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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

معاون استاندار: آبی که به دریا می ریزد می توانست مشکل بی آبی کشور را حل کند  

یک پیشنهاد اجرایی!

لزوم انتخاب شعار تبلیغاتی 
مناسب در فروش؛

»چون ارزشش را داری«

مســئله وجود رقیب در بازار 
فروش کاال و خدمات ، مسئله 
ای اســت که نه تنها ایجاد 
اخالل در کسب و کار ما نمی 
کند بلکه، اگر بــه رقیب به 
چشــم یک رقیب نگاه کنیم 
نه دشمن، مسلما برای اینکه 
در این رقابت پیروز شــویم 
 تالش بیشــتری می کنیم 
.البته پیروزی که به هر راهی 
باشــد مد نظرمان نیست و 
اینجا هدف وسیله را توجیه 
نمی کند اما برای رسیدن به 
این هدف ،وسیله هایی است 
که باید روش استفاده از آن 
را بیاموزیم تــا در بازار موفق 
شــویم. و این یک امر اثبات 
شده اســت که "هر کس در 
کار خود بهترین باشد، بی کار 

نخواهد ماند!"
از مزایای یک رقابت سازنده 
مــی تواند ایجــاد انگیزه در 
افراد باشــد.    رقابــت، ما را 
تشویق می کند تا بین خود 
و دیگران فــرق هایی را قائل 

شویم.

آغاز فروش گوشت 
نیمایی در فروشگاه ها از 

اول اردیبهشت
توزیع گوشــت تنظیم بازاری درحالی از اول 
اردیبهشت ماه در فروشــگاه های زنجیره ای 
از سرگرفته خواهد شد که قیمت ها نسبت به 

قبل تفاوت بسیاری دارد.
همزمان با افزایش قیمت گوشت در بازار، دولت 
تصمیم به مداخله در بــازار گرفت و از طریق 
عرضه گوشت با قیمت دولتی تالش کرد بازار 

را مدیریت کند.
گوشت هایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور 
شده بودند، از طریق فروشگاه های زنجیره ای 
که مسئول توزیع گوشت تنظیم بازاری بودند، 
بین مردم توزیع شد. ولی از چند روز قبل رسماً 

فروش گوشت تنظیم بازاری در ...

فرزانه مستاجران
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

    از هفت میلیارد آبی که به دریا منتقل می شود، می توانستیم حداقل دو میلیارد مترمکعب آن را به فالت مرکزی منتقل کنیم و در راستای تامین یک میلیارد مترمکعب نیاز تاالب گاوخونی، ازخطر 
ریز گردها جلوگیری و سفره های آب زیرزمینی تامین می شد، سد زاینده رود نیز در سطح یک میلیارد و 400 مترمکعب قرار می گرفت.

بازار طال و سکه  98/1/25 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,700,0004,695,000قدیم

سکه طرح 
4,700,0004,843,000جدید

2,650,0002,61,9000نیم سکه

1,700,0001,703,000ربع سکه

950,000900,000سکه گرمی

1,941,0001,897,000یک مثقال طال

یک گرم طالی 
18442,077438,000 عیار

یک گرم طالی 
24593,800583,900 عیار

12,94312,915انس طال

کوپن الکترونیک چگونه کار می کند؟

آغاز شمارش معکوس برای بازگشت 
کوپن

با بهره برداری آزمایشی از کوپن الکترونیک،حاال شمارش 
معکوس برای بازگشت کوپن به اقتصاد ایران اغاز شده است.

در شرایطی که بیش از هشت سال است کوپن با اقتصاد ایران 
خداحافظی کرده ، همتی از آماده سازی زیرساخت بهره برداری 

از کاال برگ الکترونیک خبر می دهد. به این ترتیب نوستالژی کوپن باز 
می گردد، خود کوپن اما نه. آن سال ها، یعنی مابین سال های ۱۳۵۹ تا...
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لزوم انتخاب شعار تبلیغاتی 
مناسب در فروش؛

»چون ارزشش را داری«
ادامه از صفحه یک:

...  در نتیجه، برجســته تر و موفق 
تر  عمل خواهیــم کرد. همچنین 
وجود رقابت در بیــن افراد باعث 
ایجاد خالقیت و نو آوری می شود و 
در نتیجه محصوالت بهتری به بازار 
عرضه شده و خدمات شایسته تری 
به مشــریان ارائه  می شود. اما اگر 
اکنون در بازار مشغول به فعالیت 
باشــید و به قول معروف دستی بر 
آتش داشته باشــید ،می دانید که 
رقابت کردن آنچنــان راحت هم 
نیست و یا حداقل هرکسی از پس 
آن برنمی آید زیرا هر کاری شیوه ها 
و فنون منحصر به فرد خود را دارد 
که برای ورود بــه آن باید آموزش 
دیــد و تجربه کســب کرد.رقابت 
کــردن در بازار فعلی که شــرایط 
اقتصادی بسیار ســخت شده هم 

روش هایی دارد که باید آموخت.
تبلیغات و شــعار هــای تبلیغاتی 
بســیار مهم و تاثیر گذار هستند. 
اگر به شرکت های بزرگ در سطح 
جهان توجه کنیم، متوجه خواهیم 
شد تمام این شــرکت ها در شعار 
تبلیغاتی خود محصولشان را تبلیغ 
نکرده اند بلکه آینده ای که شما با 
خرید این محصــول در انتظارتان 
اســت را یادآوری کــرده اند و در 
واقع گوشــزد می کنند که شما با 
خرید محصوالت ما یــک قدم به 
رویاهایتان نزدیکتر می شوید. مثال 
شرکت شعار شــرکت نایک" فقط 
انجامش بده " است که هیچ ربطی 
به هدف آنها از فروش کفش ندارد 
بلکه هدف خریدار را بازگو می کندو 
یا یک شرکت داخلی برای فروش 
لبنیات بر روی ماشین های حمل 
محصوالتش نوشــته بــود" امروز 
شیرت رو خوردی؟" و یا برند لوازم 
آرایشی لورئال شعاری انتخاب کرده 
است با این مضمون"چون ارزشش 
را داری" لورئــال یکــی دیگــر از 
برندهای آرایشی و بهداشتی است 
که در پی القای حس خوب به خانم 
ها می باشــد. در حقیقت کمپین 
»چون ارزشــش را داری« اکنون 
سال هاســت که از سوی شرکت 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. این 
کمپین به مخاطب اعالم می کند 
که آنها ارزش مراقبــت و توجه به 
خود را دارند. شما ارزش اینکه زیبا 
وجذاب تر به نظر برسید را دارید. 
ِد بیرز"الماسی برای همیشه". در 
معنایی خاص این شعار تبلیغاتی 
معنای اصلی عشق را بیان می کند. 
به این ترتیب شما با تقدیم الماسی 
به فرد مورد عالقه تان عشق خود را 
به او ابــراز خواهید کرد. همچنین 
این الماس نماد یگانگی عشق تان 
محسوب می شــود.به این ترتیب 
»الماسی برای همیشه« عشق تان 
را جاودانه خواهد ســاخت. و شما 
برای اینکه عشقتان جاودانه شود از 
این الماس خواهید خرید حتی اگر 
دو روز بعد از همدیگر جدا شوید! 
توجه به این شعار های جهانی نشان 
می دهد چقدر هوشــمندانه این 
شعار ها انتخاب شــده و چقدر بر 
روی هر کدام فکر شــده و مسلما 
کسب چنین موفقیت هایی بر اثر 
یک شــعار اتفاقی نمی تواند باشد 
و بــر روی آن تمرکز شــده و تیم 
تحقیقاتی متبحری مســئولیت 
انتخاب آن را بر عهده داشته است. 
شــما هم اگر خواهان پیشــرفت 
در کار خود هســتید در قدم اول 
در انتخاب شــعار تبلیغاتی خود 
دقت کنید و در حد امکان از افراد 
متخصص در امــر تبلیغات در این 
راستا کمک بگیرید. در قدم های 
بعدی رقابت ،در نوشته های آتی، 

همراهمان باشید.

اقتصاد استان
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ISFAHAN
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5 هزار پرس غذای گرم در معموالن توزیع شد    
مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ایستگاه های خدمت منطقه 10 اصفهان همزمان 
با آغاز اعیاد شعبانیه راه اندازی شده است، گفت: تاکنون یک میلیارد و 870 میلیون ریال کمک 
نقدی و غیرنقدی در ایستگاه های خدمت منطقه 10 اصفهان با همکاری گروه هاي جوان و فعال 

فرهنگي منطقه جمع آوری شده است.  
به گزارش روابط عمومي منطقه10 شهرداري اصفهان ، حمید شهبازی با اشاره به اینکه شهرداری 

منطقه 10 اصفهان با همکاری نهادهای فرهنگی منطقه برای ایجاد همدلی و وحدت بین مردم و نیز 
اجرای اقدامات کمک رسانی، اقدام به راه اندازی ایستگاه های خدمت کرده است، اظهار کرد: این ایستگاه ها 

در میدان قدس و میدان احمدآباد مستقر شده و با شعار »کنارتم هموطن« اقدام به جمع آوری کمک های مردمی 
و اقالم مورد نیاز سیل زدگان می کند. 

وی اعالم کرد: یکی از اقدامات انجام شده طي این مدت، پخت پنج هزار پرس غذای گرم طی هشت روز در شهرستان معموالن استان 
لرستان بوده که در هر مرحله با اعزام حدود ۵0 نفر از نیروهای داوطلب بسیجي و فعاالن فرهنگي منطقه برای محرومیت زدایی، برپایی 

آشپزخانه و پخت و توزیع روزانه غذا در این شهرستان اقدام شده است.

۷۳۴ کیلومتر از محورهای تخریب شده اصفهان ترمیم شد
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به وقوع سیل در محورهای مواصالتی 
استان اصفهان و بروز خســارات متعدد، گفت: در جریان بارش سیل در محورهای مواصالتی استان 

اصفهان 7۳۴ کیلومتر از محورهای تخریب شده ترمیم شد.
 مهدی خضری اظهار کرد: در نوروز امسال عالوه بر افزایش بار ترافیکی در محورهای مواصالتی استان 

اصفهان، شاهد وقوع سیل، طوفان و در برخی از شهرستان ها بارش شدید برف بودیم که عملکرد راهداران 
را مضاعف کرد.

وی با بیان اینکه برای مدیریت بحران در استان اصفهان در این مدت ۵۴ جلسه برگزار شده است، افزود: برای 
جلوگیری از بروز مشکالت ۲۳۴ دستگاه ماشین آالت با ۴18 نفر نیروی راهدار به محل های مستعد بحران اعزام شدند.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان خاطرنشان کرد: در 1۳۲ مقطع در محورهای کوهستانی استان اصفهان 
عملیات ریزش برداری و پاکسازی محورهای مسدود ناشی از بارندگی انجام شد و 1۹ محوری که در اثر رانش دچار آسیب شده بودند 
ترمیم شد. وی تصریح کرد: 1۳ مورد راه دسترسی موقت توسط راهداران به صورت مقطعی در این ایام ایجاد و ترافیک تا زمان حل مشکل 

به این راه ها منتقل شد.

فرزانه مستاجران
یــادداشت

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در روز سقا اعالم کرد:

از خودگذشتگی راه رسیدن به درجه سقایی 

در روز جانباز که طی ابتکاری از سوی مدیرعامل شرکت آب   
فاضالب استان اصفهان  بنام روز سقاء نامگذاری شد از 53 نفر از کارکنان صنعت 

آب و فاضالب شهری و روستایی  بعنوان سقا برتر که در امر خدمت رسانی به 
مشترکین موفق عمل کردند تقدیر بعمل آمد.مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در این مراسم در جمع کارکنان شرکت آب و فاضالب شهری و 
روستایی اعالم کرد:برای اینکه در امر خدمت رسانی به درجه سقایی برسید 
مستلزم ایثار و از خودگذشتگی است راه رسیدن به درجه سقایی  پرداختن 

خالصانه به  انجام وظایف محوله می باشد.

مهندس هاشم امینی با بیان اینکه در سال های اخیر کارکنان آبفا استان اصفهان نه تنها 
در امر خدمت رسانی پایدار، به مردم  موفق بودند بلکه در این روزها که شاهدخساراتی که 
وقوع  سیل در برخی از استانهای کشور به بار آورد کارکنان آبفا  نیز در زمینه امداد رسانی 
به سیل زدگان هم موفق بودند اعالم کرد: کارکنان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از 
نیمه دوم فروردین ماه تاکنون در استانهای لرستان و خوزستان مشغول به امداد رسانی به 

مردم آسیب دیده در این مناطق هستند.
وی با اشاره به ایجاد ماشین بحران توسط کارکنان آبفا اصفهان گفت:در چند سال گذشته 
کارکنان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به لحاظ آمادگی مقابله سریع و همه جانبه با و 

قوع حوادث غیرمترقبه اقدام به راه اندازی ماشین بحران نمودند که هم اکنون این ماشین به  
استان خوزستان اعزام شد و بدین وسیله امداد رسانی به آسیب دیدگان سیل با قوت انجام می 
گیرد. مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان روحیه جهادی و ایثارگری را رمز غلبه 
بر مشکالت دانست و اعالم کرد: دراین روزها که مردم تحت فشار مشکالت اقتصادی ناشی از 
تحریم ها هستند ونیز برخی از هموطنان مان در برخی از استانهای کشور به دلیل وقوع سیل 
متحمل خساراتی شدند  این روحیه ایثارگری و از خود گذشتگی است که باعث غلبه بر این 
نوع مشکالت می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: درست است که 
بارش های سیل آسا  اخیر خساراتی را در برخی استانهای کشور به همراه داشت اما این رویداد 
منجر شد که هم اکنون 70 درصد حجم ذخیره سدها در کشور آبگیری شود.به طوریکه از 
خشکسالی شدید که سالیان سال درگیر آن بودیم رها شویم وی حجم ذخیره سد زاینده رود 
را ۴۳0 میلیون مترمکعب اعالم کرد و خاطرنشان ساخت:در حال حاضر حجم ذخیره سد 
زاینده رود ۴۳0 میلیون مترمکعب است این در حالیست که ظرفیت سد حدود یک میلیارد 
و ۴00 میلیون مترمکعب می باشد بنابراین باید همچنان آب را بهینه مصرف کرد.وی افزود: 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اجرای سازوکارهای مدیریت مصرف را در اولویت کاری 

قرار داده است.

