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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,500,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,700,005,182,000جدید

1,850,0002,331,000نیم سکه

1,180,0001,241,000ربع سکه

650000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18338400539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

در جلسه »صبحانه با مدیر« 
شهردارنصرآباد و مدیرمسئول روزنامه 

اخبار اصفهان عنوان شد؛   

نصر آباد قوی ترین پتانسیل 
 بحث بوم گردی و عشایری

 را داراست
نصر آباد یکی از شــهرهای اســتان اصفهان 
اســت که در همسایگی شــهرضا واقع شده 
است. نصرآباد جرقویه، شهری است در بخش 
جرقویه سفلی که در 55 کیلومتری اصفهان 
در جنوب رشته کوه کاله قاضی واقع شده و 
قریب به 7 هرار نفــر جمعیت دارد. اهالی آن 
به دو دسته تاجیک )که شــغل بیشترشان 
کشاورزی است( و عشایر که  به عرب شهرت 
دارند تقسیم می شــوند که اکثریت جمعیت 

عشایر می باشند. شغل غالب مردم ...

2 ادامه در صفحه 
       به نظر می رسد حلقه کیفیت به عنوان مهمترین حق مصرف کننده امروز در برخی از تولیدات داخل نادیده گرفته شده است و مصرف کنندگان گالیه از خرید و خسارتی دارند که شرکت ها به 

آن ها پرداخت نمی کند. 

خدمات بی کیفیت پس از فروش و مشتریان گالیه مند؛

حقوقیکهدربازارگممیشود

رتبه 1۶ ایران در تجاری سازی 
فناوری نانو

نشست تخصصی معرفی پتانسیل ها و کاربرد های فناوری 
نانو در صنعت بــا حضور بابک عابدینــی و علیرضا معجزی 
نمایندگان کارگروه ترویج و توســعه فرهنگ ســازی ستاد 
توســعه فن آوری نانو در اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 

کشاورزی اصفهان برگزار شد.
 معجزی در این نشست با اشاره به فعالیت های ستاد نانو ریاست جمهوری اظهار کرد: در 

سال های اخیر فعالیت های بسیاری در زمینه نانو صورت گرفته است....

مهجور ماندن قانون 
اشتغال بانوان

با توجه به شرایط اقتصادی موجود 
در کشور ، تعداد زیادی از بانوان 
ایرانی هم پای مردانشان مجبور 
به کار کردن و امرار معاش هستند. 
هرچند شرایط کاری، مخصوصا 
کارگری برای هیچ کس در کشور 
طبق اســتاندارد هــای جهانی 
نیست اما این شرایط برای بانوان 
به دلیل جنسیتشان و عدم توجه 
به شرایط خاص آنها سخت تر نیز 
هست . هرچند دو سال است از 
اجرای قانون کاهش ساعت کار 
بانوانی که شرایط خاص و ویژه ای 
دارند  می گذرد اما متاسفانه هنوز 
از ســوی برخی از کارفرمایان به 
درستی اجرا نمی شود. و کارکنان 
غیر رسمی و پیمانی و شرکتی از 
آن هیچ بهــره ای نمی برند زیرا 
اگر درخواست چنین شرایطی 
را داشــته باشــند باید با آن کار 
خداحافظی کنند و برای همیشه 
شغل مورد نظرشان را ترک کنند! 
بدون اینکه هیچ مشکل قانونی 

برای کارفرمایشان ایجاد شود!
 قانون  کاهش ساعت کار بانوان 
با شرایط متفاوت از آذر ماه سال 

1395 به تمام ...
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فرزانه مستاجران
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S

وی ادامــه داد: در حــال حاضر مصرف 
سرانه آب شرب برای هر نفر در شبانه روز 
در تودشک 161 لیتر  میباشد در حالیکه 
این رقم براساس سیاست گذاری وزارت 
نیرو به 115 لیتر در شبانه روز بایستی 
کاهش  یابد تا به استانداردهای تدوین 

شده برسیم. 
یــادگاری اعالم کرد: برگــزاری برنامه 

رادیویی  جاری حیات ،برگزاری جشن 
لبخند آب ،برگزاری مسابقه نقاشی آب 
مساوی با  زندگی و مراسم زنگ آب در 
راستای ترویج  مصرف صحیح آب میان 
مردم شهر تودشــک در دستور کار قرار 

گرفت.
مدیر آبفا کوهپایــه مصرف صحیح آب 
را یکــی از مولفه های مهم دسترســی 

پایدار به آب شرب برشمرد و عنوان کرد: 
برای اینکه مردم در تمام روزهای سال 
دسترسی پایدار به آب شرب داشته باشند 
عالوه بر اینکه راهکارهای مصرف صحیح 
آب به شیوه های مختلف به مردم آموزش 
داده می شود ،با اجرای اقدامات فنی نیز 
از هدر رفت آب در تودشک جلوگیری 
می شــود. وی به کاهش هدر رفت آب 
در تودشک اشاره کرد و اعالم نمود: در 
طول یک سال گذشته با تعویض 800 
کنتور فرسوده،اصالح 8 هزار متر شبکه 
فرسوده آب ،اصالح 300 فقره انشعاب 
آب و کاهش فشار شبکه توزیع از 8 بار به 
2 بار، کاهش 17 درصدی هدر رفت آب 

در شهر تودشک تحقق یافت.
یادگاری کاهش قابل توجه وقوع حوادث 
را  یکی دیگر از مهمترین عواملی دانست 

که موثر در میزان کاهش هدر رفت آب 
درشهر تودشک بوده و تصریح کرد:در 
سال 95 تعداد 170 مورد حادثه شبکه 
آب  در شهر تودشــک به وقوع پیوست 
این رقم درسال 96 به 31 مورد رسید و 
اکنون در آذر ماه  97 به 11 مورد کاهش 
یافته است . در این برنامه جاللی یکی از 
اعضای شورای شهر تودشک در راستای 
مصرف بهینه آب در تودشــک گفت: 
شورای شهر تودشــک با توجه به وقوع 
خشکســالی های اخیر و کمبود شدید 
منابع آبی ،شــهرداری تودشک را ملزم 
به حذف چمن در فضای ســبز نمود و 
بجای آن از شــن های رنگی اســتفاده 
نماید همچنیــن کاشــت درختان و 
 گیاهان مقاوم به خشکی را در دستورکار

 قرار دادند .

برگزاری چهل و چهارمین برنامه رادیویی جاری حیات در تودشک
چهل و چهارمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری  حیات  با هدف مدیریت مصرف بهینه آب در تودشک برگزار شد. یادگاری 
مدیر آبفا کوهپایه در این برنامه گفت: در چند سال اخیر با پرداختن به مباحث فرهنگی توانستیم  مصرف سرانه آب در تودشک را کاهش دهیم 
بطوریکه  در سال گذشته سرانه مصرف آب در شهر تودشک 180 لیتر درشبانه روز برای هر نفر بوده که این رقم در 8 ماهه سال جاری به 1۶1 لیتر 

در شبانه روز کاهش یافت.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 

تازه ها

ایسنا
گـــزارش

9 دلیل برای این که گوشی  
شما معدن طالست

برای مهاجمانی کــه می خواهند هویت 
کاربران را سرقت کنند، تلفن های همراه 

همچون معدنی از طال هستند.

  تلفن همراِه شــما، همه چیز را در مورد شما 
می داند؛ در سال های اخیر، میزان اطالعاتی که 
در تلفن های همراه ذخیره شــده، سر به فلک 
کشیده است. ارتباط بین برنامه ها باعث شده تا 
ما تمامی اطالعات را درباره  خود عرضه کنیم، 
خواه این اطالعات جزئیات حساب های بانکی یا 
سلیقه  ما در انتخاب پیتزا باشد. برای مهاجمانی 
که می خواهند هویت کاربران را ســرقت کنند، 

تلفن های همراه همچون معدنی از طال هستند.

   تلفن های همراه به وسیله ای در شرکت ها و 
سازمان ها تبدیل شده است؛ استفاده از فناوری 
»دســتگاه خود را بیاوریــد « )DYOD( در 
حال تبدیل شدن به روشــی است که بسیاری 
از ســازمان ها در سراســر جهان از آن استفاده 
می کنند. نتایج پژوهش های محققان نشــان 
می دهد در ســال 2015 میــالدی، 7۴ درصد 
از شــرکت ها با فناوری های DYOD سازگار 
شده اند. برای مهاجمان سایبری، در این شرایط 
دستگاه های تلفن همراه به عنوان دروازه ای برای 
سرقت اطالعات حساس ســازمان ها محسوب 

می شود. 

 
  در امنیت ممکن اســت سهل انگاری رخ 

دهد؛ ظهور BYOD برای بسیاری از سازمان ها 
نیز دردسرســاز شــده اســت، چراکه رویکرد 
یکپارچه ای برای حفظ امنیت این دســتگاه ها 
اتخاذ نمی شود. در یک بررســِی تحقیقاتی از 
مدیران و کارکنــان ســازمان ها، ۴5 درصد از 
پاسخ دهندگان اعالم کردند دستگاه های تلفن 
همراه بیش ترین خطر را برای زیرســاخت های 
شرکت به همراه دارند و ماهیت پراکنده  تلفن های 
همراه دلیل اصلی این خطرات عنوان شده است. 

 
  گزینه  تکمیل خودکار به بهترین دوست ما 
تبدیل شده است؛ یکی از دالیلی که باعث شده 
در تلفن های همراه ما اطالعاتی بسیار بیش تر 
از گذشته وجود داشته باشــد، این است که ما 
به دنبال راحتی هستیم. با استفاده از سرویس ها و 
برنامه های متعدد، شاهدیم که در صفحات ورود 
به سرویس ها، جزئیات و گواهی نامه های متعددی 
را مشاهده می کنیم. با این اوصاف ما رفته رفته 
تنبل تر می شویم. به عبارت دیگر ترجیح می دهیم 
تا از گزینه های تکمیل خودکار استفاده کرده و 

خود را در معرض خطرات مختلف قرار دهیم. 
 

  تلفن همراه شما، مسیری به سمت کیف پولتان 
است؛ ما می توانیم از تلفن همراه خود برای انتقال 
پول، پرداخت صورت حســاب ها و به طور کلی 
به عنوان روشی برای پرداخت ها استفاده کنیم. 
  کیف پول گوگل، ســامانه های پرداخت اپل 
و سامسونگ را در بســیاری از تلفن های همراه 
مشاهده می کنیم و به گفته  کارشناسان تعداد این 

برنامه ها در آینده بیش تر نیز خواهد شد. البته 
تنها اشکالی که این مسئله دارد این است که 
توجه مهاجمان سایبری به سمت تلفن همراه 

ما جلب می شود. 
 

  تلفن های همراه می دانند شما کجا هستید 
و کجا کار می کنید؛ در بسیاری از موارد ممکن 
است در پِس پرده  ردیابی شما، نّیت خوبی وجود 
داشته باشد و فناوری های مختلف بخواهند شما 
را از شّر داده ها و اطالعات اضافی خالص کنند. 
به طور مثال فرض کنید از منزل خارج شــده و 
می خواهید به رستوران بروید، یک برنامه با ردیابی 
شما می تواند نزدیک ترین رســتوران را به شما 
 GPS  معرفی کند. با این حال، نفوذ به سامانه

یک تلفن همراه کار خیلی سختی نیست.
 

  بلوتــوث؛ سال هاســت کــه بلوتــوث در 
تلفن های همراه مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
اینک بلوتــوث نیــز مانند GPS بــه هدفی 
برای مهاجمان ســایبری تبدیل شــده است. 
تأثیر حمالت بــرروی بلوتــوث می تواند باعث 
آلوده شــدن اطالعات کاربران شــده و یا کم و 
 بیش، کنترل دســتگاه را در اختیار مهاجمان

 قرار دهد. 
 

  برخی از نفوذگران به طــور ویژه بر روی تلفن 
همراه متمرکــز شــده اند؛ روش های مختلفی 
وجود دارد که مهاجمان از آن ها برای ســرقت 
پول ها از طریق تلفن همراه اســتفاده می کنند. 
در کشورهایی مانند چین، به طور مثال، می توان 
با استفاده از بدافزار به دســتگاه ها نفوذ کرده و 
با اســتفاده از شــماره  بیمه، مبلغ زیادی را به 
ســرقت برد. این کاله برداری ها نه تنها سودآور 
 اســت بلکه می توانــد به دســتگاه های زیادی 

منتشر شود. 
 

