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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

نوروزی اعالم کرد:   

پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی آمار مسافران نوروزی اصفهان

 اقتصادی ترین 
خواندنی ها؛

خواندن ذهن دیگران!

شــاید به نظر برســد خواندن 
ذهن دیگــران کاری نشــدنی 
یا بســیار ســخت اســت که 
 البته همیــن طور اســت. زیرا 
انســان ها افکار،عقاید،سلیقه و 
عادات متفاوتــی دارند که تمام 
این عوامــل بر ذهنیــت آنها و 
تصمیــم گیری هایشــان تاثیر 
 گذار اســت.اما تا کنون دوست 
داشــته اید بدانید شریک کاری 
شــما در مقابل پیشــنهادات 
اقتصادیتان چه تصمیمی خواهد 
گرفت؟ فروشــنده مغازه مورد 
نظرتان در قبــال چه صحبتی 
تخفیف بیشتری برای شما قائل 
می شود؟ و یا حتی استادتان در 
دانشــگاه و مدرسه چه سواالتی 
را در امتحان خواهد آورد؟! همه 
سواالت باال غیر قابل تشخیص 
است مگر اینکه شما ذهن طرف 
مقابلتــان را بخوانید و این ذهن 
خوانی چیزی نیســت جز اینکه 
طــرف مقابلتــان را بــه خوبی 
بشناسید و با خلق و خوی او آشنا 
باشید. به راستی ذهن خوانی در 

افراد را ...

حمله به صدر جدول اخاللگران 
اقتصادی؛   

سریال کاسبان تحریم 
ادامه دارد؛ این قسمت: 
مرجان شیخ االسالمی

حاال همه چیز مهیای یک ســناریوی جذاب 
است، زنی که همیشــه بود،حاال نیست و تنها 
اسمی از او مانده با میلیون ها یورو که از دست 
رفته است.  مرجان شیخ االسالمی ال آقا حاال 
اسم رمز این روزهاست.  زنی خبرساز که ابتدا 
ادعا شد رکورد اختالس و فساد مالی در ایران 
را از بابک زنجانی ربوده است و بعدتر معلوم شد 
داستان هر چند هنوز پرکشش و جذاب است 
اما این عنوان از بابک زنجانی سلب نشده است. 
مرجان شیخ االسالمی آل آقا همه آنچه را که 

یک شخصیت مرموز باید داشته باشد، ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
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     با بازگشایی آب در رودخانه زاینده رود در طول مسیرهای حاشیه زاینده رود برنامه های خوبی اجرا خواهد شد.

افزایش قیمت گوشت و مرغ در کم کاری 
ناظران

در شرایطی که واردات گوشت قرمز و گوشت مرغ و حتی دام 
زنده ادامه دارد، این محصوالت پروتئینی روند افزایشی قیمت 
خود را ادامه داده و اعداد عجیب و غریبی را در بازار ثبت کرده 
اند که به نظر می رسد در چنین شــرایطی نه تنها ناظران و 

دستگاه های متولی برخورد جدی با گران فروشی و گرانی نمی کنند بلکه 
مسئوالن اتحادیه های بخش خصوصی نیز پاسخگو نیستند.

در شرایطی که به گفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و براساس آمار منتشر شده 
رسمی، واردات گوشت قرمز روند افزایشی قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته و ...
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وی اظهار داشــت: شایســته 
نیست که میزان اشــتغال در 
اســتان صنعتــی اصفهان 30 
درصد کمتر و میــزان بیکاری 

بیشتر از کشور باشد.
اســتاندار اصفهان تاکید کرد: 
اگر همراهی و همکاری مدیران 
دستگاه های اجرایی وجود داشته باشد در همین 
شرایط سخت تحریم نیز می توان تالش کرد و از 
قواعد و ضوابط موجود برای بازکردن مشکالت 

مردم و نه گیر دادن به آنها بهره برد.
وی از مدیران بانک ها نیز خواســت تا در ارائه 
تســهیالت به مردم اســتان که شایسته هر 
گونه خدمتی هســتند بیشــتر توجه کنند و 
اگر مشکلی با ســازمان های نظارتی دارند به 
 استانداری برای رسیدگی و گشایش آن اطالع

 بدهند.
رضایی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب بر 
رسیدگی جدی به موضوع اشتغال گفت: نباید 
با افرادی که در مباحث اقتصادی و اشتغال به 
صورت خیرانه وارد عمل می شــوند عالوه بر 
همراهی نکردن حتی برای آنها مشــکلی نیز 

ایجاد کرد.
وی به مدیران حاضر در کارگروه اشتغال استان 
توصیه کرد که اگر زمانی احساس کردند که نمی 
توانند کاری انجام دهند داوطلبانه کنار بروند تا 

فرصت برای حضور افراد دیگر فراهم شود.
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی نیز در این جلسه گفت: در حوزه اشتغال 

باید کارهای ویژه ای صورت گیرد.
حســن کامران افزود: باید پیگیری شــود که 
چرا از محل ســپرده های مردم استان به خود 

آنها تسهیالت نمی دهند و در جاهای دیگری 
استفاده می شود.

وی با اشاره به بسته بودن سامانه ثبت نام برای 
دریافت تســهیالت اشــتغالزایی روستایی و 
حمایتی گفت: باید اختیار این سامانه به کارگروه 

های اشتغال استان ها داده شود.
نماینده مردم اصفهــان در مجلس از مدیران 
دستگاه های اجرایی متولی اشتغال و بانک ها 
خواست تا هرگونه مانع و مشکلی را به نمایندگان 
گزارش دهند تــا از طریــق وزارت خانه های 

مربوطه پیگیری شود.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان 
نیز در این جلسه موضوع اشتغال را یک موضوع 
فرادســتگاهی عنوان کرد و گفت: این مساله 
تنها در حیطه وظایف این اداره کل نیســت و 
نیازمند همراهی تمامی دستگاه های اجرایی 

استان است.
محسن نیرومند افزود: در سال جاری بیشترین 
میزان پرداخت تسهیالت مربوطه به شهرستان 
اصفهان و اولویت آن متمرکز بر شرق اصفهان 

بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس چهار کمیته 
شــامل کمیته تخصصی تســهیالت بانکی، 
سیاســت گذاری کالن، کارآفرینی و بررسی 
توانمندی افراد در استان تشکیل شده است که 
جمع بندی گزارش های آنها در کارگروه اشتغال 

ارائه می شود.
در پایان این کارگروه با تاکید و پیگیری استاندار 
مصوب شد که یک ســرمایه گذار کاشانی در 
حوزه بافت فرش برای ایجــاد یکهزار فرصت 
شغلی بتواند تسهیالت از بانک توسعه تعاون 

دریافت کند.
همچنین مصوب شد که گروه صنعتی انتخاب 
به عنوان بزرگترین تولیــد کنده لوازم خانگی 
در کشور از تســهیالت الزم اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت برای پرداخت حقوق و عیدی 
کارگران و همچنین اشتغالزایی جدید در این 

بخش بهره ببرد.
اصفهان بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارد 

و دارای 9 هزار واحد تولیدی و صنعتی است. 

استاندار اصفهان:
حل مشکل اشتغال نیازمند جسارت مدیریتی است

استاندار اصفهان گفت: مشکل اشتغال یکی از مهمترین و بزرگترین مسائل استان اصفهان است و حل و رسیدگی به آن نیازمند جسارت 
مدیریتی است.

عباس رضایی عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان اصفهان در سالن اجتماعات استانداری افزود: تمامی مدیران ملزم هستند 
تا با دید مثبت به گره گشایی از کار مردم بپردازند و موجبات امید و نشاط را در جامعه فراهم کنند.

ایرنا
گـــزارش
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 در سال جاری 
بیشترین میزان 

پرداخت تسهیالت 
مربوطه به شهرستان 

اصفهان و اولویت 
آن متمرکز بر شرق 
اصفهان بوده است.

بازار طال و سکه  97/12/23 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,450,0004,170,000قدیم

سکه طرح 
4,653,0004,314,000جدید

2,520,0002,380,000نیم سکه

1,600,0001,450,000ربع سکه

870000770000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18419658362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

خـــبــــر

ساعت کار مجموعه های گردشگری شهرداری اصفهان در ایام نوروز

شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان )وابسته به شهرداری 
اصفهان( ساعت کار زیرمجموعه های گردشگری خود را از ۲۵ اسفندماه 9۷ 
تا ۲۵ فروردین ماه 9۸ اعالم کرد.  بنا بر اعالم روابط عمومی شــرکت توسعه 
مجتمع های سیاحتی ورزشی سپاهان، ساعت فعالیت تله کابین صفه از ۲۵ 
اسفندماه 9۷ تا ۲۵ فروردین ماه 9۸ همه روزه از ساعت ۱0 صبح تا ۱۲ شب 

در نظر گرفته شده که قابل تمدید تا ساعت یک بامداد خواهد بود. بر اساس 
این گزارش، بولینگ صفه روزهای هفته از ساعت ۱0 صبح تا ۱۲ شب و بیلیارد 
صفه نیز از ساعت ۱0 صبح تا ۱۲ شب در اختیار شهروندان است. زیپ الین و 
پل معلق صفه نیز همه روزه از ساعت ۱0 صبح تا ۱۲ شب پذیرای شهروندان 

است.



خواندن ذهن دیگران!

ادامه از صفحه یک:
...   چگونه انجام دهیــم؟ برای این 
کار روش هایی وجود دارد که بسیار 
هم ساده است و به کمک ما می آید. 
واقعیت این اســت که بیشتر افراد 
می تواننــد خواندن ذهــن افراد را 
با آموزش های مخصــوص، زمان، 
تمرکز و مجموعه ای از مهارت های 
خاص یاد بگیرند. قبل از اینکه به شما 
بگوییم چگونه می توان ذهن افراد 
 را خواند، بایــد بدانید که اطالعات

 پس زمینه برای خواندن ذهن افراد 
بسیار مهم است. زمانی که دانش و 
علم روانشناسی موجود در این فرایند 
را درک کردید، متوجه خواهید شد 
که دستیابی به آن برای هر فردی که 
مصمم به یادگیری روش های جدید 
است بسیار ساده خواهد بود. اما به 
تازگی این موضوع در علم کامپیوتر 
نیز قابل دستیابی است . زاکر برگ یا 
همان خالق فیسبوک ادعا کرده در 
آینده ای نزدیک با خلق نرم افزاری 
قادر به فکر خوانی انسان ها خواهد 
بود. زاکربرگ در گفتگو با جاناتان 
زیترین اســتاد دانشــکده حقوق 
دانشــگاه هاروارد تصریح کرده که 
در آینده ای نزدیک سیستم یادشده 
به کاربران امکان می دهد تا تنها با 
استفاده از مغز و بدون نیاز به هیچ 
دستگاه و ابزار دیگری با محیط های 
واقعیت افزوده تعامل داشته باشند. 
گویا قرار است با نو آوری زاکر برگ 
دیگر نیازی به صفحه کلید، موس 
و هرگونــه ارتباط گر با سیســتم 
کامپیوتر نباشــد و کامپیوتر ذهن 

مارا بخواند.
بنابرایــن مغز انســان می تواند به 
طور مســتقیم به منوهای ناوبری 
دسترســی داشته باشــد، اشیای 
موجود در یک اتاق واقعیت مجازی 
 را جابجــا کند یا کلمــات را تایپ 

کند.
زاکر برگ گفته برای استفاده از این 
فناوری، افراد تنها باید سرپوش هایی 
مشابه با سرپوش های مورد استفاده 
در زمان اســتحمام را بر روی ســر 
خود بگذارند تا از این طریق جریان 
خون، فعالیت مغز و تفکراتشان قابل 
درک برای ماشین ها و سیستم های 

رایانه ای باشد.
 امــا ســوال اینجاســت کــه 
 اگــر یــک ســرپوش یارانــه ای 
می تواند فکر ما انسان ها را بخواند 
چرا ما انســان ها نمی توانیم فکر 
یکدیگر را بخوانیم و اعمال همدیگر 

را پیش بینی کنیم؟
تاریخ نشان داده افرادی بر زندگی 
دیگران تاثیر گذار هستند که بتوانند 
افکار مثبت و منفی جامعه را درک 
کنند. انسان های بزرگی در تاریخ 
آمدند و نشانه های مثبت و منفی 
زیادی از خود به جای گذاشته اند؛ 
یکی از انها استیو جابز بود. قطعا او 
و اطرافیانش ســختی های زیادی 
برای تبدیل کمپانی اپل دیروزی به 
اپل پراقتدار امروزی تحمل کردند؛ 
اما گفته ها نشــان می دهد که این 
استیو جابز بوده است که با کنترل 
اذهان و توانایی اغوا یا بهتر بگوییم، 
متقاعد کــردن دیگران توانســته 
اســت هر آن چه که آرزو داشته در 
 دنیا خود ساخته اطرافش به دست

 آورد. 
امروزه این مهارت توسعه پیدا کرده 
و افراد زیادی بر جزییات و شــیوه 
بســط دادن آن تمرکز کــرده اند. 
مهارتی که مــا آن را تکنیک ذهن 
خوانی مــی نامیم! و شــاید برای 
آموزش حرفه ای آن فرصت کافی 
نداشته باشیم اما بهتر است حداقل 
برای خوشحال کردن اطرافیانمان 
و موفقیت خودمان اندکی روی ذهن 
خود و افکار دیگران تمرکز کنیم تا 
با تصمیمات درست آینده خود را 

بهتر کنیم.