یلدا توکلی
خـــبــــر

 520 میلیارد تومان به 
ابنیه، راه ها، تاسیسات 

زیر بنایی شبکه های برق 
کشاورزی و واحدهای 

مسکونی خسارت وارد 
شد، همچنین نزدیک به 

هفت هزار و ۹50 واحد 
مسکونی دچار خسارت 
شد. بیشترین خسارات 

عمدتا در روستاها، 
سمیرم، فریدونشهر، 

کوهپایه، چادگان، 
اصفهان و شرق اصفهان 

بود.

معاون استاندار: آبی که به دریا می ریزد می توانست مشکل بی آبی کشور را حل کند  

یک پیشنهاد اجرایی!

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه 
زمان آن رسیده اســت که تصمیم گیری برای آب در مقیاس 
ملی انجام شود، گفت: اگر تصمیم گیری های حوزه آب در سطح 
ملی انجام می شد بخش عمده ای از آبی که اکنون روزانه به دریا 
می ریزد به فالت مرکزی منتقل می شد.حجت اهلل غالمی، صبح 
امروز - 2۶ فروردین ماه- در نشستی خبری، با بیان اینکه تصمیم 
گیری های بخشی برای آب باعث به وجود آمدن این  خسارت ها 
شده است، اظهار کرد: حدود 20 روز است که روزانه 2۶0 میلیون 
مترمکعب آب به دریا می ریزد و همچنان نیز ادامه دارد، همین 

مقدار آب می توانست مشکل بی آبی کل کشور را حل کند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

   از هفت میلیارد آبی که به دریا منتقل می شود، می توانستیم حداقل دو میلیارد مترمکعب آن را به فالت مرکزی منتقل کنیم و در راستای تامین یک میلیارد مترمکعب نیاز 
تاالب گاوخونی، ازخطر ریز گردها جلوگیری و سفره های آب زیرزمینی تامین می شد، سد زاینده رود نیز در سطح یک میلیارد و ۴00 مترمکعب قرار می گرفت.

20 ویال در حریم زاینده رود تخریب شدند
مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل آب منطقه ای استان 
اصفهان گفت: تخریب 20 ویال در روستای چم آسمان در پایین 
دســت باغ بهادران که تا لب رودخانه ساخت و ساز انجام داده 
بودند با دستور قضایی و پس از اخطارهای متعدد به متصرفان از 

روز گذشته آغاز شده است.
احمدرضا صادقی با اشاره به تخریب ویالهای غیرقانونی در بستر زاینده رود 
اظهار داشت: با استفاده از تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادالنه برخورد با 
متخلفان از اسفند ۹7 و از ویالهای وشمندجان باغ بهادران آغاز شد.مدیر 
دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل آب منطقه ای استان اصفهان با بیان این 
که در مرحله بعد به سراغ روستای چم آسمان در پایین دست باغ بهادران 
رفته ایم، افزود: تخریب ۲0 ویالیی که تا لب رودخانه ساخت و ساز انجام داده 
بودند، با دستور قضایی پس از اخطارهای متعدد به متصرفان، از روز گذشته 
آغاز شده و با توجه به وسعت کار همچنان ادامه دارد.وی تصریح کرد: تخلف 
صورت گرفته تصرف غیرمجاز در بستر رودخانه زاینده رود بود که با توجه به 
دسترسی سختی که داشته و شرایط خاص حاشیه رودخانه امکان فعالیت 
بیل مکانیکی وجود ندارد و به صورت دستی تخریب انجام می شود.صادقی 
با اشاره به اکیپ های نظارتی آب منطقه ای که از سال ۹6 در شهرستان های 
فالورجان و مبارکه فعال شــده اند، تاکیدکرد: تا پیش از این برخوردها به 
صورت موردی و نقطه ای بود اما به صورت محدوده ای اخیراً آغاز شده و قصد 
داریم تا آزادسازی کامل بستر رودخانه این حرکت ادامه یابد.وی با بیان این 
که در یک ماه گذشته ۲۹ ویال در باغ بهادران و ۲0 مورد در روستای چم 
آسمان تخریب شده و یا می شوند، گفت: تعداد ویالها مسلماً بیشتر از این 
است و این را می دانیم، اما باید دقت داشت که منطقه باغ بهادران از دهه 60 
مورد توجه بوده و ساخت و سازها از آن زمان سرعت گرفته، نبود قانون الزم 
و پس از آن نبود اراده در نهادهای قانونی، دست به دست هم داده تا شاهد 

افزایش زیاد ویالها در بستر رودخانه باشیم.

حجم آب سد زاینده رود به ۴۶۹ میلیون 
مترمکعب رسید

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: امروز حجم آب 
سد زاینده رود ۴۶۹ میلیون مترمکعب است و با توجه به ظرفیت یک 
میلیارد و ۴00 میلیون مترمکعبی سد زاینده رود هنوز زمان زیادی تا 

آب گیری کامل سد باقی مانده است.
منصور شیشه فروش اظهار کرد: پس از 11 سال خشک سالی متوالی امسال 
شاهد بارش های خوبی هستیم، زمین اشباع از آب است و با هر بارشی روان آب 
ایجاد می شود.شیشه فروش با اشاره به این که باوجود این بارش ها صرفه جویی 
در مصرف آب نباید فراموش شود، عنوان کرد: امروز حجم آب سد زاینده رود 
۴6۹ میلیون مترمکعب است و با توجه به ظرفیت ســد یک میلیارد و ۴00 
میلیون مترمکعبی ســد زاینده رود هنوز زمان زیادی تا آب گیری کامل سد 
باقی مانده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: در جلسه 
شورای بحران به شهرداری ها تأکید شد طرح  جمع آوری آب های سطحی را 
اجرا کنند تا بارش ها هدایت و در ســپتینگ ها برای آبیاری درختان در زمان 

خشکی ذخیره شود.

اخبار

وی افــزود: بارش ها خارج 
از انتظــار و غیر قابل تصور 
بود امــا خســارات وارده 
می توانســت بــه حداقل 
ممکن برســد اگر امکان 
انتقال آب داشتیم. از هفت 
میلیــارد آبی که بــه دریا 
منتقل می شود، می توانستیم حداقل دو 
میلیارد مترمکعب آن را به فالت مرکزی 
منتقل کنیم و در راستای تامین یک میلیارد 
مترمکعب نیاز تــاالب گاوخونی، ازخطر 
ریز گردهــا جلوگیری و ســفره های آب 
زیرزمینی تامین می شد، سد زاینده رود 
نیز در سطح یک میلیارد و ۴00 مترمکعب 

قرار می گرفت.
  خسارات سیل در اصفهان نباید 

البه الی اخبار گم شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان گفت: شــدت ســیل در استان 
خوزستان، لرستان و سایر استان ها، نباید 
باعث شود شدت خسارات سیل در استان 

اصفهان البه الی آن گم شود.
غالمی با اشاره به آغاز بارندگی های اصفهان 
از روز پنجم فروردین ماه، افزود: از 1۵ روز 
قبل که هواشناســی پیش بینی سیل را 
انجام داده بود اقدامات اولیه را انجام دادیم 
دستگاه های اجرایی بدون تعطیالت و با 
همه امکانات در حال آماده باش برای مقابله 

با سیل بودند.
وی با بیان اینکه باید از قبل برای مقابله با 
ســیل آماده بود، افزود: بخش عمده ای از 
سیالب هایی که به سمت استان سرازیر 
شده بود قبل از رسیدن به ابنیه و پل های 
اساسی، به رودخانه زاینده رود و کانال های 

آب هدایت شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان اضافه کرد: پیش بینی شــده بود 
که ســیل ناژوان را می گیــرد اما با کمک 
شــهرداری و نیروی انتظامی این منطقه 
تخلیه شــد و با  هدایت آب قبل از ورود به 
ناژوان از خسارات جلوگیری شد و حداقل 

خسارات به پل های اصلی وارد شد.
غالمی با اشاره به برآورد کلی خسارات در 
اســتان اصفهان طی دو مرحله سیلی که 

آمد، گفت: ۵۲0 میلیــارد تومان به ابنیه، 
راه ها، تاسیسات زیر بنایی شبکه های برق 
کشاورزی و واحدهای مسکونی خسارت 
وارد شــد، همچنین نزدیک به هفت هزار 
و ۹۵0 واحد مسکونی دچار خسارت شد. 
بیشترین خســارات عمدتا در روستاها، 
سمیرم، فریدونشهر، کوهپایه، چادگان، 

اصفهان و شرق اصفهان بود.
وی اضافه کرد: طوفان شــرق اصفهان به 
حدود 800 خودرو آســیب زد، حدود۳0 
کیلومتر شبکه برق استان را دچار مشکل 
کرد، نزدیــک به ۴۳0 کیلومتــر راه های 
روستایی آسیب و ۵00 دستگاه پل و ابنیه 
خسارت دید. پنج دســتگاه پل در سیور، 
کهنگان و دشت بال مهم ترین پل هایی بود 
که در مسیر رودخانه ماربر توسط آب برده 

شد و ارتباط روستاها با سمیرم قطع شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان گفت: در پشت کوه به دلیل بارش 
شدید برف شاهد بسته شدن راه ها، قطع 
برق و مخابرات 1۵ روستا بودیم که تا همین 
اواخر نیز دسترســی به آن ممکن نبود اما 
اکنون با کمک دستگاه های ذی ربط راه ها 

باز شده است.
غالمی افــزود: در حالی کــه درگیر رفع 
مشکالت و خسارت های ناشی از سیل در 
استان بودیم، لرستان به عنوان دومین نقطه 
به درخواست معاون اول رییس جمهور به 
ما سپرده شد و برای رفع خسارات به این 

منطقه وارد شدیم.
وی اضافه کرد: بر اساس تقسیم بندی های 
انجام شده در لرستان؛ الیگودرز به سپاه، 
پلدختر به ارتــش، نیروی انتظامی، هالل 
احمر و شهرداری های لرستان و اصفهان، 
بنیاد مســکن و اداره کل راهداری سپرده 
شد و در شهر معموالن نیز به دلیل اینکه 
راه دسترسی قطع شده بود همه امکانات 
راهداری اســتان اصفهان به آنجا منتقل 
شد و با کمک امکانات راهداری کشور راه 

ارتباطی این شهر باز شد.
کارون از سال 1۳۵8 به بعد الیروبی نشده 

است
 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان گفــت: عمده عملیاتــی که در 
معموالن انجام شد شامل بازگشایی راه ها، 
تخلیه آب و گل والی از منازل مســکونی 
و توزیع اقالم امدادی از جمله پوشــاک، 
بهداشت، مواد غذایی و آماده کردن غذای 
گرم برای حدود 10 هزار نفر در روز توسط 

پنج موکب از اصفهان بود.
وی با اشــاره به انتخاب اصفهان به عنوان 
معین استان خوزستان گفت: ظرف چند 
ساعت ۴۵ دستگاه ماشین آالت سنگین 
از شهرداری های استان اصفهان فراهم و 
به خوزستان اعزام شــد، در اولین جلسه 
هماهنگی ستاد مدیریت بحران خوزستان، 
اهواز با یک میلیون و ۲00 هزار نفر جمعیت 

به اصفهان سپرده شد.
غالمی با بیان اینکه باید تمام امکانات در 
طول مسیر رودخانه کارون مستقر می شد 
تا از ورود آب به شهر جلوگیری شود، گفت: 
با توجه به دبی رودخانــه کارون و جریان 
روزانه ۲60 میلیون متر مکعب آب در این 

رودخانه، این کار بسیار مشکل بود.
وی افزود: ظرفیــت کارون تقریبا دوهزار 
و ۳00 میلیون متر مکعب اســت اما این 
رودخانه از ســال 1۳۵8 بــه بعد الیروبی 
نشده و ظرفیت آن کاهش یافته است، در 
این مدت در تمام طول کارون سیل بندها و 
خاکریز زده شد و در تمام طول شهر ارتفاع 
آب کارون نســبت به معابر بیش از  یک 
متر بود.معاون هماهنگــی امور عمرانی 
اســتانداری اصفهان اضافه کرد: در تمام 
معبرهای منتهی بــه کارون، پس زدگی 
فاضالب شهر در گذرهای انتهایی با ارتفاع 
نیم متر جمع شــده و با هوای ۳۵ درجه 
خوزستان می توانست یک فاجعه بهداشتی 
را رقم بزند و ما بایــد به این موضوع توجه 

ویژه ای می کردیم.
غالمی تصریح کرد: با جلساتی که با شهردار 
و فرماندار شــهر اهواز برگزار شــد نقاط 
ضعفی که امکان شکستن سیل بندها بود 
را شناسایی کردیم و امکانات خود را در آنجا 
اســتقرار دادیم و بالفاصله نیز درخواست 
ارسال ماشین آالت از استان اصفهان داده 
و نزدیک به 1۵0 دستگاه کامیون، ماشین 
آالت سنگین، لودر و بیل مکانیکی  به منطقه 
اعزام شد و توانستیم در پنج جبهه مختلفی 
از جمله مناطق سه و پنج شهرداری اهواز 
اســتحکاماتی را برای جلووگیری از ورود 