  روش های بســیار عالی برای ارسال هرزنامه 
وجود دارد؛ همه از هرزنامه متنفرند. با این حال 
هرزنامه ها بخش جدایی ناپذیر بسیاری از حمالت 
سایبری هســتند. دالیل زیادی وجود دارد که 
مهاجمان می توانند تصمیم به ارســال هرزنامه 
بگیرند ولی بسیاری از مهاجمان، تلفن های همراه 
را بســتر ایده آلی برای ارسال هرزنامه می دانند. 
بر اساس اطالعات ســایت پلیس فتا، این همان 
دلیلی عمده ای است که ارائه دهندگان سرویس 
به سختی می توانند نفوذگران را ردیابی و مسدود 

کنند.
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مهجور ماندن قانون 
اشتغال بانوان

ادامه از صفحه یک:
...   دســتگاه های اجرایی ابالغ شد 
که بر اســاس آن قرار بود این بانوان 
به جای 44 ساعت کار در هفته 36 
ساعت کار انجام دهند اما از حقوق 
و مزایای همان 44 ساعت بهره مند 

شوند.
خاص  بــودن در این قانون شــامل 
بانوانی می شــد که دارای معلولیت 
شــدید، فرزند زیر 6 ســال، همسر 
یا فرزنــد معلول، بیمــاری صعب 
 العالج هستند و یا سرپرست خانوار

 بودند .
 امــا اکنــون بعــد از گذشــت دو 
ســال از ابالغ ایــن قانــون هنوز 
 بــه طــور کامــل اجرایی نشــده

 است. 
مردادماه سال گذشته شهیندخت 
موالوردی معاون وقــت امور زنان و 
خانواده رییس جمهور در خصوص 
اجرای ســلیقه ای قانــون کاهش 
ســاعت کار زنان شــاغل با شرایط 
خاص گفته بود:»این قانون با اعمال 
سلیقه از سوی برخی دستگاه ها اجرا 
می شــود در حالی که انتظار ما این 
است با یک وحدت رویه و به صورت 
 منسجم در تمام دستگاه ها قابل اجرا 

باشد.«
  اما متاســفانه شــکایات زیادی از

 شــرکت های خصوصی و کارمند 
قرار دادی و پیمانی به ثبت رسیده 
است که نشان می دهد هیچ قانونی 
کارفرمایان را ملزم به اجرای دقیق 
نمــی کنــد و در صورت شــکایت 
کارمندان نیز بــه راحتی آنها اخراج 
خواهند شد زیرا اکثرا قرار داد های 
سه ماهه، شــش ماهه و نهایتا یک 
ســاله دارند و این   بانــوان به دلیل 
هراس از دســت دادن شغل خود، 
نمی توانند نسبت به عدم اجرای این 
 قانون به کارفرمایــان خود اعتراض 

کنند.
البته تمام تقصیرات را نیز نمی توان 
بر گردن کارفرمایان گذاشــت زیرا 
درســت اســت که این قانون ابالغ 
شده  اما هیچ بودجه ای برای ساعات 
مرخصی این بانــوان در نظر گرفته 
نشده و کارفرمایان برای حقوق این 
ســاعات اضافه هیچ کمک هزینه یا 
سوبسیدی از دولت دریافت نخواهند 

کرد.
بر این اســاس الزم اســت ابهامات 
موجود در این قانــون هرچه زودتر 
رفع شــود. زیرا زنگ خطر افزایش 
زنان سرپرســت خانوار چند سالی 
اســت به صدا درآمده و آسیب های 
 ناشــی از آن دامن گیر کل جامعه 

خواهد شد. 
زنان  سرپرســت خانــوار تنها یک 
کارمند نیســتند و عــالوه بر نقش 
کارمندی و کارگری مسئولیت اداره 
یک خانواده را نیز بــر عهده دارند و 
باید در تامیــن درآمد و حل و فصل 
امورات اعضای خانــواده نیز نقش 
آفرینی کننــد مســلما دولت نیز 
 ملزم اســت  در این راه آنها را یاری

 کند.
از آنجا کــه مقام معظــم  رهبری 
شــدیدا بر حمایت از بانــوان برای 
فرزندآوری تاکید مــی کنند الزم 
اســت در راســتای این حمایت ها 
تسهیالت بیشــتری برای مادران 
شــاغل ایجاد شــود تا همه بانوان 
کشورمان بتوانند از این تسهیالت 
اســتفاده کنند و تنهــا کارمندان 
دولتی که اتفاقا شغل و درآمد خوبی 
هم دارنــد و هم چنیــن از بهترین 
تسهیالت نیز اســتفاده می کنند! 
 مستحق حمایت برای فرزند آوری 

نباشند! 
جامعه مــا برای پیشــرفت به همه 
 افراد جامعه نیاز دارد نه یک قشــر

 خاص.

اقتصاد استان
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اجرای ۷۰ کیلومتر شبکه فاضالب با سرمایه گذاری فوالد مبارکه اصفهان
در شهرهای زیباشهر و دیزیچه استان اصفهان از ابتدای سال جاری تا کنون ۷۰ کیلومتر شبکه فاضالب 

با سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه به روش بیع متقابل اجرا شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان اظهار کرد: در سال های ۹6 و ۹۷ بیش از ۱۱۸ کیلومتر شبکه فاضالب در شهرهای زیباشهر و 

دیزیچه با سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه عملیاتی شد. »حمید حکمتیان« اجرای سریع و به موقع 
این پروژه را حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: در سال ۹6 و ۹۷ بیش از ۷6 کیلومتر شبکه فاضالب در شهر 

دیزیچه با مشارکت بخش خصوصی اجرایی شده و به پیشرفت ۷۰ درصدی رسیده است. در همین بازه زمانی 
نیز در زیباشهر بیش از 4۱ کیلومتر شبکه فاضالب عملیاتی شد که دارای پیشرفت فیزیکی ۷۱ درصدی است. وی اجرای 

شبکه فاضالب در شهر دیزیچه و زیباشهر را در ۱۸ماه اخیر قابل توجه دانست و خاطرنشان کرد: سرعت اجرای شبکه فاضالب در شهرهای 
دیزیچه و زیباشهر با مشارکت بخش خصوصی قابل توجه بوده به طوری که طی ۱۸ ماه اخیر بیش از ۷۲ درصد شبکه فاضالب دیزیچه و 
بیش از ۷۰ درصد شبکه فاضالب زیباشهر عملیاتی شد. این درحالی است که اگر زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم نمی شد، 

تحت پوشش قرارگرفتن مردم این شهرها از خدمات شبکه فاضالب به این زودی ها امکان پذیر نبود.

نمایشگاه مبل و دکوراسیون خانگی در اصفهان برگزار می شود
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی ۱۲ دی ماه سال جاری در اصفهان 

کار خود را آغاز می کند.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه تا روز پانزدهم 
همین ماه در هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی و با حضور ۱۱۰ شرکت و فعال حوزه مبل 

و دکوراسیون خانگی برپا خواهد بود.
برندهای معتبری همچون درساچوب، چوبکده تهران، مبل خوش نشــین، والساچوب، چوبیران، لرد، 

مبل دیانی فلیون، نگین نقش جهان، بین الملل مبلیران از استان های اصفهان، تهران، البرز و لرستان، آخرین 
محصوالت و خدمات خود در زمینه مبلمان خانگی، سرویس خواب، سرویس غذاخوری و دکوراسیون را در این نمایشگاه 

عرضه خواهند کرد. شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی اصفهان طیف بی نظیر و متنوعی از ایده 
های طراحی داخلی برای هر اتاق با انواع سبک ها و همه نیازهای آن، از سبک های پایه ای طراحی تا سبک های لوکس و مرفه را فراهم 
کرده و به نمایش می گذارد. در این نمایشگاه، تامین کنندگان و فعاالن اقتصادی این بازار بزرگ برای تجارت موفق دور هم جمع شده، 

ایده های الهام بخش طراحی داخلی را به نمایش گذاشته و انگیزه های جدیدی برای بازار فراهم می کنند.

 بهترین در آمد شهری 
با معرفی محصوالت 

عشایر و ورود سرمایه 
گذار در این زمینه 

و البته احداث تاالر 
می تواند صورت گیرد. 

نصر آباد بهترین 
پتانسیل را بحث بوم 

گردی و عشایری دارد، 
البته پخت نان خانگی 
هم می تواند به عنوان 
یکی از جاذبه های این 

شهر مطرح باشد که 
می طلبد سرمایه گذار 
در این راستا وارد عمل 

شود.

در جلسه »صبحانه با مدیر« شهردارنصرآباد و مدیرمسئول روزنامه اخبار اصفهان عنوان شد؛   

نصر آباد قوی ترین پتانسیل بحث بوم گردی و عشایری را داراست

نصر آباد یکی از شهرهای اســتان اصفهان است که در 
همسایگی شهرضا واقع شده اســت. نصرآباد جرقویه، 
شهری است در بخش جرقویه سفلی که در 55 کیلومتری 
اصفهان در جنوب رشته کوه کاله قاضی واقع شده و قریب 
به 7 هرار نفر جمعیت دارد. اهالی آن به دو دسته تاجیک 
)که شغل بیشترشان کشاورزی اســت( و عشایر که  به 
عرب شهرت دارند تقسیم می شوند که اکثریت جمعیت 
عشایر می باشند. شغل غالب مردم کشاورزی و دامپروری 
می باشد.، این شهر از دیر باز شهرت زیادی به خاطر کشت 
صیفی جات به ویژه هندوانه بی نظیرش داشــته و البته 
کشاورزی و دامداری آن نیز رونق خوبی داشته است که 
متاسفانه در ســالهای کم آبی رفته رفته این دیار نیز، با 

کاهش کشت روبه رو بوده است.

یلدا توکلی
گـــزارش
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      در شهر قابلیت هایی وجود دارد که اگر به آنها پرداخته شود بسیاری از مشکالت رفع می گردد قابلیت هایی مثل احداث نمایشگاه صنایع دستی، احداث تاالر پذیرایی و پرداختن به بحث گاز cng می توان در شهر تحولی ایجاد نماید.

غالمرضایــی  رضــا 
شهردار شهر نصر آباد 
اســت وی که سوابق 
فعالیت هــای زیادی را 
در شهرداری شهرهای 
مختلف استان اصفهان 
داشته اســت بیش از 
یک سال است که به عنوان شهردار 
درنصرآباد مشــغول خدمت است، 
آنچه می خوانیــد ماحصل گفتگوی 

اخبار اصفهان با اواست. 

  ازاقدامــات وبرنامه هایی که 
بعد از ورود شــما به شهرداری 
نصرآباد انجام شــده بیشــتر 

برایمان بگویید.
-  در طــول ایــن مدت کــه من به 
عنوان شــهردار در نصر آباد خدمت 
می کنم بیش از 4۰ مورد کار عمرانی 
و خدماتی در سطح شهر انجام شده و 
مقداری از بدهی های قبلی پرداخت 

گردیده است.

  در مــورد پروره ها بیشــتر 
توضیح دهید.

-  پروره عمرانی شــامل زیبا سازی، 
ایجاد فضای سبز درشهر، آسفالت و 
تکمیل ورودی شهربوده است. شهر 
نصر آباد با جمعیت ۷ هزار نفری تنها 
یک بانک دارد و هیــچ اقدامی بعد 
از ده سال از سوی مســئولین برای 
راه اندازی شــعبه دیگر انجام نشده 
است اما با پیگیری که در شهرداری 

انجام گرفت بــا ۱۷ میلیون تومان 
سرمایه در نهایت یک عابر بانک ملی 
در شهرداری راه اندازی شد. از دیگر 
کارهای انجام شــده جدول گذاری 
ورودی شــهر به طول ۱۷۰۰ متر به 
صورت رفت و برگشــت بود. احداث 
تابلو ورودی شــهر را هم داشــتیم 
و البته شــهر را به نام دیــار غیرت و 
قناعت نام گذاشــتیم. در بحث دفع 
آبهای سطحی هم ۷۰ صد مشکل را 
حل کردیم، یک منبع ذخیره آب را 
با استفاده از نانو و سیمان با ظرفیت 
۲۵۰ متر مربع ایجاد کردیم و با این 
کار دیگر مشکلی برای آبیاری فضای 
سبز شهر نداریم. در بحث ساماندهی 
چهارشنبه بازار و آرامستان شهر نیز 
اقدامات خوبی انجام دادیم. در رابطه 
با زیبا سازی شــهر یکی از اقداماتی 
که انجام دادیم این بود که تاریخچه 
شهر را به نوعی روی دیوارهای شهر 
به نمایش در آوردیــم. همچنین در 
خصوص دیدن تاریخچه شــهر در 
خود شهر، نصب المان یک زن و مرد 
عشایر و همچنین یک مرد کشاورز به 
همراه محصوالتش را در دو ورودی 
شــهر در آینده ای نزدیک خواهیم 
داشت. نصب دوربین پایش تصویری 
در شــهرداری یکی دیگر از کارهای 
مهمی بود کــه انجام دادیــم البته 
دو پایه دوربیــن ترافیکی و امنیتی 
نیز برای ورودی های شــهر در نظر 

گرفتیم.

 شــهرداری نصر آباد امسال 
چقدر بودجه داشته است؟

-  بودجه ما ۲ میلیارد مصوب شــد 
ولی در حال حاضر ۲ میلیارد و 3۰۰ 
میلیون تومان بــا تالش های انجام 
گرفته و شبانه روزی محقق کردیم، 
قباًل همیشــه دو ماه در شــهرداری 
حقوق معوقه داشــتیم ولی در حال 
حاضر هیچ بدهــی حقوقی نداریم و 

به روز شدیم.

  واگذاری زمیــن به زوج های 
جوان یکی از برنامه های است که 
در نصر آباد انجام می شود این 

طور نیست؟

-  بله البته جــا دارد در این رابطه از 
شهردار قبلی و اعضای محترم شورای 
شهر نیز تشکر کنیم که فعالیت های 
خوبی داشتند. با پیگیری هایی که ما 
انجام دادیم نیز در حال حاضر ۱6۰ 
پالک به زوجهای جوان طبق قوانین 
بنیاد مسکن قرار است واگذار شود که 
در آینده ای نزدیک از طریق شورای 

شهر و بنیاد مســکن به آنها واگذار 
می شود.

  در زمینه بوم گردی هم کاری 
در نصر آباد انجام شده است؟

-  متاسفانه خانه های قدیمی زیادی 
در شهر تخریب شده ولی چند خانه 
هنوز باقی است و با پیگیری ها یکی 

از کارهــای آینده مــا پرداختن به 
بوم گردی است ســال گذشته یک 
جشنواره عشــایری برگزار کردیم و 
امســال هم از دهه فجر به مدت سه 
ماه این جشــنواره را خواهیم داشت 
همچنین دو چادر عشــایری نیز به 

صورت دائم در شهر بر پا می شود.

 همکاری مســئولین در حل 
مشکالت شهر با شــما چطور 

است؟
-  از مســئولین انتظار مــی رود تا 
حمایت های بیشــتری از ما داشته 
باشــند البتــه جــا دارد تقدیــر و 
تشــکرویره ای از نمایندگان استان 
در مجلس شورای اسالمی به ویژه از 
دکتر کامران و خانم دکتر تاج الدین 
که حمایت و کمک مالی به شهرداری 
نصر آباد داشتند و باعث شدند بتوانیم 
مشکالت زیادی را در شهر نصر آباد 
حل کنیم داشــته باشــم، با کمک 
خانم تاج الدین و دکتــر کامران ۵ 
کیلومتر از جاده ۲۸ کیلومتری نصر 

آباد به شهرضا زیر سازی شده است 
همچنین ازهمه اعضای شورای شهر 

و فرماندار هم تشکر دارم.

 در بحث درآمد پایدار شهری 
آیا اقدام خاصی انجام داده اید؟

-  به نظر من بهترین در آمد شهری 
با معرفی محصوالت عشــایر و ورود 
ســرمایه گذار در این زمینه و البته 
احداث تــاالر می تواند صورت گیرد. 
نصر آباد بهترین پتانسیل را بحث بوم 
گردی و عشــایری دارد، البته پخت 
نان خانگی هم می توانــد به عنوان 
یکی از جاذبه های این شــهر مطرح 
باشد که می طلبد سرمایه گذار در این 
راستا وارد عمل شود در واقع نان نصر 
آباد دارای کیفیت بسیار خوبی است 
و می تواند موجب اشتغال زایی شود. ز 
در حقیقت اگر سرمایه گذار وارد شهر 
شود قابلیت های نصرآباد کم نیست و 
من باز هم تاکید می کنم که ما فرش 
قرمز زیر پای ســرمایه گذارانی پهن 

می کنیم که وارد این شهر شوند.

