
سرمایهگذار یها به این بخش
را در پروژه ملــی محقق کند و
این بانک نیز زیرســاختهای
فناوری اطالعات را برای اجرای
این طرحها برای شــرکتهای
استارتآپی فراهم میکند».

تحوالتکسبو کاربهترینمدیرانرانیزبهچالشمیکشد
تحوالت دنیای مدرن کسبوکار ،دیر یا زود چهره سازمانها
را تغییر میدهد .مهمترین هنر مدیران ارشد ،رهبری موثر
سازمان در طول دوران عدم قطعیت است.
ما عاشق مطالبی هســتیم که از پویایی موفقیت صحبت
میکنند .ما این مطالب را مطالعــه میکنیم و حتی آموزش
میدهیم و سعی میکنیم کارهایی را که مدیران موفق در راه
رسیدن به نقطه اوج انجام دادهاند ،تکرار کنیم.
کســندرا فرنگــوس،
نویسنده ،مشــاور و مدیر
شــرکت Spencer
 Stuart ISFAHANبه مدیران کمک
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و فرصتهای خود ،مسیر
زومیت
آینده توسعهوپیشرفتشان
را شناسایی کند و شغل خود را به سطح
باالتری برســانند .فرنگوس که تاکنون
داستانهای واقعی موفقیت مدیران زیادی
را از نزدیک شــاهد بوده ،معتقد است که
بزرگترین درسها از تجربه شکســت
ناشی میشوند.
بهعنوانمثال آخرین پژوهش او پروســه
گذار مدیرانی را بررســی میکرد که به
مقامات ارشد سازمانی ( )C-suiteارتقا
پیداکردهاند .او در این تحقیقات ،زمانی که
مصاحبهها را بهطور خاص بررسی میکرد،
متوجه شــد مدیران ارشدی که از مسیر
موفقیت خارجشدهاند ،اشتراکات زیادی
دارند .درواقع همه مدیران ارشدی که در
برابر شکست حرفهای آسیبپذیر بودند،
یکی از این سه سناریو را تجربه میکردند:

مربیان و مشاوران
یا همکاران و حتی
گاهیتیمها،کمک
میکنندتواناییهای
خود را توسعه دهید،
بافرهنگ سازمان
سازگار شوید و
تشخیصدهیدکه
آیا به تقویت روابط
کلیدی (داخل یا خارج
از شرکت) نیاز دارید
یاخیر.

خیز سریع به سمت رهبری
حدود  ۵۰تا  ۶۰درصد مدیران ،طی ۱۸
ماه اولیه ارتقای خود به ســمت ارشــد
سازمان ،شکست میخورند .بهعنوانمثال
این اتفاق برای گیل آملیو مدیرعامل اپل
در کمتر از یک سال رخ داد (سال )۱۹۹۷
و مدیرکل منابع انسانی جنرال موتورز نیز
پس از هشت ماه ،در سال  ۲۰۱۸شکست
خورد.
برای برخی از مدیــران ،انتقال حرفهای
به مقام باالی ســازمان ،فرای توانایی و
آمادگی آنها اســت .آنها برای سرعت
باالی جریانات جدید آمادگــی ندارند،
یا فاقد چشــمانداز ضروری اهداف اصلی
سازمان هســتند ۶۱( .درصد از مدیران
ارشد نمیتوانند بر چالشهای استراتژیک

رهبری فائق شــوند ).اغلب مدیرانی که
ناگهان به یکی دو پله باالتر از مقام اصلی
خود ارتقا مییابند ،با این ریســک روبرو
هســتند .اما حتی باتجربهترین مدیران
نیز شفافیت مقبولی در خصوص عملکرد
نامطلوب تیم یا چالشهای غیرقابلعبور
ندارند.
کسندرا فرنگوس ،گزارشــگری را مثال
میزند که به مقام مدیرعاملی رسیده بود و
تا زمانی که با مشکالت و نا به سامانیهای
شدید مالی مواجه نشده بود ،نمیتوانست
حوزههای بد عملکرد خود را ببیند .او سعی
کرد سبک عملکرد سال اول خود را تغییر
دهد ،اما بازهم در اواســط کار ،ساختار
گزارش دهی او تغییر کرد و مدیر ارشــد
مالی سازمان را زیر ســوال برد .درنهایت
او به ورطه مدیریت میکرو افتاد و در پایان
سال دوم نیز از مقام خود کنارهگیری کرد.
در چنین شــرایطی ،تنها کاری که یک
مدیر ارشد را از چشــمانداز ناقص و دید
کوتاهمدت محفوظ میدارد ،این اســت
که دائما از اطرافیان خود بازخورد بگیرد.
بسیاری از مدیران ارشد در اوایل کار خود،
پروسهها را دقیق و سختگیرانه پیگیری
میکنند،اماخیلیزودبهعلتمشغلههای
زیاد کاری ،فرامــوش میکنند که باید
کیفیت عملکرد خود را نیز ارزیابی کنند.
بســیاری از آنها طی شش تا هشت ماه
اول ،به بازخوردهای جامع و مشروح توجه
میکنند ،اما پسازآن همهچیز به دست
فراموشی سپرده میشود.
بهطورکلی ،اگر از افــراد واجد صالحیت
بخواهید نکاتی را که به رشد شما کمک
میکند بیان کنند؛ حمایــت موردنیاز
خود را نیز دریافت میکنیــد .مربیان و
مشاوران یا همکاران و حتی گاهی تیمها،
کمک میکنند تواناییهای خود را توسعه
دهید ،بافرهنگ ســازمان سازگار شوید
و تشخیص دهید که آیا به تقویت روابط
کلیدی (داخل یا خارج از شــرکت) نیاز
دارید یا خیر.
گذار سازمانی
امروزه تقریبا تمامی سازمانها ،نوعی از
گذار را تجربــه میکنند .اما این تحوالت
فراگیر ،بــرای مدیرانی کــه نمیتوانند
سازمان یا خودشان را با تغییرات سازگار
کنند ،ریسک بزرگ محسوب میشود.
ن مثال ادغام شــرکتها مستلزم
بهعنوا 

همپوشــانی فوری در نقشهای اجرایی
است و در این پروســه احتماال برخی از
مدیران نقش متفاوتی پیــدا میکنند.
بســیاری از مقامات ارشــد ،زمانی که
معاونان و همکاران کلیدی خود را از دست
میدهند ،بهشدت آسیبپذیر میشوند.
اما مشــکل بزرگتر ،این است که آنها
تعبیر نادرســتی از دوران گــذار دارند و
مسئولیت خود را بهخوبی درک نمیکنند.
بهعنوانمثال در سال  ،۲۰۰۰درک جاگر
تنها پس از یک ســال و نیــم فعالیت ،از
مقــام مدیرعاملی شــرکت Proctor
 & Gambleکنارهگیــری کرد ،زیرا
فرهنــگ محافظهکارانــه  P&Gرا با

تغییرات زیاد و بیشازحد سریع؛ آشفته
کرده بود.
بسیاری از اوقات مدیرعامالن در پذیرش
شــرایط جدیــد ،کند عمــل میکنند
یا هماهنگ با تغییرات ســازمانی پیش
نمیروند .بهعنوانمثال در سال ،۲۰۰۹
شــرکت جنرال موتورز مدیرعامل خود
فریتس هندرسون را کنار گذاشت ،زیرا او
در پیشبرد تغییرات موفق عمل نکرده بود.
رهبــران در طــول تحوالت ســازمانی
و صنعتــی ،بایــد از تغییرات پیشــی
بگیرند .آنها باید پیشــاپیش جایگاه و
مسئولیتهای جدید خود را درک کنند
و راهی برای تاثیرگذاری بیشــتر بیابند.