اقتصاد استان
02
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زاینده رود روزهای ابتدایی نوروز 98 در اصفهان جاری می شود
استاندار اصفهان گفت: بازگشایی زاینده رود در نوروز 98 قطعی است تا این رودخانه همزمان با سال نو در 

کالنشهر اصفهان جاری باشد.
عباس رضایی روز پنجشنبه در جریان بازدید از رزمایش نوروزی 98 در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی 
اســتان اصفهان افزود: زمان و حجم دقیق افزایش خروجی سد روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده 

مشخص خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مسافران نوروزی سال قبل حدود 2.5 میلیون نفر بودند و پیش بینی می شود این میزان 

در نوروز 98 حدود 25 تا 30 درصد افزایش یابد. استاندار اصفهان به اشاره به تمهیدات الزم برای میزبانی از مسافران 
گفت: قابلیت اسکان 400 هزار نفر در شبانه روز در استان فراهم شده است و در این ارتباط تمامی هتل ها، مهمانپذیرها 

و مدارس درنظر گرفته شده است. رزمایش نوروزی 98 با حضور مدیران و عوامل نیروی انتظامی، پلیس راه، راهور، اورژانس، آتش نشانی، 
راهداری، شهرداری برای بررسی آخرین وضعیت و میزان آمادگی این مجموعه ها روز پنجشنبه در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان 
اصفهان برگزار شد. دکتر روحانی  رئیس جمهوری 13 اسفند امسال به وزارت نیرو دستور داد ضمن در نظرگرفتن نیازهای زیست  محیطی، به 

گونه ای برنامه  ریزی کند که در ایام نوروز آب در زاینده رود جاری شود.

ظرفیت پارکینگ های کالنشهر اصفهان 25 درصد افزایش می یابد
 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: ظرفیت پارکینگ های خودرو در کالنشهر اصفهان 
همزمان با تعطیالت نوروز سال آینده و با هدف رفاه هرچه بیشتر شهروندان و گردشگران، دست کم 25 

درصد افزایش خواهد یافت.
علیرضا صلواتی افزود: با توجه به در پیش بودن تعطیالت نوروز سال 98 و پیش بینی افزایش حدود 30 

درصدی تعداد گردشگران با توجه به جاری شدن زاینده رود، تدابیر ویژه برای افزایش تعداد ظرفیت پارکینگ 
خودرو در سطح این کالنشهر اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه تاکید شهرداری اصفهان در این ایام، استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی بویژه قطار شهری و 
اتوبوس توسط شهروندان و گردشگران است، تصریح کرد: برای تحقق آن چند طرح برای ایجاد ظرفیت های پارکینگ خودرو 

در سطح شهر به منظور هدایت مردم به سمت ایستگاه های قطار شهری اجرا شد.
صلواتی یکی از این طرح ها را استفاده از ظرفیت زمین های خالی در نقاط مختلف شهر از جمله اطراف ایستگاه های قطار شهری عنوان و اضافه 
کرد: این زمین ها در کنار پایانه های مسافربری کاوه و صفه، تقاطع 25 آبان، میدان شهدا و چهار راه تختی در کنار گرفته شدند تا گردشگران و 

شهروندان بتوانند خودروهای خود را در این مکان ها، پارک و مسیر خود را با قطار شهری ادامه دهند.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

افزایش 2۵ درصدی کمک ها در جشن نیکوکاری دانش آموزی

 
مدیر ســازمان دانش آموزی اداره کل آموزش وپرورش 
استان اصفهان گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته، امسال میزان کمک های 

نقدی و غیرنقدی دانش آموزان به هم نوعان خود 2۵ درصد رشد داشته است.

عباس ظهیری با اشاره به اینکه فعالیت هایی که با عنوان جشن نیکوکاری در مدارس 
انجام می شود بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش وپرورش است اظهار کرد: بر اساس 
برنامه ریزی ها، در هر ناحیه آموزش و پرورش یک مدرسه این اقدام را به صورت نمادین 

آغاز کرد.
وی با بیان اینکه با شروع نمادین این جشن در یک مدرسه دیگر مدارس نیز به مرور در 
برگزاری آن مشارکت داشتند، افزود: بر اساس برآوردها، امسال میزان کمک های نقدی و 

غیرنقدی دانش آموزان به هم نوعان خود 25 درصد رشد داشته است.
 مدیر سازمان دانش آموزی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان خاطر نشان کرد: 
کمیته امداد یا آموزش وپرورش به دانش آموزان در خصوص نوع و مقدار اقالم یا کمک مالی 
پیشنهادی نمی دهد، چرا که اسم این جشن نیکوکاری است و در نیکو کار بودن همان گونه 

که محدودیتی نیست، اجباری هم نیست.
وی اظهار کرد: بعد از تمام شدن جشــن نیکوکاری کمک های جمع آوری شده در حضور 

نمایندگانی از اداره کل آموزش وپرورش و کمیته امداد به دانش آموزان نیازمند همان مدرسه 
یا مدارس دیگر اهدا می شود. کمک ها در زمینه تامین مایحتاج شب عید و لوازم التحریر است.

ظهیری ادامه داد: در ایــن ایام کمیته امداد با هماهنگی و طبــق قواعد موجود، پاکت ها و 
قلک هایی را بین دانش آموزان هر ناحیه توزیع  و بعد از چند روز جمع آوری می کند و مقدار 

کمکی که از این کار به دست می آید برای دانش آموزان بی بضاعت هزینه می شود.
وی با تاکید بر اینکه هدف برگزاری این جشــن در مدارس عالوه بر کمک به دانش آموزان 
نیازمند، نهادینه کردن فرهنگ کمک به دیگران در بین دانش آموزان است، گفت: این طرح را 
هر سال اجرا می کنیم که تا آنجا که می توانیم در رفع فقر و محرومیت و ترویج فرهنگ و روحیه 

مشارکت پذیری و احترام و دستگیری از دانش آموزان نیازمند کمک کنیم.
همچنین مهری مصطفوی، مدیر یکی از مدارس ناحیه پنج در این خصوص به خبرنگار ایمنا 
گفت: برای این که مدرسه ما مقطع ابتدایی است، تالش کردیم تا عالوه بر برگزاری بازارچه 
خیریه در برگزاری جشن نیکوکاری هم پیشقدم باشیم، چرا که بچه ها در این سن اکثر مسائل 
برایشان نهادینه می شود و سعی ما نیز بر این است که آن ها را به سمت نیکوکار بودن و تالش 

برای رفع محرومیت سوق دهیم.
ایمنا

خـــبــــر

 شهرداری اصفهان 
تسهیالت الزم را برای 

خرید شهروندان ایجاد 
کرده است، به طوری 

که از 2۴ اسفندماه سال 
جاری در ۱۴ فروشگاه 

کوثر، توزیع میوه نوروزی 
از جمله سیب و پرتقال با 
همکاری اتحادیه تعاونی 

روستایی انجام خواهد 
شد.

نوروزی اعالم کرد:   

پیش بینی افزایش 5۰ درصدی آمار مسافران نوروزی اصفهان

حضور دکتر نوروزی شهردار اصفهان در استودیو صدای شهر
شهردار اصفهان پیش بینی کرد: آمار ورود مسافران در نوروز 

امسال نسبت به سال گذشته ۵0 درصد افزایش یابد.
 قدرت اله نوروزی صبح پنج شنبه 2۳ اسفندماه ۹۷  در برنامه 
رادیویی »شهر پرسشگر- شهردار پاســخگو« اظهارکرد:  با 
فعالیت های گسترده شهرداری در روزهای پایانی سال، شهر 

آماده استقبال و پذیرایی از مسافران نوروزی شده است.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     با بازگشایی آب در رودخانه زاینده رود در طول مسیرهای حاشیه زاینده رود برنامه های خوبی اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:
مردم برای خرید شب عید عجله نکنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تأکید بر 
اینکه مردم عجله ای برای خرید شب عید نداشته باشند، گفت: 
از 2۵ اسفند ماه میوه های انبار و ذخیره شده، وارد بازار می شود و 
در حدود 20 تا ۳0 درصد ارزان تر از قیمت بازار عرضه خواهد شد.

 سید حسن قاضی عسگر در حاشیه بازرســی از بازار اصفهان در جمع 
خبرنگاران، در خصوص وضعیت توزیع کاالهای اساسی در آستانه شب 
عید، اظهار کرد: متأسفانه توزیع هنوز به روش درستی انجام نمی شود 
و به همین منظور باید با مســئوالن اداره ها، ســازمان صنعت و جهاد 
کشاورزی نشست داشته باشیم. بهترین روش برای توزیع این است که 

اصناف مربوطه در توزیع کاالهای اساسی در سطح شهر درگیر شوند.
وی با بیان راهکار نهایی توزیع یارانه، افزود: باید نحوه توزیع یارانه ها تغییر 
کند، چراکه نحوه کنونی موجب به دردسر انداختن مردم  می شود و حق 
به حق دار نمی رسد. بهترین راهکار این است که توزیع یارانه ها بر اساس 
افراد و یک سامانه مشخص نظام مند و شفاف انجام شود که این موضوع 

باید از تهران انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان در 
خصوص میزان موجودی و ذخیره کاالهای اساسی در اصفهان، گفت: 
کاالهای اساسی همچون میوه، گوشــت، مرغ منجمد، مرغ زنده و ... به 
میزان کافی وجود دارد و به صورت عینی دیده شــده است، همچنین 
کشتار مرغ زنده که در کشتارگاه های اصفهان از 150 تن طی چند روز 

گذشته به 650 تن در روز افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه مشکل کمبود کاالهای اساسی در سطح 
بازار نداریم، اما جنگ روانی ایجاد شده در بین مردم، موجب شده که آنها 
بیشتر از نیاز گذشته خود، خرید کنند و با ایجاد صف های طوالنی باعث 

ازدحام شوند.
قاضی عســگر با بیان اینکه وضعیت کنونی بازار ناشی از شرایط روانی 
و همچنین سیاست های غلط گذشته اســت، اظهار کرد: از جمله این 
سیاست های غلط سرکوب نرخ ارز است، اما در صورت افزایش تدریجی 

نرخ ارز براساس تقاضای بازار، امروز شاهد مشکالت ارزی نبودیم.
وی در خصوص واردات گوشت نیز، گفت: در حال حاضر گوشت با نرخ 
ارز 4200 وارد کشور می شود، اما موضوع مهم کنترل نحوه توزیع است 
تا حق به حق دار برسد و در این خصوص برنامه گسترده ای برای توزیع 
داریم و به جای یک یا چند فروشــگاه محدود، توزیــع در تمام مغازه و 
سوپرمارکت های سطح شهر انجام شود. برای مثال؛ به جای اینکه تنها 
فروشگاه های کوثر توزیع گوشت داشته باشند این کار از طریق صنف 

نیز انجام شود.
معاون استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه مردم برای خرید عجله نداشته 
باشند، تصریح کرد: از 25 اسفندماه میوه های انبار و ذخیره شده، وارد 
بازار می شــود و در حدود 20 تا 30 درصد ارزان تر از قیمت بازار عرضه 

خواهد شد.
وی افزود: سازمان تعاون روستای مسئول توزیع میوه شب عید است که 
با هماهنگی های صورت گرفته قرار است که جایگاه های مخصوصی در 

سطح شهر برای توزیع میوه شب عید در نظر گرفته شود.

گـــزارش

وی با بیان اینکه امســال 
همزمان با آغاز سال نو، آب 
در بستر زاینده رود جاری 
می شود، ادامه داد: تجربه 
چنــد روز جاری شــدن 
آب در زاینــده رود طــی 
ماه گذشــته نشان داد که 
گردشگران و مسافران از سفر به اصفهان 
استقبال کردند، شور و نشاط خاصی در 
اصفهان ایجاد شد و رفت و آمدها افزایش 
پیدا کرد، از ایــن رو پیش بینی می کنیم 
نوروز امسال با بازگشایی زاینده رود حجم 

زیادی از گردشگران را پذیرا باشیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه نوروز امسال 
فضای شهر بســیار متفاوت خواهد بود، 
افزود: در حال حاضــر اقدامات خوبی از 
سوی سازمان زیباسازی شهرداری انجام 
شده و تا چند روز آینده المان های نوری 
بسیار زیبایی در شــهر رونمایی خواهد 
شد؛ این المان ها در شب خودنمایی کرده 
و روزها نیز به زیبایی خود را نشان خواهد 

داد.
 نــوروزی پیش بینــی کرد: آمــار ورود 
مسافران در نوروز امسال نسبت به سال 
گذشــته 50 درصد افزایش یابد؛ در این 
راستا خوشبختانه شــهرداری اصفهان 
نیز آمادگــی الزم را دارد، البته مردم باید 
 همکاری کنند تــا نوروز خوبــی را رقم 

بزنیم.

   آماده باش 2۴ ایستگاه آتش نشانی 
در چهارشنبه پایان سال

وی با اشــاره به چهارشــنبه پایان سال 
گفت: با توجه به اینکه امسال فاصله بین 
چهارشنبه سوری و نوروز نزدیک است، 
توصیه می کنم خانواده ها و جوانان مراقب 
باشند که با رفتارهای مخاطره آمیز ایام 

نوروز خود را تلخ نکنند.
شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه آماده 
ارایه خدمات به شــهروندان هســتیم، 
اظهارکرد: ســازمان آتش نشانی در 24 
ایســتگاه به حالت آماده باش درآمده و با 
تمام امکانات در خدمت شهروندان خواهد 
بود، همچنین گشت های موتوری در نقاط 
پر تردد شهر فعال و در 25 نقطه مرکزی 
شهر، خودروهای امدادی مستقر خواهند 
بود؛ امکانات الزم برای بهتر برگزار شدن 
شب چهارشنبه ســوری ایجاد شده، اما 

جوانان باید مراقب باشند تا وقوع حادثه 
تلخ باعث بر هم خوردن زیبایی ها نشود.