سیالب به شهر تاسیس کنیم.
   سدها و تونل ها برای ذخیره سازی 

آب باید تکمیل شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان گفت: روز گذشــته ۲8 کامیون 
هدایای خیرین شهر اصفهان و کمک های 
مردمی که به همــت مجموعه های خیر 
اســتان اصفهان کمیته امــداد به ارزش 
تقریبی حدود شش میلیارد تومان شامل 
موکت، برنج، گونی، پتو، پالستیک، روغن، 
بیسکوییت، چادر، گوشــت و مرغ  تهیه و 
اعزام شد.غالمی با بیان اینکه در این چند 
ســال برای نزوالت و بارش ها و استفاده 
حداکثری از آن آماده نشده بودیم، گفت: 
باید بندهای آبخیزداری در سطح استان به 
صورت فعال مورد توجه قرار بگیرد زیرا این 
بندها عالوه بر جلوگیری از بروز سیالب ها 
و روان آب ها، سفره های آب زیر زمینی را 
تغذیه می کند و بدینوسیله مشکل کمبود 
آب حل می شود.وی افزود: سدها و تونل ها 
برای ذخیره سازی آب باید تکمیل شود؛ 
متاسفانه کانال سوم زاینده رود آماده نبود 
و اجازه شــروع عملیات به تونل بهشــت 
آباد داده نشــد بخش عمده ای از آبی که 
می توانست به فالت مرکزی منتقل شود 
وارد حوضه آبریز رودهای کارون کرخه و 

دز شد و از دست رفت.
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Isfahan to hold 
Sheikhbahaee’s 
Memorial Day

On the occasion of 
S h e i k h b a h a e e ’ s 
Memorial Day and 
the national day of 
Iranian architecture, 
an exhibition of 
architecture students 
and graduates’ 
artworks will be held 
in Hermes Gallery.
“April 23 is celebrated 
as the Memorial Day 
of Sheikhbahaee 
and the day of 
Iranian architecture. 
Therefore, it is 
planned to run an 
exhibition of sketch, 
Rando, and plan of 
Isfahan’s historical 
monuments by 
enjoying the 
artworks of students 
and masters in 
architecture major,” 
the director of Hermes 
gallery said.
Pointing to the 
purposes of 
holding the gallery, 
Mohammad Ali 
Farokhnejad noted, 
“Visual arts like 
painting, designing, 
and calligraphy are 
always present in 
Isfahan’s galleries, we 
are less likely to see the 
architecture students 
and architectures’ 
artworks in this 
regard; actually, 
the architecture 
engineering approach 
has dominated its 
artistic perspective; 
that’s why most 
architecture students 
and graduates 
are entering the 
architectural and 
urban planning fields.”
Saying that we are 
trying to be pioneer 
and active in the 
artistic perspective 
of architecture, he 
added, “An important 
aspect of architecture 
is art and its artistic 
part. The exhibition 
will be held by inviting 
architectures to 
galleries in order to 
let them present with 
more highlighted 
role in the space and 
display their artworks 
as well.”
“The call of the 
exhibition was 
announced, and 
enthusiasts can send 
their works until April 
14,” he also said.
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Mesr Village: A Jewel 
Shining Out of The Endless 
Treasure

Mesr (the old names: Chah deraz, Josef Kallateh, Josef 
farm), is a district of Khor and Biabanak county in Isfahan 
province, central Iran.
This village is located at Kavir desert and 45 kilometers 
east of Jandagh and 60 kilometers north of Khor. Mesr 
village or Mesr desert is located just at halfway of 
Damghan to Naein and Isfahan.
Its founder was a wealthy shepherd named Josef. Mesr 
village may not be more than 100 years old. But since 
everyone knew it as Josef farm and when its subterranean 
canals were droughty, they made him dig well with 
English diesel engines.
After year, its underground tables went down and Josef 
dug a deeper well, so the neighbor villagers named this 
village Chah deraz.
But since Josef did not like this name and his name was 
Josef and the story of Prophet Josef happened in Mesr 
(name of Egypt in Persian language), he recommended to 
name it “Mesr”. Villagers who respected him, accepted his 
suggestion. Josef ordered to build a width street middle 
the village, at least 500 meters in length.
Some villagers believed that their village was too small 
and there was no need to such a width street, but he told 
them their village would be very famous and crowded 
soon. His forecast came true and today a lot of tourists 
come to visit Mesr village so that it is one of the important 
tourism destinations of Iran.
At the front of village there are two small rooms opposite 
of each other that inside one there is a big generator to 
supply the electricity of Mesr and its neighbor village 
(Farahzad).  The other room is the only village store 
equipped with landline phone. But today people can use 
cellphone to communicate.
Mesr tourism attractions are deep water well, verdurous 
desert and planting Gaz trees to prevent flints from 
movement , a boulevard 50 meters in width middle 
of the village, old and traditional houses renewed for 
tourists settlement, camel riding in desert and green , 
width canebrakes located at 5 of village and sand dunes 
around them. Many foreign tourists come to visit these 
wonders middle of the central Kavir of Iran. Numerous 
Iranian and foreign astronomers choose this place to 
their astronomical workshops and many photographers 
use this beautiful and wonderful images to take pictures.

Akbar Joojeh

The emergence of a new food sometime returns to a 
special place or person and remains in the life of the 
people for years, the story of Akbar Joojeh is one of 
these foods. A food which introduced as the food brand 
in the northern region of Iran and export across the 
country due to the people’s interest to it. Akbar Joojeh is 
a delicious Iranian food that its name is taken from Haj 
Ali Akbar Kalbadi, who is known as the founder of Akbar 
Joojehh restaurant in Mazandaran.Chain restaurants of 
Akbar Joojeh were started from a small cafe in old road of 
Gelogah county in the east of Mazandaran province that 
served the local chickens flavored with salt, pepper, lemon 
and fried in abundant oil with grenadine as seasoning 
and food supplement fragrant saffron rice of the north to 
his customers. This food does not have onion and saffron 
unlike Saffron barbecued chicken, but it’s possible to 
add them if you interested in.Drinks such as Dough is 
served with this food.In addition to restaurants, Akbar 
Joojeh is cooked in most of houses in the north of Iran 
and also sporadically in other parts of Iran in different 
times of years.This delicious and valuable food is special 
to Mazandaran and Golestan provinces and also Akbar 
Joojeh restaurant has branches in other cities such as 
Tehran, Semnan, Northern Khorasan and etc.

ecoturism
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The mansion is one of the oldest 
construction of Sanandaj and dates 
back to Safavid era, although its 
construction is divided into four 
parts and different sections were 
added to it in different eras. Asef 
Vaziri Mansion consists of four 
external yards, internal residence, 
water distribution chamber and 
servant’s place. The mansion was 
built in line with local architecture 
style. An Iwan with six wooden 
columns decorated with stucco 
works, having diamond shaped 
surrounded by gardens will 
attract everyone who step in to 
experience a trip to history. A nice 
stone made pool in another yard 
double the magnificence of Asef 
Vaziri Mansion. Well decorated 
walls and ceilings are plus. If 
you decide to visit Sanandaj and 

its fantastic sightseeing, you 
can experience Alaedin Travel 
perfect travel services and make 
yourself an unforgettable memory. 
The original building of edifice 
construction contains the most 
parts of  northern side which 
includes the ceremonial hall, 
rooms and corridors parties and 
some parts of the eastern spaces 
is related to Safavid era and the 
other parts or components have 
been added in Qajar and Pahlavi 
periods.
Motamed Hashemiha’s family 
(Amjad-Al-Ashraf) is known as the 
first founder of this building and 
probably Mirza Mohammad Reza 
Vaziri (Asif Divan’s father) has 
owned it and this edifice gained its 
final magnificent by constructing 
the entrance (with a brick facade 
on the Iranian Baroque style) and 
eastern and western parts of it 
during Asef Divan period.
The cultural heritage organization 
of Kurdistan considered the 
management of this building in 

1376 (1997) and it’s reopened as 
the biggest anthropology museum 
relates to one tribe in Iran in 1382 
(2003).
Stucco, old Sashes, carved stones, 
mirror decoration, carved brick 
and embowed arches has been 
reflected skillfully and beautiful in 
this building.
In addition to the building 
entrance and the entrance 
corridor, aqueducts and dividing 
water room, has four gates that 
they are known as the outer 
courtyard (main), inner courtyard, 
kitchen garden and  employees 
yard.
In the southwest corner of Edifice, 
a specific bath was built in the 
architectural style of Iranian bath 
with lime designs.
Today, a part of the southern part 
of this building turned to gallery 
and the other part has become 
traditional tea house by roofed 
this part of the building with brick 
domes and refurbished the main 
pool and build the porch around it.

Asef Vaziri House: Kurdish House 
in Iranian Western City of Sanandaj 

Asef Vaziri Mansion named “Kurdish house” 
as a symbol of Kurds tribe’s cultural identity is 
the most valuable cultural relics of the city of 
Sanandaj, West of Iran.

In addition to the 
building entrance 
and the entrance 
corridor, 
aqueducts and 
dividing water 
room, has four 
gates that they 
are known as the 
outer courtyard 
(main), inner 
courtyard, 
kitchen garden 
and  employees 
yard.

Termeh, Luxurious 
Royal Fabric
Termeh is a woven fine and precious cloth 
with traditional Iranian patterns or textures 
which is woven by hand with two sets of 
warp and weft yarn made of pile, wool, 
natural and synthetic high-quality silk with 
tall fibers.
Although some believe that the origin of 
Termeh is the heart of Central Asia and 
Kashmir highlands, some other believe 
that weaving Termeh has originated in 
Iran and then found its way to Kashmir. 
However, weaving Termeh was developed 
and became popular in the early Safavid 
period in Isfahan, and its excelling evolution 
took place in the reign of Shah Abbas Safavid 
and became one of the Iranian exportable 
products.
Taste and initiative of Iranians in the 

weaving delicacy, material and fantastic 
schemes of this handicraft is unique; 
therefore, one of the important duties and 
barriers of the weaver of Termeh is on 
choosing and matching the colors as this 
matching is done whether by choosing 
harmonious colors or even by choosing 
contrasting colors in a particular form 
which can represent kind of congruity and 
beauty and it is considered as a secret in the 
Iranian style of weaving Termeh.
In general, the colors for weaving Termeh, 
and especially colors used for its texts, 
consist of natural herbal colors as well as 
natural materials in colors like dark red, 
light red, green, orange, and black; and, 
the patterns generally include various 
traditional curved patterns and schemes.
This delicate and fine cloth had been used 
for different occasions such as sewing 
aristocratic and noble clothes, curtains, 

prayer rugs and robe, and were worn 
mainly by people from noble, aristocratic 
and monarchal classes, in the past times; 
however, in the present time, most of the 
upper- and middle-class people offer it 
to each other as gifts in weddings, eves, 
and official or family occasions, and is 
sometimes used as furniture cloth or table 
cloth.Nowadays, Termeh craft which is 
on the edge of extinction is only woven in 
the Yazd Province and sold in the other 
provinces.
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 International Organization for 
Motor Vehicle Manufacturers 
(OICA) said that Iran’s 
car production volume 
experienced a considerable 
40 percent decline in 2018 as 
compared to the sale period 
of last year.According to the 
report, 91,538,640 vehicles 
in total were manufactured in 
2018 in the world, recording a 
negative growth of 6.29 percent 
as compared to a year earlier, 
which stood at 97,302,534 in 
2017.

The Islamic Republic of Iran 
was ranked 17th largest car 
manufacturing country in 2018, 
with a production of 1,345,041 
different models of vehicle. The 
number showed a 40 percent 
decline as compared to 2017.
China was the largest 
manufacturer of vehicles in 
2018, with a production of 
25,705,558 vehicles. The 
United States and Japan were 
the second and third largest 
manufacturer of vehicles in 
2018.

Iran, Oman 
poised to 
boost coop. in 
aquaculture, 
fishing fields
 
Head of Iran 
F i s h e r i e s 
O r g a n i z a t i o n 
Nabiollah Khoun 
Mirzaei said that 
Islamic Republic of 
Iran and Oman enjoy 
high capacities 
and potentials for 
enhancing bilateral 
cooperation in 
fishing and fishery 
fields.
He made the 
remarks on Sunday 
in his meeting with 
visiting Hamad 
bin Said Al-Awfi, 
Undersecretary of 
Oman’s Ministry 
of Agriculture and 
Fisheries and said, 
“the two countries of 
Iran and Oman can 
boost their ties in the 
fields of transfer of 
technical knowhow 
and experiences 
in aquaculture, 
fishing and fishery, 
improving quality of 
products, etc.”
Sultanate of 
Oman enjoys 
cultural, social, 
political, economic 
and security 
commonalities with 
the Islamic Republic 
of Iran, he said, 
adding, “fair and 
suitable exchanges 
were conducted in 
the past in the fields 
of fishery activities 
between the two 
countries.”
Deputy minister 
of agriculture 
pointed to the 
fishery productions 
of the country and 
said, “currently, 
approx. 500,000 
tons of warm- and 
cold-water fish, 
50,000 tons of 
farmed shrimps, 
3,000 tons of caviar 
fish, 5,000 tons of 
farmed caviar, more 
than 15,000 tons of 
farmed fish in cage, 
approx. 200 million 
ornamented fish 
are produced in the 
country annually.”
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Iran’s car production shrinks 
by %40 in 2018: OICA

 Last week, President 
Rouhani asked the 
Leader’s permission for 
withdrawing money from 
NDFI in a bid to secure 
compensation for a part of 
the damages caused by the 

devastating floods that hit most of 
the Iranian provinces.
In a letter released on Monday, 
Ayatollah Khamenei urged 
the government to start the 
reconstruction of the flood-
stricken areas as soon as possible 
and gave them permission to 
withdraw money from NDFI, 
only if using the Fund’s resources 
are absolutely necessary for the 

reconstruction process.
Exceptional heavy rains which 
began in late March caused 
flooding across the country, mainly 
in the northern and southwestern 
regions. At least 76 people were 
killed and thousands were 
displaced by the floodwaters.
According to Interior Minister 
Abdolreza Rahmani Fazli, material 

losses are so far estimated to be 
to the tune of 350 trillion rials 
($2.5 billion), mainly to homes, 
farmlands, roads, bridges and 
power and water infrastructure.
Rouhani has stressed his 
government’s commitment to 
providing swift compensation for 
flood-affected people across the 
country.