خـــبــــر

طاهر اعالم کرد:

خدمات رسانی به مسکن های مهر اصفهان توسط شهرداری ها

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه وشهرسازی 
استان اصفهان گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برای اولین بار در 
کشور، شهرهایی که در آن مسکن مهر ساخته شد را در اختیار شهرداری ها قرار 

داد تا بتوانند به ساکنان مسکن مهر خدمات برسانند.

ایمان طاهر با بیان اینکه شــهری که مســکن مهر در آن ساخته می شــود حتما نیاز به 
خدمات رسانی دارد، اظهار کرد: از سال ۹4 تاکنون در ۷۰ درصد شهرهایی که مسکن مهر 
ایجاد شده با تخصیص یارانه، بودجه و کمک شــهرداری ها به این مساکن خدمات رسانی 

شده است.
وی افزود: اصفهان اولین استانی بود در کشور که در سال ۹4 ضرورت خدمات رسانی به ساکنان 

مسکن مهر را در نظر گرفت زیرا صرفا وجود خانه، مشکل مسکن را حل نمی کند.

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه 
نباید به مسکن به چشم کاال نگاه کرد، گفت:  در زمان خرید یک خانه مسکونی، صرفا 
مشخصات فنی آن نیست که اهمیت دارد بلکه محل قرارگیری آن ساختمان و دسترسی 

به خیابان، فضاهای شهری، مدرسه و ... اهمیت مضاعف دارد.
طاهر اضافه کرد: متاسفانه امکان سنجی مسکن مهر در شهرها انجام نشده بود اما در 

استان اصفهان سعی کردیم به این مسئله توجه بیشتری داشته باشیم.
وی با اشاره به انواع خدمات رسانی ها، ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد تومان یارانه و 
بیش از ۲۰ میلیارد تومان زمین معوض در اختیار شهرداری ها قرار گرفته تا برای خیابان  

کشی، آسفالت، جدول کشی و ساخت پارک ها و محوطه های هزینه شود.
معاون مسکن و باز آفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از ۱۰۰ 
شهری که در آن مسکن مهر ساخته شد ۷۰ شهر به شهرداری ها تحویل شده و مابقی نیز 

به زودی به شهرداری ها تحویل داده می شود.
طاهر با بیان اینکه بیش از ۱۱۵ واحد تجاری تا کنون در مسکن مهر ساخته شده است، گفت: 
مسکن مهر به این خدمات نیاز دارد زیرا مردم برای تهیه مایحتاج نباید مجبور باشند به مرکز 

شهر بروند.

  کل سهمیه مسکن مهر استان اصفهان ۱۶0 هزار و 500 واحد بوده است
وی با اشاره به ساخت بیش از ۲۰ مسجد و ۱۵ مدرسه در مسکن مهر، اظهار کرد: مساجد به 
محله ها محوریت داده و هویت آن محله را می سازد، در قدیم شهرها مسجد محور ساخته 

می شد.
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه  کل 
سهمیه مسکن مهر استان اصفهان که از سال ۸۷ آغاز شد، ۱6۰ هزار و ۵۰۰ واحد بوده است، 

گفت: از این تعداد، فوالد شهر با ظرفیت بیش از 3۰ هزار واحد مسکونی بیشترین سهمیه را 
در استان داشته است.

طاهر افزود: پروژه های مسکن مهر سال ۸۸ در سه قالب شروع شد، در قالب اول؛ دولت زمین 
را به صورت رایگان در اختیار تعاونی های مسکن قرار می داد و این پروژه ها با منابع تسهیالت 

بانکی و آورده متقاضیان شروع می شد.
وی با بیان اینکه در قالب دوم زمین به انبوه سازان واگذار  شد، گفت: به دلیل اینکه معتقدیم 
دولت هر چقدر کمتر در ساخت وساز مداخله کند و بیشتر نقش سیاست گذار داشته باشد 
بهتر است، مسکن مهر خود مالک به عنوان سومین قالب ساخت مسکن مهر در نظر گرفته شد.

معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: در 
مسکن مهر خودمالک، اشخاصی که زمین دارند به کمک  تسهیالت بانکی با سود چهار تا هفت 

درصد در زمین خودشان خانه سازی می کنند.  
طاهر مزیت این روش نسبت به روش های قبلی را جابه جا نشدن مردم عنوان کرد و افزود: نکته 
ای که در شهرسازی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که مردم از بافتی که در آن زندگی 
می کنند، جابه جا نشوند. وی با اشاره به 3۰ هزار واحد مسکن مهر در فوالد شهر، افزود: اینکار 
باعث شد بسیاری از مردم از مناطق مختلف در فوالد شهر ساکن شوند که این جابه جایی تبعات 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زیادی دارد، از جمله اینکه این مردم شغل می خواهند 
اگر بخواهند شغل قبلی شان را داشته باشند باید تردد کنند که ایجاد ترافیک می کند، مردمی 
که در یک منطقه ساکن می شوند ممکن است فرهنگ آن منطقه با محلی که در آن رشد 

کرده اند همخوانی نداشته باشد و مسائل مختلف اجتماعی که در آینده پیش می آید.
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افرود: در مسکن 
مهر خود مالک سعی شد از این موارد جلوگیری شود و اشخاص اگر زمین، یا خانه پدری دارند 
به کمک تسهیالتی که در اختیارشان قرار می دهیم بتوانند ساختمان سازی انجام دهند، که 

موفق ترین نوع مسکن مهر در کشور نیز همین نوع سوم است.

ایمنا
خـــبــــر
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در طول این مدت که من به عنوان 
شهردار در نصر آباد خدمت می کنم 

بیش از 40 مورد کار عمرانی و 
خدماتی در سطح شهر انجام شده و 
مقداری از بدهی های قبلی پرداخت 

گردیده است.



۵۰۰۰ تن ذخیره مرغ منجمد در اصفهان
مدیر کل پشتیبانی امور دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه در حوزه  توزیع مرغ منجمد 

هیچ مشکلی وجود ندارد، گفت: در اصفهان بیش از پنج هزار تن ذخیره مرغ منجمد داریم.
علی اکبر نجفی اظهار کرد: به منظور تنظیم بازار، مرغ منجمد بدون محدودیت در تمام فروشگاه های زنجیره ای 
از جمله رفاه، اتکا و کوثر در استان توزیع شده است که با قیمت مصوب هر کیلو ۸۵۰۰ تومان به مصرف کننده 

عرضه می شود.
وی افزود: عالوه بر این، یک هفته است که در فروشگاه های رفاه و کوثر مرغ گرم با قیمت ۱۰ هزار و ۹۵۰ تومان به 

منظور رفاه حال مردم در حال توزیع است.
مدیر کل پشتیبانی امور دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه اختالف قیمت مرغ در فروشگاه ها نسبت به بازار 

آزاد باعث شده جمعیت زیادی برای خرید به این فروشگاه ها مراجعه کنند، گفت: در این شرایط برای ایجاد نظم بیشتر در فرایند عرضه 
مرغ به مصرف کننده دستگاه های نظارتی باید بر عرضه آن نظارت داشته باشند.

نجفی افزود: برای توزیع مرغ منجمد هیچ محدودیتی وجود ندارد و فروشگاه های کوثر هر میزان مرغ منجمد که الزم داشته باشد  می توانند تهیه 
و به قیمت ۸۵۰۰ تومان عرضه کنند.

دیدار شهردار و اعضای شورای شهر فالورجان و ریاست مخابرات شهرستان
جلسه شهردار، ریاست و اعضای شــورای اسالمی شــهر فالورجان با ریاست اداره مخابرات 

شهرستان فالورجان برگزار گردید.
 به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر فالورجان ســرکار خانم 
دکتر اله دادیان ریاست شورای اسالمی شهرفالورجان که ریاست این جلسه را به عهده داشت 

در سخنانی مشکالت مخابراتی ســطح شــهر را به صورت اجمالی مطرح نمود و دیگر اعضای 
شورای اسالمی شهر نیز پیرامون مشکالت از  جمله بسته بودن ظرفیت توسعه خطوط تلفن ثابت 

و ساماندهی ترانشــه های مخابراتی و همچنین مســائل پیرامون پهنای باند اینترنت به گفت و  گو 
پرداختند .

در ادامه مهندس اصغر فورجانی زاده ریاست اداره مخابرات شهرستان فالورجان به ارائه راهکار در زمینه مشکالت مطرح شده 
پرداخت و جناب آقای مهندس نصری شــهردار فالورجان با بیان اینکه تعامل دو اداره در دوره پیش روی در سطح دلخواه و 
مناسبی بوده و به یاری خدا انتظار می رود با گسترش هر چه بیشتر این تعامل و همکاری مشکالت مخابراتی شهر و شهروندان 

بهتر از گذشته و به نحو احسن حل و فصل گردد.

خبرهای دو خطیگردشگری

حتی یک روز هم کار نکرد، قســطی بــرای جهیزیه دخترم 
خریده بودم و اکنون شرکت سازنده هم غرامت نمی دهد. در 
نهایت دامادم ناچار شد یخچال جدیدی خریداری کند. یکی 
از موضوعاتی در زمان خرید به خصوص وسایل برقی همواره بر 
آن تأکید می شود، بحث خدمات پس از فروش است که بیشتر با 
برچسبی به عنوان گارانتی )Guarantee( و به ندرت وارنتی 
)Warranty( از آن یاد می شــود. اما گویا در کشور، واژه ها 
تنها در حد حرف است و به گفته یکی از خریداران زمانی که به 
نمایندگی ها مراجعه می کنیم عنوان می کنند باید قطعه خراب از 
سوی کارشناس بررسی شود و البته تمام قطعات وسیله مشمول 

خدمات پس از فروش نمی شود. 

مهر
گـــزارش

ایسنا
گـــزارش
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 رتبه ۱۶ ایران 
در تجاری سازی 

فناوری نانو

معرفــی تخصصــی   نشســت 
 پتانسیل ها و کاربرد های فناوری نانو 
در صنعت با حضور بابک عابدینی و 
علیرضا معجزی نمایندگان کارگروه 
ترویج و توسعه فرهنگ سازی ستاد 
توسعه فن آوری نانو در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 

برگزار شد.
 معجزی در این نشســت با اشــاره 
به فعالیت های ســتاد نانو ریاست 
جمهوری اظهار کرد: در ســال های 
اخیر فعالیت های بسیاری در زمینه 
نانــو صورت گرفته اســت. ســتاد 
توســعه فناوری نانو از سال ۱٣۸٢ 
شکل گرفت و در سال ۱٣۸۴ سند 
چشم انداز ٢۰ ساله آن تدوین شد. 
پس از ۱۰ ســال عملکرد این ستاد 
 از انتظــارات فراتر رفته و از ســند

 چشم انداز جلوتر بودیم.
وی افزود: در حال حاضر کشــور در 
تجاری ســازی فناوری در دنیا در 
رتبه ۱۶ قرار دارد. در سال ۹۵ سند 
چشــم انداز دوم برای ستاد تدوین 
و در ســال ۹۶ مصوبه ای در هیئت 
دولت تصویب شد که یکی از موارد 
آن در خصوص توسعه فناوری نانو در 

وزارت صنعت بود.
همچنین بابــک عابدینی، نماینده 
کارگروه ترویج و توســعه فرهنگ 
سازی ســتاد توســعه فناوری نانو 
ریاست جمهوری با اشاره به فعالیت 
این ستاد در ســال های اخیر اظهار 
کرد: در ســال های گذشته ترویج 
و آشــنایی جامعه با فنــاوری نانو و 
کارکردهای آن از اولویت های ستاد 
بود  اما هدف بعدی تولید ثروت از این 
فناوری اســت. در ۱۰ سال نخست 
فعالیت این ستاد به آگاهی بخشی 
جامعه و توسعه منابع انسانی پرداخت 
اما اکنــون در راهبــرد دوم، هدف 
گسترش روابط بین المللی، توسعه 
صنعت و حل مشکالت صنایع است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 
۱۹۸ شرکت که محصول نانو تولید 
می کنند مورد تایید ســتاد توسعه 

فناوری نانو ریاست جمهوری است.

ایمنا
گــــزارش
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پیشنهاد یک مسئول 
مالزیایی به ایران درباره 

گردشگری زیبایی
مدیر گروه طرح ملی 
گردشگری زیبایی 
پیشــنهاد  مالزی 
کرد:ایران برای توســعه ایــن بخش از 
گردشگری باید بتواند خیال مخاطب خود 
را از بابت اجرای خدمات زیبایی و نظارت 
روی آن توسط دستگاههای دولتی راحت 

کند.