   مترو در نوروز تا ساعت 2۱ فعال 
است

نوروزی با بیان اینکه امسال برای نخستین 
بار در ایام نوروز مترو در اختیار شهروندان 
قرار می گیرد، تصریح کرد: آمارها نشان می 
دهد تعداد مسافران مترو به 90 هزار نفر 
رسیده و بی شک به 100 هزار نفر افزایش 
پیدا خواهد کرد؛ هر شهروند یا مسافری که 
از مترو استفاده کند، به سمت شهر پاک، 
کاهش ترافیک و افزایش امنیت حرکت 

کرده است.
وی از تمام کســانی که از مترو استفاده 
می کنند، تشکر کرده و از  شهروندانی که 
در مسیر مترو تردد دارند، در خواست کرد: 
به جای استفاده از خودرو، سفرهای درون 
شهری خود را با اســتفاده از مترو انجام 
دهند. شهردار اصفهان با اشاره به ساعات 
فعالیت مترو گفت: ســاعات کار مترو در 
حال حاضر از 6:30 تــا 21:30، روزهای 
تعطیل قبل از عید )دو جمعه و 29 اسفند 
9۷( از 8:30 تــا 21:30 و در ایام نوروز از 

ساعت 10 صبح تا 21 شب خواهد بود.
نوروزی تاکید کرد: سرفاصله زمانی مترو 
با افزایش رام هــا و 10 واگن به 11 دقیقه 
رسیده است، البته در ایام نوروز سرفاصله 
زمانی حرکت مترو 20 دقیقه خواهد بود 
که امیدوارم این تدابیر اندیشــیده شده 
تسهیالت خوبی را برای مردم فراهم آورد.

وی ادامه داد: اگر مــردم بتوانند در ایام 
تعطیالت نیــز از مترو اســتفاده کنند، 
مســافران کمتر دچار ترافیک شــده و 
خاطرات خوبی از شــهر و مهمان نوازی 

اصفهانی ها خواهند داشت.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه چهارباغ 
از بهترین مکان هایی اســت که عالوه بر 
شهروندان اصفهانی، گردشگران نیز برای 
دیدن آن عالقــه دارند، گفت: هماهنگی 

و تعامل با دستگاه های مختلف از جمله 
میراث فرهنگی برای اجرای برنامه های 
متنوع در چهارباغ انجام شــد؛ همچنین 
به جای درختانی که سال های قبل برای 
ساخت مسیر مترو قطع شده بود، درختان 
چنار 20 ساله کاشته شد و گلها و فضای 

سبز آن آماده شده است.

   بهترین نوروز در چهارباغ
نوروزی با تاکید بر اینکه پیاده راه چهارباغ 
آماده خدمت رســانی به شــهروندان و 
گردشگران است و نوروز امسال در چهارباغ 
یکی از بهترین نوروزها رقم خواهد خورد، 
افزود: با توجه به اینکه این روزها مردم به 
شدت مشــغول رفت و آمد در چهارباغ و 
خرید نوروزی هستند، عملیات عمرانی 
محور میانی چهارباغ بعد از ایام نوروز آغاز 

خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت بازارهای روز کوثر 
خاطرنشــان کرد: شــهرداری اصفهان 
تسهیالت الزم را برای خرید شهروندان 
ایجاد کرده اســت، به طوری کــه از 24 
اسفندماه ســال جاری در 14 فروشگاه 
کوثر، توزیع میوه نوروزی از جمله سیب 
و پرتقال بــا همکاری اتحادیــه تعاونی 

روستایی انجام خواهد شد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه روز گذشته 
بازار گل وگیاه همدانیان با سبک جدید 
و تغییرات خوبی بازگشایی شد، تصریح 
کرد: در این بازار تفرجگاه بسیار خوب مهیا 
شده و شــهروندان می توانند گل و ماهی 
نوروز خــود را از 160 غرفه این بازار تهیه 
کنند؛ بازار گل و گیاه همدانیان سال آینده 
به باغ تندرستی در مجاورت آرامستان باغ 

رضوان انتقال داده خواهد شد.
نوروزی خاطرنشــان کرد: امسال برای 
میهمانان نوروزی و مــردم اصفهان ۷0 
برنامه در 1000 رویداد بزرگ و کوچک 
فرهنگی، تفریحی و اجتماعی در شــهر 
اصفهان برگزار می شود که از مردم دعوت 

می  شود از این برنامه ها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه امکانات تفریحی بسیار 
خوبی از جمله شهر رویاها، ناژوان و صفه در 
شهر اصفهان ایجاد شده که آماده پذیرایی 
از مسافران است، تصریح کرد: با بازگشایی 
آب در رودخانــه زاینــده رود در طــول 
مسیرهای حاشیه زاینده رود برنامه های 

خوبی اجرا خواهد شد.
شهردار اصفهان با اشاره به پروژه پردیس 
هنر، گفت: نــوروز امســال برنامه های 
متنوعی در پردیس هنر برگزار می شود، 
در این پروژه بزرگترین سالن آمفی تئاتر 
روباز بــا 3200 صندلی در کنــار زاینده 
رود و در محیطی امــن، آرام و زیبا برای 
استفاده شهروندان و مسافران مهیا شده 
که امیدوارم با وجود ایــن امکانات نوروز 
خوبی را در پیش رو داشته باشیم و در دفتر 
خاطرات همه مردم ایران از اصفهان نکاتی 

یادداشت شود.
شــهردار اصفهان با اشــاره به طرح ها و 
تمهیدات ترافیکی نــوروز، گفت: برای 
حمل و نقــل عمومی اتوبــوس، مترو و 
تاکسی برنامه ریزی شــده و برای تامین 
پارکینگ های الزم تدابیر خوبی اندیشیده 
شده است در این راستا جنب پایانه کاوه 
انبار شهرداری به مساحت 15 هزار متر 
و محوطــه ای در خیابان کاخ غربی برای 
پارک خودروها در نظر گرفته شده است؛ 
همچنین در این ایام از فضای مدارس و 
محوطه های باز فضاهای دســتگاه های 
اداری برای پــارک خودروها اســتفاده 
خواهیم کرد؛ البته این برنامه ریزی ها در 
ســتاد نوروزی که نمایندگانی از ادارات 
مختلف در آن حضــور دارنــد، انجام و 
ســازماندهی های خوبی صورت گرفته 
اســت. نوروزی اظهار امیدواری کرد: در 
شهر مشکلی برای پارک خودروها در نوروز  

98 نداشته باشیم.
وی بیــان کــرد: حــوزه حمــل و نقل 

برنامه ریزی های خوبی انجام داده  است.

بازارلوازم خانگی  97/12/23 ساعت 15:۰۰ )منبع: کاالگرد(

قیمتنوع مایکروفر

LG MS97TCR از 6,700,000تومانمایکروفر

LG MG44 از 2,200,000تومانمایکروفر

Bosch BER634GS1I از 4,096,000تومانمایکروفر

AROMA Mic305X از 1,880,000تومانمایکروفر

04sj-14-Johnson mo از 1,385,000تومانمایکروفر

LG MS95WCR از 5,930,000تومانمایکروفر

34RIY8-Snowa SMO از 800,400تومانمایکروفر

1C2KPW-Tecnogas TGM از 2,990,000تومانمایکروفر



Radio Safar 
broadcasted 
durind 
Nowruz

On the occasion 
of Nowrouz, the 
opening ceremony of 
a new radio network 
was held at the radio 
department of the 
Islamic Republic of 
Iran, with the slogan 
of “We are your 
fellow-travelers”.
“We are happy to be 
at the service of our 
compatriot. The 
concept of Nowrouz 
is always mated 
with the concept 
of having journey; 
travelers and hosts” 
the deputy for radio 
broadcasting noted.
“We should not 
consider traveling as 
an expensive hobby; 
there are low-cost 
places around Iran to 
travel to. Radio Safar 
will narrate events 
related to tourism 
fields,” he continued.
“Travelling can 
changes our life; we 
hope that people 
pay special attention 
to the matter of 
travelling, and 
authorities provide 
adequate context 
in this regard. 
Investigating various 
aspects of traveling 
helps to promote 
the quality and 
quantity of trips; 
we will provide the 
necessary context to 
reach this goal” he 
added.
“By considering the 
fact that we are on 
the eve of the New 
Year, and people 
are going to have 
journeys around the 
country, the deputy 
department for 
radio broadcasting  
decided to open 
Radio Safar. 
The purpose of 
inaugurating this 
station is informing 
Nowrouz travelers,” 
Salman Eskandari, 
the director of Radio 
Safar said.
“According to 
schedules, Radio 
Safar will be 
broadcasted at the 
frequency of 95.5 
MHz, wave FM from 
March 11 to April 9, 
for round-the-clock,” 
he added.
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A Traditional 
Haft Sin Table 
Celebrating 
Nowruz

Haft Sin (Haft Seen) is a traditional 
custom in the New Year holiday of 
Iranian known as Nowruz. Actually it 
is a table setting with 7 different items 
which its essential items letters start 
with, however there are some items 
in this table setting which do not start 
with seen.
“Seen” is the fifteenth letter of the 
Persian alphabet; meaning “The Seven 
Seens” in Persian a “Haft Seen” is a 
symbolic spread.
On event of the Persian New Year, 
which starts mid-March, pretty much 
every Iranian family sets one up at 
home as do shopping malls, stores and 
offices.
The spread typically features seven 
elements beginning with the letter “س” 
as well as other elements that do not 
necessarily begin with the same letter. 
Each element has unique symbolic 
significance which we briefly explain 
below:
1. Serkeh (Vinegar) symbolizes 
patience and immortality.
2. Sumac is a symbol of love and 
compassion.
3. Seeb (Apple) is said to represent 
health and fertility.
4. Senjed (Silverberry) is seen as a 
simulator of love and affection.
5. Sabzeh (Sprouts) symbolizes 
rebirth. The greens might have 
sprouted from wheat, lentils, barely 
or mung beans (and more recently 
citrus seeds).
6. Sir (Garlic) was traditionally 
thought to avert evil; given the 
pungent smell it diffuses, we couldn’t 
entirely reject that theory. It is a 
symbol of protection in the face of 
affliction.
7. Samanu is a nutritious pudding 
which comes in only one color: brown. 
To make Samanu, wheat sprouts are 
transformed into a sweet and creamy 
delight. The seventh “Seen” represents 
affluence.
Side elements used to adorn the 
setting include mirrors, candles, 
colored eggs, hyacinths, coins, and 
clocks. But the most controversial 
members of the spread are gold-fish! 
There is vehement disagreement on 
whether or not gold-fish in a bowl 
actually belong on a “Haft Seen.” 
The most fervid opponents are 
environmentalists and animal rights 
activists. Though some have replaced 
gold fish with ceramic replicas over the 
past few years, many continue to buy 
the real deal every Nowruz.
Not all of the named elements are 
seen in every “Haft Seen.” People 
tend to make their pick based on 
personal taste, aesthetic preference, 
or availability. Given the many options 
available, there is more than one way 
to go about arranging a spread and the 
outcomes are widely diverse. Like all 
other things that change with time, the 
spreads have also taken many new and 
creative forms.
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Isfahan Museum of Contemporary Art
See Modern Arts
Although the building was built in Safavid 
dynasty, it is now the host of Isfahan 
Contemporary Museum of Art, where old 
borders of art are faded and new types of 
art are born. Let’ have a closer look at this 
museum.
About Isfahan Contemporary Museum of Art
Isfahan Contemporary Museum of Art 
building itself is an old beautiful structure 
from Safavid era and many changes have 
been made during Qajar era in order to make 
it more practical and useful.  As a result of 
Qajar maintainers and decoration, you can 
see well-designed stucco works throughout 
the building. The former governor of Isfahan, 
Masoud Mirza, was the residence of this 
mansion-like house. After that, the place was 
used as the municipal building in Pahlavi era 
and finally, in 1995 it became the homage of 
Contemporary Art Museum. This charming 
building has two floors and six exhibition 
halls, library, administrative affairs and 
meeting hall. In exhibition halls, you have 
the chance of visiting interesting artworks 
of Isfahanian artists. Most of the temporary 
exhibitions that are held in this museum are 
about Islamic arts and calligraphy.
Sections of Isfahan Contemporary 
Museum of Art
With more than 36000 m2, the museum has 
seven main halls that held treasuries like Line 
and book writing section, lacquered and oily 
works, handcuffs and traditional swaddling, 
miniature, metal works, glassware, pottery 
and china, and wooden works. The exquisite 
panel named Chogan is one of the iconic items 
in the miniature section of the museum.
Location of Isfahan Contemporary 
Museum of Art
As you are in the heart of the city, you are 
very close to the main tourist attractions of 
Isfahan. Chehel Sotoun Palace, UNESCO World 
Heritage Naghsh-e Jahan Square, and Hasht 
Behesht Palace are in close proximity of the 
museum. Also, Natural History Museum of 
Isfahan is next to this museum. If you go a little 
more southward you will reach the historical 
Si-o-Se Pol and Khaju Bridge on Zayandehrud 
River.