Exports from East 
Azerbaijan prov. up by 52%
Customs Supervisor of East Azerbaijan said 
exports from the province has registered a 52 
percent increase in terms of value last year (ended 
March 20, 2019).
According to Leyli Orangi, Customs Supervisor of 
East Azerbaijan Province, in the last Iranian fiscal 
year (ended March 20, 2019) 2,146,588 tons of 
goods worth over $1.873 billion were exported 
from the province, registering a 52 percent 
increase in terms of value and 43 percent increase 
in terms of weight compared to its previous year.
The exported goods mainly included plastics and 
plastic materials worth $356 million, cast iron 
and steel worth $303 million, mineral fuels and 
mineral oils worth $199 million, fruit worth $189 
million, and grains worth $88 million.
The export target countries included Turkey 
($558 million worth of exports), Iraq ($506 
million), Armenia ($111 million), the Republic 
of Azerbaijan ($110 million), and Georgia ($109 
million).
East Azerbaijan province imported 315,159 tons 
of goods worth over $974 million last year, which 
shows a 36 percent decrease in terms of weight 
and 9 percent decrease in terms of value compared 
to its previous year, according to Orangi.

 Iran hydroelectricity 
capacity rises by 5,000MW 
after recent rainfalls
An official at Iran’s state-run electricity firm 
Tavanir said recent precipitations have boosted 
electricity generation of hydroelectricity power 
plants in the country by 5,000 megawatts.
A deputy at Iran Power Generation, Transmission 
and Distribution Management Company 
(Tavanir), Mahmoud Reza Haghifaam, said 
Monday that electricity generation of 
hydroelectricity power plants has increased 
between 4,000 and 5,000MW due to the recent 
heavy rainfalls across the country.
He told reporters that about 9,500 to 10,000-MW 
electricity, generated by these power plants, will 
be used at peak hours of consumption.
talking about the generation of electricity from 
thermal power plants, he said these power 
plants have completed maintenance works, and 
are expected to become operational with the 
maximum capacities.
He voiced hope that the new power plants, 
which have recently joined the country’s power 
grid, will meet power consumption demand 
nationwide.
The electricity capacity installed in power 
stations in the country in the past 40 years has 
increased up by 11.5 fold, the volume of which has 
hit from 7,024MW in 1978 to 80,078MW in 2018, 
Haghifaam added.

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei has agreed to the president’s request to 
get help from the National Development Fund of Iran 
(NDFI) in the renovation of the flood-stricken areas, 
if it is absolutely necessary.

Leader Permits Using Ndfi Resources 
For Post-Flood Renovation ‘If Needed’

news

In a letter 
released on 
Monday, Ayatollah 
Khamenei urged 
the government 
to start the 
reconstruction of 
the flood-stricken 
areas as soon as 
possible and gave 
them permission to 
withdraw money 
from NDFI

US Pressure on Iran 
could render oil 
market more fragile
Iranian Minister of Petroleum Bijan 
Zangeneh said the current crude oil 
market was in a fragile state, adding 
that if the US decides to exert more 
pressure on Iran, the oil market will 
unpredictably become more fragile.
Speaking on a live radio interview, 
Zangeneh reacted to rumors that oil 
facilities had been built on land in order 
to reduce costs leading to drying up of 
wetlands in oil-rich areas, saying that 
such rumors were spread by enemies 
of the Iranian nation, Shana reported.
“There are films from oil facilities in 
wetlands that are drowned in water,” 
he said.

He emphasized that there was no ban 
on the issue of Hoor al-Azim Wetland 
from the Iranian Ministry of Petroleum, 
adding, ‘Our policies have always been 
concerned with the ecosystem of the 
wetland as a living system and, for 
that matter, we have incurred a lot of 
expenses.”
Highlighting the latest US President 
Donald Trump’s threats on Iran, 
Zangeneh said, ‘We continue to work, 
but what’s important is that the oil 
market is in a fragile state, and that 
there is not so much supply for the 
demand.”
“Such statements are mostly 
propaganda-oriented rather than 
calming the market. But that will not be 
the case. The price of oil is rising day by 
day, reflecting growing concerns in the 
market,” he said.

The official argued that “Mr. Trump 
should choose whether to add more 
pressure on Iran or keep fuel prices low 
on gas stations in the US.”
“Venezuela is now in difficulty; Russia 
has been banned; Libya is in a state of 
unrest and the US has lost a part of its 
oil output. These indicate that the state 
of production, supply and demand are 
fragile. If they want to add pressure on 
Iran, this fragility will be unpredictably 
exacerbated.”
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 South Korea increases intake of 
Iranian oil in March
South Korea increases intake of Iranian oil in March
TEHRAN, Apr. 15 (MNA) – South Korea’s oil imports from 
Iran jumped 23% in March from its preceding month, 
customs data showed on Monday, registering the highest 
monthly intake since the country resumed buying Iranian 
oil in January.
South Korea, one of Iran’s biggest Asian customers, 
imported 1.2 million tons of crude oil from Iran in March, 
or 284,639 barrels per day (bpd), up 23% from February 
and more than a five-fold increase from January as buying 

has ramped up, Reuters reported.
For the first three months, South Korea’s imports of 
Iranian crude were down 29.8% at 2.4 million tons, or 
196,303 bpd, compared with 3.45 million tons over the 
same period last year, according to the data.
South Korea is one of the eight countries that received six-
month waivers from the United States in November, after 
Washington unilaterally withdrew from the Iran nuclear 
deal and reimposed sanctions. The waiver allows South 
Korea to buy up to 200,000 bpd of oil from Iran, mostly 
condensate, or an ultra-light form of crude oil.
Across the five months from November through March, 
South Korea imported about 117,000 bpd on average 

of Iranian oil, according 
to Reuters calculation 
based on the customs 
data.
The sanctions 
waiver is due to 
expire in early May 
and South Korea 
has been in talks 
with Washington 
to extend its waiver 
to continue to source oil 
from Iran.

Iran takes part in Global Higher Education 
Exhibition
The Global Higher Education Exhibition (GHEDEX) started 
work in Oman on Monday with a number of Iranian prestigious 
universities taking part.
Iran takes part in Global Higher Education Exhibition
In the opening ceremony of the event which was held in 

presence of foreign diplomats, Iranian cultural attaché in 
Oman, the Omani Deputy Minister of Higher Education of 
Oman Abdullah bin Muhammad Saremi visited pavilion of 
Iranian universities’ achievements.
Universities of Oman, Iranian Universities of Sharif and Amir 
Kabir and Tehran University of Medical Sciences took part in 
the exhibition.The event is underway in Oman Convention and 
Exhibition Center until April 16.



Fate of Mideast Must Be 
Determined by Its People : 
Assad

Syrian President Bashar al-Assad said the fate 
of the Middle East must be determined only by 
regional nations rather than outsiders.
“The fate of the region must only be determined 
by the peoples of the region no matter how big the 
challenges become,” Assad said during a meeting 
with Iraqi National Security Adviser Faleh al-
Fayad in Damascus on Sunday, SANA reported.
The Syrian leader then emphasized that the 
promotion of bilateral relations between 
Syria and Iraq will serve the interests of the 
two brotherly nations, and will help complete 
annihilation of terrorism.
The Syrian president further emphasized that 
Damascus and Baghdad must preserve their 
sovereignty and independence in the face of 
regional and international developments as well 
as divisive schemes being hatched by outsiders.
Fayad, for his part, stated that Iraq regards Syria’s 
might and victory over terrorism as its own, and 
that any Iraqi military achievement will be in the 
best interest of Syria’s stability.

Iran Dismisses US 
Allegation of Meddling in 
Venezuela
 Iran’s Foreign Ministry spokesperson 
denounced as “ridiculous” allegations raised by 
the US state secretary that Iran was interfering in 
the internal affairs of Venezuela.
In a statement on Sunday, Abbas Mousavi said 
the US under the Donald Trump administration 
seeks to turn Latin America into its backyard, just 
like the 19th century.
However, he added, nations of the world, 
especially the people of Latin America, have 
awakened and the wheel of time does not move 
backwards, the Foreign Ministry’s website 
reported.
“While Iranian specialists are trying to improve 
the water and electricity systems in Venezuela 
at the request of the government of Caracas, the 
US has looted $30 billion worth of Venezuela’s 
foreign-exchange reserves,” Mousavi said.
He also lashed out at the US government for 
targeting the Venezuelan nation with economic 
terrorism and for asking them to either riot 
against their legitimate government or face 
starvation.
“The US move is blatant and arrogant 
interference in Venezuela’s internal affairs, and is 
strongly condemned,” the spokesman concluded.
While visiting Paraguay on Saturday, US 
Secretary of State Mike Pompeo expressed 
opposition to Iran’s presence in Latin America, 
claiming, “Iranian money remains in South 
America... supporting Hezbollah, supporting 
transnational criminal organizations, supporting 
efforts at terrorism throughout the region.”

Many Heads Of Arab Countries Are Following 
‘Unbelievers’: Leader

He made the remarks Monday in a 
meeting with attendees of the 36th 
International Quran Competitions 
in Tehran. He pointed to the 
importance of contemplating on 
Quran and warned about neglecting 
its teachings.
According to his official website, 
Ayatollah Khamenei said that 
the Quran is the book that leads 
mankind to worldly and heavenly 
bliss and held “The Quran is the 
book of prosperity and bliss in 
this world and the hereafter, 
provided that we act based on its 
principles. The Quran says, “stern 
to the disbelievers;” [Quran; 48:29]. 
Some Muslims forget that, like those 
Muslim countries who compromise 
with the U.S. and the Zionists, to 
shed the blood of Palestinians and 
violate their rights. They abandoned 
being “stern to the disbelievers” 
[Quran; 48:29] and they became 
servants of the disbelievers. Today, 
the officials of many Muslim states 
represent examples of that.”
He criticized Muslim states that 
engage in wars against their 
Muslim brethren asserting, 
“Another group has forgotten the 

principle of “compassionate among 
themselves” [Quran; 48:29]. They 
reject and excommunicate [takfir] 
the believers in Allah, the Quran, and 
the Ka’ba. When “compassionate 
among themselves” is abandoned, 
internal wars may arise. You see 
the current situation in Yemen and 
Syria; Yemen has been bombarded 
for 4 years now. Those who 
bombard Yemen are Muslims in 
appearance, but they do not show 
mercy to Muslims.”
The Leader of the Islamic 
Revolution praised those who 
gave their lives for the sake of 
Allah as role models for selfless 
volunteering, saying, “The Martyrs 
have taught us many lessons. The 
initiative taken for providing relief 
for the victims of the recent floods 
in Iran is what the martyrs have 
taught us. The great movement of 

the people from different regions 
towards the flood-hit areas is an 
extraordinary phenomenon. The 
people and youth go there and 
along with the young local people 
contribute to the relief operation 
using their physical strength, 
facilities, and money.”
Ayatollah Khamenei described 
Iranian nation’s devotion to 
volunteer in helping the flood 
victims as a lesson learned by 
the martyrs of the 8-year Sacred 
Defense, adding, “The great 
movement which is taking place is 
rare in the world; that the people 
take the initiative to assist those in 
need is a lesson from our martyrs. 
During the 1980s and the Sacred 
Defense also the young individuals 
took to the fields with the same 
enthusiasm and sense of self-
sacrifice.”

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyyed Ali Khamenei said that neglecting Quran’s 
teachings have caused many Arab officials to follow 
‘unbelievers’.
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Iranian Foreign 
M i n i s t r y 
S p o k e s p e r s o n 
Seyyed Abbas 
Mousavi has 
denounced the US 
secretary of state’s 
claim that Iran is 
interfering in the 
internal affairs 
of Venezuela, 
describing it as 
“ridiculous”.
In a late Sunday 
statement published 
on the official website 
of the Iranian Foreign 
Ministry, Mousavi 
said the US under 
Trump seeks to turn 
Latin America into its 
backyard, just like the 
19th century.
However, he added, 
nations of the world, 
especially the people 
of Latin America, 
have awakened 
and the wheel of 
time does not move 
backward.
Mousavi made the 
remarks in reaction 
to US Secretary of 
State Mike Pompeo, 
who claimed that 
Tehran has a financial 
presence in South 
America, accusing 
the country of 
interference in that 
region.
“While Iranian 
specialists are trying 
to improve the 
water and electricity 
systems in Venezuela 
at the request of 
the government of 
Caracas, the US has 
looted $30 billion 
worth of Venezuela’s 
foreign-exchange 
reserves,” Mousavi 
noted.
US government 
has targeted the 
Venezuelan nation 
with economic 
terrorism, asking 
them to either 
riot against 
their legitimate 
government or face 
starvation, he added.
“The US move is 
blatant and arrogant 
interference in 
Venezuela’s internal 
affairs, and is strongly 
c o n d e m n e d , ” 
Mousavi added.