پروفسور وونگ کونگ یو مدیر گروه طرح ملی 
گردشگری زیبایی در مالزی در نشست معرفی 
برند ٢۰۱۹ مالزی در راستای توسعه گردشگری 
زیبایی و تندرستی که پیش از ظهر روز نهم دی 
ماه در محل سفارت مالزی در ایران برگزار شد، 
بیان کرد:چند نکته اساسی درباره گردشگری 
زیبایی وجود دارد یکی اینکه وقتی کسی به مراکز 
گردشگری زیبایی برای دریافت خدمات مراجعه 
می کند مطمئن باشد تجهیزات و محصوالت 

خوب با قیمت معقولی را دریافت می کند.
وی گفت: توریسم سالمت دو نوع مختلف دارد، 
یکی درمانی و دیگری زیبایــی. در ایران روی 
بخش درمانی توجه بیشتری می شود توریسم 
درمانی بیشتر به بیماری ها ارتباط دارد اما ما در 

مالزی به بخش زیبایی بیشتر توجه می کنیم.
وی گفت: ما با آژانس های ایرانی توافق می کنیم 

توریست زیبایی از ایران به مالزی بیایند همچنین 
معتقدیم گردشگری زیبایی تنها برای یک کشور 
نیست بلکه جهانی بوده و می خواهیم این مدل 
در کشورهای دیگر اجرا شود گردشگری زیبایی 

در واقع صنعت جدیدی در کل دنیاست.
پروفســور کونــگ یو دربــاره نــرخ خدمات 
گردشــگری زیبایی گفــت: رنج پکیــج ها و 
محصوالت در این صنعت بسیار متفاوت است. 
ما نمی دانیم کدام یــک از این محصوالت می 
تواند با نرخ هایی که در ایران وجود دارد رقابت 
کند. البته باید این نکته را در نظر گرفت در این 
حوزه اصال قیمت مهم نیست بلکه یک فرد برای 
زیباتر شدن خود را به کسی می سپارد و توقع 
دارد بهترین خدمات را دریافت کند بنابراین در 

این میان بحث پول مطرح نیست.
مدیر طرح گردشگری زیبایی مالزی بیان کرد: 
در کنار این صنعت ما پکیج های آموزشی هم 
داریم، ممکن است فردی بخواهد در هر یک از 
موضوعات گردشگری زیبایی دوره ای ببینند این 

دوره ها از یک روزه تا چند ماهه است.
پروفســور کونگ یو که دارای دکتری اقتصاد 
گردشــگری اســت، ادامه دارد: با اجرای طرح 
گردشگری زیبایی در مالزی می توان گفت هیچ 
کسی نمی تواند سر دیگری را کاله بگذارد چرا 
که خدمات دهندگان در این حوزه همگی زیر 
نظر یک ارگان رسمی و دولتی که همان وزارت 

توریسم مالزی است قرار دارند.
وی گفت: خیلی مهم است اگر گردشگری می 
خواهد از خدمات زیبایی استفاده کند حتی در 
ایران با خیال راحت از آنها بهره بگیرد، ما برنامه 

داریم این طرح را در کشورهای مختلف 
اجرا کنیم و برای آن تبلیغ انجام دهیم 

به خصوص در ایران.
مدیر گروه طرح ملی گردشگری زیبایی 
در مالزی پیشنهاد کرد ایران برای توسعه 
این بخش از گردشگری باید بتواند خیال 
مخاطب خود را از بابت اجرای خدمات 
زیبایی راحت کند و گردشــگر مطمئن 
باشد که این مراکز زیر نظر یک سازمان 

دولتی مورد تایید قرار دارد.
در ادامه این برنامــه، مجریان طرح ملی 
گردشگری زیبایی مالزی با یکی از آژانس 
های فعال در حــوزه تورهــای ورودی و 
خروجی تفاهم نامه ای را به امضا رساندند 
که طی آن باید این دفاتر بخش خصوصی 
در حوزه توریسم زیبایی مالزی فعالیت کند.

در ادامه این برنامه شایسته مقدس مجری 
طرح ملی گردشگری زیبایی مالزی گفت: در 
واقع ٢۶ هزار کارگزار اعالم آمادگی کردند که 
به این طرح بپیوندند اما در مالزی بنا بر این بود که 
تنها هزار مرکز طبق استانداردها انتخاب شوند 
بنابراین همه این مراکز مورد بازدید قرار گرفته 
و تنها آنهایی که دارای اســتانداردهای الزم در 
این حوزه بودند انتخاب شدند و همه این هزار 
مرکز زیر نظر وزارت گردشگری مالزی قرار دارند 
تا گردشگران مطمئن باشند این مراکز از سوی 

دولت مالزی تایید شده هستند.
مقدس ادامه داد: مالزی هر ســال یک شــعار 
برند را برای جذب توریست اعالم می کند، در 
سال ٢۰۱۹ و ٢۰٢۰ نیز توریسم زیبایی شعار 
گردشگری آنها است. طبق پیش بینی ماالیی 
ها در سال ٢۰۱۹ بیش از ٢۵ میلیون توریست 
به مالزی می رود در حالی است که جمعیت آنها 
٢۸ میلیون نفر است. با اجرای طرح گردشگری 
زیبایی پیش بینی شده ۶ میلیون توریست از 
این طریق وارد مالزی شود  آن هم تنها با هدف 

استفاده از خدمات زیبایی.
وی گفت: مالزی با توجه به اینکه توانســته در 
سال ٢۰۱٢ دهمین کشور پربازدید و در سال 
٢۰۱٣ جزو فهرســت دارای سواحل مناسب و 
در سال ٢۰۱۸ شهر کواالالمپور هفتمین مقصد 
گردشگران خارجی باشــد به نظر می رسد با 
اجرای این طرح نیز بتواند به اهداف خود در سال 

٢۰۱۹ و ٢۰٢۰ برسد. 
وی گفت: از نظر مسئوالن توریسم مالزی بازار 
کشورهای آ. سه. آن پس از آن چین و بعد از آن 
بازار خاورمیانه مهمترین بازارهایی هستند که 

می توانند در این باره به مالزی بیایند.
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 امروز درحالی که 
بر حمایت از تولید 

داخل و خرید 
محصوالت ایرانی تاکید 

می شود و آن را کلید 
رونق چرخ اقتصادی 

و افزایش اشتغال 
می دانند، نباید با تولید 

کاالهای بی کیفیت 
موجب بی اعتمادی 
مشتریان و ترغیب 

آنان به خرید برندهای 
خارجی شد.

     بانک مرکزی به منظور بررسی های تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل 
رساندن اختالفات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد.

     رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت:یک ریال از هر آنچه که از یارانه نقدی حذف می شود به تهران 
بازنمی گردد و برای پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان همان استان هزینه می شود.

     هر دالر کاهش قیمت نفت در سال آینده، سبب کاهش بیش از ۲.۴ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه 
۹۸ خواهد شد.

     مدیر عامل صندوق کارآفرینی آمید گفت: از ابتدای امسال بیش از ۶00 میلیارد تومان برای بخش دام 
از ابتدای امسال تامین مالی شده است.

     آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است از آغاز امسال تا پایان آذرماه 7۶3 هزار و 5۱۹ 
دستگاه خودرو در کشور تولید شده که در همسنجی با پارسال 3۱ درصد کاهش داشته است.

     عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: کمیته مزد کانون کارفرمایان کشور طرح تعیین دستمزد 
براساس »مناطق و نوع صنایع« را به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.

»مهر ماه سال گذشته به 
صورت اقساطی یخچال 
ایرانــی بــرای جهیزیه 
دخترم خریداری کردم، 
اما بعد از نصب توســط 
نصاب متوجه شدیم که 
درِ یخچال بسته نمی شود 
و هوا خارج می شود، اما نمایندگی فروش 
موضوع را قبول نکرد و تنها حاضر به تعمیر 
شد. اکنون بعد از گذشــت یک سال و 
باوجودی که یخچــال چندین مرحله 
تعمیر و حتی دِر آن عوض شد، اصال کار 
نکرد. البته بــا پیگیری هایی که کردیم 
یخچال حتی یک مرتبه تعویض شد، اما 
محصول جدید باز همان مشکل را داشت 
و با وجود پیگیری، شرکت سازنده حاضر 

به پرداخت غرامت نیست«.

البته گفته می شود »مشتری برای احقاق 
حق خود می تواند شماره سریال وسیله 
برقی خراب خود را به  شــرکت سازنده 
اعالم کند و بخش خدمات پس از فروش 
مجموعه اقداماتی را که نمایندگی مجاز 
شهر برای وسیله انجام شده را پیگیری 
می کند و حتی اگر نیاز باشــد نماینده 
مجاز گزارش فنی تهیه و کارشناســان 
فنی درنهایت نظر خود را برای پرداخت 

خسارت و ... اعالم می کنند«.
»از منظر اتحادیه اروپا، پنج حق بنیادی 
مصرف کننده عبارت  است از حق حمایت 
از بهداشت، سالمت و ایمنی، حق حمایت 
از منافــع مالی، حق حمایــت از منافع 
حقوقی، حق حمایــت از نمایندگی در 
مشارکت و حق اطالعات و آموزش، اما در 
ایران مطابق آیین نامه اعطای گواهینامه و 
تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان، 
حقوق مصرف کننده حقوقی اســت که 
تمــام عرضه کننــدگان کاال و خدمات 
منفردا و متضامنا از حیث صحت کیفیت 
کاال و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط 
و شرایط مندرج در قوانین یا مندرجات 
قرارداد مربوطه یا عرف باید در معامالت 

رعایت کنند«.
اما به نظر می رسد حلقه کیفیت به عنوان 
مهمترین حق مصرف کننــده امروز در 
برخی از تولیدات داخــل نادیده گرفته 
شده اســت و مصرف کنندگان گالیه از 
خرید و خسارتی دارند که شرکت ها به 

آن ها پرداخت نمی کند. 
»پنج ماه از خرید جاروبرقی ام که یکی 
از برندهای معروف ایرانی بود، نگذشته 
بود، اما به یک باره هنگام جارو کردن دود 
ســیاهی از موتور آن خارج شد و دیگر 
کار نکرد. در تماس با نمایندگی شرکت 
متأسفانه پیگیری مناسبی صورت نگرفت 
و ناچار شــدم جنس خارجی خریداری 
کنم، متأسفانه گویا مصرف کننده در قبال 
محصولی که می خرد هیچ حقی ندارد و 

تمام خسارت به او برمی گردد«. 
البته شرکت های ســازنده لوازم خانگی 
تأکیــد دارند که تمــام محصوالت آنها 
گارانتی دارد، اما خدمات پس از فروش 
تمام قطعات را شامل نمی شود و قطعات 
الکترونیکی، موتور و ... که دارای گارانتی 
هستند با نظر کارشناس فنی به صورت 
رایگان و یا هزینه ای تعویض و یا تعمیر 

می شود.
البته معاون امــور بازرگانی و توســعه 
تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان، معتقد اســت: حقوق 
مصرف کنندگان متفاوت است و بخشی 
از آن به قیمت محصول و بخشی دیگر 
به کیفیت کاال، خدمات پس از فروش و 

... برمی گردد.
اسماعیل نادری تأکید می کند: زمانی که 
کاالیی به دست مصرف کننده می رسد و 
وی بابت کاال دچار خسارت می شود در 
این شــرایط حقوق وی ضایع می شود، 

اما باید تالش شود که کاالها و یا قطعات 
تولید داخل از کیفیتی خوبی برخوردار 
باشــد تا مصرف کننده رغبت به خرید 
کاالهی ایرانی کند، از سوی دیگر بحث 
خدمات پس از فروش در کشور باید جدی 
گرفته شود. وی با اعتقاد بر اینکه مردم با 
خرید کاالی ایرانی بــه نوعی می توانند 
از تولید داخل حمایــت کنند و موجب 
پیشرفت صنعت شوند، می گوید: استفاده 
از تولیدات داخل، جاده ای دوطرفه است، 
از یک طرف باید تولید داخل را حمایت 
کنیم و از ســوی دیگر صنعتگران باید 
نسبت به بهبود کیفیت محصوالت خود 

تالش کنند.
وی با اشاره به تحریم های کشور، گفت: 
متأسفانه مواد اولیه برخی تولیدات داخل 
وارداتی اســت که امروز دچار مشــکل 

هستند، از ســوی دیگر مردم به دلیل 
کاهــش واردات لوازم خانگی خارجی و 
قیمت باالی آن، مجبور به انتخاب کاالی 
ایرانی هستند. وی با تأکید بر گستردگی 
حــوزه لوازم خانگی و اینکــه در برخی 
تولیدات آن همچون تلویزیون، واردات 
تکنولوژی تولید هزینه بر است و تولید 
داخل مقــرون به صرفه نیســت، ادامه 
می دهد: البته تولیدکنندگان لوازم خانگی 
برای بخشی از تکنولوژی خود که پیچیده 
نیست با برنامه می تواند قطعات را از سوی 
شــرکت های دانش بنیــان، پارک های 
فنــاوری و ... تولید کننــد. وی تأکید 
می کند: به طور کامل نمی توان واردات 
لوازم خانگی را ممنوع کنیم و می توان با 
واردات محصوالت خارجی و دادن حق 
انتخاب به مردم به نوعــی توان فضای 

رقابت را در بازار ایجاد کنیم. وی با اعتقاد 
بر اینکه البته اکنــون حمایت از حقوق 
مصرف کننــده به نوعی نادیــده گرفته 
می شــود، می گوید: در شرایط فعلی به 
نظر می رســد باید در قیمت گذاری ها 
تجدیدنظر شود، درحالی که بین فراوانی 
کاال و حقوق مصرف کننده متأســفانه 
فراوانی کاال را اولویت قــرار داده ایم، از 
سوی دیگر کیفیت در کوتاه مدت و چند 

ماه بهبود نمی یابد و زمان بر است. 
 امروز درحالی که بر حمایت از تولید داخل 
و خرید محصوالت ایرانی تاکید می شود و 
آن را کلید رونق چرخ اقتصادی و افزایش 
اشتغال می دانند، نباید با تولید کاالهای 
بی کیفیت موجب بی اعتمادی مشتریان 
و ترغیب آنان به خرید برندهای خارجی 

شد.

خدمات بی کیفیت پس از فروش و مشتریان گالیه مند؛

حقوقی که در بازار گم می شود
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نخستین استارت آپ ویکند شهر هوشمند برگزار می شود
رییس مرکز توسعه دولت الکترونیکی وزارت کشور از برگزاری نمایشگاه شهر هوشمند از ۲۳ دی در مصالی 

امام خمینی خبر داد و گفت: درقالب این نمایشگاه، نخستین استارت آپ ویکند شهرهوشمند برگزار می شود.
امیرشجاعان گفت: در این نمایشگاه، تولیدات و دستاوردهای حوزه شهر هوشمند سازمان ها و نهادهای دولتی، 
اپراتورهای تلفن همراه، فعاالن بخش خصوصی و اســتارت آپ ها در معرض دید تمام مدیران ارشد کشور 
خصوصا حوزه های شهری، شهرداران و عموم مردم قرار خواهد گرفت. دبیر اجرایی نمایشگاه با اشاره به اینکه 

دستاوردهای نمایشگاه شهر هوشمند به عنوان یک حرکت ملی مطرح است، گفت: این نمایشگاه، با هدف توسعه 
بازار شهر هوشمند و بهبود کیفیت زندگی در شهرها، ایجاد فرصت مناسب جهت تعامل بیشتر با نخبگان شهرهای 

هوشمند، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود حوزه خدمات شهر هوشمند شهرهای موفق، استفاده موثر از تجربیات 
موفق شهرهای هوشمند و آشنایی با آخرین دستاوردهای روز دنیا در حوزه شهری برپا می شود. وی با تاکید براینکه باید زمینه حضور 

همه ذینفعان و حوزه های حاکمیتی و همچنین بخش های خصوصی را با تمام ظرفیت ها و توانایی های که دارند، در نمایشگاه فراهم کرد، افزود: 
این نمایشگاه با محوریت مواردی همچون دولت هوشمند،  محیط زیست و اقتصاد هوشمند با حمایت و مشارکت نهاد ریاست جمهوری، وزارت 

کشور،  سازمان فناوری اطالعات ایران، شهرداری تهران و با حضور شرکت های بین المللی و شرکت ها و استارت آپ های داخلی برگزار می شود.
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استارتآپ

سرمایهگذاریچینیهادراستارتآپایرانی

حملآپاستارتبزرگترینچینیوایرانیگذارانسرمایهمشارکتبا
ونقلبینشهریمرسوالتپستیآغازبهکارکرد.