نکته مهم این است که
صرفنظر از هر برنامه آتی ،مدیران
ارشدی که اطراف خود را با افراد
حمایتگر احاطه میکنند ،احتمال
موفقیت بیشتری دارند.
مهمترین مهارت ضروری مدیران
امروزی ،مدیریت دوران گذار و تغییر
است.
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در این دنیای پر تالطم اقتصاد؛

بهعالوه آنها باید با هیئتمدیره در ارتباط
باشند ،تا بهطور واضح متوجه شوند که چه
اموری به تغییر نیاز دارد و آنها چگونه باید
پروسههای اجرایی را هدایت کنند.
پارادوکس اوج
آخرین ســناریویی که باعث شکســت
مقامات ارشد سازمان میشود ،نقطه اوج
حرفهای آنها است .مدیران ارشد به نقطه
اوج نمودار شــغلی خود رسیدهاند .آنها
سالها رقابت کردهاند و سرانجام جایگاهی
را که همیشه منتظر آن بودند ،به دست
آوردهاند.
به همین دلیــل هم بســیاری از آنها،
پارادوکسهایمختلفیراتجربهمیکنند:
آنها سختتر از همیشه تالش میکنند،
اما نمیدانند که پسازاین قرار است به چه
مقامی ارتقا پیدا کنند .این عدم قطعیت
زمانی که با استرس شغلی همراه میشود،
ممکن است به فرســودگی و خستگی
بیشازحــد آنها منجر شــود .برخی از
آنها حس میکنند که در نقطه اوج «گیر
افتادهاند» .طبق آمار ،صرفنظر از اینکه
مدیران فرسودگی شغلی را تجربه کنند
یا به هر دلیلی به پیشــروی ادامه دهند،
واقعیت این است که طبق آمار سالهای
اخیر مدیران ارشد مدتزمان کمتری در
این مقام باقی میمانند .یکی از تحقیقات
شرکت مشــاوره مدیریت Spencer
 Stuartنشــان میدهد که متوســط

تصدیگری مدیرعامالن شــرکتهای
برتر ،حدود پنج سال است .این آمار برای
مدیران ارشد مالی حتی از این هم کمتر
است به حدود  ۴۲ماه میرسد.
مدیران اجرایی میتوانند گامهایی برای
وسعت بخشیدن به حوزه عملکرد خود
بردارند ،یا برای آینده حرفهای خود آماده
شوند .به این منظور آنها باید ارتباطشان
را با اسپانسرها و حامیان ،مجددا بررسی
کنند .شاید آنها در این مرحله از سیکل
زندگی شغلی ،دیگر نیازی به حامیانی که
واسطه فرصتهای جدید کاری هستند،
نداشته باشند .ولی مســلما به همتایان
حمایتگر و الگوهای شــغلی نیاز دارند.
مدیران ارشــد میتوانند به سازمانهای
بهترمنتقلشوند،یاممکناستبازنشسته
شوند و حرفه خود را بهصورت آزاد ادامه
دهند .ممکن است کارآفرینان جدید ،از
آنها (چه در نقش شریک و چه در نقش
مربی) برای راهاندازی کســبوکار خود
کمک بگیرند .نکته مهم این اســت که
صرفنظر از هر برنامه آتی ،مدیران ارشدی
که اطراف خود را با افراد حمایتگر احاطه
میکنند ،احتمال موفقیت بیشتری دارند.
مهمترین مهارت ضروری مدیران امروزی،
مدیریت دوران گذار و تغییر است .ممکن
است هر یک از ما تجربه متفاوتی در این
بازآفرینی ساختارها داشــته باشیم ،اما
بدون شــک اگر دســت به تالش نزنیم،
شکست میخوریم.

استارت آپ

سومین دوره کنفرانس شکست آبان ماه امسال؛

از استارت آپهای ناموفق درس بگیرید

گـــزارش
دیجیاتو

کنفرانس شکست برای سومین بار در  ۴آبان ماه  ۹۷برگزار میشود .در
این کنفرانس بین المللی یک روزه کارآفرینان ،طراحان ،سرمایهگذاران
و توسعهدهندگان ،اشتباهات خود و دیگران را خواهند شناخت تا برای
حرکت در مسیر موفقیت آماده شوند.
اولین دوره این سمینار  ۲۳مرداد  ۱۳۹۴در تهران با محوریت فناوری اطالعات
و با سخنرانی برخی از مدیران موفق در این حوزه در مرکز مطالعات و بهرهوری
منابع انســانی تهران و با بیش از  ۲۰۰شــرکت کننده برگزار شــد .در ابتدای
کنفرانس«کاس فیلیپس» که بیش از هفت سال است برگزار کننده رویدادهای

مرتبط با اســتارت آپ و خالق  FailConاست ،با اشاره به
نقش تفکر در مورد ایدهای که میخواهیم انجام بدهیم گفت:
«در سمینارهای شکست بر چالشهایی که کارآفرینان دارند
تمرکز میشود».
دومین کنفرانس شکســت در اولین روز بهمــن ماه  ۱۳۹۵با
محوریت صنعت و با همراهی بزرگترین مدیران صنعتی در سالن
همایشهای بینالمللی اتاق بازرگانی در اصفهان برگزار شد .در
این کنفرانس بزرگان صنعت ایران با بیان شکستهای گذشته،
پرده از رازهای پیروزی برداشتند.
شــاید شــما هم اســتارت آپ جدیدی تاســیس یــا در آنها
سرمایهگذاری کرد ه باشید که منجر به شکست شده باشد .چراکه
همیشه اتفاقات همانگونه که برنامه ریزی شده پیش نمیروند .باید
دید چطور میتوان پیشبینی کرد کدام یک از تصمیمات ما موفق
کدام یک به شکست منجر خواهند شد؟
حقیقتا این امر محال است .اما شما نباید از تالش خود دست بکشید.
هدف ما تبادل تجربیات شما اســت اینکه چه کارهایی به موفقیت
نمیرسند و چگونه باید «چرخش» کرد ،چرا شما نتوانستید درآمد خود را افزایش
دهید ،چه اشتباهاتی را در استخدام و افزایش نیروهای تیم خود داشتهاید و چه
زمانی متوجه اشتباه خود شدهاید .شما باید بدانید که «شکست یک اتفاق عادی
است ،این بدین معنا نیست که کار شما بی ارزش بوده است ».منتها شما باید از
اشتباهات گذشته خود درس بگیرید و در آینده یک اتفاق بزرگتر را رقم بزنید.
در این رویداد یکروزه ،تالش شــده است تا با بررســی بازخوردهای دورههای
گذشته ،همچنین با در نظر گرفتن ســطح و نیاز مخاطبین ،مطالبی کاربردی و
عملیاتی تهیه و ارائه شود .از همین رو ،تمامی سخنرانهای این کنفرانس ،تجارب
شکست خود را به زبانی شیوا و قالبی اجرایی بیان کرده و در پایان هر سخنرانی،