Isfahan Music Museum

Do Re Mi Fa Sol La Si
Music speaks for souls. No matter where you 
come from, you will understand the joy, fear, 
bravery, happiness, and sadness of music as 
it’s an international language for all. Isfahan 
Music Museum is a perfect place to get to know 
how Persians speak in this unique way by their 
very own musical instruments throughout the 
history. Let’s have a closer look at this cultural 
treasury that is Tripadvisor’s best choice for 
Isfahan attractions.
About Isfahan Music Museum
You will find your way through Armenian 
Quarter in Jolfa houses and feel fresh as you 
are surrounded by beautiful tall trees that 
already set a dreamy landscape for you to 
be ready to visit this very special museum. 
This scene is Perfectly reflecting the love of 
museum founders, renowned musicians,  
Mehrdad Jeihooni and Shahriar Shokrani 
who have assembled more than 300 pieces 
of national and folk musical instruments not 
only from Iran but from all over the world 
that you may not even have heard of many 
of them. The price might seem a little high 
compared to other museums in Iran, but 
trust us; it is worth every single penny. Since 
the opening in December 2015, not only this 
museum became homage of different types 
of musical instruments, but a lot of music 
lovers and players have visited this museum 
as well. You will have the pleasure of hearing 
the heavenly sound of live music in one section 
of the museum. There are seven sections in 
Isfahan Music Museum. In each section, there 
are interesting things to see and even learn. 
Let’s have a quick look at these sections.
Hall of National Instruments
In the hall of national instruments, you will see 
a variety of instruments that are in common 
use by Iranian. In this part, you will have 
the honor to meet the ancestor of modern 
Guitar and Violin! Tar, Daf, Chang (Harp), and 
Kamancheh are Persian forefather of these 
instruments. Santoor (Hammered Dulcimer) 
and Ghanun are other examples.
Hall of Regional Instruments
In this sector, you can see more unknown 
musical instruments that are originated in 
particular parts of Iran. Like Robab which is a 
stringy musical instrument that is commonly 
played in the eastern part of the country.
The Home of Iranian Traditional Music

If you are interested in knowing great 
musicians of Iran and especially Isfahan, this 
section is perfect for you. You can get familiar 
with these characters and their lives and how 
they affected Persian music.
The Instrument Factory
In this interesting part of the museum, 
you have the chance to see how musical 
instruments are built and how different parts 
of them are bound together. Also, you will 
notice how each piece generates the sound.
The Home of Music
You are definitely going to love this part. 
Passionate players will perform musical 
instrument live and you will hear the fabulous 
sound of Persian Rhythms. And the best part? 
You can try each instrument and play it!
Café
After seeing such interesting parts of Isfahan 
Music Museum, now it’s time to relax and 
enjoy a hot or cold drink and maybe some 
snacks in the museum café.
The Gift Shop
You can get a souvenir that will remind you 
of your visit to Music Museum.  The museum 
gift shop offers a wide variety of cultural 
products such as music albums, musical 
instruments, and other cultural products 
related to musicIsfahan Music Museum
Location of Isfahan Music Museum
As you are in Jolfa neighborhood, a number 
of tourist attractions are in your vicinity. The 
magnificent Vank Cathedral is only 5 minutes 
away, as well as Saint Mary Church. If you go a 
little up to the north, you will reach the famous 
Si-o-se Pol and Khaju Bridge. Zoroastrian Fire 
Temple is another place that you might want 
to visit while you are there.
Where to Eat Near Isfahan Music Museum
Visiting Isfahan Music Museum might make 
you hungry! Well, don’t worry; there are 
some restaurants and fast food near this 
museum that you can enjoy. Hermes Café 
Restaurant, Akhtamar Café, Pizza Garny, 
Jolfa Jojeh, Khangostar Restaurant, and Spily 
Seafood and Café are some of these places.
Where to Stay Near Isfahan Music Museum
Although you are a little far away from the city 
center, there is some accommodation that you 
might want to stay during your visit to Isfahan. 
Jolfa Hotel, Chehel Panjereh Hotel, and Parsian 
Kowsar Hotel are the nearest accommodation 
options for you.

Excursion  in Two Important 
Museums of Isfahan
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Kazakh parliament enacted 
agreement to create free trade 
zone between Iran and Economic 
Union of Eurasia.
Kazakhstan approves building 
trade zone with Iran
Minister of National Economy 
of the Republic of Kazakhstan 
Ruslan Dalenov said the 
parliament believed that 
implementation of the deal will 
help increase export of goods 
made in Kazakhstan to Iran.
EU has put the number of items 
covered by the agreement at 502 
and Iran at 360, he said.

According to Dalenov, trade 
exchanges between Iran and 
Kazakhstan stands at $516.
Iran and Economic Union of 
Eurasia signed the temporary 
agreement to set up free trade 
zone in Astana on May 17.
The agreement is also taking 
its course in Iran and it should 
be enacted by the Majlis to be 
enforced.

India receives 
first shipment 
from 
Afghanistan 
via Iran’s 
Chabahar 
Port
The first shipment 
from landlocked 
A f g h a n i s t a n 
through Chabahar 
Port, southern Iran, 
has arrived in India, 
marking a new 
beginning of trade 
ties between the 
two countries, via 
the strategic Iranian 
port.
The cargo arrived 
at the Mumbai and 
Mundra port on 
Wednesday under 
the TIR (Transports 
I n t e r n a t i o n a u x 
R o u t i e r s ) 
Convention that 
enables shipments 
to pass through 
countries without 
being opened at 
borders, Sputnik 
reported.
TIR Convention will 
play a pivotal role 
in improving ease 
of doing business 
and pave the way for 
smoother and safer 
transport of goods 
across international 
borders and 
will help boost 
trade between 
India, Central 
Asia, Europe and 
Russia using the 
m u l t i - m o d a l 
t r a n s p o r t a t i o n 
routes like 
Chabahar and 
I n t e r n a t i o n a l 
N o r t h - S o u t h 
Transport (INSTC) 
Corridor.The 570 
tonnes of goods 
were originally 
shipped from 
Zaranj, in western 
Nimroz province of 
Afghanistan on 24 
February.Flagging 
off the shipment, 
A f g h a n i s t a n ’ s 
President Ashraf 
Ghani expressed 
hope that with 
the opening of the 
Chabahar route, 
the country’s 
exports to India 
would observe a 
significant increase.
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Kazakhstan approves building trade 
zone with Iran

In comments 
after returning 
from a trip to Iraq 
a c c o m p a n y i n g 
Iranian President 
Hassan Rouhani, 
CBI chief 
A b d o n n a s e r 
Hemmati said the 
trend of economic 
i n t e r a c t i o n 
between Iran and 
its neighbors, 
including Iraq, 
Turkey, Azerbaijan 
and Afghanistan, 
has marked an 
evolution of the 
export items and 
services as well as 
trade destinations.
“Failure of the US 

policy of sanctions 
is practically 
m a t e r i a l i z i n g , 
and its outcomes 
are emerging in 
the form of a shift 
in Iran’s trade 
structure,” he 
added.
Hemmati also 
described the 
elimination of US 
dollar from Iran’s 
foreign trade 
exchanges as a 
major result of the 
new trade strategy.
The CBI chief noted 
that Iran has been 
handling trade 
exchanges with Iraq 
through a special 

payment system.
Heading a high-
ranking delegation, 
Rouhani arrived 
in Baghdad on 
Monday at the 
official invitation 
of the Iraqi 
government. It 
was Rouhani’s first 
official visit to Iraq 
during his tenure.
In a meeting co-
chaired by Rouhani 
and Prime Minister 

of Iraq Adil Abdul-
Mahdi in Baghdad 
on Monday, top 
officials from the 
two countries 
signed five 
memoranda of 
understanding.
The documents 
entail cooperation 
between Iran and 
Iraq concerning the 
Basra-Shalamcheh 
railroad project, 
visa facilitation 

for investors, 
cooperation in 
the health sector, 
and agreements 
between the 
Ministry of 
Industry, Mines 
and Trade of Iran 
and Ministry of 
Trade of Iraq, and 
another one in the 
field of oil between 
the petroleum 
ministries of the 
two countries.

Huawei rejects charges it 
violated US sanctions on Iran
China’s Huawei pleaded not guilty Thursday to all 
charges that it violated US sanctions on Iran and 
obstructed justice in the investigation that followed.
A federal judge scheduled the next court appearance for 
April 4.The case in Brooklyn is one prong of a broader 
pressure campaign against the Chinese technology 
company by the US government, which claims Huawei’s 
networking equipment poses a national security threat, 
CNN reported.
Huawei also faces federal charges in Seattle that it tried to 
steal trade secrets from T-Mobile (TMUS). The company 
pleaded not guilty to all charges in that case last month.
Attorneys for Huawei and the government on Thursday 
made no mention of Meng Wanzhou, Huawei’s chief 
financial officer. She’s also been charged in the case.
Meng was arrested in Vancouver in December at the 
request of the United States, and now faces a court 
battle in Canada that could result in her extradition.
Her high-profile detention has forced a diplomatic 
standoff between Canada, China and the United States, 
and complicated trade talks between Washington and 
Beijing, which has furiously called for Meng’s release.
President Donald Trump has suggested that he could 
consider the cases against Huawei as part of ongoing 
trade talks with China.Last week, Huawei sued the US 
government, its most aggressive move yet to fight back 
against US efforts to curb its global influence.
The company is asking a US federal court to overturn part 
of the National Defense Authorization Act, which was 
signed by Trump in August.Huawei alleges that a portion 
of the law--which specifically forbids government 
agencies from using technology from Huawei and its 
smaller Chinese rival, ZTE--violates the US Constitution 
by singling out an individual or group for punishment 
without trial.

 Iran, Azerbaijan keen on 
agricultural cooperation
Finance Minister Farhad Dejpasand and his Azeri 
counterpart Inam Karimov discussed the mutual 
cooperation in the field of agriculture.
During the meeting late on Thursday which took place 
in Baku on the sidelines of the 13th Summit of Iran-
Azerbaijan Joint Economic Cooperation, they dealt with 
extra-territorial culture, livestock quarantine and food 
security.They also emphasized that the two countries 
should use each other’s experience, operationalize 
agreements signed earlier and cooperate in the field 
of Greenhouse Culture.Meanwhile, Dejpasand met 
with the Governor of Azerbaijan Central Bank Elman 
Rustamov and Head of Azerbaijan Railway Company 
Javid Qorbanov on Thursday and explored relevant 
issues with them.Dejpasand is in Azerbaijan to attend 
the 13th Tehran-Baku joint economic commission 
meeting slated for March 14.In Baku, the Iranian finance 
minister is also scheduled to meet with top Azeri officials, 
including President Ilham Aliyev.

Governor of the Central Bank of Iran highlighted a major 
change in the country’s export items and destinations, 
saying Iran is practically beating the US sanctions.

Top Banker Announces Evolution of 
Iran’s Foreign Trade Policynews

Renault to Return to Iran: 
Deputy Minister
In comments on Thursday, Deputy Minister of 
Industry, Mines and Trade Farshad Moqimi said 
Renault has made an investment of $1 billion in Iran.
“Following the negotiations and consultations that 
have been made and considering the amount of 
investment that Renault has made in the country 
(Iran), we would announce that the company will 
again return to Iran,” he added.
The deputy minister also noted that a mechanism 
has been devised to allow for the resumption of 

production of Renault cars in Iran.
In July 2018, Renault put its Iran operations on hold to 
comply with the US sanctions against Tehran.
Since the anti-Iran sanctions were eased in 2016 
under the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), Iran emerged as a hot spot for growth, and 
trade with European countries surged to more than 
$10 billion. But when the US withdrew from the 
nuclear deal and re-imposed trade curbs in 2018, 
many Western companies backed out and halted 
cooperation with Iran.
In 2017, Renault signed an agreement with 
Iran’s Industrial Development and Renovation 

Organization and local 
dealer Parto Negin 
Naseh Co. to boost 
its local production 
by 75 percent. The 
company said it 
had not yet started 
m a n u f a c t u r i n g 
vehicles or making 
investments under 
the deal, but has been 
producing cars there since 
2003 with two other partners.

Pakistan lauds Iran for 
uninterrupted power supply to the 
country
Pakistan’s Minister for Power has appreciated Iran’s Tavanir 
for supplying uninterrupted power supply to Pakistan, an 
official statement said.
According to the statement Omar Ayub Khan said this during 
a meeting with Iranian Delegation led by Managing Director 
Tavanir Muhammad Hassan Motevallizadeh in Islamabad.
Talking to the delegation, the Minister said Pakistan and Iran 
share common approach toward a number of bilateral and 
regional issues. He said the government of Pakistan values 
its relations with the government of Islamic Republic of Iran. 
He said currently Pakistan is importing 104MW power 
from Iran, the tariff for which expired in December, 2016. 

He appreciated Tavanir for supplying uninterrupted power 
supply to Pakistan.
The Managing Director Tavanir appreciated the efforts of 
Pakistani side to further boost cooperation between the two 
countries. Tavanir is Iran Power Generation and Transmission 
Company. Iran and Pakistan signed a first export agreement of 
34 megawatts, about 16 years ago, in 2002, and then increased 
to 74 megawatts, now increasing to 100 megawatts.
A 220 kV transmission line is also under construction in the 
Chabahar area, which, if completed, could increase electricity 
exports to Pakistan and Gwadar to 300 megawatts.
Iran currently exports 100 megawatts of electricity to Pakistan 
via a 132 kV transmission line from Sikh Gurk, Sistan and 
Baluchistan to the Mend district of Pakistan.
There are also about four megawatts of electricity supplied to 
Pakistan via the two 20 kV lines in the Mirjaveh and Saravan 
area.

Tehran, Baku should boost ties 
beyond infrastructural projects: 
Minister
Iran’s minister of finance and economic affairs said here 
on Thursday that Tehran and Baku should strengthen 
bilateral relations beyond the infrastructural projects.Farhad 
Dejpasand made the remarks speaking to the Islamic Republic 
News Agency (IRNA) upon arrival in the Azeri capital.
Dejpasand said Iran and Azerbaijan enjoy considerable 

cultural commonalities that can be used for further bilateral 
cooperation.The two countries can also foster relations in 
the areas of tourism, finance, banking and electricity, the 
minister said.He added that the two sides have fortunately 
good historical relations and have stressed strengthening 
of cooperation with neighbors.Dejpasand is in Azerbaijan 
to attend the 13th Tehran-Baku joint economic commission 
meeting slated for March 14.In Baku, the Iranian finance 
minister is also scheduled to meet with top Azeri officials, 
including President Ilham Aliyev.