 رضا گلوی مجری سامانه یارباکس در مراسم آغاز به کار این استارت آپ با اعالم 
این خبر افزود: با توجه به مشــکالت پیش روی حوزه حمل و نقل و روند سنتی 
جابجایی مرسوالت و کاالها، تالش کرده ایم تا با تکیه بر دانش روز دنیا این سامانه 

را پایه ریزی کرده و تحولی در این بخش ایجاد کنیم.
وی در رابطه با روند همکاری ســرمایه گذاران چینی در این استارت آپ گفت: 
شرکت ســرمایه گذاری ایران- چین با بیش از ۲۰ سال سابقه همکاری در ایران 
توانسته است در بخش های زیربنایی و صنعتی عملکرد موفقی داشته باشد و در 
ادامه فعالیت های خود به دلیل وجود ظرفیت های بسیار باالی کسب و کارهای 
جدید در ایران، سرمایه گذاری در استارت آپ یارباکس را نیز در دستور کار خود 

قرار داده است.

وی افزود: این کســب و کار آنالین جدید 
 با مطالعات دقیــق و گســترده در زمینه 
چالش هــای پیش روی حمــل و نقل کاال 
و خرده بــار پایه ریزی شــده و طبق برنامه 
ریزی های صورت گرفته خدمات خود را در 
سراسر کشور برای هموطنان ارائه و بسیاری 
از فرآیندهــای جابجایــی کاال را بهینه و کم 

هزینه دنبال خواهد کرد.
محمد گلوی مدیرعامــل یارباکس نیز در این 
مراســم اعالم کرد: این کســب و کار جدید از 
دو گروه تشکیل شده که شامل یک گروه فنی 
و نرم افزاری و یک مجموعه بــا تجربه و دارای 
زیرساخت های کامل در حوزه حمل و نقل است.

وی با بیان اینکه این نرم افزار مجموعه جامع و 
کامل از خدمات حمل و نقــل را در بر می گیرد، 
افزود: بــا توجه به اهمیت جایــگاه این خدمات 
شــریک چینی ما با عالقه مندی باالیی آمادگی 
خود را برای سرمایه گذاری در این پروژه اعالم کرد 
و این امر با رویکرد انتقــال دانش فنی و تکنولوژی نرم افزاری و ســخت افزاری 

جابجایی کاال در دستور کار دو طرف قرار گرفت.
 گلوی با بیان اینکــه کیفیت و هزینه ارســال کاال همواره یکــی از اصلی ترین 
دغدغه های شهروندان، تجار و بازرگانان بوده اســت، افزود: یارباکس ماموریت 
ارسال، دریافت و تحویل مرسوله های پســتی را انجام می دهد و در شروع کار با 
تمرکز بر روی ۷۷ شهر بارخیز ایران از مبدا تهران و بالعکس فعالیت ها آغاز و تا 

سال آینده تعداد شهر ها به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.

رویکردهایعلمیجایگزینروشهایسنتی
منصور مرتضوی رئیس هیات مدیره این شــرکت نیز اعالم کرد: در حال حاضر 

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران بزرگترین مجری نقل و انتقاالت مرسوالت 
محسوب می شــود، اما با این وجود همچنان چالش های متعددی برای بهبود 
کیفیت خدمات این بخش وجود دارد که می توان با رویکردهای نوین و علمی و 

البته با حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی آن را برطرف کرد.
وی با بیان اینکه با این رویکردهای نوین کاربران در هر زمان که بخواهند می توانند 
ســفارش خود را آنالین ثبت کنند، افزود: در این حالت کاربران از درب منزل یا 
محل کار خود مرسوالت را در سریعترین زمان ممکن و با هزینه ای بسیار کمتر 

به شهرهای مختلف ارسال می کنند.
مرتضوی در ادامه گفت: یکــی از اهداف یارباکس اســتفاده از موتورهای برقی 
در داخل ایران استزیرا در بخش ســوخت و بحث کاهش هوای آلوده تاثیر گذار 
 است. ظرف دو سال آینده حداقل دو هزار دستگاه موتورسیکلت برقی وارد کشور 

می شود.
وی توضیح داد: ما یک برنامه جامع برای بحث لجستیک داخل شهر و نیز خارج از 
شهر داریم. برای داخل شهر سرمایه گذاری کرده ایم اما اتوبوس ها و هواپیماهای 

خارج از شهر در حال حاضر کفاف کار ما را می دهد.
وی در خصــوص تفــاوت عملکــرد شــرکت پســت و شــیوه مدرن ارســال 
مرســوالت گفت: ما دائم باید کاربــران را راضی نگــه داریم و کیفیــت را باال 
ببریم. نکتــه دوم بیمه ایران اســت که در حــال همکاری با آن هســتیم. فکر 
 می کنم مشــتری بابت این بیمه که قیمت بســیار منطقی دارد بــه ما اعتماد 

می کند.

انتقالدانشوامکاناتبهایران
لی چونگ سرمایه گذاری چینی استارت آپ یارباکس نیز در این مراسم اعالم کرد: 
رویکرد اصلی ما در مشارکت با طرف های ایرانی انتقال تجربیات و پشتیبانی در 
زمینه ارتقای کیفیت خدمات در این زمینه و دیگر حوزه های فعالیت خواهد بود.

 وی با بیــان اینکه ایــران از ظرفیت هــای بســیار باالیی بــرای فعالیت های 
 اســتارت اپی برخوردار اســت، افزود: کشــور چین در نیز طی ســالهای اخیر 
پیشرفت های خیره کننده ای در این زمینه ها داشته، به طوری که حتی سایت 
علی بابا با ثبت رکورد فروش یک میلیارد دالر در روز توانست نگاههای جهانی را 

به سمت خود خیره کند.

عباراتی که مدیران در مکالمه با کارمندان بکار می برند؛

مکالمات کامال حساب شده!

باریکحداقلماهمه
تجربهرارییسیباکار
احساسکهایمکرده
نیاززماندرایمکرده

بهکمکبرایتوانیمنمی
پیروی.کنیممراجعهاو
بهبازدرهایسیاستاز
دهدمینشاندیگران
اعضادسترسدرکه

بهوهستیدخودگروه
کارآییوآنهاباتعامل
آنهااهمیتمیدهید.

مدیریتیاهستیدکارآموزیکآموزشمشغولشماکهنداردتفاوتی
موفقیتصورتهردر،داریدعهدهبهراکاروکســبیککامل

کارمندانشمابستگیتماموکمالبهنحوهمدیریتشمادارد.
بینازوتانرهبریتحتتیمدرانگیزهایجادراهکارخوشبختانه
.استگرفتهقرارشمازباننوکدردرستبازدارندهعاملهربردن
عقیدهبهکهمهارتی،شودمیآغازارتباطوتعاملباموفقیتروند

کارشناسانعاملتعیینکنندهایدرمدیریتموفقاست.

،،
نقلآمارکاهشبرایعالیروشیک
اینشماشرکتازکارمندانانتقالو
نسبتحمایتیرویکردیکهاست
برایرازمانی.کنیداتخاذآنهابه
خودکارمندانبامالقاتومذاکره

اختصاصدهید.

تکشات
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

جهاناقتصاد
یـــادداشت

همانطــور کــه گفتیم 
تعامل و برقراری ارتباط با 
کارمندان عاملی است که 
موفقیت شما را تضمین 
می کنــد. در ادامه همراه 
با تک شــات با 8 عبارتی 
آشــنا خواهید شــد که 
مدیران موفق هر روز در مکالمات خود با 
کارمندانشان به کار می برند. با استفاده از 
این عبارات، می توانید شاهد رشدروزافزون 
موفقیت کارمندان و در نتیجه کسب و کار 

خود باشید.

.1منکامالبهتواعتماددارم.
هیچ چیز بیشتر از عدم اعتماد و باور مدیر 
به قابلیت های یک کارمند نمی تواند انگیزه 
را در او از بین ببرد. مدیری که به کارمندان 
خود اعتمــاد ندارد ســعی دارد آنها را در 
کوچکترین و جزیی ترین امور مدیریت 
کند. حتی افرادی کــه اصوال از اعتماد به 
نفس بسیار باالیی برخوردارند، با چنین 
برخوردی به تدریج شاهد افت اعتماد به 

نفس در خود خواهند بود.
به گفته تئودور روزولت:

بهترین رهبر شخصی است که آنقدر از قوه 
تشخیص برخوردار است که بهترین فرد را 
برای انجام امور انتخاب می کند، و آنقدر 
خویشتندار است که در حین انجام امور از 
مداخله در کار آنها به شدت پرهیز می کند.

شاید در ابتدا کنار گذاشــتن اهرم های 
نظارتی بسیار دشوار باشد، اما اگر به اعضای 
تیم خود فرصت دهید تا خود را ثابت کنند، 
محیط کاری شادتر و انگیزشی تر را ایجاد 

خواهید کرد.

...استایندهیمانجامبایدکهکاری.2

ماریلین هیوســون، مدیرعامل الکهید 
مارتین، متوجه شد که این عبارت عامل 

اصلی موفقیت حرفه ای اوست:
رهبران بزرگ با اعالم علت انجام امور در 
افراد ایجاد انگیزه می کننــد. این همان 
هدف اســت که کلید اصلی دستیابی به 

نتیجه ای کامال متفاوت است.
آنچــه مدیــران برجســته را از مدیران 
 معمولی جدا می سازد توانایی آنها در بیان 
برنامه ها و مرتبط ســاختن امور روزمره 
با اهداف بلندمرتبه است. تدوین روندی 
مشخص برای گروه تحت مدیریتتان حسی 
مثبت از ثبات و پویایی را ایجاد می کند. 
بنابراین همیشــه زمانی را برای توضیح 
چرایی انجام امور صــرف کنید و از صدور 

محض دستورات بپرهیزید.
 

راکارتوانیمچطورمیبعددفعه.3
بهترانجامدهیم؟

همانطور کــه آریانا هافینگتــون گفته 
اشتباهات بهترین معلم هستند.

باید بپذیریم که همیشــه تصمیمات ما 
درست نیســتند و گاهی هم اشتباهات 
بزرگی مرتکب می شویم. درک شکست 
هیچ تضادی با موفقیت ندارد و بخشی از 

آن محسوب می شود.
همه ساکنین کره زمین، حداقل یک بار در 
کار خود اشتباهات فاحشی را مرتکب شده 
اند. اشــتباه  بخصوص اگر مشغول انجام 

کاری جدید باشیم اجتناب ناپذیر است.
تا زمانی که این اشتباه از بی دقتی ما ناشی 
نشود، باید آن را به عنوان تجربه ای آموزنده 
در نظر بگیریم. آموزش افراد در خصوص 
نحوه صحیح انجام امور بسیار تاثیرگذارتر 

از توبیخ آنها به دلیل اشتباه رخ داده است.

.4میخواهمازنقاطقوتتواستفادهکنم.
وارن بنیس یکی از افــراد صاحب نظر در 

حوزه مدیریت، گفته است که:
بســیاری از کمپانی ها اعتقــاد دارند که 
کارمندان خود را می توانند در موقعیت ها و 
مسئولیت های مختلف جابجا کنند. افرادی 
که واقعا با استعداد و با هوش باشند معموال 
اینگونه نیســتند چرا که از استعدادهای 
خاصی برخوردارند. این افراد را نمی توانید 

به تقبل نقش هایی وادار کنید که مناسب 
آن نیستند. مدیران کارآمد به افراد اجازه 
می دهند کاری را انجام دهند که برای آن 

زاده شده اند.
تمامی اعضا تیم شما از مهارت هایی خاص 
برخوردارند. بنابراین در دنیایی که تصور 
می شود کارمندان را می توان در تمامی 
حوزه ها به کار گرفت، مدیر موفق با هر یک 

از اعضا رفتاری متفاوت دارد. یافتن نقاط 
قوت در یکایک اعضا می تواند نتیجه ای 

غیرقابل تصور به همراه داشته باشد.

.5نظرشمادراینموردچیست؟
مدیــران برجســته اجازه نمــی دهند 
منیتشان مانع نوآوری شــود و به همین 
 دلیل نظر دیگران را جویا می شوند. یکی از 

روش هایی که می توانید بــه کارمندان 
خود نشان دهید به آنها اطمینان دارید و 
به نظراتشان اهمیت می دهید این است 
که نظر آنها را بطور مستقیم جویا شوید. 
بعالوه، معموال بهترین نظرات را از افرادی 
می شنوید که کمترین انتظار را از آنها دارید.

حمایتتبهترتوانممیچطور.6
کنم؟

یک روش عالی برای کاهــش آمار نقل و 
انتقال کارمندان از شرکت شما این است 
که رویکردی حمایتی نسبت به آنها اتخاذ 
کنید. زمانی را بــرای مذاکره و مالقات با 
کارمندان خود اختصــاص دهید. از آنها 
بپرســید که چه کاری را در دست دارند 
و شــما چطور می توانید به موفقیت آنها 

کمک کنید.
به گفته شریل سندبرگ، مدیر عملیات 

فیسبوک:
مدیریت به این مفهوم است که با حضور 
خود و اطمینان از اینکه تاثیر آن در زمان 
عدم حضورتان ادامه خواهد داشــت به 

بهبود عملکرد افراد کمک کنید.
اگر در خدمت اعضا تیم خود باشید و به آنها 

قدرت ببخشید، آنها هم رفتاری متقابل در 
برابر شما و کمپانی تان خواهند داشت.

.7اگرپرسشیداریدازمنبپرسید.
همه ما حداقل یک بار کار با رییســی را 
تجربه کرده ایم که احساس کرده ایم در 
زمان نیــاز نمی توانیم بــرای کمک به او 
مراجعه کنیم. پیروی از سیاست درهای 
باز به دیگران نشان می دهد که در دسترس 
اعضا گروه خود هستید و به تعامل با آنها 
و کارآیی آنها اهمیت مــی دهید. هر چه 
سریعتر به پرسش هایی که برای کارمندان 
پیش می آید پاسخ دهید، آنها هم سریعتر 
می توانند به ادامــه کار بپردازند و نتیجه 

مورد نظر را کسب کنند.

