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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,411,0003,441,000قدیم

سکه طرح 
3,836,0003,786,000جدید

1,771,0001,771,000نیم سکه

906,000917,000ربع سکه

493,000493,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,265,0001,257,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18292,030290,180 عیار

یک گرم طالی 
19308,220306,270 عیار

یک گرم طالی 
24389,370386,910 عیار ادامه در صفحه 

گزارشی از اقدام جدید بانک مرکزی؛

یوآن جایگزین دالر!  
 یوآن چین یکشــنبه ،جای دالر را در سامانه 
نظارت ارز )ســنا( گرفت؛ این سامانه میانگین 
معامالت ارز را توســط صرافی های مجاز کل 
کشور نشان می دهد. هرچند با مصوبه فروردین 
ماه امسال دولت برای تغییر ارز گزارشگری از 
دالر به یورو، عبور از این ارز دور از انتظار نبود اما 
پس از فراز و نشیب هایی که بازار ارز در چهار ماه 
اخیر تجربه کرده بود، این کار به سرعت انجام 
شد. تا عصر یکشنبه نرخ دالر در سامانه سنا بین 
هشت هزار و 800 تومان تا 10 هزار 600 تومان 
در نوسان بود و بررسی تغییرات نرخ فروش این 
 ارز در روزهای اخیر در این ســامانه نیز نشان 
می داد برخالف رویه بین المللی که بهای دالر 
کمتر از یورو اســت، در اغلب موارد نرخ فروش 

دالر بیش از یورو بود. ...

هر عیب که هست ...
امروز عرفه است یکی از روزهای 
ویژه برای مســلمانان. اگر چه 
امروز عید نامیده نشده است اما 
از احادیث نقل شــده بر می آید 
که این روز در نزد خداوند متعال 
و بندگان برگزیــده اش یک روز 
خاص محسوب می شود. حضرت 
امام زین العابدین علیه السالم در 
روز عرفه صدای ســائلی را که از 
مردم کمک می نمود شــنید، و 
به او فرمود: وای بــر تو آیا از غیر 
خدا ســوال می کنی در این روز 
و حال آن که امید می رود در این 
روز برای بچه های در شــکم که 
فضل خدا شامل آنها شود و سعید 

گردند ...
امروز بســیاری از مســلمانان 
 عزیز کشــورمان به دعا مشغول 
می شوند و از خدا طلب مغفرت 
می کنند.اما آیا تمامی گناهان 
ما بخشیده می شود؟ پیامبر اکرم 
)ص( در آخرین حج خود در این 
روز مردم را به دورهم جمع کردند 
و فرمودند: ..... من به شما توصیه 
می کنم هرکس امانتی نزد اوست 
باید به صاحبش برگرداند. هان 
ای مردم بدانید ربا در آیین اسالم 

اکیدا حرام است. ...

کوثر بابایی
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 
      با توجه به اینکه ما در کتفاند چاپ کتاب را به صورت PoD )چاپ بر مبنای تقاضا( خواهیم داشت پس تا کتابی به فروش نرسد، چاپ نخواهد شد 

و در نتیجه با روش ما هیچ درخت اضافه ای قطع نخواهد شد.
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کتفاند»جمهوری کتاب«؛

ایده ای نو، برای جلوگیری از قطع درختان

ساندرو استپ وی یا پژو 207i ؟   

دوئل فرانسوی ها!
امروز اگر قصد خرید خودرویی در بــازه قیمتی 90 تا 100 
میلیون تومان را داشته باشــید، دو گزینه جذاب 
 به اســم پــژو 207i اتوماتیک و رنو ســاندرو

 اســتپ وی اتوماتیک در مقابل شما قرار دارد. 
البته باید به این نکته اشــاره کنیم که نوسان 
قیمت زیادی برای ایــن خودروها وجود دارد و 
ممکن است در هر روز با قیمت جدیدی روبه رو 
شوید. در این نوشتار به بررسی و مقایسه این دو خودرو ...
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان: 

بخش خصوصی 355 پروژه 
نیمه تمام را کامل می کند

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: 
جشنواره شهید رجایی 4 شهریور ماه همزمان با روز کارمند 

برگزار و از 17 ارگان تقدیر می شود.

نعمت اله اکبری صبح دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در 
رابطه با جشنواره شــهید رجایی اظهار کرد: بیست و یکمین دوره 
جشــنواره شــهید رجایی همزمان با هفته دولت در سطح استان 

اصفهان برگزار می شود.
وی با بیان این که این جشنواره در کشور 13 و در اصفهان 20 سال 
سابقه دارد، افزود: جشنواره شــهید رجایی یکشنبه 4 شهریور ماه 
همزمان با روز کارمند از ساعت 16 در تاالر شریعتی دانشگاه اصفهان 
برگزار و از ادارات برتر و کارمندان منتخب تقدیر می شود؛ سال های 
قبل این جشنواره تا ماه های پایانی سال به تعویق می افتاد اما اصرار 

داریم در هفته دولت و روز کارمند این مراسم برپا شود.
به گفته رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان 
دســتگاه های اجرایی در جشــنواره شــهید رجایی بــه 5 گروه 
»شــرکت ها، بیمه ها و بانک ها«، »عمومی، اجتماعی و قضایی«، 
»علمی فرهنگی آموزشــی«، »حمایتی، ســلمت و بهداشت« و 
»زیربنایی و تولیدی« تقســیم شــده اند و از هر گروه یک دستگاه 

انتخاب می شود.

   72 دستگاه دولتی در جشنواره شهید رجایی به رقابت می پردازند
وی با بیان این که مجموعا 72 دستگاه حضور دارند و از 17 ارگان 
تقدیر می شوند،  عنوان کرد: در هر گروه یک اداره که بیشترین امتیاز 
را کسب کند انتخاب می شود، همچنین دستگاه هایی که در بخش 
عمومی و اختصاصی باالترین امتیاز را داشــته باشند و 2 دستگاه 
هم که بیشــترین تغییر مثبت را در شاخص هایشان داشته باشند 

تقدیر می شود.
اکبری با بیان این که شــاخص ها در دو بخش اختصاص و عمومی 
تدوین شــده که هر کدام 1000 امتیاز دارنــد، گفت: 8 محوری 
که در شــاخص های عمومی در نظر گرفته شدند شامل شفافیت، 
حقوق شهروندی، بهبود فضای کســب و کار، مسؤولیت پذیری و 

پاسخگویی، سالمت اداری و دولت الکترونیک است.
وی جشنواره شهید رجایی امسال را متفاوت از سال های قبل دانست 
و توضیح داد: سال های گذشــته ارزیابی جشنواره در مرکز استان 
انجام می شد و شهرستان ها مغفول می ماند،  از سال گذشته پیشنهاد 

دادیم که شهرستان ها هم در ارزیابی وارد شوند.

   گزارش دستگاه هایی که کمترین امتیاز را کسب کنند به استاندار 
داده می شود

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان تصریح کرد: 
به این نتیجه رسیدیم که عالوه بر شهرستانی کردن جشنواره برای 
ارزیابی دقیق تر به سراغ خود مردم برویم و با ارائه پرسشنامه های 
دقیق به ارباب رجوع، اطالعات به دست آمده را در ارزیابی دخیل 

کردیم.
وی یادآور شد: با توجه به ارزیابی هایی که صورت می گیرد،می دانیم 
5 دستگاهی که بیشتری و کمترین رضایت از آن ها وجود دارد کدام 
هستند؛  جشنواره که به پایان رسید با ادارات برای بهبود شاخص ها 
وارد گفت وگو می شــویم و نتیجه آن به مدیر ارشد استان گزارش 

می شود.
اکبری در رابطه با نحوه ارزیابی اضافــه کرد: در دولت الکترونیک، 
میزان خدماتی که یک دستگاه در دفاتر پیشخوان و یا در سامانه های 
اینترنتی ارائه می کند بررســی می شــود، این اطالعات را خود آن 
دستگاه وارد سامانه ما می کنند این اطالعات مورد بررسی کارشناس 
قرار گرفته و سپس ارزیابی اعالم می شــود و امکان اعتراض وجود 

دارد.

گــــزارش

استارت آپ

هر عیب که هست ...
ادامه از صفحه یک:

... از پیروی شیطان بپرهیزید. هر 
مسلمانی با مســلمان دیگر برادر 
است و مسلمانان جهان با یکدیگر 
برادرند و چیزی از اموال مسلمانان 
بر مسلمان دیگری حالل نیست 
مگر این که به طیب خاطر به دست 
آورده باشد. از سخنان پیامبر)ص( 
چنین بر می آید کــه تنها با دعا 
کردن نمی توان بــار گناهانمان 
را کم کنیم باید در عمل نیز توبه 
کنیم واال فایده ایــن همه گریه 
به درگاه خدا چیســت؟ توبه ای 
که در درون انسان تحولی ایجاد 
نکند فایده ای نخواهد داشــت و 
نتیجه اش این می شود که بعد از 
تمام شدن دعای عرفه برای اینکه 
زودتر به خانه برگردیم مسیر یک 
طرفه ای را به اشــتباه می رویم 
و راه بندی ایجاد مــی کنیم که 
 بیا و ببینم.!  بعــد هم با بقیه دعوا 
می کنیم و با برتر دانســتن خود 
به دلیل اینکه ما از دعا برگشــته 
ایم حق را به خود می دهیم. یک 
نفرمان هم کــه چنین برخوردی 
داشته باشد وجه بقیه مومنین را 
در اذهان عمومی خصوصا نســل 
جوان خراب می کند. نسل جوانی 
که متاســفانه به قــدری تغذیه 
نادرست روحی شده است که فقط 
منتظر دیدن چنین صحنه هایی 
از یک به اصطالح متدین است تا 

دین را ببوسد و بگذارد کنار.
وقتی پیامبر فرمــوده اند امانتی 
اگر از مردم در دست شماست به 
صاحبانش بر گردانید یعنی اینکه 
اگر می خواهید بخشــیده شوید 
نباید حق الناسی گردن شما باشد.