امکان پرسش و پاسخ بین سخنران و مدعوین فراهم آمده است .هدف های دوره
سوم این کنفرانس:
«به اشتراک گذاشــتن داستان های شکســت و مدیریت بحران توسط بزرگان
صنعت آی تی و کمــک به بهبود روند جبــران شکســت در کارآفرینان نوپا و
سایرین ،شبکه سازی و آشنایی افراد و نیروهای متخصص با یکدیگر و استفاده
از استعدادها و ایده های جدید و سرمایه گذاری بر آن ها ،انتقال تجربیات افراد
موفق در حوزه های مربوط  ،به سایرین در جهت ترفیع جایگاه کسب و کارشان
و دعوت از سخنرانان و افراد موفق صنعت آی تی به عنوان سخنران و استفاده از
تجربیات آنها است».
میالد اسالمی زاد ،بنیانگذار نویســش ،علی امینیان Machine learning
engineer at Google founder and CEO at Comfo
 ، wearablesدکتر حســام زند حســامی ،مدیر کل دفتر تجاری ســازی
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،دکتر ایمان رضــوی Identity
 Experience Persian Prestige Mediaو کتایون سپهری ،مدیر
عامل شتابدهنده و شــرکت سرمایهگذاری جســورانه منش ،شایان شلیلیه،
بنیانگذار ای نتورک ،سهیل شهیدی بنیانگذار  ،Payment24مهدی علیپور،
موسس استارت آپ میلوژی ،دکتر عماد قائنی ،بنیانگذار وبیاد؛ شریک و مشاور
ارشد شرکت شــاپرک آبی ،رضا قربانی ،بنیانگذار راه پرداخت از سخنرانان این
کنفرانس خواهند بود.
همچنیــن بنیانگذار شــرکت بیــن المللــی بالویــن و  Arvo Mobileدر
فنالنــد ،بنیانگــذار کلیک یــاب ،بنیانگــذار اســتارآپ میبریــم ،بنیانگذار
بقچه ،هــم بنیانگــذار زورق ،بهنــام امیری ،معــاون مرکز توســعه تجارت
الکترونیکــی و مســعود طباطبایــی بنیانگــذار بایکــس  -مدیرعامــل
علــی بابــا نیــز در کنفرانــس شکســت تجربیات خــود را بــا مــا در میان
میگذارند.
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Naranjestan
Garden in
Shiraz

This garden which is
one of the buildings
of Qajar era had been
constructed during
te reign of Naseredin
Shah and is located on
Lotfalikhan Street in
Shiraz. This place has
been the residential
area of Qavam family
and the office for his
administration. The
magnificent Qavam
House is enriched
with marvelous tile
works and amazing
embellishments.
Because of the
abundance of orange
trees inside the
garden of this house,
it has become known
as Naranjestan of
Qavam. Entry to the
building is done after
passing through an
octagonal corridor
which connects you
to the main axis of the
building. Bricks have
decorated the facade
of the monument.
Two Qajar soldiers
are depicted standing
with rifles in hands.
You vìcan observe
inlaid working on the
woods of the entrance
door. The octagonal
corridor has a ceiling
decorated with tiles
and bricks and star
shaped decorations.
The building has an
area of more than
3500 square meters
with total foundation
of 490 square meters.
The southern part of
the building has two
porticos with inlaid
wooden columns and
wonderful plaster
work decorations. The
northern part has two
floors and a portico
with two stone pillars is
flanked by inlaid doors
and windows and a
marvelously decorated
ceiling full of mirror
works and fabulous
paintings. The mirror
hall is a real feat of Qajar
era as its architecture
is symmetrical and
portico floors are
decorated with blue
and white tiles in a
gorgeous way and
attractive plaster work
has decorated the
porticos’ walls.
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Visit Abyaneh historical
village on your trip to Iran

Abyaneh village is one of the
tourist attractions in Isfahan
Province, located 40km
from Natanz. As a tangible
cultural heritage with an
age-old history and unique
architecture, the village
attracts many tourists from all
over the world each year.

Abyaneh’s history goes back to at least
1,500 years and is one of the earliest
human settlements in the Dasht-e Kavir
region of central Iran.
Abyaneh historic village has been able
to attract the attention of art and history
enthusiasts to this region. If you ever
make a trip to Iran, make sure you visit
this fabulous attraction, destinationiran.
com wrote.
Abyaneh village architecture
The village is situated on the
northwestern slope of Mount Karkas
between Kashan and Isfahan near
Barzrud River. Opinions vary about the
special architecture of Abyaneh. It has
multi-storey houses which appear to
be like several independent sections.
Since there is not enough space on the
mountain slope, the architects have
chosen this type of architecture. Of
course, there are also similar examples
of such architecture for instance those
in Paveh (Kermanshah Province) and
Masouleh (Gilan Province).
The houses of this multi-storey village
are built on the hillside as if placed on a
stairway. This breathtaking architecture,
which provides the image of the
labyrinth for visitors, attracts numerous
Iranian and foreign tourists every year.
The village was one of the earliest
human settlements in Iran. So, naturally,
several cultures and civilizations
have influenced it throughout history.
However, art and history enthusiasts
can easily grasp the consolidated
architectural style of the village.
Abyaneh has also benefited from
the designs of Sasanian architecture

which are evident at Firoozabad in Fars
Province. Now, the architecture of the
Abyaneh historic village, which was
influenced by the art of the Sassanians,
Seljuks, Safavids, etc., is known as one
of the wonderful tourist attractions of
Isfahan Province and plays a key role in
the region’s tourism.
In the architecture of this village, the
local people have used sun-dried bricks
and wood. The architects of Abyaneh
have been able to make the best use
of fired and sun-dried bricks in the
construction.
The roofs, ceilings, door frames,
windows and terraces of the houses are
mostly made of wood. The arch-shaped
doorways and windows have added
beauty to the houses of this village and
provided a spectacular environment.
This design along with the narrow
passageways and streets has given
astonishing views to Abyaneh.
The unified architecture of the village
attracts the attention of tourists and
visitors alike. The houses are located
as if placed on a stairway. The roofs of
some houses serve as the courtyard for
another house higher up on the slope.
This feature helps make optimum use
of land and space. On the other hand, the
exterior façade of walls of the buildings is
covered with adobe-color clay.
Abyaneh culture and tradition
The exclusive culture and traditions
of the inhabitants of Abyaneh are the
other reason for its reputation. Native
people have fully protected the values
and traditions of their ancestors. And you
can still see the traditional costume and
local clothing in this village.
Native people speak their own local
dialect. Abyaneh is one of those villages
that has retained their own particular
religious and ritual ceremonies,
especially Muharram ceremonies, which
are the best example of this intangible
cultural heritage.
Apart from its fantastic history, Abyaneh
village has a beautiful nature with
arable land and hardworking people
with remarkable commitment. The
large number of gardens in Abyaneh