FM spox:
Pompeo’s claim 
of Iran’s interfer-
ence in Venezue-
la ‘ridiculous’
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 North Korea Leader Could Hold 
First Summit with Putin Next 
Week: Sources
North Korean leader Kim Jong-un may hold his first-ever 
summit with Russian President Vladimir Putin next 
week when Putin travels to the Far East on his way to an 
international conference in China, sources said Monday.
“Russian President Vladimir Putin is expected to make a 
trip to the Far East region around April 24,” a source told 
Yonhap News Agency. “Chances are fairly high that a summit 
between Russia and North Korea could take place around 

that time.”
Putin is likely to make a trip to the Far East region bordering 
the northeastern part of North Korea after attending a forum 
on China’s “One Belt, One Road” infrastructure drive to be 
held in Beijing on April 26-27, the source added.
Another source said that a summit between Putin and Kim 
could take place before or after the Beijing forum, adding 
that there have been signals that North Koreans are making 
preparations for a summit.Moscow has yet to confirm 
when the summit talks place, but Russia’s Tass news agency 
reported in early March, citing a Kremlin spokesperson, that 
Moscow and Pyongyang are discussing Kim’s trip to Russia 
through “diplomatic channels,” and that it will be decided “in 

the near future.”
Speculation has been 
mounting that a summit 
between Putin and Kim 
might be imminent with their 
senior officials recently seen 
traveling to each other’s capital, 
suggesting they are making 
preparations for their leaders’ 
meeting.Kim Chang-son, known as 
Kim Jong-un’s de facto chief of staff, visited Moscow and 
Vladivostok from March 19-25. He is in charge of logistical 
preparations ahead of the leader’s overseas trips.

Iran, Italy Opposed to Outsiders’ 
Interference in Regional Affairs: 
Velayati
Ali Akbar Velayati, an international adviser to the Leader 
of the Islamic Revolution, highlighted the common 
stances of Iran and Italy on global issues and said the 
two countries are strongly opposed to the interference 
of outsiders in the internal affairs of regional countries.
Speaking to reporters in Tehran on Sunday evening after 
a meeting with Vito Rosario Petrocelli, the president of 
the Italian Senate’s Foreign Affairs Committee, Velayati 
hailed Iran-Italy relations as “age-old” and said the 

Islamic Republic has always welcomed consultations 
and dialogue with the European country. 
“Both countries believe that the peoples of West Asian 
and North African countries, like the rest of the world, 
should have the right of self-determination, so any 
decision taken by the peoples of Syria, Iraq, Yemen, 
Lebanon and Libya is respected by both countries,” 
Velayati said.
“Both sides also oppose meddling of foreigners in the 
internal affairs of the regional countries,” he said, adding 
that Tehran and Rome also believe that the UN charter 
should govern international policies.
The Italian senator, for his part, pointed to the cordial 
relations between the two countries and said his 

meeting with 
Velayati took 
place with the aim 
of boosting mutual 
c o o p e r a t i o n 
between Iran and 
Italy.
In a recent 
interview with 
Tasnim, former 
prime minister of Italy Paolo Gentiloni highlighted 
his country’s “historical commitment” to broadening 
trade ties with Iran, stressing that Italy should adopt 
policies that are independent of the US.

News

 “The great 
movement 
which is taking 
place is rare in 
the world; that 
the people take 
the initiative 
to assist those 
in need is a 
lesson from 
our martyrs. 
During the 
1980s and the 
Sacred Defense 
also the young 
individuals took 
to the fields 
with the same 
enthusiasm and 
sense of self-
sacrifice.”

EC not to ratify FATF bills after US anti-IRGC 
measure: senior official
 A member of the Expediency Council Ayatollah Mojtahed 
Shabestari said that the body will not ratify FATF-related 
bills following Washington’s move to designate IRGC as a 
foreign terrorist organization.From the early days of the 
Islamic Revolution, US officials have adopted measures against 
Revolutionary bodies but their recent move against IRGC proves 
their utmost ‘stupidity and hostility’, he told MNA on Monday.He 
went on to say that the Expediency Council will address the two 
remaining FATF-related bills in near future, adding, “these bills 
will be voted against in the general session of the council since 
those few individuals who agreed with the Palermo bill, have 

now understood the situation following the US measure.”
The two controversial FATF-related bills, namely the convention 
against the funding of terrorism (CFT) and the one joining the UN 
Convention on Transnational Crime (Palermo bill), have already 
been approved by the lawmakers in the Iranian Parliament and 
need to gain the approval of the Expediency Council after they 
were rejected by the Guardian Council.FATF has given Iran an 
extended June deadline to complete the reforms necessary 
for joining the international body.There are concerns among 
other officials and some lawmakers that joining the anti-money 
laundering body may pave the way for further sanctioning Iran.
Gholamreza Mesbahi Moghadam, a member of the Expediency 
Council, said on April 6 that the date for holding a session on 
reviewing FATF-related bills is still uncertain.

French Envoy’s Tweet on JCPOA Draws Iran’s Protest
 Iran’s Foreign Ministry summoned France’s new ambassador to 
Tehran in protest at a controversial tweet from the French envoy to 
the US about Tehran’s right to uranium enrichment after the 2015 
nuclear deal, slamming the interpretation as “unacceptable”.
Hossein Sadat Meidani, head of the Iranian Foreign Ministry’s 
secretariat in charge of JCPOA issues, summoned Philippe Thiebaud 

on Sunday to voice Tehran’s protest against the tweets by French 
ambassador to Washington Gerard Araud.According to the Foreign 
Ministry’s website, Thiebaud was told that Tehran believes the 
contents of the tweets by Araud are not acceptable at all.The Iranian 
diplomat also called for the French government’s explanation, stating 
that if Paris endorses the remarks and if they reflect the official 
position of France, this would be in clear contradiction to the goals 
and provisions of the JCPOA.



Iranian great poet, Hafez commemorated in Italy
Hafez commemoration conference was held in Rome in the presence of some lovers of 
Iranian culture and literature. Participants reviewed great impacts of Hafez on Western 
literature including Geothe of Germany.The one-day conference was held on Sunday in 
the Venanzo Crocetti Foundation in cooperation with office of Iranian cultural attaché in 
Rome.Italian curator Giuseppe Ussani d’Escobar said in the conference that Hafez’s poems 
are seen in his West–östlicher Divan (West–Eastern Diwan; undoubetly, Hafez has been a 
great influence on Goethe. Stefano PELLO, Persian Language professor and translator of 
Diwan-e Hafez to Italian, said that Hafez is among the biggest poets of Iran and the world 
and suggested that Europeans, especially Italians, launch further studies about Hafez and 
get acquaintance about philosophy of the great poet.

Iranian Foreign 
Minister Zarif has 
reminded E3 partners 
in the nuclear deal that 
there is no prohibition 
on the enrichment of 
uranium by Iran under 
any agreements or 
treaties.
“Reminder to our E3 
partners in JCPOA: 
There is NO prohibition 
on the enrichment of 
uranium by Iran under 
NPT, JCPOA or UNSCR 
2239. Neither now, 
nor in 2025 or beyond. 
Might be useful for 
European partners 
to actually read the 
document they signed 
on to, and pledged to 
defend,” the Iranian 
Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
wrote in a tweet on 
Monday. 
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Iran’s car production 
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2018: OICA

Asef Vaziri House: 
Kurdish House in 
Iranian Western City of 
Sanandaj

Iran
news

ISFAHAN
N E W S

Headlines

5

4

4

3

 The First
 Bilingual

 Economic

 Newspaper

 In Isfahan

Province  Tuesday,April 16, 2019,
No.203

Leader Permits Using Ndfi Resources 
For Post-Flood Renovation ‘If Needed’

Simon Hajdini is a research 
fellow in the Department of 
Philosophy at the University 
of Ljubljana, Slovenia. He is the 
author of numerous research 
articles in psychoanalysis, 
German idealism, and 

contemporary continental philosophy, as 
well as two books in Slovene: On Boredom, 
Laziness and Rest (Analecta 2012) and 
What’s That Smell? Toward a Philosophy 
of Scent (Analecta 2016). Below is the 
ILNA’s interview with this authoritative 
philosopher on the rise of far-right in today 
world. 
 What is the reason for the increasing 
interest in nationalism in today’s world 
and its success among the masses?
I think the simplest way to answer this 
question is by relating it to the two innate 
contradictions in the functioning of 
the neoliberal state. The first, obvious 
contradiction has to do with the 
neoliberal state’s aversion to the state. 
This aversion takes the form of the four 
horsemen of the neoliberal apocalypse, 
namely: deregulation, financialization, 
privatization, and fiscal sustainability. 
As such, the neoliberal state supposedly 
functions as a technocratic intermediary, 
whose sole role is to free the free market 
from the corrupting interventions of 
the state, that is, ultimately: from itself. 
Paraphrasing Alain Badiou, we can 
thus speak of the primacy of economic 
management as characteristic of a 
depoliticized state. At the same time, 
however, this withdrawal of the state into 
a technocratic role is underpinned by the 
state’s new, or at least unprecedented, 
interventionism (including, and most 
notably, by its preemptive use of the 

military), which is intended to safeguard 
“a good economic climate” on a continuous 
and expanding scale.
This first contradiction implies a second 
one, namely the neoliberal state’s 
principled “internationalism,” or its 
aversion to the nation-state. David Harvey 
has noted how, as a competitor in the 
global market, the neoliberal state is 
faced with the problem of assuring its 
inner cohesion by guaranteeing citizen 
loyalty. The example that he provides 
of this is the Falklands war that stirred 
up nationalist sentiments necessary for 
Margaret Thatcher’s reelection and hence 
her further implementation of neoliberal 
reforms. The road to neoliberalism’s final 
global victory is structurally paved with 
its local “defeats” in the form of recurring 
outbursts of nationalism.The global 
financial crisis of 2008 challenged the 
neoliberal consensus to an unprecedented 
degree, forcing its minions to play the 
nationalist card so as to safeguard the 
said consensus. Angela Merkel’s critique 
of multiculturalism, for instance, can 
be seen as an example of this, but so can 
Brexit, the anti-immigrant rhetoric and 
the rise of the Alt-right, as well as the 
election of Donald Trump. This may sound 
counterintuitive, but I don’t think that 
Trump has truly fractured the neoliberal 
hegemony. Regardless of the liberal, as 
well as conservative, protestations of 
outrage at his “despotic” style, he is the 
symptom of the neoliberal hegemony’s 
innate and innately conflicting desires.
As far as nationalism’s morbid sex-appeal 
goes, or its success among the masses, 
the old scapegoating argument applies. 
A systemic contradiction is “resolved” 
by being blamed on a particular social, 
ethnic, religious, etc., group: the Arabs, the 
Jews, the emigrants, the refugees… But we 
shouldn’t foster any naïve illusions about 
the innocence of the so-called masses 
and their good intentions, supposedly 
only led astray by the evil interests of 

those in power. As Hegel already knew, the 
masses are very well capable of gaining 
bad insights on their own, with the political 
priesthood only pairing these bad insights 
with a good dose of bad intentions.
Today, the extreme right has seized 
many of the slogans of the left, such as 
egalitarianism, improving the living 
conditions of the general public, and 
so on. Why has the Left not been able to 
defend its legacy in this field?
The first thing to note is that slogans 
travel by air, are not necessarily tied to 
a specific group, and hence are easily 
recuperated, depending on who is 
shouting them out. To a large extent, their 
meaning is dependent on the position of 
enunciation, that is, on the socio-political 
place from which they are shouted out. To 
give you a quick example: I have a friend 
whose grandfather is certifiably racist, 
but would occasionally mention Sidney 
Poitier films as proof of his supposed 
egalitarian antiracism. The point is not 
that he is an outright liar. He does truly 
love Sidney Poitier and his films, it is 
just that this truth about his true love 
for the actor is a direct embodiment of a 
lie—an egalitarian fantasy that supports 
the racist reality. Similarly, the extreme 
Right’s love for “ordinary people” 
may well be perfectly genuine, which, 
within a greater scheme of things, does 
not prevent it from being a blatant lie.
As things stand today, the radical Left 
must practice negative criticism rather 
than affirmative obscurantism, the latter 
being the mark of the extreme Right. And 
it is the character of negative criticism 
that prevents the Left from engaging in 
simple and debilitating story-telling, or 
from proposing a believable ideological 
fairytale that could serve as a simplistic 
cognitive map of our current socio-
economic predicament. But there is a real 
problem here: posing the question in this 
way is already symptomatic of the Left’s 
defensive political practice that precludes 

any offensive reimagining of what the Left 
should become.
Nationalism has played an anti-colonial 
role in many Middle Eastern countries, 
as well as some Asian countries. And 
in history, nationalist movements 
have put the fight against capitalist 
colonialism in their propaganda. What 
is the reason for the alignment of this 
kind of nationalist approach and left 
ideology?
The historical aligning that you mention 
suggests that nationalism is not inherently 
opposed to anticolonial and anti-capitalist 
struggles, or even to Leftist egalitarianism, 
just like the notion of a “guiding culture,” 
or a Leni Riefenstahl film, for that matter, 
are not inherently fascist. And speaking 
of Riefenstahl: rather than stating the 
obvious and analyzing the fascist form 
of her Nazi propaganda films, we should 
not overlook the ideological character of 
her later projects, supposedly politically 
redeeming her as an artist and a filmmaker. 
Susan Sontag famously attacked her book 
of photographs of the African Nuba tribes 
as a prime example of fascist aesthetics. 
But if anything, I rather think that 
Riefenstahl’s photographs point to the 
already mentioned racism of universal 
humanism, celebrating the common core 

of all humanity, while simultaneously 
reproducing the divide between the 
developed and the undeveloped. If 
Riefenstahl was “rehabilitated,” it was 
because her Africa-projects legitimized 
liberal ideology. Is it not clear that in 
obscenely aestheticizing the African Other, 
she is subtly practicing the old colonial and 
imperialist humanitarianism?
I am altogether skeptical of the idea of the 
so-called “nations without nationalism,” 
to quote the title of Kristeva’s book. To put 
it bluntly, and somewhat haphazardly: 
I don’t think that the fact that Mohamed 
Atta (right before becoming one the 
ringleaders of the September 11 attacks) 
traveled to Chechnya to fight for national 
sovereignly against the Russians can be 
dismissed as simply coincidental. On 
the other hand, even though I can see 
the relevance of the Leftist claim that 
internationalist politics in the communist 
sense of the term can result from nation-
state programs, I wouldn’t go as far as to 
say that the formation of a new nation 
is the precondition of such political 
internationalism. So, if by “the Left” you 
mean the radical Left, then the reasons 
for such alignments are, and can only be, 
very limited, and strategic rather than 
structural.