آیا به راســتی تمامی ما که امروز 
دعای عرفه را می خوانیم حق بقیه 

را ادا کرده ایم؟
حــق همســایه، همــکار ، زیر 
دستانمان، دوســتانمان و.... اگر 
چنین بود که با این سیل عظیمی 
که امروز بــه دعا مــی روند باید 
ایران گلســتان می شد.باید هیچ 
اختالسی نمی شد! باید هیچ پولی 
نــزول داده نمی شــد! باید هیچ 

احتکاری نمی شد و باید ...
امــا امــروز یعنی 21 آگوســت 
در تقویــم جهان به عنــوان روز 
جهانی مســاجد نیز نام گذاری 
شده  اســت. تقارن این روز با روز 
عرفه جالب و تامل برانگیز است. 
چنین نامگذاری باعث می شــود 
 هر سال در چنین مناسبتی نگاه 
ویژه تری به مساجد به عنوان یکی 
ازداشته های بزرگترین دین الهی 

داشته باشیم. 
مســلما جوانی که از مسجد دور 
شــود بیش از دیگران مســتعد 
ناهنجــاری اســت. ایــن مکان 
مقدس، محلی بــرای اجتماع و 
اتحاد مســلمانان است. پتانسیل 
بزرگی اســت برای همبستگی و 
همدلی بیشتر و همچنین انتقال 
تجربیات بــه جــوان ترها. پس 
امروز که در مســاجد جمعیم و با 
خدای خود خلوت کرده ایم بهتر 
است کمی هم به فکر همبستگی 

جوانان با مساجد باشیم. 
اگر همه ما مسلمان واقعی باشیم 
حتما جوان امروزی شیفته دین 
اسالم خواهد شد . اینکه جوانان 
 ما از مســاجد دوری مــی کنند 
ریشه اش در مسلمانی ماست نه 

در دین اسالم
چه زیبا گفته اســت ابو ســعید 

ابوالخیر:
جمعیت کفر از پریشاني ماست

آبادي بتخانه زویراني ماست
اسالم به ذات خود ندارد عیبي

هرعیب که هســت از مسلماني 
ماست

سیب گالب از 6 هزار تومان گذشت
نوسانات نرخ ارز حتی در بازار میوه های داخلی نیز اثرگذار بوده و باعث شده تا در بازار اصفهان 

قیمت ها نسبت به سال قبل تفاوت فاحشی را تجربه کنند.
بازار میوه و تره بار از ابتدای سال جاری رفته رفته با نوسانات قیمت همراه شد و هربار به دالیل 

مختلف، افزایش قیمت در این بخش مشاهده شد.
با اعتصاب کامیون داران در مرحله اول رشد قیمت ها در بازار میوه و تره بار رقم زده شد و بعد از 

رفع این معضل نیز علی رغم انتظار بازگشــت قیمت ها، کاهش محسوسی در بهای میوه و تره بار 
مشاهده نشد.

تاثیر نوسانات ارز نیز در قیمت های این بازار به شکل افزایش قیمت محصوالت نمود پیدا کرد و رشد قیمت ها 
در تمام بخش های بازار میوه و تره بار، در مرحله بعدی شوک قیمتی دیده شد.

در این میان تاثیر افزایش قیمت بخش میوه و تره بار نسبت به بخش سبزی و صیفی جات پررنگ تر دیده شد و تغییرات قیمتی 
محصوالت این بخش نسبت به دوره مشابه سال گذشته محسوس تر ظاهر شد. تغییرات قیمت محصوالت بر اساس کیفیت 

و ماندگاری آن ها تعیین می شود. 

برق مطمئن و پایدار تامین می کنیم 
مدیر امور دیسپاچینگ معاونت بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق اصفهان گفت: همانطور که 
مردم توقع برق مطمئن و بدون قطعی دارند مسئولین نیز در مقابل توقع فروش و درآمد بیشتر دارند.

محمد نیازی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید اصحاب رســانه از مرکز دیسپاچینگ اظهار کرد: این 
مجموعه در چهار بخش دیسپاچینگ و فوریت های برق، مجموعه ایمنی و کنترل ضایعات، بخش 
 دفتر فنی و اتوماسیون فعالیت می کند. وی ادامه داد: مرکز دیسپاچینگ و فوریت های برق بخش های

 مختلفی دارد که کار رصد را انجام می دهد و شــاخص های قابل اطمینان شــبکه از دســتاوردهای 
 این  واحد اســت.  مدیر امور دیســپاچینگ شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان ادامه داد: شــهروندان 

می توانند با شــماره 121 تماس بگیرند تا از طریق تلفنی عیوب برق تشخیص داده شــده و توسط نرم افزار ناب 
 )نرم افزار اتوماسیون برق( درخواست آنها ثبت و در صورت نیاز نیرو به منطقه اعزام شود. وی اظهار کرد: ما در سطوح ولتاژ

  بخش های مختلفی از جمله تولید برق داریم و بعد از تولید برق، تبدیل ولتاژ به ولتاژهای باالتر بر عهده ماســت اما قســمت های
 تولید و انتقال توسط شرکت های برق منطقه ای انجام می شود. نیازی در ادامه گفت: مشترکان از ما انتظار دارند که برق مطمئن و 
پایدار داشته باشند، در مقابل ذی نفعان برق نیز انتظار دارند با تامین برق مطمئن فروش برق بیشتر و درآمد بیشتری داشته باشند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

بازار سالمت در قالب یک استارت آپ در اصفهان شکل می گیرد

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: در قالب یک اســتارت آپ در اصفهان، بازار سالمت در جهت 

ساماندهی کارآفرینی سالمت شکل می گیرد.

کیانوش جهانپور اظهار داشت: در سال های اخیر شاهد رویکرد استارت 
آپ ها و کسب و کارهای نوپا هستیم که در این راستا شاهد شکل گیری 
بازار سالمت بر پایه کسب و کارهای نوپای برگرفته از ایده های سالمت 

محور هستیم.
وی با بیان اینکه استارت آپ ها جریان های حیاتی در اقتصاد و نوآوری در 
سراسر جهان هستند، بیان داشت: در قالب یک کمپ تابستانی کارآفرینی 
سالمت، افراد ایده های سالمت خود را ارائه می دهند و پس از آن ایده ها 
مورد بررسی و ارزیابی و آن ایده های که قابلیت تبدیل شدن به یک کسب 

و کار را داشته باشد، انتخاب می شود.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان تصریح کرد: کمپ تابستانی 
کارآفرینی ســالمت مدلین یک رویداد چهار روزه اســت کــه از 13 تا 16 
شهریورماه از سوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و با همکاری بنیاد ملی 

نخبگان استان برگزار می شود.

وی ادامه داد: داوطلبان می توانند با ثبت نام در سایت بنیاد ملی نخبگان در این 
استارت آپ های سالمت محور شرکت کنند.

جهانپور اعالم کرد: شــاید در این کمپ کار آفرینی سالمت افرادی هم حضور 
یابند که ایده نداشته باشند اما می توانند با دیگر افراد در قالب یک تیم مشارکت 
 کنند یا اینکه ایده آنها نســبت به ســایر ایده های دیگران مغلوب شده است و 

می توانند از راه مشارکت ادامه راه بدهند.
وی ادامه داد: بازار سالمت، از جمله بازارهای پذیرا نسبت به کسب و کارهای نوپا 
است و استارت آپ ها با اندکی نوآوری می توانند عالوه بر رفع نیازهای گسترده 

جامعه به رشد مناسبی در این بازار دست پیدا کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در مرحله بعد تیم ها، ایده را در 
چرخه ساخت، سنجش و یادگیری قرار می دهند و براساس آنچه از مشتریان 
واقعی می آموزند، ایده خود را به یک کســب و کار تبدیــل می کنند و در روز 
 چهارم، همه گروه ها کســب و کار خود را مقابل داوران و سرمایه گذاران ارایه

 می دهند و از گروه برتر نیز تقدیر می شود.

وی ادامــه مــی دهد: 
کتفانــد تامیــن کلیه 
هزینه کتاب شــامل: 
تولید و انتشــار آن از 
طریــق پیــش فروش 
نسخه کتاب را ممکن 

می سازد.
اژه ای درباره تامین مالی تولید کتاب 
نیز می گوید: نویسندگان، مترجمین، 
شــعرا و ... )تولید کننــدگان محتوا( 
برای انتشار کتاب خود نیاز به سرمایه 
گذاری و تامین مالی از سوی ناشرین 
دارند و عمــال تصمیم گیــری برای 
انتشار و چاپ هر محتوایی در انحصار 

ناشران قرار دارد.
بنیانگذارجمهــوری کتاب همچنین 
یــادآور می شــود: از آنجــا که عمال 
محتوای مولفین جوان و یا غیر مشهور 
شانسی برای خوانده شــدن ندارد و 
در این حالت این مدیران انتشــارات 
هســتند که تصمیم مــی گیرند که 
چه کتابی یا محتوایی منتشــر شود 
و برای مردم تصمیم مــی گیرند که 
چه کتابی را بخوانند، نیز در هر حالت 
تولیدکنندگان محتــوا باید مالکیت 
آثار خود را در ازای درصدی بســیار 
اندک از فــروش به ناشــران منتقل 
نمایند. بنابراین ما به کمک این سامانه 
تامین مالی جمعی)کتفاند(،جمهوری 
book republic( را  کتــاب)
تشــکیل داده ایم تا این مردم باشند 
که انتخاب کنند کدام کتاب منتشــر 
شــود و هزینه های تولید کتاب را از 
طریق پیش فروش نسخ کتاب تامین 

می کنیم.
وی ادامه می دهد: هر چند این سامانه 
می تواند در خدمت ناشران سنتی نیز 
جهت پیش فروش کتاب های آنها قرار 
گیرد. همچنین با توجه به اینکه ما در 
 PoD کتفاند چاپ کتاب را به صورت
)چاپ بر مبنای تقاضا( خواهیم داشت 
پس تا کتابی به فروش نرســد، چاپ 

نخواهد شد و در نتیجه با روش ما هیچ 
درخت اضافه ای قطع نخواهد شد.

مریم اژه ای دربــاره تاریخچه و ایده 
شکل گیری کتفاند توضیح می دهد: 
اولین بار به این ایده رسیدیم که جهت 
کاهش هزینه ها و تامین مالی تولید 
کتاب بتوانیم به راهکارهای جدیدی 
 PoD برســیم در ابتدا با تمرکــز به
تولید بــر مبنای تقاضــا، هزینه های 
تولید کتاب را به شدت کاهش دادیم 
ســپس برای تامین مالــی آن به فکر 
 Crowd(پیش فروش نســخ کتاب
funding( رســیدیم. در واقــع ما 
 تصمیم گیــری را به هــوش جمعی 

می سپاریم.
وی می گوید: تولید کنندگان محتوا 
می توانند به کتاب یا ایده خود به دید 

یک ایده اســتارتاپی نــگاه کرده و به 
کمک این ســامانه اعتبار سنجی به 
مشتری و بازار دست یابند و در صورت 
موفقیت و تایید هزینه تولید آن را نیز 

به دست آورند.
اژه ای خاطرنشان می کند: جایگزین 
دیگر مشاوران یا واسطه هایی هستند 
که محتوای آماده را در نزد انتشارات 
سنتی بازاریابی و یا توصیه می نمایند.
بنیانگــذار کتفاند در باره اســتارتاپ 
کتســاز نیــز توضیح می دهــد: این 
اســتارتاپ پلتفــرم تولیــد کتاب و 
هرگونــه محتوای فایل قابل انتشــار 
اســت. مبنــای کار کتســاز مبتنی 
بر تکنولوژی های جدیــد و نوآورانه 
اســت و امکانات الزم را جهت انتشار 
شخصی را میسر می سازد. همچنین 

کتســاز مبتنــی بــر نــوآوری های 
 self( براندازی مانند نشــر شخصی
publishing(و تولیــد برمبنــای 
تقاضــا )ondemand( و چــاپ 
 ondemand( برمبنــای تقاضــا
printing( شــکل گرفته است. نیز 
کتساز تکنولوژی های جدیدی را در 
اختیار جامعه قــرار داده که بتوانند 
با حداقل هزینــه و در کمترین زمان 
کتاب و یا... را منتشــر کنند و انحصار 
نشر را از دست ناشــران سنتی خارج 

نماید.
وی در ایــن باره نیز اعــالم می کند: 
نویســندگان، ناشــران، مترجمان، 
شاعران، اساتید داشنگاه و ... مشتریان 

کتساز هستند.
 اژه ای به این موضوع هم اشــاره می کند

 که: کتســاز به آنها کمک مــی کند تا 
مالکیت محتــوای در اختیــار صاحب 
اثــر بمانــد و در ســود و در درآمد بلند 
مدت آثار خود شــریک باشــند.عالوه 
 بر این کتســاز بــه ناشــران نیز کمک

 می کند تا هزینه های خــود را کاهش 
دهند و ســازمان خود را کوچک نمایند.