have contributed to its prosperous
agriculture, gardening, and livestock
breeding. Thus, they have all provided a
suitable condition for creating relatively
good income for its inhabitants.
In addition, carpet weaving is also a
source of income for women and girls in
this village. It has provided the ground
for some entrepreneurs in this region.
Historical monuments
There are many historical shrines,
mausoleums, and monuments which
form an integral part of the rich
collection of Abyaneh’s tangible cultural
heritage. Native people and tourists visit
Bibi Zobeideh Mausoleum — a major
religious site in Abyaneh Village. The
mausoleum of Bibi Zobeideh, who was
related to Imam Musa Kazim (PBUH), the
seventh Shia Imam, is also located in the
southeast of this village.
There are other mausoleums belonging
to Yahya and Isa at the eastern part of the
village who were the sons of Imam Musa
Kazim (PBUH). There is a difference
between the architectural style of these
two pilgrimage sites and that of the
whole village. The main feature of this
mausoleum is its vast courtyard, pool,
and a conical dome. Architects have
designed this beautiful structure with
turquoise tiles.
These Islamic edifices, especially the
Jame’ Mosque, have played a significant
role in religious aspects and intangible
cultural heritage of Abyaneh. The
floor of the Shabestān (praying hall) is
made of wood which has made it quite
different. The wooden mehrab is the
most significant religious element of
Abyaneh remaining from the Seljuk
period. It’s been decorated with images
of flowers and plants and Qur’anic verses
from the chapter Yaseen.
The mosque has been restored in recent
years and is one of the most remarkable
religious monuments of this village.
What makes Abyaneh Village a powerful
magnet attracting many to itself is the
traditional ambiance, beautiful nature
and exclusive architecture of the village
that attract the attention of domestic and
international tourists.
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Saraye Ameriha Boutique
Hotel: Most Prominent And
Outstanding Boutique Hotel In
Kashan

Kashan is known for its tourist attractions and
more importantly, for its historical houses. One of
these historical houses, Saraye Ameriha House is
now a Boutique Hotel. Saraye Ameriha Boutique
Hotel is the most prominent and outstanding
boutique hotel in Kashan. The glory of this hotel
is eminent from the seven beautiful yards and the
longest windward in the whole city. Talking about
the history of this hotel, Ameriha family was the
owner of this place. They were the tollman of
the silk road passing through Kashan. Later on,
Company took the charge of renovating Saraye
Ameriha Boutique Hotel and now it is available
for the tourists and travelers.
The delicate carvings on the walls and beautiful,
traditional paintings will surely allure the weary
traveler. Saraye Ameriha Boutique Hotel has a
total of 9 rooms and 6 royal suites. All rooms are
spacious and clean and provide a glimpse of the
bygone era. There are rooms with single, double
and twin rooms with carpets in all the rooms
along with comfortable wooden chairs. Private
bathrooms are there for the guest’s convenience.
You can also avail 24-room service. There are air
conditioning, LCD televisions, and toiletries in
the bathroom. You can also opt for a concierge
and minibar.
Talking about the facilities, Saraye Ameriha
Boutique Hotel provides great facilities along with
warm and humble hospitality. Laundry and dry
cleaning service, taxi services, spa and massage
center, complimentary breakfast, and 24-hour
free WiFi access. In case, you are on a business
trip, book the conference hall for your meetings
or get your work done in the business center
on the premises of the hotel. Moreover, medical
facilities are always there in case of an emergency.
There is a coffee shop serving traditional Iranian
beverages, Talar Ayeneh restaurant serving
Persian and European cuisine, and breakfast
salon for the everyday breakfast buffet.
In terms of cleanliness, hospitality, food,
surroundings, location, and value for money;
Saraye Ameriha Boutique Hotel excels in
everything. Therefore, you can book Saraye
Ameriha Boutique Hotel for your stay in Kashan.
where to eat

Chehel Sotun Restaurant: Nice
Place To Have A Good Time

Chehel-Sotun Restaurant sits on the ground floor of the
right wing of the famous five-star Abbasi hotel. It’s often
recommended, including on TA, to at least have a tea or
a dinner in Abbasi, former caravanserai of the shah’s
mother, even if you don’t stay here. And this advice is
well worth listening to! Chehel-Sotun Restaurant gives
a unique opportunity to feel you’re having dinner in
the museum, or attending the royal reception. The
restaurant interior, following the decoration of Chehel
Sotun Palace, which is one of the must-sees in Esfahan,
is a pure piece of art. Its wall paintings and ceiling
decor remind of the best works from Qajar and Safavid
epochs, and keep you busy studying them, while you
meal is being prepared and served in a slow thorough
solemn manner. English menu available and is very
extensive. Compared to Khan Gostar, food is not that
outstanding here, still very decent. And this was my only
dining experience in Iran with truly five-star service!

Iran Olive Production Expected to Rise

Olive production in Iran is expected to reach 90,000 tons in the current Iranian year
(started March 21) and register a 5% rise compared with the corresponding period
of last year, the manager of the so-called Olive Project, initiated by the Agriculture
Ministry, said.
“Last year, about 65% of the olive yield were used to make conserves and olive oil was
derived from the remaining 35%. We are trying to channel more olives into the olive
oil industry,” Rahmatollah Parichehr was also quoted as saying by Mehr News Agency.
The official added that 5,000-7,000 tons of olive oil are produced in the country
annually and almost the same amount is imported. He put per capita olive oil
consumption in Iran at 135 grams, Financial Tribune reported.
The Sixth Five-Year Development Plan (2017-22) has set the target of 200,000 tpy in
olive oil production.

news

Vietnam to import Iranian
agricultural products

Chairman of the Iranian Agriculture Ministry's
Department for International Affairs said the
country is set to offer its agricultural products
in the Vietnamese market.
Houman Fathi said Vietnam’s Ministry
of Agriculture and Rural Development has
officially approved Iran’s request on exporting
plant-based agricultural products to the
Southeastern Asian country.
Noting that the Vietnamese law imposes strict
requirements on the imports of agricultural
products and only 45 countries are currently
active in the country’s agricultural market,
Fathi said Iran has gained all the food
safety qualifications set by the Vietnamese
government.
The official added that the ministry has
submitted a request on exports of animalbased agricultural products to Vietnam, which
currently awaits the approval of their respective
government.
Iranian farmers produce over 120 million tons
of agricultural, garden, animal, poultry and
aquatic products per year, a portion of which is
offered in the markets abroad.