The Radical Left Must Practice Negative Criticism Rather Than Affirmative 
Obscurantism; Simon Hajdini

As Hegel already knew, the masses are very well capable 
of gaining bad insights on their own, with the political 
priesthood only pairing these bad insights with a good 
dose of bad intentions.
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The first thing to 
note is that slogans 
travel by air, are 
not necessarily 
tied to a specific 
group, and 
hence are easily 
recuperated, 
depending on 
who is shouting 
them out. To a 
large extent, 
their meaning 
is dependent on 
the position of 
enunciation, that 
is, on the socio-
political place 
from which they 
are shouted out.



شرط سر کار ماندن کارگران
یک کارشناس حوزه کار بر این باور است که امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری شغل است و اگر می خواهیم 
کارگران سر کار بمانند، باید بنگاههای اقتصادی را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم.علی اکبر لبافی 
اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر آن چیزی که اهمیت دارد، حفظ اشتغال موجود و دوام و بقای بنگاه های 
اقتصادی است تا شاغالن به جمعیت بیکاران اضافه نشوند و تولید داخلی آسیب نبیند.وی ادامه داد: شرایط حاکم 

بر بنگاه های اقتصادی باید در چارچوب بهبود فضای کسب و کار، تقویت و ارتقا داده شود چون شرط بقای کارگران 
و باقی ماندن آنها سرکار این است که به سمت حفظ بنگاه ها برویم.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در حال حاضر باید بیش از پیش از کارآفرینان و تولیدکنندگان حمایت کنیم و این 
حمایت اگر در قالب اعمال تخفیف های بیمه ای و معافیت های مالیاتی و کاهش عوارض و هزینه های تولید باشد مؤثرتر است تا 

فشار بر بنگاه های اقتصادی به حداقل ممکن برسد و پایداری نیروی کار در کنار ماندگاری کارگاه حفظ شود. لبافی در پاسخ به این پرسش 
که آیا افزایش حداقل دستمزد کارگران کفاف هزینه های معیشتی آنها را می دهد؟ گفت: طبعاً حفظ قدرت خرید کارگران و تأثیرگذاری افزایش 
دستمزد بر معیشت خانوارهای کارگری بستگی به قیمت های کف بازار دارد. در صورتی که قیمت ها متعادل شود و امکان خرید کارگران نسبت 

به سال گذشته تقویت شده باشد قطعاً افزایش مزد پاسخگو خواهد بود.

کاغذ هم ۲ نرخی شد!
رئیس اتحادیه فروشنده کاغذ و مقوا می گوید که قیمت این محصوالت نیز در بازار دو نرخی شده است.
سید حسین میرباقری با بیان این که در واردات کاغذ از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده، گفت: وزارت 
ارشاد توزیع کاغذ را در دست گرفته و تمام اقدامات در زمینه عرضه و قیمت گذاری توسط این وزارتخانه 
در راستای ثبات قیمت و دسترسی آسان ناشران به کاغذ انجام شده است.وی تاکید کرد: بازار کاغذ از 

چند ماه گذشته در دست وزارت ارشاد است، زیرا تمام کاغذهای وارداتی که حتی توسط تجار به کشور وارد 
می شود در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد و به توزیع آن می پردازد.میرباقری مدعی شد: اتحادیه آمادگی 

همکاری در زمینه توزیع کاغذ را دارد، اما هیچ گاه از این اتحادیه و ۶۰۰ عضو آن که تجربه بسیار طوالنی در زمینه 
تأمین و توزیع کاغذ دارد استفاده نشده و در شرایط فعلی که توزیع در دســت وزارت ارشاد است و باید کاغذ دارای یک نرخ 

باشد اما در سطح بازار آزاد کاغذ با قیمت های گران تر وجود دارد که به نظر می رسد این موضوع همراه با رانت است.رئیس اتحادیه فروشنده 
کاغذ و مقوا اظهار کرد: به نظر می رسید با ورود وزارت ارشاد در زمینه توزیع کاغذ شرایط بهتری در این بازار رخ دهد، اما این چنین نشده و 
قیمت کاغذ روند صعودی به خود گرفته است که جای سوال دارد با وجود آنکه تمام کاغذهای وارداتی به کشور در اختیار وزارت ارشاد قرار 

می گیرد، چرا کاغذ دارای دو نرخ است و ناشران نتوانسته اند کاغذ را با نرخ مناسب از این وزارتخانه دریافت کنند.
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آغاز فروش گوشت 
نیمایی در فروشگاه ها 

از اول اردیبهشت

توزیع گوشــت تنظیــم بازاری 
درحالی از اول اردیبهشــت ماه 
در فروشــگاه های زنجیره ای از 
سرگرفته خواهد شد که قیمت ها 
نسبت به قبل تفاوت بسیاری دارد.

همزمان با افزایش قیمت گوشت 
در بازار، دولت تصمیم به مداخله 
در بازار گرفــت و از طریق عرضه 
گوشت با قیمت دولتی تالش کرد 

بازار را مدیریت کند.
گوشــت هایی که بــا ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وارد کشور شده بودند، از 
طریق فروشگاه های زنجیره ای 
که مسئول توزیع گوشت تنظیم 
بازاری بودند، بین مردم توزیع شد.

ولی از چند روز قبل رسماً فروش 
گوشــت تنظیم بــازاری در این 
فروشگاه ها متوقف شد. مشاهدات 
میدانی از سطح شهر حکایت از آن 
دارد که به تازگی برخی از فروشگاه 
های زنجیره ای با درج اطالعیه ای 
با این مضمون که " در این فروشگاه 
گوشت تنظیم بازاری توزیع می 
شود" نســبت به فروش گوشت 
تنظیم بازاری اقدام می کنند اما 
قیمت فروش این گوشت ها با دور 

قبل تفاوت دارد.
فروشگاه ها می گویند: دور جدید 
فروش گوشت تنظیم بازاری در 
حالی آغاز شده که این گوشت ها 
با ارز نیمایی وارد شده اند و طبیعتاً 
گرانتر از گوشت هایی هستند که 

با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند.
بنابراین زین پس گوشت تنظیم 
بازاری با ارز نیمایی در فروشگاه 
های زنجیره ای توزیع می شود. 
برخی از این فروشــگاه ها اعالم 
کرده اند که از اول اردیبهشــت 
گوشت تنظیم بازاری با ارز نیمایی 

فروخته می شود.
گوشت گوســاله تنظیم بازار که 
یکی از شرکت ها قبالً با ارز ۴۲۰۰ 
تومان وارد کرده بود هنوز در بازار 
هســت ولی تا 5 روز دیگر قطع 

می شود.

ایسنا
خـــبـــر
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گردشگری

اتاق ایران
گـــزارش

دو دلیل برای خوش بین نبودن 
به وضعیت توریسم امسال

رنگ خاکستری 
گردشگری۹۸

برخی از فعاالن 
گردشگری کشور 
متفق القــول بر 
این عقیده اند که امســال باتوجه به 
استقبال گردشگران خارجی از ارزانی 
سفر به ایران، جای امیدواری وجود 
دارد که بر میزان ورود آنها به کشور در 
سال جاری افزوده شود. آنها افزایش 
میزان رزرو تورهای ورودی را اتفاق 
خوش یمنــی می دانند که در صورت 
لغو نشــدن این تورها، می تواند به 

گردشگری ورودی رونق خوبی دهد.

ســال ۹۸ در حالی آغاز شــده که فعاالن 
گردشگری سالی خاکســتری را برای این 
صنعت پیش بینــی می کننــد؛ برخی از 
فعاالن گردشگری انتظار دارند باتوجه به 
افزایش نرخ ارز، کشور گردشگران ورودی 
بیشتری را به خود ببیند و از سوی دیگر به 
دلیل کاهش سفرهای خروجی گردشگری 
داخلــی بتواند این خأل را جبــران کند. با 
وجود ایــن عده ای دیگــر از فعاالن حوزه 
گردشــگری معتقدند به دلیل چالش های 
مختلفی که گردشگری کشور چه در سال 
گذشته و چه سال های دورتر با آنها دست 
و پنجه نــرم می کند و بــه دلیل ضعف در 

برنامه ریزی و زیرســاخت ها نمی توان 
امیدوار بود سال ۹۸ رونق چشمگیری در 
گردشگری کشور در هر سه حوزه داخلی، 

ورودی و خروجی به همراه داشته باشد.
برخــی از فعــاالن گردشــگری کشــور 
متفق القــول بر این عقیده اند که امســال 
باتوجه به استقبال گردشگران خارجی از 
ارزانی سفر به ایران، جای امیدواری وجود 
دارد که بــر میزان ورود آنها به کشــور در 
سال جاری افزوده شود. آنها افزایش میزان 
رزرو تورهای ورودی را اتفاق خوش یمنی 
می دانند که در صورت لغو نشدن این تورها، 
می تواند به گردشگری ورودی رونق خوبی 
دهد. در این میان حتی علی اکبر غمخوار، 
عضو هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران، 
از افزایش درخواست گردشگران اروپایی 
از جمله آلمانی، اسپانیایی و ایتالیایی هم 

خبر می دهد.

    بی برنامگی و نبود زیرساخت
باوجود آنکه چندی پیــش ولی تیموری، 
معــاون گردشــگری کشــور دربــاره 
برنامه ریزی هــای ســال ۹۸ گفتــه بود 
تســهیل فرآیندهــای مربوط بــه صدور 
مجوزها، تسریع اعطای وام ها و تسهیالت 
بــه ســرمایه گذاران حوزه گردشــگری، 
ظرفیت سازی جوامع محلی میزبان برای 
ایجاد کســب و کارهای کوچک و متوسط 
و حوزه برنامه های زیربنایی، اجرای برنامه 
ملی توسعه گردشگری کشور، برندسازی 
گردشــگری کشــور و اجرای طرح جامع 

آموزش گردشگری در دستور کار 
قرار خواهد گرفت اما برخی از فعاالن 
گردشــگری، نگاه خوش بینانه ای 
نســبت به ســال ۹۸ ندارند؛ چون 
معتقدنــد برنامه ریــزی عملیاتــی 
برای ســال ۹۸ وجود ندارد. بنابراین 
نمی توان امیدوار بود کــه روند رو به 
رشدی را در سال ۹۸ شــاهد باشیم. 
آرش نورآقایــی، عضو هیــات مدیره 
کانون انجمن هــای صنفی راهنمایان 
گردشــگری سراسر کشــور از جمله 
کسانی اســت که به »دنیای اقتصاد« 
می گویــد نمی تــوان به ســادگی از 
بی برنامــه بودن فعاالن گردشــگری و 
سازمان میراث فرهنگی و بی انگیزه بودن 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی و نبود 
تبلیغات درســت در زمینه معرفی ایران 
به گردشــگران عبور کرد؛ برنامه  جامع و 
کاربــردی وجود نــدارد و بــرای همین 
نمی توان انتظار پیشــرفتی در این زمینه 

داشت.
حسن سیادتان، عضو هیات مدیره جامعه 
هتلداران ایران هم دلیل نبود برنامه ریزی 
درســت را به نبود زیرســاخت های الزم 
مربوط می داند؛ به طوری کــه می گوید با 
وجود درخواست زیاد گردشگران ورودی 
برای ورود به ایران، در اوج درخواســت ها 
باکمبــود زیرســاخت ها از جمله هتل ها 
مواجه هستیم؛ اما در این زمینه نه بخش 
دولتی و نه خصوصی ســرمایه گذاری های 

الزم را انجام نمی دهند.
 از همین رو باید برای رونق گردشــگری 
از بهبود زیرســاخت ها آغاز کــرد. اگرچه 
افزایش نــرخ ارز در ایــران موجب ارزانی 
سفر به کشــور شده اســت ولی همچنان 
برنامه ای برای بهره گیری از این شــرایط 
پیش آمده صورت نمی گیرد. برنامه جامع 
گردشگری هنوز به طور کامل تدوین نشده 
و سیاست های این حوزه با تغییر هر مدیر 
بار دیگر با تغییر همراه می شود. گردشگری 
شــاید یکی از معدود بخش های اقتصادی 
کشور باشد که در موقعیت کنونی می تواند 
به اقتصــاد ایران کمک کند. بــا این همه 
مشــکالت مزمن برنامه ریزی و در پی آن، 
نبود زیرســاخت های مناســب گویا قرار 
نیســت گریبان این صنعت را در ایران رها 

کند.