همه این ها با استفاده در تکنولوژی های 
نوین میسر گردیده است.

مریــم اژه ای بنیانگــذار جمهوری 
کتاب در پایان یادآور می شود: کتساز 
دوســتدار محیط زیســت است و بر 
مبنای تکنولوژی چاپ بر مبنای تقاضا 
فقط به میزان تقاضــا و فروش کتاب، 
تولید و چاپ می شود و عمال از قطع 
درختان بی دلیل جلوگیری می شود.

کتفاند»جمهوری کتاب«؛

ایده ای نو، برای جلوگیری از قطع درختان

اولین بار به این ایده 
رسیدیم که جهت 
کاهش هزینه ها و 

تامین مالی تولید کتاب 
بتوانیم به راهکارهای 

جدیدی برسیم در ابتدا 
با تمرکز به PoD تولید 

بر مبنای تقاضا 
هزینه های تولید کتاب 

را به شدت کاهش 
دادیم سپس برای 

تامین مالی آن به فکر 
پیش فروش نسخ 

کتاب
 Crowd(

funding( رسیدیم. 
در واقع ما تصمیم 
گیری را به هوش 

 جمعی 
می سپاریم.

»جمهوری کتاب«، یک سامانه تامین مالی جمعی کتاب 
است که به دست نخبگان جوان کشــورمان ساخته و 

طراحی شده است.
مریم اژه ای بنیان گذار استارتاپ کتفاند درباره کتفاند 
توضیح می دهد: در این سامانه تصمیم انتشار آثار شما 
بجای ناشران سنتی به تصمیم مردم و مخاطبان سپرده 
می شود. کتفاند با کمک کتســاز )Ketsaz.com( هزینه 
تولید کتاب شما را به حداقل می رساند و با سپردن تولید، 
فروش و توزیع به این سامانه؛ مستقل از انتشارات سنتی 
که مالکیت اثر را از شما گرفته و بخش کوچکی از درآمد 
آن را به شما می دهد عمال مالکیت حقوق مادی و معنوی 

اثر خود را خواهید داشت.

      با توجه به اینکه ما در کتفاند چاپ کتاب را به صورت PoD )چاپ بر مبنای تقاضا( خواهیم داشت پس تا کتابی به فروش نرسد، چاپ نخواهد شد و در نتیجه با روش ما هیچ 
درخت اضافه ای قطع نخواهد شد.

،،

 کتساز به آنها کمک می کند تا
 مالکیت محتوی در اختیار صاحب اثر 

بماند و در سود و در درآمد بلند مدت آثار 
خود شریک باشند.عالوه بر این کتساز 

به ناشران نیز کمک می کند تا 
هزینه های خود را کاهش دهند و 

سازمان خود را کوچک نمایند.همه
 این ها با استفاده در تکنولوژی های نوین 

میسر گردیده است.

دریا وفایی
تیتــر یــک
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توسعه مراکز توانبخشی دولتی در دستور کار علوم پزشکی اصفهان 
مسئول بخش توانبخشی مرکز جامع توانبخشی و پزشکی صدیقه طاهره گفت:  در حال حاضر تنها یک 

مرکز توانبخشی دولتی داریم و بدنبال توسعه این مراکز در سطح استان اصفهان هستیم.
نازلی انصاری اظهار داشت: مرکز جامع توانبخشی و پزشکی صدیقه طاهره )س( روزانه به طور میانگین 
پذیرای بین ۴۰ تا ۵۰ نفر است و امروز ارائه خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی تنها منحصر به افراد  میانسال 

و سالمند نیست و به خاطر مدرن شــدن زندگی ها و ســبک زندگی افراد جوان نیز بسیاری از خدمات 
فیزیوتراپی را دریافت می کنند.

وی بیان داشت: مرکز جامع توانبخشی و پزشکی صدیقه طاهره )س( زیر نظر دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان فعالیت می کند که شامل بخش های فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کار درمانی، درمانگاه های تخصصی و 

فوق تخصصی، ارتوپدی مغز و اعصاب، ارتوپدی و فیزیوتراپی مغز و اعصاب پیشرفته، همچنین فیزیوتراپی اختالالت کف لگن 
و ارتوپدی فنی است.

مسئول بخش توانبخشی مرکز جامع توانبخشی و پزشکی صدیقه طاهره)س( ادامه داد: این مرکز همه روزه از صبح تا ساعت یک تا دو 
بعدازظهر پذیرای بیماران است. 

بازارچه مشاغل خانگی در شهرضا ایجاد می شود
فرماندار شــهرضا گفت: بازارچه مشاغل خانگی با همکاری شــهرداری در هفته دولت در شهرضا 
ایجاد می شود. علی اصغر رفیعی نژاد با تاکید بر ایجاد بازاچه مشاغل خانگی در شهرستان شهرضا، 
اظهارداشت: با توجه به وجود انواع مشاغل خانگی فراوان و گسترده در سطح شهرستان شهرضا، 

ایجاد یک بازارچه دایمی برای عرضه محصوالت مشاغل خانگی ضروری است.
وی با بیان اینکه در شهرضا واحدهای خوبی در بخش مشاغل خانگی داریم که نمونه آن دمنوش های 

گیاهی است که توانسته مشتری را به خود جذب کند، افزود: افراد بسیار زیادی در موضوع مشاغل خانگی 
آموزش دیده و تسهیالت دریافت کرده اند اما در بخش عرضه آن به بازار و کسب درآمد و سود با مشکل مواجه 

هستند. فرماندار شهرضا با بیان اینکه بازارچه مشاغل خانگی با همکاری شهرداری در هفته دولت ایجاد می شود، 
گفت: برخی برای فروش محصوالت خانگی خود ناچار به عرضه آنها در استان هستند و برخی دیگر به مغازه های سطح شهر برای 
فروش محصوالت خود، مراجعه می کنند.وی با اشاره به اعتبار 1۴ میلیارد ریالی مشاغل خانگی در شهرضا، بیان کرد: از این مبلغ 3۵ 
میلیارد ریال به بانک ها معرفی شده است که 73 نفر به صورت مستقل با اعتبار 3۵ میلیارد ریال و 17 نفر در بخش طرح های پشتیبان 

با اعتبار 1۰ میلیارد ریال به بانک معرفی شدند و تاکنون ۴2 درصد از این اعتبارات محقق شده است.

برخی فعــاالن ارزی، این 
اختالف قیمت بین دالر 
و یورو در ســامانه ســنا 
را تقاضای بیشــتر برای 
اســکناس دالر در بــازار 
داخلی ارز می دانستند و 
بر این باور بودند هرچند 
سهم یورو در مبادالت تجاری و سبد ارزی 
کشور بیشتر است و در سامانه نیما که ارز 
خارجی عرضه می شود، یورو دست باالتر 
را دارد، اما در بازار داخلی خریداران برای 

خرید دالر راغب ترند.
بانک مرکزی تامین 23 مورد تقاضای ارز 
خدماتی همچون ارز مسافری، دانشجویی، 
 درمــان و شــرکت در آزمــون هــای
 بین المللی را به صرافی های مجاز سراسر 
کشور محول کرده اســت و این گروه از 

متقاضیان نیز خواهــان ارزهای جهانروا 
برای انجام امور خود هستند.

شــاید بتوان این اقدام بانــک مرکزی را 
حرکت به سمت حذف دالر از نظام تجاری 
و ارزی کشور تعبیر کرد اما پیگیری های 
ایرنا از سامانه نیما که در حقیقت بازار ارز 
خارجی است، نشــان می دهد همچنان 
دالر آمریکا در این سامانه خرید و فروش 

می شود و هنوز حذف نشده است.
در همین رابطه یکی از صرافی ها توضیح 
داد: گرچه اعالم نرخ دالر آمریکا از سامانه 
سنا برداشته شده اما مبادله آن در صرافی ها 

وجود دارد و هنوز حذف نشده است.
وی که نخواست نامش ذکر شود، اظهار 
داشت: از آنجا که تقاضا برای دالر آمریکا 
در بازار زیاد اســت، متقاضیانی که طبق 
دســتورالعمل بانک مرکزی بــرای ارز 
مسافرتی، دانشــجویی و یا نظایر آن ارز 
خارجی می خواهند، برای خرید دالر در 
ســاعات آغازین فعالیت صرافی ها باید 
مراجعــه کنند. جایگاه چیــن به عنوان 
شریک اول تجاری ایران و خریدار عمده 
نفت، فرآورده های نفتی و مواد پتروشیمی 
کشورمان، سهم باالی ارز این کشور را سبد 
تجارت خارجی ایران اجتناب ناپذیر کرده 
است زیرا در حوزه واردات نیز محصوالت 
چینی رتبه نخست را در کاالهای وارداتی 
به کشورمان دارند. پارسال چین 9 میلیارد 
و 6۵ میلیون دالر کاال از ایران خرید و در 

مقابل 13 میلیارد و 216 میلیون دالر کاال 
به ایران صادر کرد.

از ایــن رو نهم اســفندماه پارســال به 
درخواست بانک مرکزی، ثبت سفارش 
کاال با ارز دالر آمریکا ممنوع شد؛ »مهدی 
کســرایی پور« مدیرکل سیاســت ها و 
مقررات ارزی بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران همان زمان اعالم کرد که 
سهم دالر در سبد تجاری کشور چندان 
باال نیســت و این امر در مراودات تجاری 
بازرگانان ایرانی مشــکلی ایجاد نخواهد 

کرد.
سال هاست شــبکه بانکی ایران به دلیل 
تحریم هــای مربوط به تســویه دالری 
)یوترن(، امکان استفاده از ارز دالر آمریکا 
را ندارد و از این رو امــکان تامین دالر از 
طریق بانک ها بــرای واردات امکان پذیر 
نبود و واردکنندگان ناگزیر بودند از ارزهای 
جایگزین جهانروا از جمله یورو استفاده 
کنند. مدیرکل سیاســت هــا و مقررات 
ارزی بانک مرکزی خردادماه پارسال نیز 
گفته بود: در 1۰ سال گذشته سهم دالر در 
ذخایر ارزی کشور به شدت کاهش یافته و 
به طور متوسط بیش از هشت درصد کل 
ذخایر را هم شامل نمی شــود، از این رو 
حذف دالر از ارز گزارشــگری، تاثیری بر 

ذخایر ارزی کشور ندارد. 
باید گفت در ســال های اخیر به واسطه 
وجود تحریم های دالری، ارز »دالر« دو 

کارکرد خود را در اقتصاد ایران از دســت 
داده است؛ این ارز اکنون نه قابلیت انتقال 
و استفاده در مبادالت بین المللی شبکه 
بانکی کشــور را دارد و نه جایگاه ویژه ای 
را در ســبد ذخایــر ارزی بانک مرکزی 
به خود اختصــاص داده اســت.  بخش 
اعظم درآمدهای ارزی کشــور، ناشی از 
صادرات نفــت و گاز و فراورد ه های نفتی 
و پتروشیمی است که به دالر در بازارهای 
بین المللی قیمت گذاری و معامله می شود 
ولی با توجه به نبود امکان تسویه دالری 

برای ایران )به دلیل تحریم های غیرهسته 
ای آمریکا علیه کشورمان(، این درآمدها به 
سایر ارزها از جمله یورو، روپیه، وون، یوآن 
و لیر ترکیه وارد حساب های بانک مرکزی 
در خارج از کشور می شود. از طرف دیگر 
پرداخت های مربوط بــه واردات کاالها 
و خدمات نیز با توجه بــه جریان ورودی 
درآمدهای ارزی به طور عمده به سایر ارزها 
غیر دالر انجام می شود لذا دالر آمریکا نقش 
اندکی در مبادالت، دریافت و پرداخت های 
کشور و همچنین بدهی های خارجی دارد.