.8کارتعالیبود.
ابــراز قدردانی به مراتب کــم هزینه تر و 
موثرتر از قرار دادن چند میز پینگ پونگ 
یا تخت های استراحت در محل کار است. 
هیچ فرقی نــدارد که حقــوق و مزایای 
دریافتی کارمندان شما چقدر است، آنها 
دوست دارند بدانند که کارشان مورد توجه 

شخص دیگری قرار گرفته است. 

مبارزهدرافزودهارزشبرمالیاتنقش
باقاچاقکاال
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Isfahan Museums Address IRR
Chrhel Sotun Isfahan Province, Isfahan، Imam Hossein Square 200000

Vank Church Isfahan Province, Isfahan, Jolfa, Vank Church Alley 200000

Imam Mosque Isfahan Province, Isfahan , Imam square 200000

Ali Gholi Agha hammam Isfahan Province, Isfahan, Bid Abadi St 200000

Decorative Arts Museum  Isfahan, Isfahan Province, Ostandari Street 150000

Contemporary Art Museum Isfahan Province, Isfahan , Ostandari Street 200000

Tehran: Azadi Tower
Azadi (Freedom) Tower is not the symbol 
of Tehran but one of the symbols of the 
entire country. Completed in 1971 by 
architecture student Hossein Amanat, 
this monument was built to pay tribute 
to the 2,500th anniversary of the Persian 
Empire and combines elements of pre- 
and post-Islamic architecture. The 
50-meter skeleton is clad in white marble 
from Esfahan and sits on a 50,000sq 
meter cultural complex which integrates 
principles of the traditional Persian 
garden. Since its completion, Azadi Tower 
has acted like a silent sentry to the capital 
city and has witnessed some of Iran’s 
major historical events.

Kashan: Borujerdi Historical House
Kashan is known for its many historical 
houses, some of which have been 
converted into luxurious boutique 
hotels, but the most beautiful is arguably 
Borujerdi House whose grand dome 
steals Kashan’s skyline. Built in 1857 by 
architect Ustad Ali Maryam for the wife 
of a wealthy merchant, it consists of the 
traditional andaruni-biruni [interior 
and exterior] yards. This masterpiece 

of the Qajar era is adorned with reliefs, 
carvings, and frescos painted by royal 
painter Kamal ol-Molk, and is said to have 
taken 18 years to complete.

Zanjan: Soltaniyeh Dome
Approaching the town of Soltaniyeh in 
Zanjan province, you can’t help but notice 
a massive turquoise dome glistening in 
the distance. Constructed in the 14th 
century, the double-shell brick dome of 
Soltaniyeh is a UNESCO world heritage 
site and serves as an exemplar of Persian 
and Islamic architecture. Eight slender 
minarets decorate the exterior of this 
octagon while the interior is brimming 
with intricate details of Islamic 
calligraphy. A.U. Pope, an American expert 
on Iranian art, is said to have described it 
as ‘anticipating the Taj Mahal.’

Esfahan: Imam Mosque
Between the 11 bridges, Qajar palaces, 
breathtaking mosques, and sprawling 
bazaars, Esfahan has many landmarks 
to choose from. Naqsh-e Jahan Square, 
however, contains three of the most 
famous, the crown jewel of which is Imam 
Mosque on the southern side. Revered 
for its Islamic calligraphy, open iwans, 
symmetrical arcades, and lofty domes, 
this mosque is one of the finest in the 
country, emitting an almost celestial 
vibe. The special acoustic properties are 
a point of interest as they allow the Imam 
to speak in a low voice while still being 
heard clearly.

Yazd: Jameh Mosque
The twin minarets of Jameh Mosque in 
Yazd soar high over this desert city, and 
along with the mosaic domes, add a splash 

of turquoise to an otherwise beige skyline. 
At 48 meters high, these minarets stand 
on the shoulders of the towering portal 
adorned with exquisite calligraphy and 
complex geometric patterns. Built over 
a former fire temple in the 15th century, 
this mosque is replete with honeycomb 
tiles (said to repel mosquitos), Kufic 
script, faience, and swastika symbols 
(symbolizing infinity, timelessness, birth, 
and death), all of which lead to a dreamy 
star-filled dome.

Shiraz: Nasir ol-Molk Mosque
Nasir ol-Molk Mosque is, quite simply, an 
architectural masterpiece. Commonly 
said to be the most beautiful mosque in 
Iran, it has been nicknamed ‘The Pink 
Mosque’ due to the many rosy-hued 
tiles. Built from 1876 to 1888 under the 
order of Mirza Hasan Ali, a Qajar ruler, 
every nook and cranny is photogenic, 
and becomes especially picturesque in 
the morning when sunlight streams in 
through the stained glass windows to 
create a kaleidoscope of colors against the 
tiled walls and colorful Persian rugs.

Tabriz: Historic Bazaar Complex
The city of Tabriz has long been an 
important center of trade due to its 
strategic location along the Silk Road, 
and its bazaar is one of the oldest in the 
Middle East. Although construction began 
over a millennium ago, much of it dates 
back to the 15th century. Each part of 
this interconnected series of vaulted red 
brick buildings offers a different product, 
from gold and jewelry to rugs and 
spices. Also along the 7sq km labyrinth 
are caravanserais and domed hallways, 
making this bazaar a must see.
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Mofakham 
Mansion: 
One of 
the Best 
Qajarian 
Mansion

M o f a k h a m 
Mansion is the 
largest and 
most significant 
a r c h i t e c t u r a l 
monument of 
Qajar period in 
North Khorasan, 
which is located 
in the northeast of 
Bojnord City.
Along with other 
m o n u m e n t s 
including Mirror 
House, Pavilion, 
Springhouse, and 
portal, Mofakham 
Mansion lied in 
a big garden in 
Qajar dynasty all of 
which constituted 
M o f a k h a m 
G o v e r n m e n t 
House.
The mansion 
was built at the 
instigation of Yar 
Mohammad Khan 
Shadlu, known as 
Sardar Mofakham, 
in 1300s AH during 
Nassereddin Shah’s 
reign. It was where 
Sardar Mofakham 
and his family lived 
and hosted state 
guests and politics.
The building 
was given to 
Public Health 
Administration by 
Sardar Mofakham’s 
heirs to be used as a 
hospital.
In August-
September of 1991, 
the mansion was 
given to the then 
Cultural Heritage 
Organization of 
Bojnord. It became 
the Museum of 
A n t h r o p o l o g y 
and Archaeology 
of Bojnord County 
after some slight 
repairs and 
modifications.
M o f a k h a m 
Mansion was 
registered in the 
list of National 
Heritage under 
the registration 
number of 952. 
The Mansion’s 
s p e c t a c u l a r 
architecture with 
its colorful tile-
work can absorb 
you in the world of 
history.
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Daran Tourism Hotel is a 1-star hotel that is 
located in Daran town. Daran is located in the 
north-west of Isfahan and it will take you about 
two hours to get there from Isfahan. One of 
the best things that you can do while you are 
in Daran is visiting the beautiful nature of the 
town. You can enjoy visiting Zayanderood River 
and its beaches. Also, Daran Terminal is 10 
minutes away.
As mentioned, Daran is a small town with 
a beautiful nature. Hence, you will have a 
peaceful and quiet stay in your room. Daran has 
a lot of villages with agricultural lands. So it’s 
a good place to see how people in rural parts of 
Iran live. On the other hand, Daran is a historical 
town as well. You can track its history even until 
Achaemenid Empire.
Daran Tourism Hotel has 10 rooms on one floor. 
You can choose between double, twin, and 
triple rooms. Also, the hotel is kid-friendly. If 
you have any children under the age of three, 
they are free of charges and can stay in the 
hotel for free. There is a taxi service at the hotel 
and even you can rent a car without a driver 
and tour the area with wheels. The hotel has a 
parking lot with a capacity of 100 vehicles. You 
can hang out in the hotel cozy yard in your spare 
time. Also, The reception is 24-hours a day.
You will find several facilities and amenities in 
your Daran Tourism Hotel rooms. There is an 
indoor fridge, drawers, lampshade, wardrobe, 
and closet in your room. Also, there is a private 
bathroom in your room with a shower and 
local/western toilet. You can use high-speed 
Wi-Fi throughout the hotel.

“The reduction of foreign trips has not changed 
the situation of people’s interest to domestic 
travels. Domestic and foreign travels have 
decreased significantly,” the head of the board of 
directors of Iran’s travel agencies association said.
 Saying that according to the sales volume 
of tours and plane tickets in travel agencies, 
foreign trips have decreased by about 50 to 60 
percent, Hormatollah Rafiee said, “Inconstancy of 
exchange rate has influenced the travel planning 
of people.
Each travel package ,from the time of planning to 
the ticket destination, in markets takes at least 
two months, but the fact is that the currency rate 
will fluctuate during this interval  and therefore 
stable rate cannot be determined. When the 
exchange rate goes down, the price of services 
is expected to decrease, but it won’t happen. 
Some time ago, even though U.S dollar dropped 
to 10,000 tomans, the price of airline tickets 
remained unchanged.”
Pointing to the reduction of domestic trips, he 
said, “When the cost of travelling abroad became 
expensive and few, some people thought that the 
number of domestic travels will be increased, but 
so far, we haven’t take any distinctive step in the 
country to attract Iranian travelers who used to 
travel abroad.”
Referring to the selling airline tickets and 
domestic tours, he noted, “expensiveness has 
reduced the number of domestic tours, however, 
this amount was not insomuch as the foreign 
trips.”

Iran is full of landmarks whether they 
are cultural, historical, or natural. 
Architecturally speaking, though, it 
has been greatly influenced by both 
its various ruling dynasties and pre- 
and post-Islamic elements. Read 
on and take our tour of the most 
iconic architectural landmarks in the 
country.
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The National Iranian Drilling 
Company (NIDC) has 
successfully carried out the 
deepest casing operation at an 
offshore wellbore in the Persian 
Gulf.NIDC experts, all Iranian, 
managed to implement the 
operation with 53 and 58-pound 
pipes, said Borzou Torabi Raki, 
head of the piping and wellbore 
casing administration of NIDC.
He said the operation was 
conducted in recent days at 
the depth of 4100 meters by a 
drilling rig which belonged to 
North Drilling Company at Well 

No. 20 in Forouzan Oil Zone.
The official said state-of-the-art 
equipment like FILL UP TOOLS 
and FMS POWER TONG was 
used for the purposes of the 
operation.He said pipe-laying 
operation was one of the main 
activities of drilling wells in oil 
and gas industry, and included 
casing, lining processes and 
finishing operations.He said 
NIDC could now carry out 
similar operations for pipes 
varying in diameter from 8 to 20 
inches in onshore and offshore 
wellbores.

Currency 
Fraud 
Network 
Disbanded in 
Iran

Iran’s Intelligence 
Ministry nabbed 
members of a 
network that has 
been receiving huge 
sums of subsidized 
foreign currency 
from local banks 
under the guise 
of importing basic 
commodities.
In a statement 
on Monday, the 
Intelligence Ministry 
said its forces 
in the province 
of Kurdistan 
have arrested 11 
main elements 
of a network of 
economic corrupts 
and people involved 
in the misuse of 
foreign currency 
distributed with 
government subsidy.
While Iran is 
e x p e r i e n c i n g 
delicate economic 
conditions and the 
use of currency 
resources should 
come under careful 
scrutiny, members 
of the fraudulent 
network received 
subsidized foreign 
currency the 
equivalent of 47,000 
billion rials from 
banks under the 
guise of importing 
basic commodities, 
but invested the 
fortune in foreign 
countries, the 
statement added.
The Intelligence 
Ministry said the 
network received 
the currency 
with the business 
certificates of sham 
companies, with 
forged invoices for 
the import of basic 
commodities, and by 
paying bribes.
Last week, the 
Intelligence Ministry 
arrested members of 
a major network that 
had swindled the 
country’s banks out 
of millions of euros 
by infiltrating into 
the banking system.
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NIDC Performs Deepest Wellbore 
Casing Operation

As Ambassador Ali Shams Ardakani, 
President of the Energy Commission at 
Iran’s Chamber of Commerce pointed 
out in a recent article published by 
the Iran newspaper, in the real world, 
economy of Iran’s land and resources, 
like other producers, is reaching the 
end of ‘easy’ oil. In the new era of ‘hard’ 
oil, which is more difficult and costly to 
extract, Iran faces hard choices. 
These choices are all the more difficult 
because of Iran’s enforced isolation 
from the Western financial system 
and from advanced technologies.
Having now visited Iran a dozen times 
since 2004, I have observed how 
sanctions on Iran increased Iran’s 
resilience. Firstly, physical sanctions 
increased Iran’s technological 
capacity and expertise. Secondly, 
financial sanctions, not only insulated 
Iran from global financial shocks, but 
also prevented capital flight. So, the 
proceeds of Iran’s ‘easy’ oil largely 
remain hoarded in Iran in the form 
of property investment and financial 
assets such as gold and hard currency.

There is a historic opportunity for 
Iran to mobilize both idle capital, 
and an underemployed, smart and 
well-educated population to literally 
energize not only Iran but the entire 
region, in an Energy Revolution. 
This Energy Revolution requires a 
21st-century energy strategy and 
the necessary institutions and 
instruments to implement this 
strategy. Resilience is not a strategy. It 
is an aim of strategy and policy which 
leads to security and independence 
from domination by external forces. 
The case of Denmark illustrates 
in practice how resilience may be 
achieved after the 1973 Oil Shock – a 
400% increase in oil prices - exposed 
Denmark’s 90% reliance on fossil 
fuels.
 Denmark addressed the challenge 

with a new energy strategy based upon 
the principle of resource resilience. 
The Danes mandated that for any 
given use of heat, transport, power, 
light and other energy services the 
use of oil & gas as a commodity would 
be minimized.
This principle was applied across all 
possible energy services by investing 
in renewable energy, where Denmark 
now leads global wind turbine 
manufacturing.
Since 1973 while Denmark’s GDP has 
doubled, energy use has fallen and 
carbon fuel use (and CO2 production!) 
has declined significantly. This 
image strikingly illustrates how 
Denmark’s centralized National Grid 
is evolving to a distributed Natural  
Grid.