Europeans Want Iran Bank
Connected to World: French
Senator

European nations are seeking to ensure at least
one Iranian bank stays connected to the world
after the US imposed new sanctions against the
country, a French senator said in Tehran.
European efforts to help Iranians benefit from
the nuclear deal despite the US sanctions is
“difficult but it’s possible”, said French Senator
Philippe Bonnecarrere on Sunday, AFP reported.
One way was “to have at least one Iranian bank
remain connected to the international banking
system through SWIFT to keep up commercial
relations on goods or services that are not
subject to sanctions,” he added.
Bonnecarrere, who heads the France-Iran
friendship group in the upper house
of parliament, made the remarks during a
news conference with French and Iranian
counterparts.
Bonnecarrere was in Iran with six other
members of the French parliament.
The visit was a sign of “all the determination
and all the will of France to keep alive the
nuclear agreement,” said Delphine O, one of the
lawmakers.
The United States pulled out of the 2015 nuclear
deal between Tehran and world powers in May
and has been reimposing punishing sanctions
on Tehran, targeting, in particular, its financial
system.
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Iran's Khoy, Turkey's Van Sign Economic
Agreement

The governor of Khoy city of West Azarbaijan Province and his counterpart from
Turkey's Van Province have signed a security and economic cooperation agreement
titled "Fifty-Second Security Subcommittee Contract".
Referring to Khoy hosting the governor of Van and 17 Turkish officials in recent days,
Seyyed Mohammad Abadi added, “Combating drug trafficking, human smuggling,
terrorism, organized crimes and illegal immigration are among the provisions of the
agreement," IRNA reported on Friday.
Abadi noted that the rise in trade exchanges and development of joint border markets
at Razi border crossing linking Khoy with Kapikoy of Van, as well as the development of
tourism infrastructure, are among other articles of the contract.

Iran: 16$b Urban Renewal Agreement
Expected to Create 300k Jobs
A trilateral agreement based on
the government’s urban renewal
initiative is expected to create
300,000 direct and indirect jobs.

The agreement was signed in Tehran on
Saturday between the Ministry of Roads and
Urban Development, the Plan and Budget
Organization and the National Development
Fund of Iran, according to the ministry’s news
website.
The ceremony was attended by outgoing
Roads Minister Abbas Akhoundi, PBO
chief, Mohammad Baqer Nobakht, the
head of NDFI’s board of trustees, Morteza
Shahidzadeh, and President Hassan Rouhani’s
economic advisor, Mohammad Nahavandian.
The agreement, which among other things
secured funds for the urban renewal initiative
to begin in earnest during the current fiscal
year that ends in March 2019, is expected to
support 120,000 direct and 180,000 indirect
jobs, according to Financial Tribune.
The initiative revolves around renovating and
revitalizing distressed and unstable urban
areas across the country. Capital city Tehran
is especially a target of the scheme since a
staggering 40% of its population currently live
in distressed or unstable areas mostly located
in the southern parts of the city.
The main aim of the scheme is to boost quality
of life in those areas, but another significant
goal is to empower them to be better prepared
in the event of earthquakes.
“This agreement is a symbol of Iran
boasting local potentials and based on it
100,000 residential units will be renovated
in distressed urban areas of the country,”
Nobakht said, adding that available resources
allow for another 100,000 units to be
revitalized.
More Details of Urban Renewal Scheme
According to Afshin Barmaki, the head of PBO’s
Economy Council, articles of the national

urban renewal scheme, in line with which
Saturday’s agreement was signed, obligate
the government to revive 270 neighborhoods
across the country each year.
An urban development council at the Roads
Ministry, on the other hand, is tasked with
devising renewal plans for each neighborhood
that does not presently have any.
In each neighborhood, 500 residential
units have been designated for renewal and
revitalization. This includes 2,300 square
meters for religious purposes, 2,800 square
meters for cultural purposes, 7,070 square
meters for medical and hygienic purposes,
190,000 square meters for replacing or
renewing public passageways, 7,600 square
meters for sports purposes, 1,400 square
meters for educational purposes and 22,000
square meters of greenery.
For the fiscal 2018-19 alone, 100,000
residential units are slated to be renewed in
486 neighborhoods of all 31 provinces of Iran.
In addition to supporting those
neighborhoods, Barmaki said, the agreement
also specified facilities for urban renewal.
“Metropolises, including Tehran, East
Azerbaijan, Isfahan, Khorasan Razavi
and Khuzestan, will have a bigger share of

Trustworthy exporters ‘pioneers of
countering sanctions’

Iranian President Hassan Rouhani said trustworthy exporters
are pioneers of countering US sanctions, especially in the
current situation in which enemies intend to hinder Iran’s
exports.
Addressing his cabinet late Sunday, Rouhani said that “our
country’s exporters can safeguard employment and domestic
production through keeping the share of Iranian products in
the global markets.”
The president pointed to the recent fluctuations in the
currency market, saying revenues from exports and the inflow

Sudoku
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the credits that include 500-million-rial
($11,900) loans,” he said, adding that
applicants in other cities will receive loans
each amounting to 400 million rials ($9,525).
During the signing ceremony, Akhoundi
stressed that urban renewal is the only
solution to acute challenges of bad living
conditions across Iran.
“Destroying neighborhoods and eliminating
the definition of the problem will
certainly resolve nothing,” he said. “Social
strengthening, public participation, boosting
financial and technical capabilities of residents
and returning to an Iranian urban culture
and Iranian identity across cities is the main
solution to our problems.”
The major agreement was Akhoundi’s last
official act as urban development minister.
On the same day, he presented his resignation
letter dating back to almost 50 days ago, saying
the president has finally accepted it. The
reasons behind his resignation—domestic
resistance toward economic freedom and
free market tenets that prevented him from
effectively doing his job, especially a difference
of opinion on how to implement urban
renewal—may yet cast doubt on the future of
the urban renewal scheme.

of foreign exchange would be of great help to stabilize the
foreign currency market.
“In all its currency and export policies, the government
has sought to protect the export cycle of the country using
trustworthy exporters’ advice.”
Stating that improving the business conditions is one of
the priorities of the government, Rouhani attached a great
importance to the cooperation of all bodies, especially the
private sector and the chambers of commerce.
He said that the Ministry of Economic Affairs and Finance is
tasked with holding talks between the government and the
private sector and provide the government with the opinions
of the private sector.

News

Iran-Russia Non-Oil Trade Sees
Over 80 Percent Hike
Iran traded 956,662 tons of
non-oil commodities worth
close to $751.38 million with
Russia during the first half
of the current Iranian year
(March 21-Sept. 22).
This marks a 25.7% and
81.21% growth in weight and
value respectively compared
with the corresponding period
of last year, latest data released
by the Islamic Republic of Iran
Customs Administration
show.
Iran’s exports to Russia stood
at 212,605 tons worth over

$118.16 million, up 17.63%
and 20.77% in volume and
value respectively year-onyear. Russia was Iran’s 21st
export destination during the
period.
The above figures account
for 0.38% and 0.51% of the
tonnage and value of Iran’s
total exports over the period
respectively,
Financial
Tribune reported.
Iran mainly exported apples,
fresh and frozen tomatoes,
pistachio and kiwi to Russia
during the six-month period.
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Sri Lanka
seeks waiver
on Iranian oil
imports: Paper