با این حال کارشناسان ارزی بر این باورند 
که به طور سنتی، تمرکز تقاضای جامعه 
برای تامین ارز مســافرتی، دانشجویی، 
درمــان و نظایر آن روی اســکناس دالر 
اســت که می تواند بــه مرور زمــان ارز 
دیگری جایگزین آن شــود؛ البته این ارِز 
جایگزین باید از قابلیت تبدیل در بازارهای 

بین المللی برخوردار باشد.
باید منتظر ماند تا مسئوالن بانک مرکزی 
رویکردهای خود در اجرای این سیاست 

جدید در نظام ارزی ایران را اعالم کنند.

گزارشی از اقدام جدید بانک مرکزی؛

یوآن جایگزین دالر!

گردشگری

جایگاه چین به عنوان 
شریک اول تجاری 

ایران و خریدار عمده 
نفت، فرآورده های 

نفتی و مواد پتروشیمی 
کشورمان، سهم باالی 

ارز این کشور را سبد 
تجارت خارجی ایران 
اجتناب ناپذیر کرده 

است.

 یوآن چین یکشنبه ،جای دالر را در سامانه نظارت ارز )سنا( 
گرفت؛ این سامانه میانگین معامالت ارز را توسط صرافی های 
مجاز کل کشور نشان می دهد. هرچند با مصوبه فروردین ماه 
امسال دولت برای تغییر ارز گزارشگری از دالر به یورو، عبور از 
این ارز دور از انتظار نبود اما پس از فراز و نشیب هایی که بازار 
ارز در چهار ماه اخیر تجربه کرده بود، این کار به سرعت انجام 
شد. تا عصر یکشنبه نرخ دالر در سامانه سنا بین هشت هزار و 
800 تومان تا 10 هزار 600 تومان در نوسان بود و بررسی تغییرات 
 نرخ فروش این ارز در روزهای اخیر در این ســامانه نیز نشان 
می داد برخالف رویه بین المللی که بهای دالر کمتر از یورو است، 

در اغلب موارد نرخ فروش دالر بیش از یورو بود.

کاالی ثبت نشده در 
سامانه انبارها، از شهریور 
احتکار محسوب می شود

مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی 
وزارت صمت با هشدار به انبارداران 
و توزیع کننــدگان کاال گفت این 
افراد تا قبل از شهریور فرصت دارند 
کاالهای خود را در ســامانه انبارها 
ثبت کنند و از ایــن زمان به بعد هر 
کاالیی که ثبت نشده باشد احتکار 
محسوب می شود.  قبله در  ارتباط 
تلفنی استودیو پخش خبر 21 شبکه 
اول ســیما  از شناسایی و ثبت ۵1۰ 
هزار انبار و مرکــز توزیع  کاال خبر 
داد. مدیر کل دفتر امــور خدمات 
بازرگانی وزارت صمت افزود: تعداد 
انبارهای شناســایی و ثبت شده در 
ســامانه انبارها، حدود 9۰ درصد 
 از انبارهای کل کشــور را شــامل 
می شود تا ابتدای شهریور باید 1۰۰ 
درصد انبارهای موجود در ســامانه 
ثبت گردند و انبــارداران می توانند 
اقدام به ثبت نام نماینــد و از روند 
ثبت  در سامانه جا نمانند در غیر این 
صورت کاالهایی کــه در انبارهای 
ثبت نشده موجود باشــد از ابتدای 
شهریور احتکار محسوب می شود. 
وی شفافیت در موجودی کاالهای 
انبار شــده را از جملــه مزیت های 
ســامانه انبار ذکر کرد و گفت: هیچ 
کاالیی در امان نیست مگر اینکه در 

سامانه انبارها ثبت گردد.

مشکالت 
سفر خارجی ها به ایران

از دی ماه ســال ۹6 تعداد سفر گردشگران 
اروپایی به ایران رو به کاهش رفته، سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
هم اعالم کرده در بهار امسال اروپایی ها ۲۴ درصد کمتر به ایران 
آمده اند. عقب نشینی که بیشتر ناشی از تنش های سیاست داخلی و 
بین المللی ایران بوده، با این حال برخی از تورگردان ها معتقدند علت 
ریزش آماری آن است که ایران دیگر در سلیقه توریست اروپایی 

نیست.

در سه ماه نخست امسال عراقی ها 7۵ درصد، اتباع آذربایجان و افغانستان به 
ترتیب 3۰ و 2۸ درصد و ترکیه ای ها 2۴ درصد نسبت به مدت زمان مشابه 
سال گذشته بیشتر به ایران سفر کردند، جمعیتی که رشد ورود گردشگران 
خارجی به ایران را طبق اعالم رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری، بیش از 3۰ درصد افزایش داده اســت، مسافرانی که میزان 
درآمدشان برای ایران مشخص نیســت و به نظر می رسد تنها نمودارهای 

جمعیتی گردشگری را تکان داده اند.
ابراهیم ابراهیمیـ  از جمله تورگردان های مستقل که خارج از تشکل های 
صنفی در گردشــگری فعالیت می کند، درباره هدف گذاری سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری روی کشورهای همسایه با توجه به افزایش سفر آن ها به 
ایران در چهار ماه گذشته به ایسنا، گفت: آن هایی که با کاهش ارزش ریال به 
ایران سفر می کنند و مواد غذایی از ایران می خرند، گردشگر نیستند. درست 
است آمار آن ها در ترددها محاسبه می شود ولی گردشگر تعریف مشخصی 
دارد. باید برای کشور درآمدزایی داشته باشد، نه آن که مرغ، گوشت و برنج 
و مایحتاج اولیه مردم ما را بخرد و به کشــورش ببرد. گردشگر باید فرش و 
صنایع دستی بخرد، به هتل پول بدهد، موزه برود و برای دیدن آثار تاریخی 

پول خرج کند.
عراقی ها از وقتی که دالر نوســان پیدا کرده به ایران سفر می کنند گوشت، 
لبنیات و مایحتاجشان را می خرند و به کشورشان برمی گردند و ما آن ها را 
جزو گردشگران حساب می کنیم. وی افزود:  درست است که وضعیت مالی 

کشورهای همسایه به مراتب از ایران بدتر است اما با این 
تورم و نوسانات ارز و کاهش ارزش ریال، سفر و خرید 
مواد خوراکی در ایران برای اتباع این کشورها مقرون به 

صرفه شده است.
این تورگردان که در حوزه آلمان اتریش بیشــتر فعال 
است، از ابتدای سال تا کنون ریزش آماری گردشگران 
اروپایی را با از دست دادن 2۵۰ گردشگر، شدیدتر تجربه 
کرده است، درباره این عقب نشینی گفت: درست است 
که کشور ما درگیر مسائل سیاسی شده و اتفاقاتی که در 
دی ماه افتاد خیلی ها را از آمدن به ایران منصرف کرد اما 
این همه موضوع نیست. آژانس ما تقریبا با 2۰۰۰ آژانس 
خارجی مدام درحال مکاتبه است، هیچ کدام از همکاری با 
ایران کنار نکشیده اند و تورهای این مقصد را حذف نکرده اند 

اما می گویند ایران دیگر متقاضی سفر ندارد.
وی افزود: بیشتر گردشگرانی که به ایران سفر می کنند سن 
باالیی دارند، یک اروپایی مگر چند بار در سال می خواهد 
یا می تواند به یک کشور سفر کند، گردشگرانی هستند که 
باالی 6۰ سال دارند و بیشتر از شش بار به ایران سفر کرده اند. ما با مساله تازه ای 
روبرو شده ایم؛ جمعیت گردشگران مسن و عالقمند به ایران کم شده  و نوبت به 
نسل جوان تر رسیده است، همین حاال هم میانگین سنی گردشگران حاضر در 
تورهای ایران کاهش یافته و یا تعداد خانواده ها به نسبت گذشته بیشتر شده 

است، اما ایران از سلیقه این گردشگران فاصله دارد.
ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که نرخ پایین سفر به ایران نمی تواند عاملی 
جذاب برای گردشــگران جوان تر که در قیاس با توریســت های کهنسال 
درآمد کمتری دارد، باشد؟ اظهار کرد: درحال حاضر قیمت عامل انگیزشی 
نیست، درست است که موضوع مهم و تاثیرگذاری در انتخاب مقصد است 
 اما ترس از جنگ و بسته شدن مرزهای ایران، مساله مهم تر و تاثیرگذارتری 

است.
وی اضافه کرد: همراه با نوسانات ارز تقریبا همه آژانس های ایرانی قیمت ها را 
پایین آوردند، اما آینده اقتصادی کشور مبهم است بنابراین خیلی نمی توانیم 
روی قیمت مانور بدهیم و یا خطر کنیم چون امروز کاهش ارزش ریال، سفر 
را برای خارجی ها مقرون به صرفه کرده، سال دیگر که احتمال افزایش تورم و 

رکود بیشتر وجود دارد، چه کار باید کرد. 
این تورگردان ادامه داد: آن عده که معتقدند آژانس های گردشــگری دالر و 
یورو پارو می کنند، فقط همین یکی دو ماه را می بینند، همین امروز برای سفر 
هوایی یک گردشگر خارجی در مســیر تهرانـ  شیراز 7۰۰ هزار تومان پول 
بلیت داده ایم، درحالی که زمزمه گرانی هتل ها، دستمزد راننده ها و راهنماها 
را از همین حاال برای سال آینده می شنویم بنابراین اگر با اعتماد به نرخ دالر 
امروز )بیش از 1۰ هزار تومان( به آژانس های خارجی قمیت بدهیم و ســال 
آینده با تورم و افزایش نرخ خدمات و کاال روبرو شویم، نمی توانیم قیمت ها 
 را دوباره باال ببریــم، با این کار فقط باعث بی اعتمــادی در بازار قدیمی مان 

می شویم. 
او تاکید کرد: با مونولوگ نمی توانیم جریان ایران هراسی را تغییر دهیم، باید 
یک خارجی به هموطنانش نشان دهد که ایران کشور امنی است و سفر به آن 

جایی برای نگرانی ندارد.
ابراهیمی رسانه را تنها راه حل برون رفت از وضعیت موجود دانست و گفت: 
حتی اگر تور ایران را هم مفت بدهیم در شرایط فعلی مشتری نخواهیم داشت 