Iran exports to Azerbaijan 
ups 50%
The value of Iran exported goods to Azerbaijan 
Republic reached 301 million dollars during the 
eight months of the current Iranian calendar 
year (started on March 21) experiencing 50 
percent growth compared with the same period 
last year.
According to Iran Trade Promotion Organiza-
tion, Iran exports to Azerbaijan constitutes one 
percent of the country’s total exports.
Most of exported Iranian products find their 
way to Iraq meaning that the neighboring nation 
ranks first among target markets for the Iranian 
goods.
Azerbaijan, on the other hand, ranks 12th on 
the list.
Based on the report, Iraq with 21.5, China with 
20.5 and the United Arab Emirates (UAE) with 
16.2 percents rank first to third respectively on 
the list of Iran’s target markets.

Qazvin 9-month exports rise 
by 26%
The exports of non-oil commodities from Qazvin 
province, northern Iran, stood at $514 million 
during the past nine months through Dec. 21, the 
deputy governor of Qazvin said.
According to Manouchehr Habibi, the figure 
indicates a 26% growth in terms of value 
compared with the corresponding period last 
year.
Noting that the industrial province currently 
offers its products in 58 international markets, 
the official said Iraq, Afghanistan, Pakistan and 
the UAE were the top destinations of Qazvin’s 
exports during the nine-month period.
Detergents, plastics, potato chips, steel, tiles, 
ceramics, and preform – an intermediate 
product that is subsequently blown into a 
polyethylene terephthalate – are among the 
main goods sent to foreign markets from Qazvin.

Economic sabotage gang 
dismantled in western Iran
Iranian Intelligence Ministry announced 
Monday that a gang of economic saboteurs 
including economic corruptors and abusers 
of governmental currency was dismantled in 
western Iran.
In a complicated and timely information 
operation, the intelligence forces of Kurdesatn 
arrested 11 corruptors and dismantled their 
gang, according to Intelligence Ministry 
statement.The saboteur gang has invested 4,700 
billion toman (over €15m) currencies in foreign 
countries on the pretext of importing essential 
goods.They have received the mentioned 
amount of currency by using commercial cards 
of the fake companies and by taking advantage 
of bribery.

 Iran approaches the 40th anniversary of the 1979 
Islamic Revolution at a crossroads. The Energy 
Revolution requires a 21st-century energy 
strategy and the necessary institutions and 
instruments to implement this strategy.

Iran’s 21st century energy strategy: 
Banking on energynews

By: Chris Cook

Rouhani says his govt. seeks to 
boost ‘electricity diplomacy’
 Iranian President Hassan Rouhani said Mon. that his 
government is taking measures to increase power 
transfer with the region and other countries.
Speaking in a meeting with Minister of Energy 
Reza Ardakanian, and the ministry’s deputies and 
managers on Monday, President Hassan Rouhani 
attached great significance to the country’s ‘electricity 
diplomacy’ and power export to regional and 
neighboring countries, saying “it is important to be 
able to easily connect to electricity networks in Asia 

and Europe.”
Rouhani said the 24-hour blackout in London pushed 
England to the edge of collapse, saying while power 
outage may occur in any country, Iran has had the 
fortune to be spared of an incident on such a severe 
scale in the last 15 years.
The president then noted the good investments made 
in the electricity sector during his time in office, 
adding “we have had over 9,000MW increase in power 
production capacity, and the capacity of installed 
power plants has reached from 70,000MW to over 
80,000MW.”
He added that 12,0000MW capacity will be added to 

the country’s power grid by 
March.
Elsewhere, the president 
maintained that his 
government’s measures 
for reviving Lake Urmia 
has saved 14 million 
Iranian people, saying if 
the lake continued to dry 
up, the dust storms would 
have undermined agriculture 
in Iran’s northwest region and 
caused serious problems for the people.

This Energy 
Revolution 
requires a 21st-
century energy 
strategy and 
the necessary 
institutions and 
instruments 
to implement 
this strategy. 
Resilience is 
not a strategy. 

Iran’s Gasoline 
Output to Surpass 
100mn a Day by Mid-
March
Iranian Oil Minister Bijan Nam-
dar Zanganeh said on Monday 
that the last phase of the Persian 
Gulf Star Refinery (PGSR) will 
become fully operational by the 
end of the current Iranian year 
(on March 20, 2019), adding 
that it will increase the country’s 
gasoline output capacity to more 
than 100 million liters per day.
Zanganeh said today that the 
third phase of PGSR, in the city of 
Bandar Abbas in Southern Prov-
ince of Hormozgan, will go into 
full swing in the coming weeks, 
which will increase the country’s 
gasoline output to over 100 mil-
lion liters per day.

According to previous reports, 
Iran’s gasoline output currently 
stands at 95-97 million liters 
per day.
This will help the country be-
come self-sufficient in meeting 
domestic demands, as Iranians 
burn around 100 million liters of 
the strategic fuel every day.
The key refinery was designed to 
help complete the value-added 
chain in the oil and gas industries.
PGSR, which is described as the 
Middle East’s largest refinery, is 
built in three phases. Each phase 
is designed to produce 12 mil-
lion liters per day of high-octane 
gasoline and diesel, as part of ef-
forts to wean Iran away from the 
fuels’ import.
On Wednesday, New Command-
er of Khatam al-Anbiya Construc-
tion Headquarters Saeed Mo-

hammad had announced that 
the third phase of the PGSR will 
be completed before the yearend 
and the fourth phase will be con-
structed with 100% home-made 
parts.“The contractor’s timetable 
for the completion of the third 
phase of PGSR was the end of 
this year, but we have plans to 
launch it in the Ten-Day Dawn-
celebrations marking the victory 
of the 1979 Islamic Revolution 
(February 1-11)- and this phase 
will reach full capacity before 
the month of Bahman (to start 
on January 21),” Mohammad 
told FNA.
He added that operations in the 
civil section of the fourth phase 
of the PGSR started in September, 
adding that a 24-month-timeline 
has been set for its completion.
“This refinery will actually be a 

100% Iranian complex, meaning 
that the designing and the parts 
used in its construction are 100% 
Iran-made,” Mohammad said.
The Persian Gulf Star Refinery, 
also known as Bandar Abbas Gas 
Condensate Refinery, is a new gas 
condensate refinery developed 
near Bandar Abbas, Iran.
It has a processing capacity of 
roughly 360,000 barrels of gas 
condensate.
Managing-Director of Iran’s Per-
sian Gulf Star Refinery (PGSR) 
Mohammad Ali Dadvar had in 
November put the output of the 
refinery at 30 million liters per 
day.He said that the capacity will 
reach 44 million liters per day 
by the end of the current Iranian 
calendar year (March 20, 2019) 
once the third phase of the refin-
ery comes on stream.



Intelligence forces dismantle 
corruption ring
Intelligence forces in Kurdistan province have 
dismantled a criminal ring involved in taking advantage 
of government's foreign currency reserves, according 
to a statement by Intelligence Ministry on Monday.In a 
statement issued on Monday, the Intelligence Ministry 
reported the dismantling of a criminal network on 
charges of economic corruption, and the arrest of 11 
key members of the ring.According to the statement, 
the network had taken 47 trillion rials (roughly 1.2$ 
billion) of the government's foreign currency reserves 
under the false pretext of importing necessity goods, but 
instead invested the amount in some other countries.
The ring had received foreign currency by bribery, using 
commercial cards (government licences for import/
export) of front companies, forging pre-invoices for 
registering an order for the import of necessity goods, 
and blindsided banks from following up on where the 
foreign currency credits had been put to use.On Dec. 25, 
the Ministry had also reported the arrest of 17 members 
of a criminal network involved with registering orders 
for importing goods with bogus documents, and using 
government's foreign currency reserves for their own 
personal uses. 
US presence in Persian Gulf only fuels 
insecurity: Iran Chief of Staff
 Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Major 
General Mohammad Bagheri says the United States is 
only fueling insecurity in the Persian Gulf through its 
presence in the strategic region.Speaking to reporters 
in the southern Iranian port city of Bandar Abbas, the 
top Iranian military chief said US President Donald 
Trump's plan to withdraw troops from Syria was of 
no significance for defensive and security missions in 
the region."The US exit from Syria was the humiliating 
withdrawal of a country that was present there without 
the consent and approval of the Syrian people and the 
legal government," General Bagheri said.Iran's military 
chief noted that the Americans have always sowed 
insecurity wherever they had a presence, adding, "Their 
retreat from Syria and other parts of the region will 
certainly lead to increased security and peace".Bagheri 
emphasized that the Persian Gulf countries are capable 
of ensuring security on their own and the US presence in 
the region has no outcome except for creating insecurity, 
Press TV reported.
IRGC to equip boats with stealth, 
missile systems: Cmdr
The fast boats of the Islamic Revolution Guards Corps 
(IRGC) will be upgraded to become stealth and equipped 
with missiles, Rear Admiral Ali-Reza Tangsiri told the 
Islamic republic News Agency.'In the IRGC Navy, speed 
and mobility in the operations have been focused 
on,' said Admiral Tangsiri.He added that the IRGC is 
equipping the boats with 'new, very small missiles'.
Pointing out that the IRGC has the fastest boats in the 
world, he said it is trying to push the speed up to 80 
knots per hour or even further.Regarding the presence 
of the US flotilla in the Persian Gulf, he said that it has 
not entered Iranian waters but it is under constant 
observation of Iran. 'Iran has repeatedly announced that 
it is ready and able to provide the security of the Persian 
Gulf with the help of the regional countries.' 

UAE reopens embassy in Damascus; Arabs in line to 
return to Syria

 As President Donald Trump 
announced the US withdrawal 
from Syria and Turkey affirmed 
a plan to operate in eastern 
Euphrates, Israel begun 
targeting passenger places 
from Lebanon’s airspace in 
Syria, although with not much 
achievement.  
Another development in Syria 
is the United Arab Emirates has 
recently announced reopening 
embassy in Damascus.   
In addition, for the first time, 
after 8 years, a Syrian passenger 
plane, flying 150 passengers for 
the New Year holiday, landed 
in Monastir Habib Bourguiba 
International Airport in 
Tunisia. The aircraft belonged 
to the Cham Wings Airlines 
Company, a private Syrian 
airline.
At the airport many Tunisians 
came to welcome the Syrian 
tourists, among who were 
representatives of civil society, 
human rights defenders and 

journalists.
Talah Hassan, president of the 
Syrian community association 
of Tunisia, had announced that 
the travelers would spend a 
week in Tunisia to visit various 
Tunisian cities.
Although former Tunisian 
President Moncef Marzouki 
cut ties with Syria in 2012, the 
incumbent president Beji Caid 
Essebsi restart relations with 
Damascus.
There have been also talks on 
Syria to join the Arab League 
once again.
The 30th Arab League Summit 
is scheduled in March 2018 in 
Tunisia where Tunisian leaders 
will try to bring Bashar al-Assad 
to the table again.
However, the UAE reopening 
embassy in Syria is happening 
when the Arab states did all in 
power to help topple al-Assad’s 
government.  
Abdel Bari Atwan, the famous 
analyst of the Arab world, 

wrote: “A long line of countries 
is expected to form to resume 
relations with Damascus, and 
of course this time the ties will 
be stronger than before.”
On the issue of the Syrian 
tourists in Tunisia, Atwan 
said, “The political tourism to 
a country comes at the time 
when, a while ago more than 
5,000 Tunisian Salafis were 
dispatched to Syria in the form 
of extremist groups, supported 
by the US and some Persian Gulf 
Arab states, to topple the Syrian 
government.”
Atwan expected more states 
to resume relations with 
Damascus with the coming New 
Year and more Arab leaders 
land in Damascus airport to 
begin amicable relations with 

al-Assad, as Sudanese President 
Omar al-Bashir did the same.
When Arab leaders give up
Atwan believes most Arab 
leaders have come to accept 
al-Assad as the head Syrian 
government, particularly with 
US pulling out Syria, the path for 
Assad has been paved further.
Some Persian Gulf Arab states 
like Oman never closed down 
embassy in Damascus. Omani 
Foreign Minister Yusuf bin 
Alawi traveled to Damascus a 
few months back. Bahrain is 
seeking to reopen embassy in 
Damascus soon as Bahrain’s 
Minister of Foreign Affairs 
Sheikh Khalid bin Khalifeh 
warmly received his Syrian 
counterpart Walid Muallem in 
September.

 Russian Envoy: US 
Withdrawal from 
UNESCO Harms 
Multilateral Humanitarian 
Cooperation
The withdrawal of the United States from 
UNESCO harms multilateral humanitarian 
cooperation, Russia’s Envoy to UNESCO 
Alexander Kuznetsov told TASS on Monday.
“The US announced its decision [to 
withdraw from UNESCO] back in the 
autumn of 2017, so there is nothing 
sensational about it,” Kuznetsov said, 
commenting on the fact that the decision 

enters into force on December 31.“Back 
then, we expressed regret over this step 
that undoubtedly harms multilateral 
humanitarian cooperation and UNESCO’s 
pricniple of universality as an organization 
in the UN system,” he added.
The diplomat noted that “this is not the 
first case like that”. He reminded that “back 
in 1985, the US already withdrew from the 
organization and remained outside of it for 
some 20 years.
However, it did not prevent UNESCO from 
successfully fulfilling its tasks. There is no 
doubt that it will be like that this time as 
well,” Kuznetsov added.
Commenting on developing ties between 

Russia and UNESCO, the diplomat said 
“these relations are traditionally marked by 
close cooperation practically in all spheres, 
including education, science, culture and 
information”.
“It is important that there are many friends 
and partners of UNESCO in Russia, and not 
just in the capital, but also in many other 
regions, such as Tatarstan, Bashkortostan, 
Yakutia and others,” he noted.
Kuznetsov said that “UNESCO has a 
unique mandate in the UN system, which 
is about ‘strengthening peace in the 
minds of people’ through development 
of international cooperation in the 
humanitarian sphere”.

Besides the security developments in Syria that have always made 
headlines and the Zionist’s attacks on Syria, these days Damascus has 
become a hangout place for states that have not achieved much in the 
past few years of war against Syria.

The US President Donald Trump's secret 
trip to Iraq is tantamount to breaching 
the country's sovereignty and insulting 
the Iraqi people, Iranian Foreign Ministry 
spokesman said.
Trump's trip was just aimed at visiting 
US military base in the country, Bahram 
Qasemi said late on Sunday, expressing 
hope for the White House rulers to be wiser 
in order to see fewer problems in the region 
and the world. 
There were different interpretations 
regarding Trump's tour to Iraq but his own 

explanation was also interesting that after 
spending 7,000 billion dollars in the Middle 
East, now he has taken a secret trip to Iraq 
without the knowledge of Iraqi people or 
officials, he added.
Trump has two ways, he said.
He can take the same path taken by his 
predecessors and spend not solely 7,000 
billion dollars but many times that amount, 
which is going to be paid by the American 
people and others of course, and yet be 
unable to openly take a trip to a region or 
a country, or he can review his comments 

and words wisely and deliberately to assess 
how the future is going to take shape and 
what it is going to bring for the region, 
Qasemi said.
'Today we are witnessing that the US can 
no longer stay in the region,' he said, adding 
that the United States has no place in the 
region.
There are still some ambiguities on US 
approach toward Syria and even the 
contradictory remarks by the American 
officials regarding Afghanistan, he 
reiterated. 