“Failure of 
the US policy 
of sanctions 
is practically 
materializing, 
and its outcomes 
are emerging in 
the form of a shift 
in Iran’s trade 
structure,”



Pakistan strongly 
condemns terrorist attack 
in New Zealand
“Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi has 
condemned in the strongest terms the tragic 
terrorist attack in Christchurch,” Foreign 
Ministry spokesperson Dr Mohammad Faisal 
tweeted.
“FM has expressed condolences over loss 
of innocent lives in the heinous attack,” he 
tweeted. 
He said Pakistan’s High Commission is in 
touch with the local authorities and trying to 
ascertain details. 
A gunman opened fire on Friday prayers 
at a mosque in New Zealand killing many 
worshippers and forcing the city of 
Christchurch into lockdown as police 
launched a massive manhunt.
New Zealand media reported that between 
nine and 27 people were killed, but the death 
toll could not be confirmed. 
Police said multiple fatalities had occurred at 
two mosques, but it was unclear how many 
attackers were involved.

Netherlands imposes new 
restrictions on Iranian 
students
 Dutch government in a statement titled 
‘Boosting Supervision on Students and 
Researchers from High-Risk Countries’ called 
for imposing new restrictions on the Iranian 
students.
IRNA quoted Dutch government’s website as 
saying that students from high-risk countries 
will be subject to further supervisions to 
prevent transfer of sensitive technologies to 
the countries intended by them.
Dutch government has subjected North 
Korean students to the regulation due to the 
UN sanctions and now in a discriminatory 
move, it wants to do the same with the Iranian 
students under the pretext of the alleged link 
to the Iranian ballistic missiles program.
Dutch government has taken advantage 
of EU’s sanctions against Iran to justify the 
decision.

Ayatollah Khamenei: Iran Can 
Inflict Heaviest Defeat on US

In a meeting with members of the 
Assembly of Experts in Tehran on 
Thursday, Ayatollah Khamenei 
emphasized the necessity for 
maximum mobilization of forces 
to counter the enemy’s all-out 
onslaught.
“The enemies, namely the US and 
Zionists, have today mobilize all their 
facilities and capabilities against 
the Iranian nation, while (other) 
Westerners and Europeans are also 
somehow showing hostility towards 
Iran on the sidelines,” the Leader 
warned.
As regards the US plan to impose 
the harshest ever sanctions on Iran, 
Ayatollah Khamenei said, “They 
have launched a maximal onslaught 
against Iran, but if we carry out a 
maximal mobilization of facilities and 
capabilities (as well), we will inflict 
the heaviest defeat in the US history 
on that country, by God’s grace.”
“Our real enemy is the US, and we 
won’t make a mistake in recognizing 
our enemy,” the Leader underscored, 
stating that the country should 
behave in such a way that the 
adversaries would not even think 
about imposing sanctions or taking 
military action against Iran.
Ayatollah Khamenei further 
clarified 11 ways of dealing with the 
challenges Iran is facing, stressing 
that addressing the problems should 
be “active”, not “passive” and based 
only on complaints and inaction.

The Leader also called on the 
authorities to opt for “creative” 
rather than “reflective” method of 
confrontation with the enemies, 
and to be “hopeful” and courageous 
in resolving the problems instead of 
being “desperate” and fearful.
Ayatollah Khamenei then urged a 
“prudent” versus a naive and ignorant 
approach, stressing that the policy 
of defining the opportunities and 
threats should be inclusive, not one-
sided.
Having a knowledge of the realities 
on the ground instead of ignoring the 
facts was another necessary issue 
that Ayatollah Khamenei underlined 
in coping with the challenges.
A confrontation with the threats 
must come with resourcefulness 
and a control on feelings, not with 
an emotional approach, the Leader 
added, stressing the need for 
observing the religious norms and 
limitations.
The Leader also touched on the 
proverb ‘once bitten, twice shy’, 
stressing that past experiences 
should be taken into account in 
confronting with the challenges.
“We have considerable experience of 
the way Americans and Europeans 
behaved, but the latest experience 

with the JCPOA and the commitments 
that Americans should have 
undertaken but reneged on is before 
our very eyes, and such experiences 
must be used in confronting with 
the US and the opposing front,” the 
Leader stated.
In remarks in December 2018, 
Ayatollah Khamenei highlighted the 
Iranian nation’s resolve in standing 
against the US plots over the past 
decades, saying Washington has been 
trying to regain control of Iran like 
the pre-Revolution era and create the 
same situation that it has established 
in certain weak regional countries 
who have been derided as cows 
milked by the US.
Iran’s archenemies are mired in 
moral and political corruption, 
Ayatollah Khamenei said, adding, “If 
you want to see the real image of the 
US, look at the current US president 
and government officials, as these 
people have now revealed the usual 
ugly and despicable face of the US 
politicians overtly and brazenly.”
The Leader also cautioned Iranian 
officials against the unending US 
plots, saying the Zionists and the 
regional reactionaries aid and abet 
the US hostile ploys against the 
Iranian nation.

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei explicated 11 approaches to dealing 
with challenges facing the country, stressing that 
maximal mobilization of Iran’s forces and potential 
would make the US suffer the biggest defeat of its 
history.

Politics
Saturday,March 16, 2019, No.190

ISFAHAN
N E W S 05

News

Iran’s Foreign Ministry 
rejected allegations of 
human rights violation 
raised by the US State 
Department in its 
annual report, saying 
the US government 
itself is the biggest 
violator of human 
rights.
In a statement on 
Thursday, Foreign 
Ministry Spokesman 
Bahram Qassemi 
categorically rejected 
the annual human 
rights report on Iran 
released by the US 
Department of State.
“The US government 
has been the biggest 
violator of the Iranian 
nation’s human rights 
and has taken every 
measure in violation 
of the rights of Iranian 
citizens by imposing 
illegal, unilateral 
and transboundary 
sanctions,” Qassemi 
stated.
He said the US is 
pointing the finger of 
blame at others while 
it has a dark record of 
violation of human 
rights and has been 
repeatedly criticized 
by international 
organizations and 
figures for it.
The spokesman 
slammed as 
“politically-motivated, 
biased, and wrong” 
the interpretations 
and analyses on Iran 
cited in the US State 
Department’s report, 
stressing that the US, 
with such a dark and 
indefensible record 
of violation of human 
rights, is in no position 
to comment about 
Iran’s human rights 
situation.
He also deplored 
W a s h i n g t o n ’ s 
unilateral policies 
in defiance of 
i n t e r n a t i o n a l 
regulations, its 
instrumental use 
of human rights for 
undermining the 
stability and security 
of independent states, 
its flagrant support for 
the Zionist regime’s 
atrocities against 
Palestinians, and its 
arbitrary arrest of 
journalists, adding 
that US arms sales to 
its Middle East allies 
have destabilized the 
region and aggravated 
the humanitarian 
catastrophe in Yemen.

Iran Dismiss-
es US Human 
Rights Report

Iran
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Iran calls on France not to abuse 
position in UNSC
 Iran has rebuked France’s irresponsible use of its position 
in the United Nations Security Council to interfere in other 
countries’ affairs, calling on Paris to instead deal with the 
widespread discontent within its own country.
Iran’s representative at the 63rd session of Commission on 
the Status of Women (CSW), Farideh Olad Ghobad, made the 
statement in the meeting, which was held in New York on 
Thursday.Olad Ghobad, who is the head of women faction of 
the Iranian Parliament, said the Iranian nation, during the past 
years, has provided the grounds for embracing freedom based 

on independence, democracy, rule of law and human rights.
She added that after the Islamic Revolution, Iranian women 
have played effective roles in political, economic, scientific, 
and social realms and that the Iranian Parliament has ratified 
various laws to support women’s rights.
Reacting to the remarks made by the French envoy in the 
inaugural meeting of the commission, the Iranian official said 
that the French envoy made interfering remarks while abusing 
the country’s status in the United Nations Security Council.
“I recommend her to deal with the widespread discontent 
within her own country instead of meddling in other 
countries’ affairs,” she said.The official also referred to the 
unilateral sanctions against the Iranian nation, which have 

led to the violation of women’s 
rights in different aspects 
including health, education 
and food security.
“The US imposed economic 
war on the people of my 
country is contravening 
October 3 regulation of 
International Court of Justice,” 
she said.Iran and Iranians have 
never surrendered in the face 
of incidents, as they proved with their 
resistance that they will overcome all difficulties, she added.

US biggest violator of Iranian 
nation’s human rights: FM spox
Iran has dismissed the US State Department’s 
annual human rights report, describing the US 
administration as the biggest violator of the Iranian 
people’s human rights.
In a Thursday statement, Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Bahram Ghasemi said while the US 
administration has a dark record of violating human 
rights inside and outside of America, in its annual 
report, it has pointed the finger at the human rights 
situation of other countries.
“The US administration has always been criticized 
for violating human rights by many other 
governments, public opinion, international NGOs, 
human rights activists and figures, the United 
Nations and its special rapporteurs and even groups 
inside the US,” he said. 
The points mentioned in the US’ report regarding 
the human rights situation of Iran are based on 
politically-motivated, biased and wrong analyses 
and interpretations of some human rights 
developments in Iran, Ghasemi said.
“The US administration, with its dark and 
unacceptable human rights record, is definitely not 
qualified enough to address human rights situation 

in Iran,” he noted.
The spokesman also underlined that through its 
unilateralism and certain policies and behaviors 
which stand in stark violation of international 
human rights standards as well as its disregard 
of international court rulings, the human rights 
reports of the UN rapporteurs and representatives, 
the US administration keeps resorting to bullying, 
arrogant and deceitful policies to pursue its 
politically-motivated goals and exert pressure on 
independent states to undermine their stability, 
security and development.
Ghasemi then referred to the unilateral sanctions 
imposed by Washington on the Iranian nation and 
said the US administration is the biggest violator of 
the Iranian nation’s human rights.
“By imposing its unilateral, illegal and extra-
regional sanctions on Iran, the US administration 
has spared no effort to violate the human rights of 
Iranian individuals.”
“Defying all international rights, particularly the 
international documents on human rights, and 
disregarding international court rulings and the 
views of independent international rapporteurs 
and representatives on human rights, the US 
administration resentfully insists on stepping up 
the sanctions and massively and starkly violating 

the 
Iranian nation’s human 

rights,” he noted. 
Among other cases of human rights violations 
by the US administration, one can refer to 
Washington’s unlimited support for the Zionist 
regime’s violation of Palestinians’ most basic 
human rights, arbitrary detention of reporters 
under completely harsh conditions, sale of various 
types of cutting-edge weapons to some of its 
regional allies in the Middle East and backing them 
in their efforts to destabilize the region and their 
neighbors, and support for continuation of war 
on Yemen and aggravating the human crisis in the 
country, he added.  
“Sooner or later, the US administration should be 
held accountable for its crimes,” he concluded.

News

“The enemies, 
namely the US 
and Zionists, 
have today 
mobilize all 
their facilities 
and capabilities 
against the 
Iranian nation, 
while (other) 
Westerners and 
Europeans are 
also somehow 
showing hostility 
towards Iran on 
the sidelines,”



Ayatollah Khamenei: Iran Can Inflict 
Heaviest Defeat on US

Iraq lifts visa for Iranian businessmen
Head of Chamber of Commerce, Industry, Mine and Agriculture of Iran Gholam Hossein 
Shafeie said on Thursday that during President Hassan Rouhani’s recent visit to Iraq, 
issuing visas for Iranian businessmen was lifted in an agreement.
In the visit also the two sides signed a preferential tariff agreement, which will lead to 
a free trade between the two countries, he added.
Shafeie, who accompanied President Rouhani in his Iraq visit, said that joint industrial 
townships will be established in border areas between Iran and Iraq.
He said that Iran’s Chamber of Commerce has bought a 11-storey building as a trade 
center in Baghdad and all Iranian provincial chambers of commerce have a share in 
the center.

A large scale military 
maneuver of assault- 
combat drones of Islamic 
Revolution Guardian 
Corps (IRGC) Airspace 
Forces dubbed as;’ Till 
Beit-ul-Moqqadas 1’ held 
in Persian Gulf.
IRGC owns largest assault 
bomber drone
IRGC information office 
reported on Thursday 
that for the first time, 50 
assault drones ‘RQ-170’ 
accompany with a number 
of other combat-assault 
drones participated in the 
maneuver.
IRGC Airspace Forces 
Commander Brigadier 
General Amir Ali 
Hajizadeh said all 
technologies to develop 
these drones are designed, 
produced and became 
operational in Research 
center of the Force.
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Syrians still living on ‘razor edge’ 
as UN launches $8.8b dollar appeal
According to the United Nations 
news website, eight years since the 
war began, 12 million Syrians are 
either refugees or displaced inside 
Syria; adding up to around half the 

pre-war population, UN official website 
reported.
Violence has lessened in recent months 
but the “bombs are still falling”, the chair 
of a Human Rights Council-appointed 
probe, Paulo Pinheiro, told the forum 
on Tuesday, his comments coming amid 
airstrikes in opposition-held north-west 
Idlib governorate and reports that ISIL 
extremists are close to defeat in eastern 
Syria.
“Around 70 per ent of Syrian refugees 
live a razor-edge existence below the 
poverty line,” said UN High Commissioner 
for Refugees, Filippo Grandi in a joint 
statement on Wednesday, who recently 
visited Syria and Lebanon, where refugees 
make up a quarter of the population.
“Reduced assistance due to funding cuts 
means that refugees are forced to make 
agonizing choices every day,” Mr. Grandi 
added, “such as taking children out of 
school to work, or reducing meals.”
Under the UN appeal, $3.3 billion is 
required for the response inside Syria, and 
$5.5 billion is needed for refugees and host 
communities in neighboring countries.
Warning that “the crisis is not over”, UN 
humanitarian chief Mark Lowcock said 
that without “immediate and substantial” 
funding, life-saving assistance would likely 
be affected.
“Every woman, man, girl and boy in Syria 
who need our help” should get it, Mr. 
Lowcock insisted.