تا وقتی که این ترس از دل مردم جهان برچیده شود.
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تــــازه هـــا

mashin3 :منبع
گــزارش

تبلتهاهمرجیسترمیشوند
 پس از تکمیل طرح رجیستری گوشی های موبایل، حاال نوبت به تبلت هایی رسیده که از سیم کارت پشتیبانی 

می کنند. به گفته  سخنگوی طرح رجیستری، بستر اجرای طرح رجیستری تبلت ها آماده شده است.
رجیستری گوشی های موبایل از سال گذشته کلید خورد تا اوایل سال جاری ادامه یافت و آخرین فاز اجرای 
این طرح در فروردین ماه عملیاتی شد. مسئوالن، اجرای این طرح را بسیار موفقیت آمیز عنوان می کنند و 

حتی اعالم کرده اند که میزان واردات قاچاق گوشی به کشور صفر شده است.
بر این اساس حاال ظاهرا نوبت به رجیستری تبلت ها رسیده و در فاز بعدی قرار است تبلت های سیم کارت دار 

مشمول این طرح شوند.بر اساس گزارش حمیدرضا دهقانی نیا، کارهای فنی رجیستری تبلت انجام شده و بستر 
اجرای آن آماده است و آن ها در انتظار تعیین تکلیف تخصیص ارز وارداتی هستند. دهقانی نیا با اشاره به اینکه مرحله  دوم 

اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و سایر تجهیزات دارای سیم کارت  مربوط به رجیستری تبلت بوده است، گفت: در این مرحله قصد 
بر این است که تمامی تبلت های وارداتی به کشور که به سیم کارت مجهز هستند، در سامانه ثبت و شناسایی رجیستری به ثبت برسند. به گفته  
وی، در صورتی که مشکل تامین ارز واردات و تکلیف ارزهای تخصیص داده شده به واردکنندگان گوشی موبایل مشخص شود، طرح رجیستری 

تبلت را اعمال می کنند.

آنها زمانی برای صحبت 
با همه کارکنان درباره 
عملکردشان اختصاص 
نمی دهند و به برگزاری 
و  جلســات ســاالنه 
کوتاه مــدت ارزیابــی 
اکتفا می کنند. چنین 
مدیرانی به کارمندان اعتماد ندارند و 
اگر چه برای موفقیت های آنها اعتبار 
و ارزش قائل هستند، اما با ناکامی های 
آنها به شکل منفی و مخربی برخورد 

کرده و به شدت سرزنش می کنند.
حال سوال اینجاست که اگر شما هم 
بــرای چنین مدیــری کار می کنید، 
چگونــه باید به این شــرایط واکنش 
نشــان دهید؟ و چگونه می توانید به 
این مدیران کمک کنیــد؟ در اینجا 
به نکاتی کاربردی اشــاره شده که با 
استفاده از آنها می توانید، مدیرانتان را 

مدیریت کنید:

   الــف( اگر مدیرتــان آن قدر 
پرمشــغله و گرفتار اســت که 
فرصتی برای صحبت با شما درباره 

عملکرد یا اهدافتان ندارد:
در ایــن شــرایط الزم اســت که در 
اولین فرصت ممکن بــرای برگزاری 
یک جلســه برنامه ریزی عملکرد با او 
اقدام کنید. شما باید بار سنگین این 
برنامه ریزی را از دوش مدیرتان بردارید 
و به او بگویید کــه خودتان به صورت 
داوطلبانه نسبت به برنامه ریزی برای 
مالقات دوره ای برای ارائه گزارش کار و 
بررسی عملکردتان با او اقدام می کنید. 
در این جلسات باید گزارش مختصر و 
کوتاه در مورد آنچه در سه ماه گذشته 
انجام داده اید، ارائه کنید و پس از آن به 

سراغ برنامه هایی بروید که قرار است 
در ســه ماه آینده انجام دهید. بایددر 
مورد اهداف آینده و روابطی که باید در 
راستای تحقق آن ایجاد کنید، سخن 
بگویید. همه این کارهــا را می توانید 
در زمانی حدود ۴۵ دقیقه انجام دهید 
و پس از برگزاری این جلسه خواهید 
توانســت با خاطری آســوده تر سراغ 

کارهای آتی خود بروید.
اما اگر مدیرتان چند بــار و به دالیل 
مختلف برگزاری این جلســات را لغو 
کرد یا به تاخیر انداخــت یا در حین 
برگزاری جلســات، نســبت به شما 
بی توجه بود، مشــخص می شود که 
او مدیر پرمشــغله ای نیست، بلکه به 
علت ضعف مدیریــت نمی تواند مدیر 
قوی و بزرگی باشد. در چنین شرایطی 
شما دو راه بیشــتر نخواهید داشت، 
یا به خاطر عالقه به شــغلتان و مفید 
بودن در آن مجبورید چنین مدیری 
را تحمل کنید یا اینکه اگر خود را در 
شغل یا شرکت دیگری مفید می دانید 
و مطمئن هســتید که آنجا موفق تر 

خواهید بود، می توانید به تغییر شغل 
یا شرکت اقدام کنید.

   ب( اگر مدیرتان شما را مجبور 
می کند دقیقــا همان طور که او 

می خواهد کارها را انجام دهید:
بعضــی از مدیــران تمرکــز بیش از 

اندازه ای بر فرآیندها و نحوه انجام کار 
دارند و افرادشــان را مجبور می کنند 
دقیقا همان طور کــه آنها می گویند و 
می خواهند کارهــا را انجام دهند. اگر 
با چنین مدیری ســر و کار دارید، در 
جریان برگزاری جلسات برنامه ریزی 
کنترل عملکرد، وقتی نوبت به صحبت 

شما رســید، از مدیرتان بخواهید که 
نقش و فعالیت هایتان بیشتر بر اساس 
نتایج و دســتاوردهای کســب شده 
سنجیده شود، نه چگونگی دستیابی 
به آنها. از او بخواهید به طور شفاف به 
شــما بگوید از نظر او کدام دستاورد و 
عملکرد، مصداق موفقیت و عملکرد 
مطلوب اســت. عالوه بر ایــن برای او 
توضیح دهید که چگونه سبک کاری 
شما حتی اگر متفاوت با سبک کاری 
مدیرتان است، به کسب موفقیت مورد 
نظر او منتهی می شود. البته در اینجا 
نباید تالش کنید او را متقاعد سازید 
که روش های کاری شما از روش های 
کاری پیشــنهادی او بهتر است، بلکه 
شــما باید به او بفهمانید که ســبک 
کاری تان با توجه به شــرایط موجود، 
کارآمدتر و اثرگذارتر است و به تحقق 
اهداف مدنظر هر دو شما کمک خواهد 
کرد. با این همه، گاهی اوقات، مدیران با 
هدف حفظ کنترل و به خاطر احساس 
قدرت و اقتدار دست به این کار می زنند 
و دوســت دارند در تمام مراحل کار 

دخالت و حضور داشــته و به همین 
دلیل کارمندان را وادار می کنند تا در 
تمام مراحل کار و اتخاذ تصمیمات از 
آنها کسب تکلیف کنند. در این حالت 
اگر می توانید با این شرایط کنار بیایید 
و این دخالت ها باعث به هم ریختگی 
ترکیب و تناســب کاریتان نمی شود، 
می توانید به کارتــان زیر نظر چنین 
مدیری ادامه دهید، در غیر این صورت 
بهتر است به جا به جایی شغلی یا کار 

در شرکتی دیگر فکر کنید.
همان طور که می بینیــد در هر دوی 
این موقعیت ها آنچه که حائز اهمیت و 
مهم است اینکه کارکنان یک سازمان 
یا شرکت دارای نقشی فعال و پویا در 
فرآیندهای ارتباطی بیــن مدیران و 
کارمندان هستند. آنها باید بتوانند به 
کمک مدیران پرمشغله و سنت گرایی 
بشتابند که به تنهایی یا با استفاده از 
روش های ســنتی و قدیمی به دنبال 
حل و فصل مشــکالت و چالش های 
نوین و پیچیــده ای هســتند که در 

محیط کسب وکار امروز وجود دارد. 

یک راهکار استراتژیک برای بهبود محیط کار؛

مدیرانتانرامدیریتکنید!

 برای او توضیح دهید 
که چگونه سبک 

کاری شما حتی اگر 
متفاوت با سبک کاری 

مدیرتان است، به 
کسب موفقیت مورد 

نظر او منتهی می شود. 
البته در اینجا نباید 

تالش کنید او را متقاعد 
سازید که روش های 

کاری شما از روش های 
کاری پیشنهادی او 

بهتر است، بلکه شما 
باید به او بفهمانید که 

سبک کاری تان با توجه 
به شرایط موجود، 

کارآمدتر و اثرگذارتر 
است و به تحقق اهداف 
مدنظر هر دو شما کمک 

خواهد کرد.

متاسفانه بیشتر کارمندان در حال حاضر برای مدیرانی 
کار می کنند که محدود کردن کارمندان را بیشــتر 
می پســندند و بر نقاط ضعف کارمندان بیش از نقاط 
قوت تمرکز دارند. این نوع مدیــران زمان زیادی را 
صرف اعالم دســتورات به کارمندانشــان می کنند 
درحالی که گوش شــنوایی برای شنیدن درد دل ها و 
خواسته کارمندان ندارند. چنین مدیرانی همان گونه 
با افرادشان رفتار می کنند که دوست دارند با خودشان 

رفتار شود.

ساندرو استپ وی یا پژو 207i ؟   

دوئل فرانسوی ها!

،،
در جریان برگزاری جلسات

 برنامه ریزی کنترل عملکرد، وقتی
 نوبت به صحبت شما رسید،

 از مدیرتان بخواهید که نقش و 
فعالیت هایتان بیشتر بر اساس نتایج و 

دستاوردهای کسب شده سنجیده
 شود، نه چگونگی دستیابی به 

آنها.

امروز اگر قصد خرید خودرویی در بازه قیمتی 90 تا 100 
میلیون تومان را داشته باشید، دو گزینه جذاب به اسم 
پژو 207i اتوماتیک و رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک در 
مقابل شما قرار دارد. البته باید به این نکته اشاره کنیم که 
نوسان قیمت زیادی برای این خودروها وجود دارد و ممکن است در هر روز با 
قیمت جدیدی روبه رو شوید. در این نوشتار به بررسی و مقایسه این دو خودرو 

می پردازیم:

رنو ساندرو استپ وی یک خودرو فرانسوی است که در سال 2009 و در نمایشگاه خودرو 
بارسلونا اسپانیا معرفی شد و از سال 139۵ بر روی خط تولید پارس خودرو قرار گرفت. 
البته باید اشاره کنیم که رنو ساندرو و ساندرو استپ وی در سال 2012 وارد نسل دوم 
خود شد ولی پارس خودرو هنوز تصمیمی بر تولید این مدل در ایران ندارد و همچنان 
نسل اول را به تولید می رساند. رنو ساندرو ابتدا در مدل معمولی وارد بازار کشورمان شد و 
پس از آن مدل استپ وی به دست مشتریان رسید. ساندرو در حال حاضر در هر دو مدل 
معمولی و استپ وی به عنوان یکی از محبوب ترین خودروهای بازار شناخته می شود و 

در روزهایی که قیمت خودرو رو به افزایش گذاشته بود، بیشترین 
رشد قیمت را تجربه کردند. به طوری که اکنون برای خرید یک 
ساندرو اســتپ وی اتوماتیک باید چیزی در حدود 100 تا 110 

میلیون تومان هزینه کنید.
در مجموع طراحی خانواده رنو ساندرو در نسل اول معمولی است و 
جذابیت خاصی ندارد. این سادگی در کابین استپ وی هم به چشم 
می خورد و حتی اگر بدنه خودرو را نبینید و مســتقیما وارد کابین 
شوید، ممکن اســت آن را با تندر 90 اشتباه بگیرید. به این ترتیب 
شباهت های خانواده ساندرو و تندر 90 به موتور محدود نمی شود و 
کابین این دو هم کامال شبیه به یکدیگر است. رنو ساندرو استپ وی 
فضای داخلی نسبتا بزرگی دارد و کیفیت سواری خوبی ارایه می دهد.