خبرهای دو خطی
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   کاوه کیانی ، معاون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار گفت: از حدود ۳میلیون و ۲00هزار نفر 
بیکار کشور، حدود یک میلیون و 700هزار نفر جوان و کارجویان ۱۵ تا ۲۹ ساله هستند، یعنی ۵۳درصد 

بیکاران را جوانان تشکیل می دهند.
  محمدحسن علمداری ، مدیر اعتبارات بانک مسکن از مخالفت بانک مرکزی با وام ۲۸0میلیون تومانی 
خرید مسکن خبر داد و گفت: بر اساس سیاست های بانک مسکن وام ساخت به ۱70 میلیون تومان افزایش 

یافت.
  نرخ حق بیمه خودرو های سواری برای ســال ۹۸ بیانگر افزایش ۳۲ درصدی این نرخ نسبت به سال 

گذشته است.
  شرکت ایران خودرو از امروز پژو پارس سال و پژو ۲0۶ صندوق دار را در قالب فروش فوری 

عرضه می کند.
  بهروز مرادی ،  مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از ارائه برنامه تولید برق 
نیروگاه های برقابی به توانیر خبر داد و گفت: نیروگاه های برقابی امســال ۲ برابر سال گذشته 

تولید برق خواهند داشت.

 آن ســال ها، یعنی مابین 
سال های ۱۳5۹ تا ۱۳۸۸ 
شــغلی در ایــران وجود 
داشت تحت عنوان کوپن 
فروشی. همه نظارت های 
ســفت و ســخت و همه 
هشدارها و برخوردها و ... 
با کوپن فروشان و کوپن فروشی هیچ گاه 
افاقه نکرد و تا روزی که کوپن بود، کوپن 
فروشان نیز کنار خیابان آشکارا نسبت به 
خرید و فروش آن اقــدام می کردند. حاال 
اما کوپن الکترونیک، شرایطی دیگر را به 

ارمغان خواهد آورد.

    کارکرد کوپن الکترونیک چگونه 
است؟

کوپن الکترونیــک، در کارت های بانکی 
سرپرســتان خانــوار تعریف می شــود. 
دیگر خبری از اعالم شــماره کوپن و کاال 
نیســت، آنها که دوران کوپن را به چشم 
دیدند به خاطر دارند که بخشی از اخبار 

رســانه ها همواره به اعالم شماره کوپن و 
میزان سهمیه ها برای خانوارهای شهری و 
روستایی اختصاص داشت. آخرین روزهای 
اســفند ماه بود که آخرین کوپن از نسل 
پیشــین کوپن ها اعالم شد. کوپنی برای 

دریافت سهمیه قند و شکر خانوار ایرانی.
 داستان کوپن هر چند قدیمی تر از چهار 
دهه گذشته اســت اما در دوران معاصر، 
با آغاز جنگ عراق علیــه ایران، کوپن به 
منظور تامین نیاز مصرفی خانوارها به عرصه 
اقتصاد ایران برگشــت و تا سال آخرین 
روزهای سال ۱۳۸۸ ماندگار شد هر چند 
خروج رسمی آن از شــبکه توزیع کاال به 
ســال ۱۳۹۰ باز می گــردد و از آن روز تا 
امروز دیگر کوپن میهمــان اقتصاد ایران 

نبوده است.
 داستان کوپن و سهمیه یکی است، حاال نیز 
با تنگ شدن حلقه تحریم ها طرح بازگشت 
کوپن به اقتصاد ایران مطرح شد و در قالب 
بودجه سال آینده این پیش بینی صورت 

گرفت.
همچنین سهمیه کاالهای اساسی از جمله 
گوشت بر اساس اعالم وزارت کار و سازمان 
هدفمنــدی برای سرپرســتان خانوارها 

تعریف می شود.
همتی، رییس کل بانــک مرکزی نیز در 
توضیح این مطلب اعالم کرده اســت در 
سیستم رفاهی بانک مرکزی اطالعات همه 
سرپرست های خانوار در استان های تهران 
و البرز به روزرسانی شده است و این افراد 

می توانند با بهره گیری از کارت بانکی و ارائه 
کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای 
خرید گوشت که به عنوان اولین کاال در این 

سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند.
افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت با 
مراجعه به یکی از فروشگاه های مجاز و با 
استفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر 
می توانند سهمیه گوشت خود را دریافت 
کنند. این زیرساخت بانک مرکزی برای 
سایر کاالهای اساســی نیز قابل استفاده 
است و از سامانه های سبد کاال و مانا به طور 

ترکیبی بهره می گیرد.
این سامانه توسط بانک مرکزی آماده شده و 
آزمایش های اولیه آن نیز با موفقیت به پایان 
رســیده اما هنوز در فروشگاه های عرضه 
کننده کاالهای اساسی اجرایی نشده است.

   کاالهای اساسی؛ نقطه تمرکز نظام 
توزیع

 پیش تــر، وقتی روزهای ســخت جنگ 
مشکالتی را برای تامین مایحتاج عمومی 
خانوارها فراهم کرده بود یازده کاال در قالب 
کوپن توزیع می شد اما به تدریج با بهبود 
شــرایط تعداد اقالم به ســه کاال کاهش 
یافت. حاال نیز مقرر است کاالهای اساسی 
با کوپن الکترونیک توزیع شــود. در سال 
جاری نزدیک بــه ۱۴ میلیارد دالر اعتبار 
برای تامین کاالهای اساســی اختصاص 
یافته اســت. این رقم بر پایه دالر ۴۲۰۰ 
تومانی اختصاص می یابد تا با این اقدام، 

دولت مانع از افزایش شدید قیمت کاالهای 
اساسی در بازار شود.

   کوپن الکترونیــک چگونه کار 
می کند؟

طرح کوپن الکترونیک طرحی است که 
اجرای آن از ســوی بانک مرکزی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری 
اســت.  در ســامانه ای که تعریف شده 
است، اطالعات تمام سرپرستان خانوار به 

روزرسانی می شود. شماره ملی سرپرست 
خانوارو کارت های بانکی وی در این سامانه 
بارگذاری می شود و در این راستا فرد می 
تواند با مراجعه به فروشگاه های مجازی که 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
عنوان عامل توزیع کاالهای اساسی اعالم 
می شود، نسبت به دریافت سهمیه خود 
با قیمت تعادلی، البته با کشــیدن کارت 
بانکی اقدام نماید.  این طرح البته در مرحله 
آزمایشی در تهران و البرز با تحویل گوشت 
تنظیم بازاری اجرایی شــده است. به این 

ترتیب وقتی فرد خرید خود را انجام می 
دهد و کارت را می کشد، دیگر نمی تواند 

برای بار دوم این اقدام را انجام دهد.
 هــدف از تعریف این قالب پیشــگیری 
از کوپن فروشی اســت چرا که کوپن به 
صورت فیزیکی موجودیت ندارد و در عین 
حال اطمینان از رســیدن کاال به دست 
مصرف کننــده واقعی یعنی سرپرســت 
خانوار، در این حالت ممکن اســت داللی 
و سوء اســتفاده بر خرید و فروش کاالی 

کوپنی متمرکز شود نه خود کوپن.

کوپنالکترونیکچگونهکارمیکند؟

آغاز شمارش معکوس برای بازگشت کوپن

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

با بهره برداری آزمایشــی از کوپن الکترونیک،حاال شمارش 
معکوس برای بازگشت کوپن به اقتصاد ایران اغاز شده است.

در شرایطی که بیش از هشت سال است کوپن با اقتصاد ایران 
خداحافظی کرده ، همتی از آماده سازی زیرساخت بهره برداری 

از کاال برگ الکترونیک خبر می دهد.
به این ترتیب نوستالژی کوپن باز می گردد، خود کوپن اما نه.

 پیش تر، وقتی 
روزهای سخت 

جنگ مشکالتی را 
برای تامین مایحتاج 

عمومی خانوارها 
فراهم کرده بود یازده 

کاال در قالب کوپن 
توزیع می شد اما به 

تدریج با بهبود شرایط 
تعداد اقالم به سه کاال 

کاهش یافت.
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برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران
 شمارش معکوس برای برگزاری دومین دوره نمایشگاه بین المللی کار ایران)ایران جابکس( آغاز 
شد، نمایشگاهی که با هدف نزدیک کردن کارجویان، کارفرمایان وکاریابی های سراسرکشور از 
دوم تا پنجم اردیبهشــت ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. به 
گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی مرکز کار ایران، دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران با 

حضور ده ها شرکت داخلی و خارجی و همچنین وزارتخانه ها، نهادها و سازمان های دولتی و تعداد 
زیادی از استارت آپ ها برپا خواهد شد.دکتر سعید سمیعی ، رییس مرکز کار ایران با بیان اینکه این 

نمایشگاه با مشــارکت و حمایت ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود، گفت: دومین 
نمایشگاه بین المللی کار ایران )ایران جابکس( در سالن های ضلع غربی نمایشگاه بین المللی برگزار می شود و در 

کنار شرکت های داخلی نمایندگانی از کشورهای آلمان، هلند، ایرلند، مالزی، قزاقستان، ارمنستان، چین و سنگاپور نیز در 
آن حضور خواهند داشت.دبیر برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران با اشاره به اینکه در نمایشگاه سال گذشته از سوی 
سازمان های مختلف بیش از ٢٠٠٠  فرصت شغلی ارائه شد،گفت: امسال پیش بینی می شود این رقم تا ٣٠ درصد افزایش یابد و 

شرکت های مختلف اقدام به جذب نیروهای مورد نظر خود از میان کارجویان مختلف شرکت کننده در نمایشگاه کنند. 
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در اقتصــاد گیگــی، 
مشــاغل انعطاف پذیر 
و موقتی رایج هســتند 
و شــرکت ها به جــای 
کارمنــدان تمام وقت، 
تمایــل بیشــتری بــه 
استخدام پیمان کارها و 
آزادکارهای مستقل دارند. پیش بینی 
می شود تا ســال ٢٠٢٠، پیمانکاران 
مستقل بیش از ۴٠ درصد از نیروی کار 

آمریکا را تشکیل دهند.
اما معنای این آمار و ارقام چیســت؟ 
این ارقام نشــان می دهند که نیاز به 
فریلنسرها روزبه روز در حال افزایش 
اســت. از طرفی با افزایش تقاضا برای 
فریلنســرها، رقابت در این زمینه هم 
افزایش پیدا می کند. صرف نظر ازاینکه 
این نوع کارها به صــورت پاره وقت یا 
پروژه ای باشــد، در آینده ای نزدیک 
رقابت بر سر آن ها افزایش خواهد یافت.

خوشبختانه، یک روش آسان برای باال 
رفتن از منحنی و ایمن سازی جایگاه 
شــغلی آزادکارها وجود دارد و آن هم 
کســب مهارت در یک رشته  پرتقاضا 
و مطمئن اســت. در ادامه پنج شغل 
آزادکاری بــا آیندهی خــوب معرفی 

شده اند.

   ۱. متخصص سئو
دستمزد تقریبی سالیانه )براساس 

سایت گلس دور(: ۶۵ هزار دالر
 SEO صفحــات وب که براســاس

بهینه ســازی شــده اند )مخفــف 
بهینه ســازی موتور جســت وجو(، از 
سرعت بارگذاری باالتر و دسترسی به 
مخاطب های بیشتر برخوردار هستند. 
براساس بررسی Hubspot در سال 
٢٠۱۸، سئو در بسیاری از کسب وکارها 
در اولویت قرار دارد. گذشته از این چه 
کســی به دنبال ترافیک بیشتر و رابط 

کاربری بهبودیافته نیست؟
جــدای از تقاضای موجــود، انعطاف 
موجود در کارهای ســئو هم جذاب 
است؛ برای مثال برای این کار تنها به 
یک اتصال اینترنتی نیاز دارید؛ و بدون 
محدودیت زمانی می توانید یک شغل 

ارزشمند داشته باشید.
بنابراین ســعی کنید بــا ثبت نام در 
دوره های مختلف ســئو در این زمینه 
به تخصص برســید. در ایــن دوره ها 
مفاهیمی مثل بهینه ســازی نسبت 
تبدیــل )conversion rate به 
درصدی از بازدیدکنندگان وب سایت 
گفتــه می شــود کــه به مشــتریان 
تبدیل می شــوند(، اســتراتژی های 
شبکه های اجتماعی برای کسب وکار 
 و بسیاری از مفاهیم دیگر آموزش داده 

می شود.

   ۲. تولید محتوا
دستمزد تقریبی: ۱00 تا ۲۵0 دالر 

در ساعت
با افزایش محبوبیــت بازاریابی محتوا 
و ســبقت گرفتــن آن از تبلیغــات 
سنتی، بسیاری از سازمان ها به دنبال 
اســتخدام کارمندانــی بــرای تولید 
محتوای دیجیتالــی ازجمله بالگ ها، 
مقاله هــا و اینفوگرافیــک هســتند. 
درنتیجه، اگر یک نویســندهی ماهر 
باشید، فرصت خوبی برای کار در این 
زمینه خواهید داشــت. با یادگرفتن 
مفاهیمی مثل اســتراتژی های تولید 
محتوا یا مهارت های خالق نویسندگی 
می توانید در این شــغل بــه مهارت 

برسید.