Echoing that message, Mr. Grandi insisted 
that Syria’s neighbours “who have been 
sheltering millions of Syrian refugees 
for the past eight years” require “no less 
support”.
UN Development Programme (UNDP) 
Administrator, Achim Steiner, also warned 
of “soaring” poverty inside Syria, before 
highlighting the need to support Syria’s 
neighbours too.
“In Syria, poverty is soaring, basic service 
infrastructure is damaged or destroyed, 
and the social fabric is strained to the limit,” 
Mr Steiner said. “Host governments and 
communities in countries neighboring 
Syria need our support to stay the course 
in extending their generosity to refugees 
while at the same time maintaining the 
momentum of their own development 
path.”
At the Human Rights Council, the head of the 
Independent International Commission of 
Inquiry on Syria spoke of the “staggering” 
number of desperate Syrians forced to flee 
violence.
“Bombs are still falling and civilians 
continue to pay with their lives for the 
objectives of the parties to the conflict”, 
Paulo Pinheiro said, noting that ongoing 
hostilities “threaten the lives and 
livelihoods of those daring to return”.
Insisting that the conflict--now in its ninth 
year--continues to cause scores of civilian 
casualties, Mr. Pinheiro said that Syria’s 
displaced population continues to face 
many other problems, including in areas 
retaken by Government forces.

The report, titled “Human Rights Record 
of the United States in 2018,” was released 

by the Information Office of the 
State Council in response to the 
2018 Country Reports on Human 
Rights Practices issued by the US 
State Department on March 13.
China’s report said the US 
government, a self-styled 

“human rights defender,” has a human 
rights record which is flawed and lackluster, 
and the double standards of human rights it 
pursues are obvious.
With a foreword and eight chapters, the 
12,000-character report exposes the human 
rights violations in the United States in 
different areas: the severe infringement 
on citizens’ civil rights, the prevalence of 
money politics, the rising income inequality, 
worsening racial discrimination, and 
growing threats against children, women 
and immigrants, as well as the human rights 
violations caused by the unilateral America 
First policies.
A 10,000-character Chronology of Human 
Rights Violations of the United States 
in 2018 was also released by the office 
Thursday.
The United States reported frequent 
occurrence of violent crime cases, rampant 
gun crimes and the abuse of power by 
public officers, it said, Xinhua news agency 
reported.
The report said that gun violence continued 
to be rampant in the United States. Data 
from the Gun Violence Archive showed the 
United States reported 57,103 incidents of 
gun violence in 2018, resulting in 14,717 
deaths, 28,172 injuries, including casualties 
of 3,502 juveniles.
The report noted that the US 2018 midterm 
elections cost a huge quantity of money as 
elections in the country became the games 

of money, with much involvement of “dark 
money” and corruption.
The US had the highest rate of income 
inequality among Western countries and 
almost half of American households lived in 
financial difficulties, said the report.
Noting that systematic racial discrimination 
had long existed in the United States, it 
said racial discrimination in the US was 
worsening and drew criticism from the 
United Nations.
The high incidence of school shootings, 
widespread school violence and lack of 
effective government oversight of child 
abuse have threatened children in the 
United States physically and mentally, it 
said.
Moreover, American women faced severe 
threat in terms of sexual harassment and 
sexual assault, with personal safety in lack 
of protection, said the report, adding that 
they also faced obvious discrimination in 
employment and in workplace.
As for US immigration policies, the report 
said the US government used slanders 
and violence against immigrants, noting 
that inhumane immigration policies have 
forcibly separated migrant children from 
their parents.
The report also criticized the unilateral 
policies adopted by the United 
States internationally. The US shirked 
international responsibilities, carried 
out the unilateralist America First 
policies unscrupulously, withdrew from 
international organizations, bullied the 
weak, and caused human rights disasters in 
its overseas military operations, the report 
said.

Syrians still living on ‘razor edge’ as UN launches 
8.8$b dollar appeal

China Issues Report on Human Rights 
Situation in US

- An 8.8$ billion funding appeal has been issued by the 
UN to help millions of Syrians who live a “razor-edge 
existence” inside and outside the war-torn country, along 
with the communities struggling to host them.

 China on Thursday published a report on human rights 
situation in the United States.
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“Around 70 per 
ent of Syrian 
refugees live 
a razor-edge 
existence below 
the poverty line,”

As for US 
immigration 
policies, the 
report said the 
US government 
used slanders 
and violence 
against 
immigrants, 
noting that 
inhumane 
immigration 
policies 
have forcibly 
separated 
migrant children 
from their 
parents.



تامین اجتماعی یک هزار و صد میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی بدهکار است
رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: سازمان تامین اجتماعی این شهرستان بیش از  یک هزار و یک 

صد میلیارد ریال به بیمارستانهای این دانشگاه بدهکار است.
 ابراهیم کوچکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیمارستان شهید بهشتی با 90 درصد ضریب اشغال تخت 

فعالیت می کند که 80 درصد از این بستری مربوط به بیماران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است.
وی افزود: بیمارستان شهید بهشتی کاشان، یک بیمارستان خود گردان است و مطالبات آن باید پرداخت شود 

و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ربطی به طلب ما ندارد. هرچند که دولت پشتیبان فعالیت های ماست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: ما باید جان و سالمت شهروندان را تامین کنیم و حقوق کارگر را 

بپردازیم.
وی با اشاره به اعتراض هفته گذشته پزشکان کاشان تاکید کرد: طی دو ماه گذشته، مطالبات بیمارستانها از تامین اجتماعی پیگیری 

شده است تا کارگر دچار مشکل نشود اما جوابی نگرفتیم.
کوچکی گفت: عالوه بر مطالبات، بر صورت های مالی پزشکان نیز کسورات هم می زنند. تأمین اجتماعی، هزینه های یک سال و نیم 
پیش را پرداخت نکرده در حالی که می توانستیم با آن تجهیزات بهتری بخریم، اما حاال باید برای جایگزینی، سه برابر هزینه کنیم.

مخالفت نماینده اصفهان با طرح »استان اصفهان شمالی«
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به وصول طرح تشکیل استان اصفهان شمالی 
در مجلس گفت: ضعف مدیریت در اســتان اصفهان در دو دهه اخیر می پذیرم و باید نگاه ویژه به 
شهرستان ها صورت می گرفته اما مخالف جدا شدن شهرستان های شمالی از استان اصفهان هستم.

حجت االسالم احمد سالک اظهار داشت: طرح تشکیل استان اصفهان شمالی که اعالم وصول شده 
طرحی است که مدت هاست از سوی نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی 

در حال پیگیری است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در این طرح با توجه به وسعت استان، درخواست 

جدا شدن شهرستان های شمالی اصفهان از این استان و شکل گیری یک استان جدید مطرح شده، مشابه آنچه در 
گذشته برای خراسان اتفاق افتاد.

وی تصریح کرد: این طرح در دوره دهم ریاست جمهوری عنوان شده اما اقدام عملی در این راستا انجام نشده بود تا این که امروز این طرح 
در هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول شد؛ البته این طرح راه بسیار طوالنی برای نهایی شدن در پیش دارد و باید در کمیسیون مربوطه و 

بعداً صحن علنی و نیز در تقسیمات کشوری به دقت بررسی شود.

 مرجان شــیخ االسالمی 
آل آقــا همه آنچــه را که 
یک شخصیت مرموز باید 
داشته باشد، با خود دارد. 
هم اصالح طلب بوده و هم 
اصولگرا، هم تالش کرده به 
چرخه زنان سیاسی ایران 
ورود پیدا کند و هم در حــوزه فرهنگی 
فعالیت می کــرد. حضــور در تحریریه 
روزنامه ها و خبرگزاری میراث فرهنگی از 
وی چهره ای بسیار متفاوت از چهره زنی 

در قامت یک فعال اقتصادی ساخته بود.
 اگر در ورود به حوزه سیاســت زیر پرچم 
حزبی اصولگرا یا اصالح طلب ناکام بود اما 
در حوزه اقتصاد تاس متهم ردیف ششم 
بر نردی که نشســت شــش آورد و حاال 

می گویند فراری است.
 آیا او به کانادا گریخته اســت؟ کشوری 
که سالیانی اســت، از پس فرار خاوری، 
مدیرعامل اسبق بانک ملی از ایران بهشت 

فراریان مالی ایران شــده است، میزبان 
وی است؟

متهم ردیف ششــم، هنوز جذابیت های 
دیگری نیز با خود دارد. شوهری دارد که 
حامــی تحریم های ایران اســت، همین 
موضوع بیش از پیش پرونــده وی را در 
کانون توجه رسانه ها و تیررس افکار عمومی 
قرار داده، چرا که یکــی تالش می کند تا 
تحریم اعمال شود، دیگری اینجا تحریم 
را دور می زند تا پول حاصل از کاسبی بابت 
تحریم مشترکا در جیب شان قرار گیرد. 
البته هویت همسر سابق نیز در این میان 
بی تاثیر نیست. او کسی است که گفته می 
شود ارتباط شیخ االسالمی با شرکت زیر 
مجموعه قرارگاه خاتم را فراهم کرده است.

 مهدی خلجی شــوهر کنونــی مرجان 
شیخ االسالمی، هر چند در پرونده اخالل 
پتروشــیمی جایی ندارد اما بخش مهم 
داستان را او با سخنرانی هایش اینجا و آنجا 
در حمایت از تحریم رقم زده است.  همه 
این ها سبب شده اســت داستان مرجان 
شیخ االسالمی به داســتانی جذاب برای 
رسانه ها، افکار عمومی و فعاالن اقتصادی، 

سیاسی و حتی فرهنگی قرار گیرد.

    زنی که همیشه بود، حاال نیست  
 گفتند داستان تا سال ۱۳9۶ ادامه داشته 
است اما دادستان تهران وقتی لب به سخن 
گشــود تاکید کرد : ایــن پرونده بخش 
مفتوحی دارد و پرونده ســنگینی است و 

یک بخش هایی از ارقام در خارج از کشور 
بوده و برخی از متهمان که مثل آن خانم 
از کشور فرار کرده و از سال ۲۱/ ۵/ 9۱  که 
پرونده تشکیل شده از کشــور فرار کرده 
اســت. اینکه بگویند که این خانم تا سال 
9۶ بوده و کاری با او نداشــته اند این طور 
نیســت و از متهمان اصلی بوده و بخش 

مفتوح دارد.

    مرجان شیخ االسالمی دقیقا چه 
کرد؟

این سوال، اینکه مرجان شیخ االسالمی 
دقیقا چه کــرد، پاســخ های متعددی 
دارد. برخــی می گویند حقــوق ما را در 
مجموعه تحــت تصــدی اش پرداخت 
نکرد، برخــی می گویند تــالش ناکامی 
 بــرای ورود بــه مجلس داشــت، برخی 
می گویند، با بازنگردانــدن ارز حاصل از 
صادرات پتروشــیمی در نظام اقتصادی 
ایران اخالل کرد، برخی می گویند اتهام 
او دقیقا کاســبی تحریم و نه تالش برای 
دور زدن آن بود.  پاســخ ها به اندازه ابعاد 
متفاوت شخصیت وی متعدد است. برخی 
رسانه ها اما ساده شــده قصه را این گونه 
تعریف کرده اند. گروهــی از افراد فعال در 
شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه 
خاتم االنبیــا، ناآگاهانه مبــادرت به عقد 
قرارداد با فردی مشــکوک به نام مرجان 
شیخ االســالمی آل آقا کرده اند و این فرد 
با گرفتن پول های فراوان گویا از کشــور 

متواری شــده و به کانادا گریخته است. 
این زن که دارای مالکیت شــرکت های 
آرام و دنیــز در ترکیــه اســت و متارکه 
کرده، با داشتن چندین فرزند برای اینکه 
سرپوشــی بر کالهبرداری هایش بگذارد 
به کانادا گریخته اســت. آقــای خ. ع. از 
طرف شرکت نفت و گاز ســپانیر طرف 
قرارداد با این خانم بــوده که هم اکنون از 
 طریق مراجع قضائی در بازداشــت به سر 

می برد. 
دادســتان تهران نیز درباره تخلف انجام 
گرفتــه از ســوی متهمان ایــن پرونده 
می گویــد: »در این پرونــده  حق العمل 
کاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شــد 
و اصل ارز را کــه نیاوردند بلکه آنها رفتند 
مدرک ســوزی کردنــد و یا بــا تاخیر از 

منشــا داخلی پرداخت کردند. مجموع 
عملیات آنها ۶ میلیارد دالر شــده است. 
اتفاقی که جرم شده این است که متهمان 
اســتفاده های شــخصی کردند. اگر می 
خواستند واردات کنند، آنها چیزی وارد 
نکردند و شرکت هایی در آلمان و ترکیه 
و دوبی درســت کردند و بخشی از دالرها 
را به حساب های خود ریختند و مجموع 
پول هایی که برداشته اند ۲۲ میلیون یورو و 
۱۵ میلیون دالر است و حدود ۶۵ میلیارد 

تومان است. «

   و خط آخر
پایان قصه هنوز معلوم نیســت. این تنها 
مرجان شیخ االسالمی نیست که فراری 
اســت، فرد دیگری نیز در ایــن پرونده 

حضور دارد که در ایران به ســر نمی برد. 
حاال ایران تحریم شــده، یکی یکی باید 
پرونده مهره های فراری که از نعمت تحریم 
بهره مند شده اند را یکی یکی در دستور 
کار بررســی قرار دهد. قصه مرجان شیخ 
االسالمی اولین آنها نیست و اخرینشان 
نخواهد بود هر چند مرجان شیخ االسالمی 
رکورد سنگین ترین تخلف مالی را از بابک 
زنجانی نگرفت اما جذابیت های داستانش 
ماجرای دکل گمشده را به موضوعی دم 
دستی تبدیل کرد. قصه دکلی که در ترکیه، 
امارات و ایران نگاشته شد، حاال با داستانی 
که فصلی از آن در همسایگی خاوری، در 
کانادا نوشته شده است، به حاشیه رانده 
شده و پرچم کاسبان تحریم را همچنان 

برافراشته نگه داشته است.