بدون شک ساندرو استپ وی از این نظر به پژو 207 برتری دارد و فضای 
داخلی راحت تری را در اختیار سرنشینان قرار می دهد. در مورد حجم فضای بار در ساندرو 
استپ وی باید گفت که بدون شک فضای بزرگتری در مقایسه با پژو 207 ارائه می دهد 
اما این می توانست عملکرد بهتری هم داشته باشد. یکی از نقاط ضعف رنو ساندرو استپ 
وی کمبود آپشن ها و تجهیزات رفاهی است به طوری که به راحتی عرصه را به پژو 207 

جدید واگذار می کند.
 رنو ساندرو استپ وی از همان موتوری بهره می برد که پیش از این در خانواده تندر 90 
به کار رفته و حجمی معادل 1.6 لیتر و ۴ سیلندر دارد. این موتور می تواند 10۵ اسب 
بخار قدرت و 1۴8 نیوتن متر گشتاور تولید کند. برای انتقال این قدرت جعبه دنده های 
۴ سرعته اتوماتیک و ۵ سرعته دستی در نظر گرفته شده که ما در اینجا در مورد مدل 
اتوماتیک صحبت می کنیم. جعبه دنده اتوماتیک به کار رفته در رنو ساندرو استپ وی، 
عملکرد خوبی دارد و هماهنگی میان جعبه دنده و موتور کامال مشهود است. البته در 
نسخه اتوماتیک، مصرف سوخت کمی باالتر از نسخه دنده ای است که این اتفاقی رایج در 

میان جعبه دنده های اتوماتیک است.  
پژو 207 یک خودرو هاچبک است که از سال 1389 در ایران عرضه شد. البته خودرویی 
که در ایران با نام پژو 207 عرضه شــد، در واقع یک فیس لیفت از پژو 206 بود نه مدل 

اصلی آن که توسط پژو فرانسه تولید می شد. عرضه این خودرو بیشتر با هدف ادامه راه 
موفقیت آمیز پژو 206 بود ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و 207 نتوانست جایگزین 
206 شود و فروش نسبتا پایینی را تجربه کرد.  چند سال بعد ایران خودرو تصمیم گرفت 

مدل جدیدی از پژو 207 را عرضه کند. 
207 جدید با نام 207i در ایران خودرو متولد شد که تغییرات ظاهری زیادی را در مقایسه 
با مدل اولیه تجربه کرده. پژو 207 جدید به دلیل ظاهر جذاب و آپشن های جدیدی که 
ارائه می دهد، با استقبال بسیار خوبی از سوی خریداران ایرانی و به ویژه مشتریان جوان 
روبه رو شد.  در مورد طراحی ظاهری پژو 207i باید بگوییم که چراغ های جلو با حفظ 
شکل اصلی خود در مقایسه با مدل اول، به روز شده اند و چراغ دیالیت هم در آن گنجانده 
شده. در نمای عقب چراغ ها شکل جدیدی دارند و مدرن تر به نظر می رسند. در مجموع 
باید گفت پژو 207 از نظر طراحی بدنه در مقابل رنو ساندرو استپ وی عملکرد بهتری دارد 

و به ویژه برای جوانان گزینه جذاب تری به نظر می رسد. 
پژو 207 در طراحی کابین هم تغییرات زیادی را تجربه کرده و آپشن های جدیدی به 
خودرو اضافه شده اند. در مرکز داشــبورد یک نمایشگر دیده می شود و فرمان با شکل 
جدید خود، کلیدهای کنترلی را بر روی خود جای داده است. البته از نظر کیفیت متریال 
با بهبودی در مقایسه با 206 روبه رو نیستیم. به عالوه اینکه 207 فضای چندان زیادی را 
در اختیار سرنشینان عقب قرار نمی دهد و ساندرو استپ وی از نظر فضای داخلی کامال 
به 207 برتری دارد. اما پژو 207i آپشن های زیادی را در اختیار سرنشینان قرار می دهد 
که از جمله آنها می توانیم به سنسور و دوربین دنده عقب، نمایشگر 7 اینچی، صندلی 
عقب با قابلیت تاشوندگی، آینه های جانبی برقی، چراغ جلو مجهز به دیالیت و قابلیت 
تنظیم ارتفاع نور از داخل اشــاره کنیم. پژو 207 جدید به همان موتور TU۵ معروف 
مجهز شده که 1.6 لیتر حجم و ۴ سیلندر دارد و می تواند 10۵ اسب بخار قدرت و 1۴2 
نیوتن متر گشتاور تولید کند. ایران خودرو جعبه دنده اتوماتیک را هم برای این خودرو 
در دسترس قرار داده و پس از گذشت چندین سال از خاتمه تولید پژو 206 تیپ 6 که از 
جعبه دنده اتوماتیک بهره می برد، این نخستین محصول در این خانواده است که با جعبه 

دنده اتوماتیک عرضه می شود.
پژو 207 اتوماتیک در حال حاضر در حدود 90 تا 9۵ میلیون در بازار به فروش می رسد.
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 Architecture of Abyaneh
The Village is compact, with narrow 
and sloped lanes, and houses located on 
the slope as if placed on a stairway. The 
houses bear an ancient architectural 
style, featured by the use of clay as the 
construction material and latticed 
windows and wooden doors. Similar to 
Masouleh. The roofs of some houses are 
used to serve as the courtyard for other 
houses higher up on the slope. With a 
unique reddish hue, the Village is one of 
the oldest in Iran, attracting numerous 
native and foreign tourists year-round, 
especially during traditional feasts and 
ceremonies.

 History of Abyaneh
The village has a long history which 
dates back to more than 2,000 years 
ago and been registered on Iran’s 
National Heritage List since 1975. The 
word Abyaneh, has been derived from 
the word “viona” meaning a willow 
grove. It’s been known an entrance to 
Iranian history as the locals are deeply 
committed to honoring their traditions. 
The language spoken by the literate 
people of Abyaneh is Parthian Pahlavi. 
The local clothing for example is in a 
style of great antiquity. The women’s 
traditional costume typically consists 
of a white long scarf (covering the 
shoulders and upper trunk) which has 
a colorful or floral pattern and an under-
knee skirt or pleated pants. Almost all 
of the women in the village wear this 
costume, just like their ancestors. And 
this tradition makes Abyaneh even more 
special. When you go visit Abyaneh, you 
would notice that most of the population 
are rather old. It’s because the young 

generations prefer to migrate to bigger 
cities to have a better opportunity to 
make a life.
Abyaneh is mainly watered by the River 
of Barzrud and has a cold climate. It 
enjoys numerous springs creating  
suitable conditions for agriculture. 
Seven qanats assist in the irrigation 
of the fields. The main agricultural 
products generated in the region are 
wheat, barley, potatoes and fruit such 
as apples, pears and apricots. As of late, 
carpet weaving has also become popular 
in the Village. In addition to a Zoroastrian 
fire temple dating back to the Sassanid 
period, there are also three castles in 
the Village, a restaurant, a pilgrimage 
site and three mosques. According to 
an inscription on top of its door, one of 
the mosques, dates back to the early 
Safavid period, inside the mosque there 
is a beautiful nocturnal prayer hall with 
wooden capital pillars. To have a better 
view of the village, you can walk towards 
one of the castles (preferably Takht-e 
Haman), cross the Barzrud river, and 
get to the hill-top. That’s where you can 
watch this breath-taking scenery. All the 

red clay old houses on top of each other. 
A 2000-years old civilization that is still 
standing with minimum changes since 
then.
One of the most interesting things that 
you can see in Abyaneh, is the beautifully 
carved wooden doors of most of the 
houses, AND their door-knockers. If 
you pay close attention to some of these 
spectacular doors, you’ll notice that 
there are a pair of door-knockers on 
them. One with a long shape, and one 
with a circular shape, each with a distinct 
sound. One for male users and one for 
female users.
As you might guess, the long-shaped 
door-knocker is for male users and 

the other one for female users. But the 
reason for this, is that they wanted to 
know if there’s a male or female knocking 
on the door, so that a proper person 
would open the door. If it’s a male, the 
man of the house would answer the door, 
and if it’s a female, the woman would do 
that. And if it’s a man knocking on the 
door, and the man of the house is not 
home, woman of the house would know 
that she has to wear her hijab.
Since June 2005, the Village has been 
undergoing archaeological excavations 
for the first time, as a result of an  
agreement between Abyaneh Research 
Center and ICHHTO’ Archaeology 
Research Center. Initial archaeological 
excavations resulted in the discovery 
of a residential area belonging to the 
Sassanid era. According to a report 
released following the visit of UNESCO 
representatives and experts of world 
heritage, the historical Village has 
been recognized appropriate for being 
registered in list of UNESCO’s World 
Heritage Sites. However, continuation 
of hotel constructions has put the status 
of this historical Village at risk. The 
recent decision of an investor to erect a 
hotel in the eastern part of this historic 
Village has raised the concern of cultural 
heritage enthusiasts and residents of 
Abyaneh.

How To Get To Abyaneh?
From Tehran: book a bus ticket to 
Natanz, and ask the driver to drop you 
on Abyaneh road, From there, there are 
Taxis that take you to Abyaneh. You can 
book Natanz tickets from Peyke Saba 
(Taavoni No. 18) bus company in South 
Terminal in Tehran (Terminal-e Jonub). 
There are two different departure times 
for Natanz buses at 6AM and 12:30 PM. 
The price of Tehran – Natanz tickets is 
13500 Tomans.
From Esfahan: Book a  bus ticket for 
Kashan, and ask the driver to drop you 
at Abyaneh Road ( Before purchasing 
the ticket make sure that the bus crossed 
from Abyaneh road and not main 
Highway). From there, there are Taxis 
that take you to Abyaneh. You can book 
Kashan tickets from Lavan Noor  bus 
company in Kaveh Terminal in Isfahan. 
The price of ticket is 10500 Tomans and 
there are buses to Kashan From 6AM-
9PM every hour.