Sri Lanka is seeking
ways to confront the
US sanctions against
Iran in a bid to continue
its oil imports from
the Islamic Republic,
a leading Indian
newspaper reported.
Sri Lanka has sought
advice from India
over its strategy on
purchasing oil from Iran
in the light of tightening
US sanctions during
bilateral talks, the 'New
Indian Experss' wrote
on its website .
The paper said that
according to a statement
published by the
office of Sri Lanka's
Prime Minister Ranil
Wickremesinghe, the
country's Petroleum
Minister
Arjuna
Ranatunga has sought
information on how
India will act in the case
of tighter sanctions
from Indian External
Affairs Minister Sushma
Swaraj.
The US has unilaterally
withdrawn from the
2015 nuclear deal
with Iran, formally
known as the Joint
Comprehensive Plan
of Action (JCPOA),
and is set to reimpose
the second wave of
fresh sanctions on the
country on November 4.
Based on the statement,
Swaraj had explained
India's strategy on Iran
and has said Sri Lanka
could also follow the
process and promised
further information.
India along with Sri
Lanka is part of a the
Asian Clearing Union, a
kind of net settlement
system set up by a group
of countries with central
banks with inconsistent
policy that operates
failing soft-pegs with the
US dollar and therefore
have persistent foreign
exchange shortages.
Sri Lanka's ageing staterun refinery, originally
built by the Soviet
Union, works best with
Iranian light crude, with
other heavier crudes not
generating enough light
distillates.
GOLD PRICE PER OUNCE
1,186.5 $

Currency IRR
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Syria condemns
France's claim
on playing role in
liberating Raqqa
...It also alleged that "France
has mobilized 30€ million
since the liberation of Raqqa
in support of humanitarian
and stabilization projects
in northeastern Syria."“The
entire world has witnessed
the systematic destruction
of Raqqa city by the socalled
international
coalition and the rotten
bodies of innocent civilians
in the streets of the city
and the displacement of
the rest of its inhabitants
which amounts to crimes
of genocide that require
accountability at a time
when safe corridors were
opened for evacuating
ISIL terrorists under the
protection of the US-French
coalition forces to use
them elsewhere in order
to complicate the crisis in
Syria and prolong it to serve
the agendas of the colonial
West,” the source said.
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Saudi Arabia must
be dropped from
UNHRC: AmirAbdollahian
Iranian
Parliament’s
General Director for
International
Affairs
Hossein Amir-Abdollahian
stressed that Saudi Arabia
as a violator of human rights
in Yemen, Bahrain, and the
perpetrator of Khashoggi’s
murder must be dropped
from the UN Human Rights
Council.
“US President, Donald
Trump should be held
accountable before the
world for Khashoggi-gate
scandal and his support for
Riyadh’s terror squad,”AmirAbdollahian wrote on his
Twitter account.
“At the same time, Saudi
Arabia as a violator of human
rights in Yemen, Bahrain,
and the perpetrator of
Khashoggi’s murder must
be dropped from the UN
Human Rights Council,” he
added.
prominent critic of the
Saudi government, Jamal
Khashoggi who has been
working for The Washington
Post newspaper as a
columnist went missing
in Istanbul on October 2
after he entered the Saudi
consulate and never came
out. The incident caused an
outcry in Turkey as well as
many Western countries.

Israel steals organs of Palestinian kids

ISIL Plot for Terrorist Attacks in Iran Foiled

A Belgian official’s remarks that Israel steals the organs of Palestinian children, whom
it kills, have made headlines again after the news website which published them
decided to stick to the story.
Robrecht Vanderbeeken, the cultural secretary of Belgium’s ACOD trade union and
a philosophy of science scholar, had made the comments back in August in a column
published by Belgian website De Wereld Morgen.
The population of the Gaza Strip is being “starved to death, poisoned, and children are
kidnapped and murdered for their organs,” he wrote then.
The website recently received a complaint by Belgian watchdog, the Interfederal
Center for Equal Opportunities, over the story. De Wereld Morgen, however, stuck to
the assertion that Israel “kidnapped” and “murdered” Palestinian children and used
organs belonging to the Palestinians its forces killed.

The Iraqi interior ministry announced that the country's intelligence forces have defused
ISIL's plots to carry out terrorist attacks in Iran, Turkey and Iraq's Suleimaniyeh province.
"The intelligence team which had infiltrated the terrorist groups could provide the
quadrilateral coalition of Iraq, Syria, Iran and Russia with intelligence about ISIL's moves,"
the head of al-Soqour intelligence group at the Iraqi interior ministry Abu Ali al-Basari was
quoted as saying by Iraq's SNG news agency.
He added that the terrorists had plots to carry out terrorist attacks in Turkey, Iran and
Suleimaniyeh region, noting that the numerous airstrikes launched by the Russian fighter
jets in Syria foiled the ISIL plots to infiltrate Iran, Iraq, Turkey and some of the European states
and operations in Raqqa and Albu Kamal in Syria.
The Quadrilateral Intelligence Sharing Center, with military attachés from Iran, Russia, Iraq
and Syria, is headed by the Iraqi Military Information Organization since its foundation in
2015.

Human pigs find pleasure in fights so
avoid them when possible
Oddly enough, but not surprisingly,
I had a bit of an altercation this past
week with one Josh Block on Twitter.
I hurled a condemnation at a post of
his, and he hurled one back at me and
called me an “anti-Semite” and a bit
more.

By: Martin Love
To his invective, I did not respond,
recalling British play writer George
Bernard Shaw who wrote decades ago
that tangling with pigs was bound to be
unproductive and that pigs actually LIKE
a fight, that fighting with them gives them
pleasure.
Who is Block, or should I say “Blockhead”?
Well, he is CEO and president of an
organization called The Israel Project,
based in Washington and Jerusalem, that
is a lobbying organization providing proZionist talking points to the public and
to journalists aimed at giving people a
“more positive public face” to Israel. Block
formerly worked for several hawkish, proZionist lobby groups in the US including
AIPAC.
Given headlines around the world
claiming that Saudi Arabia under
Muhammad bin Salman had carried out
the grisly murder of journalist Jamal
Khashoggi, a Saudi citizen who was
writing for the Washington Post, Block
was going whole hog, literally, to try to
exonerate the theocratic dictatorship
over the apparent murder of Khashoggi.
Block tweeted that Khashoggi was “a
radical Islamic terrorist who was close to
Osama bin Laden, ISIL, and Hamas who
wanted to overthrow the Saudi ruling
royals who oppose both Sunni terrorists,
sponsored by Turkey and Qatar, as well
as Iran’s Shia terrorist armies and allies.”
Block is about as twisted as anyone can
be, so let’s just make a few honest, valid
points.
First of all, Khashoggi was by all accounts
a Saudi patriot and as far as Arab
journalists go, which could be debatable
as a general matter anyway, a good one for
decades. He was quite liked by colleagues
at the very “establishment” and largely
pro-Israel Washington Post, for one thing.
His last column for the paper, printed I
think after his disappearance, focused
almost exclusively on his insistence that
the Arab world, and especially Saudi
Arabia, promote a free press, or at least a