حمله به صدر جدول اخاللگران اقتصادی؛   

سریال کاسبان تحریم ادامه دارد؛ این قسمت: مرجان شیخ االسالمی

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

حاال همه چیز مهیای یک سناریوی جذاب است، زنی که همیشه 
بود،حاال نیست و تنها اسمی از او مانده با میلیون ها یورو که از 
دست رفته است.  مرجان شیخ االسالمی ال آقا حاال اسم رمز 
این روزهاست.  زنی خبرساز که ابتدا ادعا شد رکورد اختالس و 
فساد مالی در ایران را از بابک زنجانی ربوده است و بعدتر معلوم 
شد داستان هر چند هنوز پرکشش و جذاب است اما این عنوان 

از بابک زنجانی سلب نشده است.

این پرونده بخش 
مفتوحی دارد و 

پرونده سنگینی است 
و یک بخش هایی 

از ارقام در خارج از 
کشور بوده است.

اقتصاد ایران
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افزایش قیمت گوشت و 
مرغ در کم کاری ناظران

در شرایطی که واردات گوشت قرمز 
و گوشت مرغ و حتی دام زنده ادامه 
دارد، این محصوالت پروتئینی روند 
افزایشــی قیمت خود را ادامه داده 
و اعداد عجیب و غریبــی را در بازار 
ثبت کرده اند که به نظر می رســد 
در چنین شرایطی نه تنها ناظران و 
دستگاه های متولی برخورد جدی 
با گران فروشــی و گرانی نمی کنند 
بلکه مسئوالن اتحادیه های بخش 

خصوصی نیز پاسخگو نیستند.
در شرایطی که به گفته مسئوالن 
وزارت جهاد کشــاورزی و براساس 
آمار منتشر شده رســمی، واردات 
گوشــت قرمز روند افزایشی قابل 
توجهی نســبت به ســال گذشته 
داشــته و دولت حجم زیــادی ارز 
۴۲00 تومانی را به بخش دام و طیور 
از نهاده های تولید تا خرید و واردات 
گوشــت و دام زنده اختصاص داده 
است، نگاهی به بازار مواد پروتئینی 
نشــان می دهد که نه تنها با وجود 
این همه هزینه، قیمت گوشت قرمز 
و گوشــت مرغ کنترل نشده است، 
بلکه هر روز شاهد افزایش قیمت این 
محصوالت در بازار هم هستیم؛ به 
گونه ای که قیمت هر کیلو گوشت 
مرغ به حــدود ۱8 هزار تومان و هر 
کیلو گوشت قرمز تازه گوسفندی به 
حدود ۱۲0 هزار تومان رسیده است.

تفاوت قیمت های اسفندماه امسال و 
پارسال به حدی است که کمتر کسی 
باور می کند محصوالت پروتئینی با 
وجود تولید مناسب و واردات کافی 

چنین شرایطی را تجربه می کنند.
در این رابطه یکــی از قصاب ها در 
وصف این شرایط می گوید »امروز 
آنقدر اوضاع وخیم شده که برخالف 
روزهای پایانی اســفند پارسال نه 
تنها تــوان خرید گوشــت قرمز به 
اندازه کافی را نداریم، بلکه کســی 
نمی تواند آن را به اندازه دلخواه برای 
خود و خانــواده اش خریداری کند. 
این در حالی است که سال گذشته 
تمام یخچال و حتی فضای بیرون 
از یخچال قصابی ها پر از الشه های 
گوشت قرمز گوسفندی بود و آنقدر 
خرید و فــروش رونق داشــت که 
نمی توانستیم چند دقیقه وقت برای 
استراحت داشته باشیم، اما در این 
روزها نه تنها دیگر خبری از آن رونق 
نیست، بلکه فروش چند تکه الشه 
هم که روزانه خریداری می کنیم، 

چند روز طول می کشد.«
در حال حاضر قیمت های عجیب و 
غریبی در بازار به چشم می خورد. 
به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم 
گوشت مرغ در اسفند سال گذشته 
حدود 8000 تا 9,000 تومان بود 
که هم اکنون بــا افزایش دو برابری 
به حدود ۱8 هزار تومان رســیده و 
قیمت یک کیلوگرم پــای مرغ به 
کیلویی ۷,000 تومان رسیده است.

در چنین شــرایطی نه تنها ردی از 
آثار نظارت دستگاه های متولی در 
بازار دیده نمی شــود، بلکه هر روز 
قیمت های جدیدتری در بازار ثبت 
می شود که این موضوع فقط به بازار 
گوشت قرمز و گوشت مرغ هم ختم 

نمی شود.
البته ایــن قصاب در ایــن باره هم 
صحبت های قابــل توجهی مطرح 
کرده و می گوید »در سال گذشته 
با توجه به این که قیمت ها چندان 
باال نبود و مردم توان خرید داشتند، 
یک قصابی می توانست برای شب 
عید قدری ســود خود را بیشتر در 
نظر بگیرد و صدای کســی هم در 
نمی آمد! البته نظارت چندانی هم 
صورت نمی گرفت، اما در شــرایط 
کنونی قصاب ها دیگر جرأت افزایش 
قیمت را هم ندارند، چرا که با همین 
قیمت ها هم کســی تــوان خرید 

گوشت را ندارد.«

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
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عکس نوشت

اصفهان در هفته ای که گذشت
سفر یک روزه گروه مرکز تمدن اسالمی ازبکستان به اصفهان

گروه مرکز تمدن اسالمی ازبکستان چهارشنبه ۲۲ اسفنددر حاشیه 
سفر به اصفهان با استاندار اصفهان دیدار کردند.

جشن بازگشایی بازار گل وگیاه همدانیان شامگاه روز 
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹7 با حضور شهردار اصفهان برگزار 
شد.

مراسم درخت کاری با عنوان »هر کودک اصفهانی یک نهال« در راستای گرامیداشت هفته 
درختکاری به منظور توسعه و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست ظهر سه شنبه ۲۱ اسفند 

۹7 در محدوده فضای سبز کمربندی شرق برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استاندار اصفهان، مدیرکل تعزیرات 

استان اصفهان، معاون بازرسی سازمان 
صنعت معدن تجارت سرزده از بازارهای 
محدوده خیابان همدانیان بازدید کردند.

دومین ویژه برنامه 
و رویداد فرهنگی 
»شناسنامه شهر« 
با عنوان 
»آسمانی ها« در ماه 
شهیدان خرازی و همت 
و به مناسبت ۲۲ اسفند 
ماه روز بزرگداشت 
شهدا در گلستان 
شهدای اصفهان امروز 
برگزار شد.



کسب و کار
08

شنبه 25 اسفند 1397  | شمـاره 190

اشتغال 885 هزار نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور
»محسن صالحی نیا«،معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتی ایران 
با حضور در شهرستان سبزوار به مسائل و درخواست های صنعتگران پرداخت و بگفت: یکی از اهداف ما 
ایجاد شرایط الزم برای بنگاه های خرد، کوچک و متوسط به منظور استقرار و توسعه فعالیت های صنعتی، 
صنفی، استارت آپ ها و دانش بنیان بوده که با فراهم کردن زیرساخت ها و بسترسازی مناسب برای حضور 

سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی صنعتی این امر تحقق یافته است.
صالحی نیا ادامه داد: 983 شــهرک و ناحیه صنعتی در کشــور وجود دارد که شامل 562 شهرک صنعتی، 

 412 ناحیــه صنعتی و 9 منطقه ویــژه اقتصادي و اشــتغال بالغ بر 885 هزار نفر را در سراســر کشــور فراهم 
کرده است.

وی بیان کرد: هرچند واحدهای صنعتی و تولیدی در برخی از موارد با مسائل و مشکالتی روبرو بودند لذا جهت حمایت، از منابعی که 
دولت در اختیار گذاشته بود در جهت توسعه و توانمندی اقتصادی بهره مند شدند و سازمان هم تمام امور مربوطه را رصد کرد تا صاحبان صنایع 
کمترین دغدغه را داشته باشند و امسال تاکنون به  شش هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط تسهیالت پرداخت شد و با پرداخت این 

تسهیالت به واحدها حدود 115 هزار اشتغال جدید ایجاد می کند. 
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   ویژگی کارمندان به 
درد نخور !

گاهــی اوقــات مدیران 
شــرکت کارمندانــی را 
اســتخدام می کنند که 
تمامــی مراحل مصاحبه 
را به خوبی پشــت ســر 
گذاشته اســت اما در همان ابتدا در می 
یابند این کارمند هیچ شباهتی به کسی 
که استخدام نموده اند، ندارد.اما از کجا 
متوجه می شوید در اســتخدام نیروی 
جدیدتان اشتباه کرده اید؟ از کجا متوجه 
می شــوید که پرچم های قرمز رنگ به 
نشانه اشتباهات شــما به اهتزاز درآمده 

اند؟
در ابتدا باید مشــکالت واضح و متداول 
مانند ناســزاگویی، اعمال غیرقانونی و 
غیراخالقی را از پرچم های قرمز مربوط به 
تصمیم گیری های اشتباه تان تشخیص 
دهید. همانطور که »شانی ماگاسکی می 
گوید:»آن ها پرچم های قرمز نیستند. 
بلکه بیشتر شبیه چوب بیسبالی هستند 
که به سرتان ضربه می زند. برای همین 
باید سریعا اقدام کنید یا این که همه چیز 

را متوقف کنید.«

   چــرا کارمندان بــه درد نخور 
استخدام می کنیم؟

در ادامــه این مطلب بــه 5 پرچم قرمز 
بسیار مهم اشــاره می کنیم که بیان گر 
اشتباه شما در خصوص استخدام نیروی 

جدید هستند:

   کارمند به سرعت تقاضای زمان 
استراحت می کنند

اگر فــرد تازه اســتخدام شــده درباره 
تعطیالت از پیش برنامه ریزی شده برای 
ماه آینده صحبت می کند، نشانه دیگری 
از پرچم قرمز اســت زیرا قبل از این که 
پیشنهاد شما را قبول کند برنامه سفر را 
تنظیم کرده بوده است و صداقت ندارد.

اگر نیروی کار شروع به تخلیه اطالعات در 
زمانی که باید ارزش، اعتبار و تعهد واقعی 
خود را نشان دهد ، می کند پرچم قرمز به 

دست گرفته است.

   کارمنــد زمــان کاری خود را 
 با گوشی و شــبکه های اجتماعی

 می گذارنند
اگر نیروی جدید استخدامی در زمان کار 
کردن مشغول چت و چک کردن شبکه 
های اجتماعی بود مطمئن باشــید که 
پرچم قرمز باال رفته اســت. اگر کارمند 
جدید شــما در هفته اول در حال چت 
کردن است مطمئن باشــید در ساعت 
کاری، چیزهایی را انجــام می دهد که 

ربطی به کار و محیط کار ندارد.

   کارمند درباره کارهایی که انجام 
خواهند داد صحبت می کنند

برخی از نیروهای تازه استخدام شده به 
جای شــروع به کار درباره کارهایی که 
قرار است انجام دهند صحبت می کنند 
زیرا شما فردی را استخدام کرده اید که 
کارش را انجام دهد، نه ایــن که درباره 
انجــام آن صحبت کند.آن هــا از انجام 
دادن و آغاز کار تــرس و تردید دارند و 
برای انجام کارشان از کسی کمک نمی 
گیرند و پرچم قرمــز را برای ما به اهتزاز 

در می آورند. 

   کارمند ناالیق دنبال ترفیع پست 
است

وقتــی نیــروی اســتخدامی جدیــد 
درخصوص فرصت رشــد بعدی سوال 
می کنــد در حقیقت پرچــم قرمز را به 
حرکت درآورده اســت زیرا ترفیع پست 

و مقام با گذشت زمان به دست می آید 
و کارمندان جدید برای به دست آوردن 
آن باید با ســاختار، فرهنگ، نوع کار و 
سایر افراد مجموعه آشنا شوند و سپس 
ترفیع بگیرند.اگر کارمند اســتخدامی 
آن به اندازه کافی صبور نباشد می تواند 
 نتیجه کامــال متفاوتی در پی داشــته 

باشد.

   کارمند به درد نخور دائما تقاضای 
کمک دارند

اگر کارمندی زمــان کافی برای وظیفه 
ای که به او محول شده تخصیص ندهد 
پرچم قرمز را به اهتزاز درآورده اســت.

این کارمندان دائما تقاضای کمک دارند 
و رفتار و کارایــی این کارمنــدان تازه 
استخدام شــده با تجربه ای که در زمان 
مصاحبه و استخدام ارائه می شود منافات 

دارد و در تضاد است. 

   با این پرچم های قرمز چه باید کرد
اگر در استخدام نیروی جدید و بررسی 
عملکرد او با پرچم قرمز مواجه شــدید 
ســریعا آن را حل کنید قبــل از اینکه 
آسیبی به شما برساند. با نیروی کارتان 
صحبت کنید و نظر او درباره شــغلش 
را بپرســید و مشــاهدات خــود را با او 
درمیان بگذارید و بــرای کارهایش از او 
علت بخواهید .ما هیــچ گاه نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم که نیروی جدید از هر 
نظر کامل و بی نقص باشد. اما می توانیم 
انتظار داشته باشیم که انتقادها را بپذیرد، 
و نسبت به کاری که انجام می دهد ایمان 

و اعتقاد داشته باشد.

   مختصری در مــورد کارمندان 

خوب از نظر اسالم
کارمند خــوب از نظر اســالم عالوه بر 
رعایت تقوی الهی نگاه ارزشی به کاردارد.

امام علی)ع( می فرماید:خداوند متعال 
کسی را که دارای حرفه و شغل و امانتدار 

است را دوست دارد.

امام صادق )ع( می فرماید :کســی که 
برای خانواده اش کسب روزی کند مانند 

مجاهد فی سبیل ا.. است.