 Abyaneh : Ancient ,Unique Village Of 
Great Antiquity 

Dehdashti Historical 
House: Most Beautiful And 
The Best Cafes

Dehdashti house is one of the spectacular places of 
Isfahan that belongs to Qajar era. It is located in 110 
Dehdashti Dead End, Jahan Nama Alley, Bab Alrahmat 
Street, Darvazeh Dowlat, Chaharbagh Abbassi Avenue. 
This historical house is registered as the national 
monument of Iran on March 11, 2007, with the 
registration number of 18102.
In comparison to the past time, going to the cafes in 
summer days has become more popular among people. 
Unlike other cafes in other cities, Isfahan’s cafes are 
located in the traditional and historical texture of the city, 
and many historical houses or old buildings have turned 
into cafes or restaurants. One of the houses that has been 
changed into a café is “Dehdashti Historical House” which 
is today called “Houger Café”. This cafe has two different 
hosting space; outdoor space (with a beautiful and 
green yard) and also an indoor space (with beautiful and 
magnificent rooms).
This place is one of the most beautiful and the best cafes in 
Isfahan due to its spectacular space, and appetizing and 
various menu items. Unlike other cafes and restaurants, 
the menu of Houger café includes traditional Iranian and 
Isfahani food like Kashk Bademjan, Kaleh Joosh, and etc. 
The distinctive features of Houger café is the beautiful 
yard with a wonderful pool and its tasty plates! If you are 
looking for a place to have a tea or coffee with sweets, it is 
the perfect choice. The Cafe has nice outside sitting area. 
Definitely recommend a visit to this historical house. 
Follow the signs for “Dehdashti Historical House”. 
The menu is quite small, which is a good sign. We had a 
variety of dishes and drinks and they were all lovely.
The setting is amazing, and the garden well tended. One 
of the nicer places to spend a long evening in Isfahan. The 
staff are lovely

Toudeshk – Toudeshk Cho: 
Guesthouse In The Heart 
Of The Desert

The Tak Taku Traditional House is a beautifully restored 
family-run guest house located in the village of Toudeshk 
Cho, where caravans of camels used to ply their trade 
along the Silk Road carrying goods to and from the Middle 
East and beyond. The camels may have been replaced, but 
the romance is still there as the road weaves through the 
dramatic mountain landscape. Toudeshk is 2100 metres 
above sea level which means that even in the hot summer 
months when the rest of Iran swelters in 45 degrees the 
village is still comfortably cool.
The well-signposted Tak Taku Guesthouse is nestled 
in amongst the mud-built single-storey houses that 
surround the beautiful mosque and traditional hamam 
in the oldest part of Toudeskh known as Toudeskh Cho. 
Through the safe wide alleyways you will see attractively 
carved wooden doors set with the Iranian double 
knockers designed to indicate whether a man or a woman 
is knocking. Tak Taku Traditional House takes its name 
from the sound made by the knocker .
Tak Taku Guesthouse has been recently restored with a 
heritage accreditation providing a relaxed and friendly 
lodging place sharing common areas with family whilst 
also ensuring privacy in your own well-furnished room. 
Particular pride is taken in ensuring that all of the house 
is kept scrupulously clean. You are invited to share a 
delicious home-cooked meal and have tea with the 
family which is not to be missed.The large central and 
picturesque courtyard provides plenty of opportunities 
to relax, such as a library, board games and seating 
areas. In the “Tours” section you can find out more about 
the energetic activities we offer.Tak Taku Guesthouse 
in Toudeshk Cho will provide you with a true taste of 
traditional Iranian family life from a relaxed perspective, 
whilst also caring for the needs of the Western traveller. 

Toudeshk Cho (old part), Toudeshk, Esfahan, Iran

Language
The people 
of Abyaneh 
village retained 
many of their 
ethnic customs 
and traditions 
including 
language and their 
ancient dialect 
because of the 
mountainous 
region and its 
location away 
from population 
centers and roads.  
The language of 
people of Abyaneh 
is of Iranian 
languages of 
northwest. It is 
greatly changed 
over the time 
and now only a 
few of Pahlavi 
original words 
can be heard in 
their dialect. 
The traditional 
costume of 
Abyaneh is still 
common among 
its people and they 
show a bigotry in 
keeping them.  The 
men wear long 
baggy trousers 
of black cloth 
and women wear 
long and colorful 
floral fabrics. In 
addition, women 
usually wear 
traditional white 
scarfs.

ISFAHAN
N E W S

The First Bilingual Economic Newspaper In Isfahan Province
www.esfahan-news.com

License Owner& Managing 
 director: Reza Mahzunieh

Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
 Assistant Editor-in-Chief of 

English Section: Bahare Yousefi
Isfahan Office: Mohammad 

Building, Shahid Mofateh Street, 
Ahmad Abad Square, Isfahan, Iran

Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274754

Organization of advertisement: 
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.  
Fax:031-32274507,32274511

Lithography and  
printing:Ayandeh

Isfahan subscribers Office: 
031-32274508

website: esfahan-news.com
SMS:30007232

Abyaneh, also known as the 
Red Village because of its red 
soil and houses, is an ancient 
Iranian Village located at the 
foot of Karkas Mountain, 70 
kilometers southeast of Kashan 
in Isfahan province. Abyaneh 
is a Village of living traditions, 
architectural styles (all in red 
clay) and probably one of the 
most interesting examples of 
human adaptation to nature.

Accommodations
Abyaneh has two hotels, the 
first one is called Abyaneh 

Hotel. There is another hotel 
in the lower part of village, 

called Viuna and there is also 
a traditional residency in its 

center named Harpak. 

Nezam Al-
molk dome; 
wonderful 
Islamic 
architecture

After entering the 
courtyard of Jameh 
mosque of Isfahan, 
the biggest mosque 
in Iran,the beautiful 
and magnificent south 
veranda (iwan) of the 
mosque attracts the 
visitor’s attention; its 
well known that Saheb 
ibn Abbad taught his 
disciples in this place.
According to the 
evidence; the  building 
dates back to the era 
after the Seljukid 
dynasty. The two 
minarets of the 
veranda, which has 35 
meters height, belong 
to the Aq-Qoyunlu 
era (Turkmen tribe). 
The essential repairs 
of the veranda which 
is decorated with 
beautiful decorative 
tile had been 
completed in the era 
of Hassan Aq Qoyunlu, 
and the kings like Shah 
Tahmasb I and Safavid 
Shah Abbas II.
The reason of the 
distinctive glory of 
this veranda is that it is 
connected to Nezam Al-
molk dome chamber 
and the main altar of 
the mosque. It is said 
that the southern 
veranda of all Isfahan’s 
historical mosques 
has always enjoyed 
a special beauty. The 
collection of this dome 
and the brick dome in 
the southern side of the 
veranda is known as 
Nezam Al-molk dome.
 In this part of building, 
there is an inscription 
with Kufi calligraphy 
dating back to late 5th 
century. It introduces 
Khaje Nezam Al-molk 
as the founder of this 
construction. Nezam 
Al-molk dome is one 
of the most prominent 
examples of the Islamic 
architecture, which 
despite its height, 
magnitude, width 
and its diameter of 
13.5 meter - was built 
without any columns. 
 The basis of this style 
is a special technique 
to construct semi-
circular domes over 
quadrangle buildings, 
which is referred as 
“four-sided figures”. 
The lack of any 
columns in this dome 
allows the visitor to 
view the entire area 
without any obstacles. 
We recommend you to 
go there and enjoy the 
architectural beauty!
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If you go anywhere in a major city, chances 
are high that you'll notice teenagers and 
young adults checking their phones. Of 
those young adults, most of them will be on 
social media, communicating with friends 
or finding out the newest Hollywood gossip. 
Social media isn't a niche thing anymore; it's 
everywhere.
It's often said that a company's social media 
presence can make or break its ability to 
turn a profit. E-commerce can no longer 
avoid this critical sales channel to reach 
its target audience. "Social proof" is often 
needed to establish yourself as a player in 
your field.
Ever wonder what successful businesses do 
to make their social media marketing pop? 
I decided to share four tips on using social 
media to grow your e-commerce presence 
online.

1. Find the RIGHT influencers.
Having an A-list celebrity pitch your 
products is not only expensive, but an 
antiquated tactic. There has been a steady 
rise in the use of micro-influencers – those 
with under 50,000 followers. They tend to 
have more loyal followings, as they typically 
focus on a specific niche. Therefore, it's 
critical to have the right influencers who 
share your brand's vision and message. 
Do not simply choose an influencer based 
on their followers, likes and comments 
– do they also have the same values that 
your company believes in? If the answer 
is yes, then they are most likely the right 
influencer. 

2. Experiment with virtual and 
augmented reality.
The use of VR and AR in social media has 
exploded in the last year or so. Pokemon 
Go was one of the first successful apps 
that incorporated AR and VR. Snapchat 
is another good example of using AR to 
expose your brand to your target audience. 
Though these technologies are still in their 
early days, as companies incorporate VR 
and AR programs into their social media 
markeitng, it will grow their know, like and 
trust factor.

3. Employ chatbots using AI.

Chatbots should be the first line of defense 
for customer service.
 Although the human touch is great, 
with advances in artificial intelligence, 
a computer can do most of the heavy 
lifting. AI chatbots can directly engage 
or even proactively chat with possible 
clients through social media. While humans 
generally work shifts, AI bots can work 
7/24 to address customer service issues, 
respond to social media inquiries and even 
reach out over social media platforms to 
increase interaction with your platform. 
This will assist in streamlining your overall 
social media process to convert inquiries 
into paying customers.

4. Add buy buttons to your pages.
In the past, digital marketers wanted to 
funnel all visitors to their websites in order 
to generate sales. With advancements in 
social media technology, customers can 
purchase your item directly from Facebook 
without ever visiting your site. Social media 
platforms are no longer just informational, 
but can also be a form of direct sales, 
essentially decentralizing the sales funnel.
Social media is a critical channel for your 
e-commerce marketing efforts. These 
four practices will help you maximize 
your sales without too much marginal  
effort.
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Turkey to Defy US Sanctions, 
Maintain Trade Ties With Iran
EghtesadOnline: Turkey intends to defy US President Donald 
Trump and continue its strong bilateral trade links with Iran, the 
Turkish ambassador to Tehran announced on Sunday.
In an interview with Anadolu Agency, Turkish Ambassador Riza 
Hakan Tekin said his country won’t comply with “illegal US sanctions 
on Iran”, claiming the sanctions should conform to international law 
and be based on international consensus.
“We will do our best to prevent Tehran-Ankara relations from being affected 
by the US sanctions against Iran and our country doesn’t have to act in compliance with US 
unilateral decisions on Iran,” Financial Tribune quoted him as saying.
“Turkey imports half of its crude oil from Iran and it is impossible to meet the US demand to stop 
purchasing Iran’s oil.”

Economy ministry’s performance 
positive, acceptable: Rouhani
President Rouhani referred to parliament’s decision to 
impeach Minister of Economic Affairs and Finance and 
described the ministry’s performance acceptable.At 
the session that was held on Sunday evening, President 
Hassan Rouhani described economy ministry’s performance 
in the current state of the country’s economy, which suffers 
from chronic issues, positive and acceptable.He also expressed 
hope that with Minister of Economic Affairs and Finance attending the Majlis, 
representatives’ ambiguities resolve.The Council of Ministers also discussed and 
approved some paragraphs of the Bill on Press and News Agencies.