' U S 
should return home 

and instead of spending inappropriately 
in the region which will ultimately result 
in fostering extremism and killing of the 
innocent people, try to decide wisely 
and avoid tarnishing the prestige of the 
American people,' Qasemi said. 

Iran: Trump's Iraq tour violation of sovereignty
report
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Iranian Foreign Ministry 
spokesman Bahram 
Qasemi strongly rejected 
certain news that Europe 
has proposed conditions 
for implementation of SPV 
(Special Purpose Vehicle 
for trade).
According to the Foreign 
Ministry website on 
Monday, he said certain 
news claiming that the 
European Union (EU) 
together with three 
European countries have 
put forward conditions 
in this regard is basically 
baseless.
Noting that Europeans 
have always maintained 
their long-standing 
cooperation with 
Iran, Qasemi said that 
they are well aware of 
Iran’s manners and 
characteristics.
Iran is a well-known 
country in the world and 
enjoys its specific position 
which are defined by 
special elements so every 
single country in the world 
knows that no one could 
ever set conditions for Iran, 
he added.
Elaborating on Europe’s 
conidtions for launcing 
the special financial 
channel with Iran, he said 
SPV problems are due to 
Europe’s inability to face 
the US pressures and also 
the complex nature of the 
scheme.
He went on to stress that 
such a scheme is basically 
very complicated and 
time-consuming to 
implement regardless 
of which countries are 
devising it.
Commenting on EU’s delay 
in launching SPV with Iran, 
Qasemi said although 
Tehran still hopes that 
Europe will comply with 
its commitments, it has 
pursued other options 
with countries like China, 
Russia, India and Turkey. 
This does not mean that 
Iran has necessarily 
followed a certain channel 
or mechanism but that 
it has taken various 
measures, he noted. 
However, the Iranian 
Foreign Ministry 
spokesman went on stress 
that though Europe has not 
been able to present its SPV 
in the due time, Iran hopes 
to get it implemented.
Iranian officials are 
interested in holding 
talks on political fields but 
they will not intertwine 
country’s fate with these 
issues, Qasemi reiterated.

Iran rejects 
news on Europe 
conditions 
for SPV 
implementation
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Senior MP:
Expediency Council 
to give final say on anti-
money laundering, CFT 
bills
A senior Parliament Member said Sun. that 
the Expediency Council will give the final say 
on the two FATF-related bills on combating 
money laundering and Iran’s accession to the 
convention against the funding of terrorism 

(CFT).
Chairman of National Security and Foreign 
Policy Commission of Iranian Parliament 
Heshmatollah Falahatpisheh said returning 
the amendment bill on combating money 
laundering to the Parliament for removing 
the pointed out flaws seems to be off the table, 
therefore the bill, after taking every factor 
into consideration, will be referred to the 
Expediency Council for the final verdict.
Falahatpisheh added that the bill on Iran’s 
accession to the convention against the funding 
of terrorism (CFT), which was returned to the 

Expediency Council upon insistence from the 
Parliament and objection to the bill from the 
Guardian council, will be put on the Expediency 
Council’s agenda after the Council has reviewed 
the anti-money laundering bill.
On Dec. 5, lawmakers passed the amendment 
bill on Iran’s accession to the convention 
against the funding of terrorism (CFT), which 
was ratified in early October, as part of efforts to 
oblige the Financial Action Task Force (FATF) to 
remove the country from its blacklist.
The Guardian Council rejected the bill on 
November 4, on the basis of having found 

a series of faults with it, 
which, according to its 
spokesman Abbasali 
Kadkhodaei, were either 
ambiguous or ran counter 
to the country’s Shari'ah 
and the Constitutional law.
7 out of the 22 flaws as pointed out b y 
the Guardian Council were amended by the 
Parliament’s National Security and Foreign 
Policy Commission, and the case was referred 
to the the Expediency Council for the final 
verdict.

Lavrov: Russia to Provide Tit-
for-Tat Response to Placement 
of US Missiles in Europe
Moscow will provide a tit-for-tat response 
in case of placement of US missiles banned 
by the Intermediate-Range Nuclear Forces 
Treaty (INF Treaty) in Europe, Russian For-
eign Minister Sergey Lavrov said
“Unfortunately, our European colleagues, 
whose independence we wish to be reflected 

in their actions, are not very ready for it and 
follow the US even when it goes directly 
against their interests,” Lavrov stated in 
an interview with the Rossiya-1 channel, 
published on the Russian Foreign Ministry’s 
website.“An example: voting against the Rus-
sian resolution in support of maintaining the 
INF treaty,” he added.
“We have heard the largest amount of con-
cerns over the US’ unilateral exit from this 
Treaty in Europe,” the foreign minister noted.

“However, the entire EU has voted against 
our offer, that is, basically, in favor of the INF 
Treaty ceasing to exist and in favor of the 
recurring threat of placement of US missiles 
in Europe banned under this Treaty” Lavrov 
said.“The next step, of course, would be the 
Russian Federation’s tit-for-tat response”, 
the Russian top diplomat stressed, adding 
that “it is not our choice, but the EU capitals 
have to understand the threat to the security 
of the Europeans themselves”.



Rouhani says his govt. seeks to 
boost ‘electricity diplomacy’

UK should pay back it’s debt to Iran: Zarif
In an interview with Iranian newspaper, Hamshahri, Mohammad Javad 
Zarif added, the UK has been postponed paying it’s debt to Iranian nation 
for 40 years, it has no choice but to pay the debt.Zarif also said, Tehran has 
conducted talks with the UK on paying the sum. Iran’s foreign minister stated 
that the case is at a judicial level, and Iran has reached good results in the 
judicial process.Britain owes Iran around £450m for a cancelled arms deal in the 
1970s. The deal was made with the country’s then Shah, and would have seen 1,750 
tanks and other vehicles sold by Britain to Iran.However, the Shah was toppled in the Islamic Revolution 
of 1979 and almost none of the vehicles were delivered. Britain kept the money, sparking a decades-long 
legal wrangle between the two countries.The UK has since agreed to pay back some of the debt, but says 
it is unable to transfer the money because of international sanctions on Iran.

Iranian President 
Hassan Rouhani said on 
Monday that people, in 
order to stop wasting 
water and electricity, 
should reduce excessive 
consumptions.Speaking 
at a meeting with 
Energy Minister Reza 
Ardakanian and the 
Ministry’s senior staff 
members in Tehran, 
President Rouhani said 
all the people know that 
water and electricity are 
two vital, infrastructural 
and sensitive issues.He 
went on to say that after 
oxygen, water may be 
the most important 
need of the human 
being.The Iranian 
president compared 
the importance of 
water with the issue of 
security.
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Iran president 
calls for reduction 
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UAE reopens embassy 
in Damascus; Arabs in 
line to return to Syria

US presence in Persian 
Gulf only fuels insecurity: 
Iran Chief of Staff

Iran’s 21st century 
energy strategy: 
Banking on energy
A Tour of Iran's Most 
Famous Architectural 
Landmarks
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Esmaeil Esfandiaripour, the official 
in charge of the "Wheat Project" – the 
government policy to purchase the crop 
from farmers at a guaranteed price – said 
Iranian farmers have cultivated wheat in 
2 million hectares of irrigated and 3.85 
million hectares of rain-fed land, and are 
expecting to harvest some 13.5 million 
tons of the product during this crop year.
A crop year is a period from one year's 
harvest to the next for an agricultural 
commodity. The crop year varies for each 
product. Crop year for wheat in Iran starts 
on Sep. 23, concurrent with water year.
Should the plan come into fruition, the 

country will remain self-sufficient in 
meeting domestic demand just like the 
past couple of years, he added.
The official put the country’s annual wheat 
demand in different industrial sectors at 
13.5-13.2 million tons.
Pointing to the ‘promising precipitation 
rate’ during the past months, 
Esfandiaripour said, plans are high on the 
agenda to increase the country’s wheat 
production and boost the productivity in 
farms.
Data from Iran Water Resources 
Management Company, a subsidiary of 
the Energy Ministry, shows that since 
the beginning of the current water year 
(Sep. 23), the country has received 
97.5 millimeters of precipitation. The 
figure indicates a significant %66.9 hike 
compared to the same time last year which 
saw 30.6 millimeters of rain.

"15 to 16 tons of infectious and medical waste is 
collected and buried daily in Isfahan. Therefore, 
the necessary arrangements have been made with 
Environmental Protection Agency and the University 
of Medical Science to implement the mega-project of 
constructing medical waste incineration plant in this 
metropolis," Ali Dehnavi said.
Saying that about one thousand ordinary waste is 
collected throughout the city and processed in an 
organic fertilizer plant, he noted, "About 15 to 20 
tons of this waste are valuable items that could be 
separated and returned to the production cycle in 
the factory."
"The rest of the waste can be divided into two parts; 

the first part are organic materials such as nutrients, 
vegetable and fruit waste for about 600 tons per day, 
that can be used to produce fertilizer and the other 
category that includes 400 tons of all types of plastics 
and disposable containers which are destined to be 
buried," he continued.
"Concerning this fact that plastic products are made 
from petroleum products, and can be recycled 
through pyrolysis process into their original 
materials; therefore, we have negotiated with two 
investors regarding  technical knowledge, and we 
have reached the conclusion that we can produce 
petroleum products by recycling these 400 tons 
waste," he also said.

Iran envisages harvesting 13.5m tons of 
wheat in current crop year

Medical waste incineration plant 
constructed in Isfahan

"The call for mega-project of constructing 
medical waste incineration for the first time 
in Isfahan will be announced in the next 
three weeks," the CEO of waste management 
organization of Isfahan municipality said.

Iran has envisaged producing at least 13.5 tons of 
wheat during the current crop year, which started in 
late September, said a senior official at the Ministry of 
Agriculture.

The official put 
the country’s 
annual wheat 
demand in 
different 
industrial 
sectors at -13.2
13.5 million 
tons.

  Tehran, Moscow 
Ink Border 
Cooperation Pact
 Iran and Russia have signed a 
cooperation agreement to conduct 
a pilot project on electronic blockade 
system at their common borders, 
Interior Ministry’s Director General 
for Border Affairs Department 
Shahriyar Heidari said, adding 
that the two sides will also share 
experience on border control.
“The border cooperation agreement 
between Iran and Moscow was 
reached after four expert meetings 
and negotiations and will be 
implemented by the Russian side,” 
Heidari said on Sunday, explaining 
the plans and results of the visit 
of the Iranian Interior Ministry's 
delegation to Russia.
“Sharing experiences between the 
two countries on border control, the 
use of efficient electronic and optical 

technologies, and intelligent border 
management have been among the 
major issues of the trip,” said the 
Interior Ministry official.
He added, “We visited electronic 
and optical equipment and 
Russian border control intelligent 
industries.” 
During the trip, the Iranian 
delegation, headed by Heidari, 
met the Ambassador of the Islamic 
Republic of Iran in Moscow Mehdi 
Sanayee.
Iran and Russia have established 
strong relations on areas of security, 
counter-terrorism, and defense in the 
past couple of years.
In a related front on last Monday, a 
delegation of the Russian defense 
ministry led by General Osipov 
arrived in Iran to take part in a 
second session of the Russian-
Iranian working group for the 
implementation of a mutual 
agreement on military cooperation.
The agreement was signed in January 

2015. It was inked by Russian 
Defense Minister Sergey Shoigu and 
his then Iranian counterpart General 
Hossein Dehqan.
The Russian minister said back then 
that the agreement had laid "the 
theoretical groundwork for military 
cooperation".
In relevant remarks on Tuesday, 
Chief of Staff of the Iranian Armed 
Forces Major General Mohammad 
Hossein Baqeri underlined the need 
for Tehran and Moscow to further 
increase their military cooperation, 
adding that both countries were 
determined to confront existing 
threats.
"Success of the two countries' Armed 
Forces in the process of confronting 
terrorism in Syria and the failure 
of Takfiri terrorists and their 
supporters in the region indicates 
Iran and Russia's will and capacities 
to confront the existing threats," 
General Baqeri said in a meeting with 
General Osipov in Tehran.

Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Bahram Ghasemi 
denied any knowledge of conditions 
set by Europe for launching a special 
mechanism to allow Iran to trade 
with European countries, despite 
US sanctions.
In an interview on Sunday, Bahram 
Ghasemi expressed regret that 
Europe’s proposed Special Purpose 
Vehicle (SPV) has not become 
operational due to “limitless 
American” pressure and said “I 
hope Europe will be able to defend 
its identity in the face of these 
pressures."
In the interview Ghasemi added that 
Iran is still hopeful the European 
trade mechanism will be put in 
place, but he added that at the same 
time Iran has many alternatives for 

trade, such as India, China, Russia 
and Turkey.
"Although we still hope that Europe 
would fulfill its obligations, Tehran 
has also tried options other than 
SPV mechanism with various 
countries, including China, Russia, 
India and Turkey. 
"We think Europe is incapable 
of standing against US growing 
pressures regarding the promised 
financial mechanism for financial 
and trade exchange, and it does 
not have the ability to defend its 
identity and financial and economic 
institutions in the face of these 
pressures," he noted.
This is Europe's Achilles heel and if 
they could not resist the pressures 
to define the mechanism, the world 
will definitely change their attitude 

towards them, Ghasemi said, adding 
"Europe would lose its current 
position in the global arena."
Elsewhere in his remarks, Ghasemi 
referred to US president's secret trip 
to Iraq, saying "I hope the current 
leaders of the the White House 
would follow the path of wisdom 
and rationality, and we will see less 
problems in the world and in the 
region."
In the media, various 
interpretations were made 
for Trump's visit to Iraq; Trump 
also presented his own version 
of interpretation which was very 
interesting; his visit to Iraq was 
shrouded in secrecy after years of 
warmongering and spending 7000 
billion dollars in the Middle East, 
Ghasemi added.

Ghasemi denies knowledge of European 'preconditions' for SPV 
trade mechanism
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