Front End ۳. توسعه دهندهی   
دستمزد تقریبی سالیانه )براساس 

سایت گلس دور(: ۷8 هزار دالر
توسعه  فرانت اند، یا طراحی ظاهر یک 
وب سایت، یک صنعت روبه رشد است 

که فضای زیادی را برای فعالیت شغلی 
در تمام ســطوح مهارت ایجاد کرده 
اســت. بهترین توســعه دهندگان در 
زبان های فرانت اند مثل جاوا اسکریپت 
مهــارت دارنــد و می توانند مجموعه 

گسترده ای از پروژه ها را کنترل کنند.
با یادگیــری مهارت هایی مثل کاربرد 
زبان های برنامه نویســی در ســاخت 
اپلیکیشن ها و طراحی وب سایت های 
بهینه و زیبا می توانید در این شغل به 

مهارت برسید.

   ۴. طراح گرافیک
دستمزد تقریبی سالیانه )براساس 

سایت گلس دور(: ۴8٬۵00 دالر
یکی از روش های دیگــر درآمدزایی 
ازطریــق آزادکاری، طراحی گرافیک 
برای شــبکه های اجتماعی است که 
طبق پیش بینی ها در سال آینده بیش 
از ۶٠ درصد رشــد خواهد داشت. این 
شغل، صدها روش خالق و فرصت های 
قیمت گذاری انعطاف پذیر را در اختیار 
آزادکارها قرار می دهــد و برای مثال 
می توانند به درآمد ۸٠ دالر در ساعت یا 
حتی بیشتر از آن هم برسند. اگر هنوز 
به مهارت های هنری کافی نرسیده اید، 

می توانید با یادگیــری نرم افزارهایی 
مثل فتوشاپ و ایالستریتور به همراه 
اصول اولیه ی تایپوگرافی، قالب بندی 
و ترکیب بندی در این شغل به مهارت 

برسید.

   ۵. عکاس
دستمزد تقریبی )براساس سایت 

گلس دور( : ساعتی ۲۵ دالر
عکاسی پردرآمد ترین شــغل در این 
فهرست نیســت اما برای افرادی که 
می خواهند رئیس خود باشند، فرصت 
خوبی محسوب می شود. عالوه بر این، 
همیشه در زمینه هایی مثل رسانه، یا 
عکاسی عروســی و رویدادهای دیگر، 
تقاضا برای عکاس زیاد اســت. شــما 
می توانید بــا خودآموزهای ویدئویی، 
مقاله هــای موجــود در اینترنــت، 
کتاب های الکترونیکی، فلش کارت ها 
و بسیاری از روش های مختلف، در این 

شغل به مهارت برسید.

چگونه می توان از طریق آزادکاری به درآمد ثابت رسید؟   

پنج شغل آزادکاری آینده  دار

با افزایش محبوبیت 
بازاریابی محتوا و سبقت 

گرفتن آن از تبلیغات 
سنتی، بسیاری از 
سازمان ها به دنبال 

استخدام کارمندانی 
برای تولید محتوای 

دیجیتالی ازجمله 
بالگ ها، مقاله ها و 

اینفوگرافیک هستند.

با افزایش دسترسی به اینترنت و تقاضای انجام کار به صورت 
آنالین، دورکاری یا آزادکاری بیش ازپیش رونق گرفته و رقابت 

در آن افزایش یافته است.
امروزه بســیاری از مشــاغل به صورت دورکاری هم قابل 
انجام هســتند و کارفرماها تمایل کمتری به اســتخدام 
کارمند تمام وقــت دارند. بیش از یک ســوم کارمندان در 
ایاالت متحده )تقریبا ۵۵ میلیون نفر( در اقتصاد گیگی به 

فعالیت می پردازند.

 
استارت آپ

امــروزه کســب و کارهای کوچک باید 
به دنبال جلب نظرات آنالین بیشتر باشند زیرا اکثر مشتریان قبل از خرید،  

بخش نظرات وبسایت را مطالعه می کنند و بعد تصمیم به خرید می گیرند.

آیا به دنبال جذب نظرات آنالین برای کسب و کار کوچک خود هستید؟ مطمئناً رقابت 
با تجارت های بزرگی که صدها یا حتی هزاران نظر آنالین درباره محصوالت یا خدمات 
خود دارند، امری دشوار خواهد بود. از آنجا که امروزه تقریباً هیچ کس بدون مراجعه به 
بخش نظرات و بررسی آن ها، اقدام به خرید نمی کند، اهمیت نظرات آنالین دوچندان 

می شود.
درواقع طبق نظرسنجی سایت برایت لوکال،  ۸۶ درصد از مشتریان حاضر در نظرسنجی 
گفته بودند که نظرات موجود در کسب و کارهای محلی را مطالعه می کنند. بنابراین 
چنانچه مشتریان به تجارت آنالین شما سر می زنند، اما به خاطر نبود نظرات مثبت،  از 
خرید منصرف می شوند،  چه کاری باید انجام دهید؟ در ادامه برای شما پنج راهکار ارائه 

می کنیم تا به کمک آن ها بتوانید نظرات آنالین بیشتری داشته باشید.

   ۱-یک کمپین ایمیلی راه بیندازید
یکــی از راه هــای جذب نظــرات آنالین بیشــتر برای 
کسب و کارهای کوچک، ایجاد کمپین ایمیلی است. اگر 
لیستی از ایمیل های فعال دراختیار دارید، اولین قدم مهم 
را برداشته اید. مشترکان ایمیلی، بهترین طرفداران شما 
هستند و به همین دلیل چنانچه ایمیلی به آن ها ارسال و 
درخواست کنید که نظر آنالین شان را درباره ی تجارت تان 

مطرح کنند، آن ها این کار را خواهند کرد.
اما اگر هنوز فهرست ایمیل ها را تهیه نکرده اید،  ابتدا در یک 
نرم افزار بازاریابی ایمیل ثبت نــام کرده و با اضافه کردن یک 
پاپ آپ در وبسایت خود، مشتری را برای پیوستن به فهرست 

ایمیلی تان ترغیب کنید.
برای دریافت بیشــترین پاســخ، یک کمپین ایمیلی ارسال 
کنید. به عبارتی با هربار سفارشی که مشتری می دهد، ایمیل 
نظرات آنالین را برای او بفرســتید. به عنوان مثال به ســایت 
Everyday Art اشــاره می کنیم که بعد از هر ســفارش 
مشــتری،  ایمیلی تحت این مضمون برای او ارسال می شود: 
از خرید شما متشکر و خوشحال هســتیم. با ارائه نظرات خود 
و امتیازدهی محصوالت یا خدماتی که خرید کرده اید، مــا را در جریان دیدگاه خود 
قرار دهید. این نظرات به ما درجهت ارتقای کیفیت محصوالت کمک می کند و سایر 
مشتریان نیز می توانند راحت تر تصمیم گیری کنند. برای این منظور کافی است روی 

دکمه ی »نظردهی« کلیک کنید.
بعد از خرید، مشتری هنوز تجربه ی مثبتی در ذهن دارد، پس همان زمان بالفاصله  این 

ایمیل را ارسال کنید تا بیشترین نظرات آنالین را داشته باشید.

   ۲-شخصاً از مشتری درخواست کنید
شخصاً از مشتری درخواست کنید که نظر بدهد. در اینجا منظورمان این نیست که از 
تک تک بازدیدکنندگانی که به وبسایت شما سر می زنند، شخصاً بخواهید نظرات خود را 
درباره  کسب و کارتان بیان کنند؛ چراکه فرایندی زمان بر و خسته کننده خواهد بود. بلکه 
باید مشتری را در بخش های مختلف فروشگاه فیزیکی خود ترغیب کنید تا به صورت 
آنالین نظرات شــان را مطرح کنند. برای این منظور می توانید از روش های مختلفی 

استفاده کنید به عنوان مثال استیکر Yelp را روی پنجره  جلوی فروشگاه قرار دهید، از 
تبلیغات ایستاده استفاده کنید، پیام هایی در انتهای فیش خرید قرار دهید یا مشتری را 

با پیامی روی کارت های ویزیت ترغیب کنید.
مشتریان همیشگی شما ممکن است قبل از حضور در فروشگاه فیزیکی شما،  نظرات 
آنالین را بررسی نکرده باشند،  به همین دلیل با تبلیغات آفالینی که برای جذب نظرات 
مشتریان انجام می دهید،  می توانید به همه مشتریان قدیمی و جدید خود دسترسی 

داشته باشید.

   ۳-به همه نظرات آنالین پاسخ دهید
وقتی از مشتریان می خواهید که نظرات شان را به صورت آنالین مطرح کنند، امکان 
ارائه ی نظرات منفی را نیز به وجود آورده اید که ایرادی ندارد. فقط یادتان باشد در کمال 
خونسردی و مؤدبانه به همه نظرات پاسخ دهید و تالش تان را به کار ببندید تا همه نظرات 
منفی را به یک تجربه ی مثبت تبدیل کنید. درضمن عالوه بر پاسخ به نظرات منفی، 
جوابگوی نظرات مثبت نیز باشید. پاسخ دادن به همه ی نظرات آنالین، به مشتریان 

آینده نشان می دهد که شما در ارتباطات آنالین خود فعال هستید.
درواقع براساس مطالعه ای که در هاروارد بیزینس ریویو انجام شده است، پاسخ به نظرات 
مشتریان منجر به امتیازبندی بهتر می شود. پژوهشــگران در بررسی خود دریافتند 
کاربرانی که پاسخ های مدیریتی را می بینند، به عنوان مثال کاربرانی که پاسخ های شما 
را به نظرات منفی کاربران دیگر مشاهده می کنند در مقایسه با نظرات منفی که هیچ 

پاسخی به آن ها داده نشده است، امتیازدهی ستاره ای باالتری را انتخاب می کنند.
همین موضوع بــرای نظرات مثبت نیز صــدق می کند. عالوه براین، مشــتریانی که 
پاسخ های مدیریتی را مطالعه می کنند، احتمال بسیار کمتری وجود دارد که نظرات 

منفی غیرمنصفانه یا بی اهمیت بنویسند.

   ۴-نظرات مثبت را با دیگران به اشتراک بگذارید
یکی دیگر از روش های جذب نظرات آنالین بیشــتر، اشتراک نظرات مثبت کاربران 
است. زمانی که سایر کاربران ببینند که مردم نظرات خیلی خوبی برای کسب و کار شما 
نوشته اند،  آن ها نیز برای گذاشتن نظر خود ترغیب می شوند. درواقع مردم با مشاهده ی 
رفتار دیگران سعی می کنند کار درست را تشــخیص دهند و نظردهی آنالین، اثبات 
اجتماعی این موضوع است. این روش نه تنها به افزایش نظرات آنالین می انجامد، بلکه 

به تبلیغ تجارت تان و جذب مشتری بیشتر کمک می کند.

entrepreneur :منبع
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
جدای از تقاضای موجود، 

انعطاف موجود در کارهای 
سئو هم جذاب است؛ برای 

مثال برای این کار تنها به 
یک اتصال اینترنتی نیاز 

دارید؛ و بدون محدودیت 
زمانی می توانید یک شغل 

ارزشمند داشته باشید.

نوپانا
گـــزارش

کسب و کارهای کوچک چطور می توانند نظرات آنالین بیشتری داشته باشند؟

تا ۲8 فروردین؛
برگزاری دومین 
سمینار تجاری 
سازی اختراعات

دومیــن ســمینار تجاری 
ســازی اختراعــات بــرای 
دانشگاه ها، پارک های علم و 
فناوری و استارت آپ ها آغاز 

به کار کرد.
دومین سمینار تجاری سازی 
اختراعات برای دانشگاه ها، 
پارک های علــم و فناوری و 
اســتارت آپ ها با همکاری 
موسســه فــدرال مالکیت 
معنــوی ســوئیس و مرکز 
مالکیــت معنوی ســازمان 
ثبت اســناد و امالک کشور 
و مشــارکت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری 

آغاز به کار کرد.
این ســمینار به مــدت پنج 
روز با حضور ســخنرانان و 
کارشناسانی از دانشگاه علوم 
کاربردی زوریخ، پژوهشکده 
یونیتک ژنو و موسسه فدرال 
مالکیت معنوی ســوئیس و 
شــرکت کنندگانی از مرکز 
مالکیت معنوی سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور، معاونت 
علمــی فنــاوری ریاســت 
جمهوری، گمــرک، وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
دفتر مالکیت صنعتی وزارت 
صمــت، مرکز ملــی فرش 
ایران، اســاتید، دانشجویان 
و محققان پارک های علم و 
فناوری از ٢۴ تا ٢۸ فروردین 

در تهران برگزار می شود.
بــرای  تجــاری ســازی 
تاثیــرات  و  دانشــگاه ها 
اجتماعــی، اقتصــادی و 
مالــی آن، تجاری ســازی 
بــرای اســتارت آپ هــا، 
اکوسیستم های کار آفرینی 
و انتقال فناوری و ماموریت 
دانشگاه ها از جمله مباحثی 
است که در این سمینار مورد 
بحث و بررسی قرار می گیرد.

در ادامــه ایــن ســمینار 
همچنیــن هیئــت ارزیابی 
منظــور  بــه  سوئیســی 
حوزه هــای  نیازســنجی 
همکاری و تهیه پیش نویس 
تفاهم نامه همکاری با مرکز 
مالکیــت معنوی ایــران، از 
بخش های مختلــف مرکز 
مالکیت معنوی، مرکز ملی 
فرش، معاون علمی فناوری 
ریاســت جمهوری، گمرک، 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی، پــارک فناوری 
پردیس، دادگستری تهران و 
دفتر مالکیت صنعتی وزارت 

صمت بازدید خواهند کرد.
ایــن ســمینار در ادامــه 
سمیناری با همین موضوع 
است که در ســال گذشته و 
با همکاری مرکــز مالکیت 
معنوی سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور، دانشکده 
طب سنتی و حضور اساتید 
و کارشناســانی از کشــور 

سوئیس برگزار شد.

مهر
گــزارش
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