much freer one than has been witnessed
in many years.
Another point must be that, even if it has
not been trumpeted in the Western media,
Saudi Arabia has funded “terrorists”,
Sunni terrorists, like no other Arab
country, particularly of late in Syria,
and Israel (and the US) has also funded
and supported terrorists with arms and
money, including al-Qaeda (however it
may have been renamed) as well as ISIL
– all with the aim to topple Assad in Syria
and other alleged “enemies” of chaos in
the Mideast.
Israel has frequently sheltered ISIL and
other terrorists with other organizations
near the Golan, and given medical
attention to those in need of it. As for
the US, Trump and even Obama aided
ISIL repeatedly in Syria – all the while
falsely claiming that the US was IN Syria
to destroy ISIL. In fact, were it not for Iran
and Russia and of course the Syrian army,
ISIL would still be rampaging, and what
remnants of ISIL that still remain in Syria,
well, they are sheltered to some extent
near US troops in the east of that country.
In any event, it’s a positive that some in
the US Congress are condemning MBS and
Saudi Arabia for Khashoggi’s murder, and
also at least hinting about a need to cut
at least some ties to the Saudis and even,
possibly, withdrawing support for the
Saudi-led war on Yemen.
One big obstacle is that the Saudis could
threaten the so-called “Petrodollar” in
retaliation and also dump further arms
purchases from the US but don’t expect
much from the Trump Administration
in this respect unless pressure is
augmented by world opinion. Trump has
been careening back and forth between

condemnation of the current Saudi
leadership and trying to cast blame for
the murder on some alleged “rogue” Saudi
elements or individuals in an effort to
exonerate MBS.
As for aggressive Jewish/Zionists
lobbyists like Josh Block, their primary
concern in trashing Khashoggi and lying
about him and virtually suggesting that
he deserved to be murdered, is all tied up
with the Zionist desire for the US to lead a
war on Iran – which could not be started
or executed without the full support and
participation of Saudi Arabia.
Because, simply, it would hardly look at
all good for the Israelis and the US alone
to launch a military attack on Iran. World
condemnation would be off the charts and
could well end US and Zionist aggressions
in future. The Khashoggi matter, if it does
result in real condemnation of the Saudis
and MBS by the US, severely disrupts
those in Israel and the US Neocons who
have been pushing for a war on Iran.
As for MBS himself, he is not and never
has been a serious social (or any other
kind of) reformer. Anyone who spends
a billion dollars on a yacht and a palace
or something in Europe is frankly not
worthy of respect on that alone. It was
almost funny this week to hear New York
Times columnist Tom Friedman, who was
charmed by MBS and wrote glowingly
about alleged “reforms” MBS was going
to institute, struggling to defend himself
in light of the apparent fact of the murder
of a well-known Arab journalist who
worked at the primary rival of the New
York Times. People like Friedman and
others of his ilk, apologists for Israeli
criminality, should live in infamy.

report

News
Iran’s Army Steps Up Border
Presence, Offers Services for
Arbaeen Pilgrims

Iran’s Army has dispatched combat and
civilian service units to the country’s common
border with Iraq in order to ensure the
security of Arbaeen pilgrims and provide
them with a range of services, a commander
said.In comments on Monday, the deputy
commander of the Army’s Western Base said
“rapid reaction and modern warfare units”
have been deployed to the western border
to deal with any possible threat during the
Arbaeen season, when a large number of
Iranian pilgrims travel to Iraq to participate in
rituals commemorating the third Shiite Imam,
Imam Hussein (AS).General Javad Mowlaee
also pointed to the civilian services that Army
units are providing for the pilgrims, saying the
Army has set up a field hospital at the Mehran
border crossing that includes various medical
units such as an intensive care unit (ICU) and
a surgery unit.

Zarif Due in Parliament to
Discuss Iran’s Accession to CFT

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad
Zarif plans to attend a parliamentary session
on Tuesday to brief MPs on issues related to
the country’s accession to Combating the
Financing of Terrorism (CFT) standards set by
the FATF (Financial Action Task Force).
The presiding board of the parliament decided
Sunday to hold a closed session on Tuesday
with Zarif and Deputy Foreign Minister for
Political Affairs Seyed Abbas Araqchi in
attendance.
During the meeting, the diplomats as well as
the chairman of the parliament’s National
Security and Foreign Policy Commission will
explain their viewpoints about the Islamic
Republic’s accession to the CFT.
Back on October 7, the Iranian Parliament
approved a bill on the country’s accession
to the CFT treaty.According to the Financial
Action Task Force, Iran had until October to
complete reforms that would “bring it into line
with global norms or face consequences” that
could further deter investors from the country.

Iran Foreign Ministry rejects
rumors about Zarif's resignation
The Iranian Foreign Ministry public relations
office has rejected rumors about Mohammad
Javad Zarif's resignation.
The media hype surrounding the issue is
totally false and is not even worth rejecting,
the Iranian Foreign Ministry announced in a
statement on Sunday evening.
The rumor has been aired by 'some illusionary
and sick-minded' dreamers who publish such
fake news eying the top diplomat's resignation.

Tehran says still can’t understand why Canada unilaterally cut ties
Tehran still cannot understand why Canada
unilaterally severed diplomatic ties with
Iran, Foreign Ministry spokesman Bahram
Ghasemi told the Tehran Times on Sunday
after a former Canadian diplomat had
criticized Ottawa for the current diplomatic
blackout.
“This still remains an unanswered question
for us,” Ghasemi said, adding Tehran has
already held several meetings with the
current Canadian administration with the
hope to resume relations.
Dennis Horak, the former Canadian
diplomat, recently criticized the country’s
legal system for the current state of affairs
between Ottawa and Tehran.

The real reason the Liberal government
hasn’t been able to re-establish relations
with Iran is due to its adherence to a “stupid”
Canadian law allowing the seizure of Iranian
assets, Horak said last week.
Ghasemi said Tehran considers as “a bizarre
precedent” the ruling by the Canadian
parliament that forbids the government
from pursuing talks with Iran. “Iran has on
many occasions decried this law, recognizing
it as a flawed innovation in international law,
violating governments’ immunity.”
“Notwithstanding that, however, with the
coming of the Liberal government and
through bilateral consent, we pursued
negotiations with the incumbent Canadian

government in multiple stages in Tehran and
a third country. We announced our readiness
for opening the consular sections of the
two countries. But it seems the Canadian
government, for domestic concerns, is not
fully ready and cannot take a firm step to
develop relations.”
The Iranian diplomat concluded by saying
that Tehran is ready for “any measures and
negotiations” that could facilitate services to
Iranian nationals in Canada. “The Canadian
government is aware of this issue.”
Six years ago, the previous Conservative
government of Canada abruptly severed its
diplomatic relations with Iran, shuttering
its embassy in Tehran and expelling Iranian

diplomats
from Canada.
The current Liberal government
campaigned in 2015 on re-establishing
diplomatic relations with Iran but it has
been unable to deliver on that foreign policy
promise. Canadian media on Saturday
pointed the finger at Iran for not following
efforts to resume ties.
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Iran attends Belgrade book fair

The 63rd International Belgrade Book Fair is being held in
Belgrade, Serbia on October 28-21, with representatives
from Iran attending the event.Accommodated in a pavilion
of 20 square meters, Iran Cultural Fairs Institute (ICFI) is
representing the Islamic Republic’s publishing industry.
The pavilion is showcasing over 300 titles in different fields
including religion, the Iraq-Iran imposed war, literature, poem,
children’s and teenagers’ literature, arts and books on Iranian
studies.ICFI is set to hold meetings with other participants during the
event to provide the grounds for the expansion of cultural relations and
exchange pavilions between Tehran International Book Fair and foreign book exhibitions.