پیامبر )ص( مــی فرماید :کارمند خوب 
کسی اســت که کار خود با متقن انجام 
دهد چون به همان انــدازه که در دین 
اسالم انســان از اهمال در کار نهی شده 
به همان اندازه به دقت و اتقان در انجام 
کار توصیه و سفارش شده است. پرهیز از 
شتاب زدگی، حضور به موقع در محل کار 
و موکول نکردن کارهای مردم به اوقات 
دیگر، از مصادیق رعایت تقوای کاری و 

اداری است.

اگر این شاخصه ها را دیدید، احتیاط کنید؛   

ویژگی اصلی کارمندان به درد نخور!

اگر کارمندی زمان 
کافی برای وظیفه ای 
که به او محول شده 

تخصیص ندهد پرچم 
قرمز را به اهتزاز 

درآورده است.این 
کارمندان دائما تقاضای 

کمک دارند.

یک کارمند به درد نخور از همان اول، خودش را نشان می دهد 
و با خواسته های بیجا و عملکرد افتضاح ، بیانگر ناالیقی خود 

برای مجموعه شماست.
استخدام کردن یک کارمند یکی از معضالت بزرگی است که 
هر شرکتی با آن روبرو می شود . در برخی از مواقع استخدام 
کارمند خوب کار آسانی نیست وهمین امر مدیران شرکت 
را ترغیب می کند تا با ویژگی هــای کارمندان به درد نخور 
آشنا شوند وشرکتشان را از چالش های بزرگی نجات دهند. 
اگر قصد استخدام کارمند جدیدی را در شرکت خود دارید 
بهتر است دست نگه دارید و قبل از استخدام این ویژگی ها 
را درباره کارمندان به درد نخور در این بخش از روزنامه امروز  

بخوانید.

Forbes : منبع
یـــادداشت
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،،
برخی از نیروهای تازه 
استخدام شده به جای 

شروع به کار درباره 
کارهایی که قرار است انجام 

دهند صحبت می کنند 
زیرا شما فردی را استخدام 
کرده اید که کارش را انجام 

دهد، نه این که درباره انجام 
آن صحبت کند.

نبود تخصص مالی، نقطه 
ضعف استارت آپ های 

نوپا

امروزه کارآفرینان نوپایی که اقدام 
به راه اندازی کسب  و کار می کنند، 
با تخصص مالی و علم حسابداری 
آشــنایی کامل داشــته باشــند. 
همچنین از طرفی آمارها نشــان 
می دهند یکــی از مهم ترین دالیل 
شکست استارتاپ ها بی توجهی به 
مسائل مالی و امکانسنجی دقیق و 
عدم برآوردهــای صحیح و کمبود 

نقدینگی می باشد.
تلیکانــی افــزود : حســابداری 
اطالعات مالــی مورد نیــاز برای 
گرفتن تصمیمات صحیح در مورد 
ســودآوری را در اختیار شرکت ها 
و ارزیاب هــا قرار می دهــد و بنگاه 
اقتصادی  را به ســمت پیشــرفت 
سوق می دهد. همچنین حسابدار 
از چندین معیار متفاوت محاسبات 
و ســنجش های تخصصی انجام 
می دهد که جریان نقدی و اطالعات 
موقعیت مالــی مورد نیــاز بنگاه 
اقتصادی را در اختیار مدیران ارشد 

قرار می دهد.
مدیــران و ســهامداران تمامــی 
شــرکت ها می بایســتی اطالعات 
حســابداری مورد نیاز خــود را در 
خصــوص تصمیم گیری های آتی 
درخواســت کنند، لذا پیشــنهاد 
می گــردد : تعــدادی از عوامل با 
اهمیتی که به آن ها نیــاز دارند را 
شناســایی کرده و با دقت بیش از 
پیش بر آن ها نظارت داشته باشند. 
موضوع گزارشات حسابداری به این 
عوامل کلی و سودآور توجه خاص 

دارند و تاکید کننده است.
این عضو انجمن حسابداران خبره در 
ادامه افزود : به عنوان یک مدیر کسب 
و کار می توان مهمترین ارقامی را که 
واحد مالی برای کنترل امور جاری و 
آتی گزارش نموده، در نظر گرفت و 

تصمیم گیری بهینه اقدام کرد.
هیچگاه حسابداران قادر به خواندن 
ذهن نمی باشد، فقط با ارائه گزارشات 
مورد نیاز می توانند کمک شایانی به 
تصمیمات فعلی و آتی مدیران داشته 
باشند. اگر گزارشــات یکنواخت و 
غیر جسورانه حســابداری حاوی 
اطالعاتی کــه مورد نیــاز مدیران 
ارشد نباشد، بایستی طی جلسه ای 
به طور دقیق و موشکافانه مواردی 
بنیادی تصیم گیری مطرح و تشریح 
کنید، هیچــگاه بــا مخالفت ها و 
جهت دهی ها، سرسختانه برخورد 

نکنید.
وی در پایان افزود : استارت آپ های 
موفق از این مســیر گذشــته اند، 
اســتارت آپ ها در تمامی مراحل 
فعالیت خود نیازمند مشاوره های 
تخصصی هســتند که آن هــا را از 
چالش های مالی بــا موفقیت عبور 
دهنــد. ایجــاد هماهنگــی میان 
استانداردهای حسابداری و مسائل 
تجارت الکترونیک از موارد با اهمیتی 
است که نیازمند انتخاب راهکارهای 
تخصصی مناسب هستند. مشاوران 
به مدیران ارشد کمک خواهند کرد 
که به شناسایی نقاط ریسک پذیر و 
مصرف غیر بهینه منابع و همچنین 
فرآیندهای ناکارآمد را شناســایی 
نمــوده و برای آن فرآیندهــا، ابزار 
کنترلی اعمــال نمایند و در نهایت 
از هدر رفت کلیه منابع جلوگیری 

کنند.
پیشنهاد آخر : در ســال های اولیه 
ثبت شرکت )دانش بنیان( به دلیل 
هزینه ی بــاالی نیروی انســانی 
متخصص در حوزه مالی، می توانید با 
آن ها به صورت مشاوره ای و ساعتی 

کار کنید.

جهان اقتصاد
یادداشـــت
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استارت آپ

محتوا یکی از چالش برانگیزترین حوزه های کسب وکاری 
در ایران است. از سوی دیگر حوزه ای اســت که وقتی پای صحبت فعاالن آن 

می نشینید، با دیدگاه های متفاوت و غالبا متناقضی مواجه می شوید.

در یک جبهه صحبت از فروپاشی عصر پررونق تولیدکنندگان محتواست و از سوی دیگر با 
جبهه ای مواجهیم که معتقدند با محتوای خوب می توان پادشاهی کرد. دو جبهه را هم اگر از 
منظر تبارشناسی بررسی کنید، به ریشه های آنها در دو حوزه آفالین و آنالین خواهید رسید.

آفالین هایی که این روزها در بدترین شرایط ممکن هر دقیقه و ساعت قیمت های کاغذ و 
چاپ را باال و پایین می کنند و با نوستالژی گذشته های خوش، حسرت امروز را می خورند 
و هراس فردا را در دل می کارند. اما در جبهه آنالین ها و به خصوص استارت آپ ها اوضاع به 
کل متفاوت است. جوان های دهه شصتی در این حوزه با ایده های نو و با کمک تکنولوژی 
وب و ابزارهایی که فراتر از تولید صرف محتواست در حال ساختن کسب وکارهای سودده و 
بزرگ هستند.  درادامه معرفی تعدادی از استارت آپ های بزرگ که با کمک استراتژی تولید 
محتوا توانسته اند کسب وکارشان را رشد دهند یا از شکست حتمی جلوگیری کنند، بخش 

دوم و پایانی این مبحث را می خوانیم:

)Buffer( ۴. استارت آپ بافر  
امروزه، استارت آپ بافر یکی از بزرگ ترین ابزارهای مدیریت و تحلیل 
شبکه های اجتماعی مانند توییتر، فیسبوک، لینکدین و گوگل پالس 
شناخته می شود که به کمک تولید محتوا توانست رشد کند. بافر امکان 
زمان بندی پست ها را نیز فراهم می کند و کاربران می توانند پست های 
مربوط به شبکه های اجتماعی خود را ازطریق این اپلیکیشن زمان بندی 
کنند تا در زمان مدنظر به  طور خودکار منتشر شود. آن ها در ابتدای کار، 
مقاالتی درباره  اپلیکیشن خود را در وب سایت های شناخته شده منتشر 
می کردند تا مخاطب بیشتری جذب کنند؛ اما این کار فایده ای نداشت و 
لئو ویدریچ، یکی از بنیان گذاران استارت آپ، تصمیم گرفت مخاطبان خود 
را با روش دیگر افزایش دهد. او تصمیم گرفت استراتژی بازاریابی را به سمت 
تولید محتوا ببرد و مدتی در جایگاه نویسنده  مهمان کسب وکارش را تبلیغ 
کرد. او بیش از 15۰ مقاله در شبکه های اجتماعی نوشت و در وبالگ ها 
منتشر کرد. این کار به او کمک کرد مخاطبان سایر وبالگ ها را به اپلیکیشن 
خود عالقه مند کند و در 1۰ ماه، توانست تعداد کاربرانش را به 1۰۰,۰۰۰ نفر 
افزایش دهد. نویسندگی در وبالگ های معروف در جایگاه نویسنده  مهمان به او 

کمک کرد مخاطبان بیشتری جذب کند و کسب وکارش را رشد دهد.

)Zomato( ۵.استارت آپ زوماتو  
زوماتو یکی از استارت آپ های بزرگ هندی است که با تولید محتوای خاص و خالقانه از 
بازاریابی محتوا برای رشد کسب وکار خود استفاده کرده است. زوماتو درزمینه  جست وجوی 
رستوران و نمایش اطالعات و نقدهای آن فعالیت می کند و سال 2۰۰8، بنیان گذاری شده 
است. در حال حاضر، این استارت آپ خدمات خود را در بیش از 23 کشور ازجمله آمریکا و 
استرالیا ارائه می دهد و بیش از 225 میلیون دالر سرمایه جذب کرده است. عالوه بر خدمات 
باکیفیت، این استارت آپ همیشه مخاطبان خود را با تولید محتوای خالقانه تحت تأثیر قرار 
می دهد. پست های این برند در شبکه های اجتماعی به اندازه ای سرگرم کننده بوده و طراحی 
باکیفیتی دارد که مخاطبان با دیدن آن ها ناخودآگاه لبخند می زنند و دوست دارند پست های 
جدید آن ها را تماشا کنند. باتوجه به اینکه این استارت آپ در صنعت غذا فعالیت می کند، پس 

مخاطبان آن افرادی هستند که به غذای خود اهمیت می دهند و استراتژی تولید محتوای 
شرکت به این صورت است که باتوجه به اتفاقات روز محتوای مرتبط تولید می کند.

)Oh Joy( ۶.استارت آپ اوه جوی  
استارت آپ اوه جوی یکی دیگر از استارت آپ هایی است که کارآفرین آن کارش را از وبالگ 
و جذب مخاطبان هدف آغاز کرد. جوی چو طراح گرافیســتی است که فقط قصد داشت 
داستان مهاجرتش به شــهری جدید )نیویورک( و پیداکردن کار را با دیگران به اشتراک 

بگذارد. درنتیجه، وبالگ خود را در سال 2۰۰5 با نام اوه جوی راه اندازی کرد.
او عالقه مندی های خود را در وبالگ منتشــر می کرد و طولی نکشید ترافیک و ب سایت 
افزایش یافت و تعداد مشــتریان عالقه مند به کار او افزایش پیدا کرد. او استودیِو طراحی 
خود را با هدف ارائه  خدمات مشــاوره راه اندازی کرد و بعد از مدتی آزادکاری، این کار به 
شغل تمام وقت او تبدیل شد. اوه جوی به عنوان رسانه و سبک زندگی شناخته می شود و 
با برندهای شناخته شده ای، مانند مایکروسافت، در ساخت محصوالتی مانند لوازم التحریر، 
کاغذدیواری، سرویس خواب و لوازم جانبی کامپیوتر همکاری کرده است. این استارت آپ 
کاغذدیواری های خود را با نام Hygge & West عرضه و با سایر برندهای تولید لباس 
همکاری می کند. اوه جوی عالوه بر تولید محصول، روزانه محتوای جالبی درباره  طراحی، 

ُمد، غذا و ویدئوهای نحوه  انجام کار منتشر می کند.

)KISSmetrics( ۷.استارت آپ کیس متریکز  
کیس متریکز یکی از پلتفرم های تحلیلی محبوب  بازاریابی و یکی دیگر از استارت آپ هایی 
است که توانست به کمک بازاریابی محتوا کسب وکارش را رشد دهد. تفاوت کیس متریکز 
با سایر ابزارهای تحلیلی این است که توضیحات جامع تری از درگیری کاربران با وب سایت 
را ارائه می دهد. کیس متریکز فقط به گزارش های تحلیلی اولیه اکتفا نمی کند؛ بلکه کمک 

می کند کاربر درک بهتری از سطح درگیری مشتریانش داشته باشد.
در سال 2۰۰8 و زمانی که این استارت آپ بنیان گذاری شده بود وبالگ نویسی محبوب 
نبود و حتی کیس متریکز نیز مانند هر کسب وکار دیگری در آن زمان، وبالگ نداشت. آن ها 
با اشتراک گذاری توییت های سایر بازاریابان محتوای مورد نظر خود را تأمین می کردند و 
پس از مدتی تعداد مخاطبان خود را در توییتر افزایش دادند. بعد از این ماجرا کیس متریکز 
فعالیت های وبالگ نویسی خود را گسترش داد به طوری که امروزه 82 درصد ترافیک سایت 

و ۷۰ درصد لیدهای این کسب وکار از وبالگ تأمین می شود.

زومیت
گـــزارش

استارت آپ های بزرگی که از استراتژی بازاریابی محتوا استفاده می کنند )بخش دوم(
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