Headlines

ISIL Plot
for Terrorist
Attacks in Iran
Foiled
7

Iran: $16b Urban
Renewal Agreement
Expected to Create
300k Jobs
Visit Abyaneh historical
village on your trip to Iran
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CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

Morning call to prayer :
04:51:48		
Noon call to prayer :
11:47:48			
Evening call to prayer:
17:40:41
WEATHER

High: 24 ° c
Low: 7 ° c

Plenty of sunshine; beautiful
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Syria condemns
France's claim
on playing role
in liberating
Raqqa
Syria strongly condemns
false allegations and
misleading campaign
included in statement
of the French Foreign
Ministry regarding what it
described as anniversary
of liberating Raqqa City,
an official source at
Foreign and Expatriates
Ministry said .The
French Foreign Ministry
claimed in a statement
published on its website,
that France, which is a
member of the US-led
Coalition purportedly
against Daesh terrorist
organization, has played
a key role in liberating the
Syrian Raqqa city from
Daesh terrorists with
the help of the so-called
Syrian Democratic Forces
(SDF)...

7

Trustworthy exporters ‘pioneers
of countering sanctions’

Isfahan metro stations to host
cultural programs
Emphasizing on the necessity of using the
space of Isfahan's metro stations to implement the cultural and artistic programs, CEO
of Isfahan urban railway organization said, "There are
many capacities in Isfahan's metro stations to carry out
the cultural activities."
"Designing the sign of metro stations is being done
in the Art Committee of Isfahan Urban Railway
Organization," Mohammadreza Bonakdar said.
"Metro should be used by different walks of life
as an important capacity, paying attention to the
cultural and artistic subjects in the stations will be
helpful in this regard," Bonakdar added. "We should
try to implement the cultural and artistic programs
practically in Isfahan metro stations," the head of
culture commission of Isfahan City Council said.
Saying that there are many capacities in the metro

stations for artistic purposes, Farideh Roushan said,
"The Metro Operation Company should intervene
in this field as soon as possible, and carry out good
measures in this regard with the cooperation of the
cultural department of Isfahan municipality and using
the NGO's capacities.

No historical layer destroyed in Chaharbagh pavement

"Before taking the civil measures in
Chaharbagh Avenue, the necessary
archaeological studies were carried out
by the experts of the cultural heritage organization; finally, archaeologist noticed that there has
not been any historical layers in the Chaharbagh
pavement area," the CEO of Restoration Organization of Isfahan said.
"All studies related to the pavement
construction project of Chaharbagh Abbasi
Avenue such as the archaeological studies have

been prepared with the help of the cultural
heritage organization and the round-the-clock
presence of the experts and then implemented
by the municipality," Hossein Jafari said.
Saying that the pavement construction
project has been approved by responsible
organizations, he continued, "The supervisors
of the cultural heritage organization monitored
all the processes of Chaharbagh Abbasi
pavement construction, and the archaeological
documents are available as well."
"There are historical layers in the middle area of
Chaharbagh Abbasi Avenue that are preserved,
and these cases have been presented in the
archaeological reports," he said regarding the
unreal news about existing of historical layers
in the Chaharbagh pavement.
Pointing out that Chaharbah pavement
construction project was carried out based
on the plan approved by the cultural heritage
organization, Jafari said, "Investigating the
middle area of Chaharbagh is being done in the
general department of the cultural heritage
in order to determine how the developmental
activities should be accomplished by
considering the historical layers."

6

Many victims behind dried up
Zayandeh-Rood river
"The headquarters of the permanent revival of the
Zayandeh-Rood river will be formed by the order of
the vice-president," the head of the Isfahan Islamic
council said.
Saying that the lack of proper water-management
is observed in the province, he said, "Despite what
is said that the Zayande-Rood River is being dried
due to the drought, the Meteorological Organization
has announced that the amount of rainfall has
only dropped by %30 in comparison to the last 20
years; therefore, all justifications of the dryness of
the Zayande-Rood River cannot be related to the
drought."
Pointing that we can improve the situation of the
Zayandeh-Rood River by a proper planning, he said,
"The experience of NGO's trip to the ZayandehRood
River margins has shown that if the management
of the river and its related issues will be assigned

to people, we can handle the situation with further
interaction."
Referring to this fact that plans that are propounded
about reviving the Zayandeh-Rood River such as the
recirculation method cannot solve the problem as it
is expected, he added, "We as the administrators of
the urban management are ready to help the revival
of the Zayandeh-Rood River and prevent damages
caused by drought such as land subsidence."

US Support Helps Saudi Arabia to Continue Massace of Yemeni People

Advisor to the Iranian Parliament Speaker
Hossein Amir Abdollahian blasted Washington
for continuing its support for the Riyadh regime to
kill more Yemeni civilians, and said that the crisis
in Yemen cannot come to an end through military
solutions.
"Saudi military strike against Yemen, sponsored
with US’ logistics support, must be stopped since the
Yemeni crisis does not have a military solution," Amir
Abdollahian said in a meeting with International
Committee for Red Cross (ICRC) Regional Director
for Near and Middle East Fabrizio Carboni.
He, meantime, lauded the ICRC for its positive efforts
during Astana talks, and said, "The committee is
in a position that can make greater efforts to bring
peace and help reduce human suffering in conflictaffected countries such as Syria and Yemen."Amir
Abdollahian pointed to his previous meetings with
President of the International Committee of the
Red Cross Peter Maurer, and said, "He had some
very good ideas and the time for many of those
troubleshooting ideas has already come to be
implemented in Syria, and they can take on a more
fundamental aspect."
"The Yemeni people are in a state of emergency, and

unfortunately, Saudi Arabia's intervention on the
country's domestic affairs has made the situation so
critical that even the ICRC has been unable to provide
aid for the Yemeni people," he added.
According to Fars News Agancy, the Saudi-led
coalition has been striking Yemen since March 2015
to restore power to fugitive president Mansour
Hadi, a close ally of Riyadh. The Saudi-led aggression
has so far killed at least 17,500 Yemenis, including
hundreds of women and children.Despite Riyadh's
claims that it is bombing the positions of the
Ansarullah fighters, Saudi bombers are flattening
residential areas and civilian infrastructures.
According to several reports, the Saudi-led
air campaign against Yemen has driven the
impoverished country towards humanitarian
disaster, as Saudi Arabia's deadly campaign
prevented the patients from travelling abroad for
treatment and blocked the entry of medicine into the
war-torn country.
Yemen is the world’s largest humanitarian crisis
with more than 22 million people in need and is
seeing a spike in needs, fuelled by ongoing conflict, a
collapsing economy and diminished social services
and livelihoods.