The uptrend in private sector investments in the housing 
sector is the conclusive sign that the long-ailing sector is 
enjoying a boom period, a senior official at the Ministry of 
Roads and Urban Development said.
“According to latest reports by the Central Bank of Iran, the 
private sector’s housing activities experienced a positive 
growth last year, as investments in home construction 
during the first nine months of the year [ended Dec. 21, 2017] 
increased by 12% compared with the same period of the 
year before,” Ali Chegini, the head of Planning and Housing 
Economy Office at MRUD, also told HIBNA.
This is while previous data for the preceding years had 
indicated falling investments. That was during a long five-year 
period of recession for the beleaguered housing sector that had 
failed to rebound following Iran’s nuclear deal as other sectors 
did. The sector also witnessed some of its steepest declines yet 
during the period, as it contracted by 13% and 17% in the fiscal 
2015-16 and 2014-15 respectively. 
The nine-month growth in the fiscal 2017-18 signals another 
consecutive growth rate in housing investment. CBI’s previous 
data had shown that private sector investments in the housing 
sector had increased by 12.4% during the first half of the 
previous fiscal year to Sept. 22, with special focus on residential 
units.According to Chegini, a rise in building construction 
permits across urban areas, a positive growth rate in the added 
value of housing and construction sectors last year and a surge 
in home construction coming on the heels of a hike in home 
deals showed that the sector has successfully exited recession.
“The volume of private sector investments in residential 
and non-residential construction during last year is the final 
sign confirming the boom in construction sector,” he said. 
According to Chegini, Iran’s private sector invested a total of 
559.13 trillion rials ($13.31 billion) in the housing sector in 
the first three quarters of last year, from which 140 trillion 
rials ($3.33 billion) were to kick-start new projects, 320 
trillion rials ($7.61 billion) were to advance ongoing projects 
and 90 trillion rials ($2.14 billion) were aimed at completing 
half-finished projects.
This shows that investors showed the highest amount of 
interest toward projects whose construction work had already 
commenced. 
The ministry official said the significant 51% increase in 
investments on these projects was due to the positive reaction 
of builders to increase home deals last year.
“Usually constructers are incentivized to start completing 
projects that they had defined during periods of recession with 
notable speed because they want to sell,” he said.
Chegini further said the provinces of Tehran, Isfahan and Fars 
grabbed a 42% share of total private sector investments, of 
which Tehran showed a 27.5% annual growth.
CBI data show 96,919 buildings with residential or non-
residential functions were constructed across Iran’s cities, 
indicating a 1% increase in terms of numbers. 

Iranian Commercial Attaché 
in Pakistan, announced that 
Iran’s exports to Pakistan have 
registered a 66 percent growth 
in the first four months of the 
current Iranian year (March 
-21 July 22).
Iranian Commercial Attaché 
in Pakistan, Mahmoud Haji 
Yousefipour said that Iran’s 
exports to Pakistan have 
experienced a 66 percent 
growth in the period compared 
with the same period in last year, 
according to the public relations 
department of Trade Promotion 
Organization of Iran.
The official has cited that while 
Iran’s exports to Pakistan made 

up a total value of 227$ million 
in the same period in last year, 
the current year figures have 
hit a total of 377$ million which 
shows a 66 percent growth.
According to the same source, 
Iran exported 1.6$ million in 
the first four months of last 
year but this year the number 
has reached 12$ million 
which marks a 633 percent 
increase. Also Iranian chocolate 
producers exported 2$ million 
in the first four months of last 
year and with a 276 percent 
increase they exported 7.3$ 
million chocolates in the first 
four months of current Iranian 
year.

Iran exports to Pakistan increase by 66 pct

It's often 
said that a 
company's 
social media 
presence can 
make or break 
its ability to 
turn a profit. 
E-commerce 
can no longer 
avoid this 
critical sales 
channel 
to reach 
its target 
audience. 
"Social 
proof" is 
often needed 
to establish 
yourself as a 
player in your 
field.

Iran’s export to Pakistan up 
by 66% in first four months
The value of export to 
Pakistan in the first 
four months of current 
[Iranian calendar] year 
1397 (March 21 – July 
22) has grown 66 percent 
compared to same period 
last year, said Iranian 
commercial attaché in 
Pakistan.

  Turkish, Qatari Central 
Banks Ink Currency Swap 
Deal
The central banks of 
Qatar and Turkey signed a 
currency swap agreement 
in the Qatari capital Doha.
According to sources from 
the Turkish central bank, 
the first step has been 
taken after Qatar pledged 
$15 billion of investment 
package in Turkey .The 
agreement aims to enhance 
bilateral cooperation 
between two banks by 
setting a two-way currency 
exchange line.

Iran, Armenia sign MoU on 
manufacturing agricultural 
machinery
Iran and Armenia signed 
a Memorandum of 
Understanding on joint 
production of agricultural 
machinery, Iran’s 
commercial attaché to 
Armenia said on Sunday.
Mohsen Rahimi said that an 
Iranian company has inked 
an MoU with Armenia’s 
business development 
fund to jointly manufacture 
agricultural machinery 
in the Armenia. The 
agreement was signed with 
Armenian deputy minister 
of Economic Development 
and Investments and 
deputy ministry of 
Agriculture in attendance, 
he added.

Iran’s Non-Oil Trade With 
Japan Exceeds $310m
Iran traded 276,030 tons 
of non-oil commodities 
worth $312.41 million 
with Japan during the 
first four months of the 
current fiscal year (March 
21-July 22), registering 
a 40.9% and 13.71% 
decrease in tonnage 
and value respectively 
compared with last year’s 
corresponding period, 
latest data released by the 
Islamic Republic of Iran 
Customs Administration 
show.Iran’s exports to 
Japan stood at 233,415 
tons worth $122.22 
million, down 44.85% and 
30.04% in tonnage and 
value respectively year-on-
year.  Japan was Iran’s 15th 
biggest export destination 
during the period.
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Social media offers an 
invaluable platform to sell your 
products or services online if 
you know how to use it. Here 
are four ways to grow your sales 
with social media.

4 Ways  
to Use  
Social 
Media  
to Grow  
Your 
Sales

Central Bank of Iran:  
Private Housing Investments Rise
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Continued from 
page8...
Muslims are 
brothers and 
something of a 
Muslim's property 
is not lawful for 
another Muslim 
unless you have 
earned it. From 
the words of the 
Prophet (pbuh) 
it turns out that 
we cannot reduce 
the burden of our 
sins by prayer. We 
must also repent in 
practice. Otherwise, 
what is the use of 
so much crying to 
God? A repentance 
that does not make 
a difference within 
human beings will 
not be beneficial.
And the result is that 
after the completion 
of Araf 's prayer in 
order to return home 
sooner, we make a 
one-way route to the 
mistake and create 
a confrontation. 
A person who has 
such a disgrace 
also destroys the 
rest of the believers 
in the public 
mind, especially 
the younger 
generation. The 
younger generation, 
unfortunately, has 
been so motivated 
that it is just waiting 
to see such scenes 
from a so-called 
religious scholar to 
leave religion. When 
the Prophet has said: 
If you have borrowed 
something, return 
it to their owners. 
That is, if you want 
to be forgiven rights 
of people should 
not be your neck. 
Is it really all of us 
who pray Arafah 
today have given 
the right of the other 
people? Right of our 
neighbor, colleague 
and friends. If so, 
Iran would have to 
be rosary with the 
huge flood that they 
are going to pray 
today. There was no 
disagreement and 
hoarding.
But today, on 
August 21, In the 
world calendar is 
also named as the 
International Day of 
Mosques. But today, 
on August 21, in the 
world calendar is 
also named as the 
International Day 
of Mosques. such a 
naming makes  us 
each year, to have 
a special look at 
the mosques as 
one of the greatest 
properties of this 
divine religions.

Zarif Derides US Failure to Learn 
Lessons on Anti-Iran Sanctions

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif expressed his 
dismay that the United States has not learned that sanctions are 
ineffective as far as Iran is concerned.
"We felt that the United States had learned that at least as far as 
Iran is concerned, sanctions do produce economic hardship but 
do not produce the political outcomes that they intended them 
to produce, and I thought that the Americans had learned that 
lesson. Unfortunately, I was wrong," Zarif told CNN.
"I believe there is a disease in the United States and that is the 
addiction to sanctions," he said, adding that, "Even during the 
Obama administration the United States put more emphasis on 
keeping the sanctions it had not lifted rather than implementing 
its obligation on the sanctions it lifted."
Zarif retained a clear belief during the hour-long interview in the 
Iranian Foreign Ministry that the 2015 Iran nuclear deal could be 
revived regardless of the Trump administration denunciation 
of it.
In May, Trump withdrew from the deal, known as the JCPOA, 
calling it a "horrible one-sided deal that should have never, ever 
been made."
The first wave of sanctions that were to "snap back" under the 
Trump move hit the import of car parts and precious metals on 
August 6.
Zarif on Sunday tweeted criticism of the US State Department last 
week establishing the "Iran Action Group" to coordinate the US 
and its allies pressure on Iran. He wrote, "Now an action group 
dreams of doing the same through pressure misinformation and 
demagoguery -- never again."
He told CNN that the same '50s thinking embodied the current 
US approach. "I think the US administration still believes that 
it is working with the government it installed in Iran after the 
1953 coup," he said. "As they say, they have to wake up and smell 
the coffee."
For much of the interview, Zarif dismissed the possibility of 
future talks with the Trump administration, and maintained the 
hope the deal can be revived. He said pressure from the European 
allies could persuade Trump to change his mind and accused the 
United States of "bullying" the European signatories to the deal.
"We do not want to revisit that nuclear deal," he said. "We want 
the United States to implement that nuclear deal. Today the 
closest US allies are resisting those sanctions. The US basically 
arm-twisting -- its attempt to put pressure. I don't want to use the 
term bullying ... (but) that's what it amounts to."
Asked whether Iranian President Hassan Rouhani could benefit 
from a one-on-one meeting with President Trump -- as Trump 
has preferred to tackle North Korea and Russia -- Zarif said the 
previous nuclear deal had to be respected first. "Not when the 
previous huge progress that we made was thrown out," he said 
of a one-on-one. "That (previous deal) was for us the litmus test 
of whether we can trust the United States or not."

Ayatollah Khamenei: Hajj An 
Opportunity for Muslim Vigilance 
against US

Addressing Iranian Hajj pilgrims in 
the plain of Arafat near Saudi Arabia’s 
holy city of Mecca on Monday morning, 
Seyed Ali Qazi-Askar, representative 
of Leader of the Islamic Revolution in 
Hajj and pilgrimage affairs, read the 
message from Ayatollah Khamenei.
The following is the text of the Leader’s 
message:
“In the Name of God, the Most 
Beneficent, the Most Merciful,
All Praise is due to Allah, and greetings 
upon His Messenger Al-Mustafa and 
upon his pure and righteous household, 
and the best of his companions;
Allah the Elevated said: "Call people for 
Hajj — an act of worship accomplished 
by visiting the sacred sites in Mecca." 
They will come on foot and on lean 
camels from all the distant quarters. 
To see their benefits, commemorate 
the name of God during the appointed 
days…" (Quran: 28&27 :22)
This heavenly chant still calls to hearts, 
inviting humanity beyond centuries 
and eras to gather around the pivot 
of monotheism. All human beings 
are addressed by this Abrahamic call 
and dignified by it; although, in some 
corners they may not hear it; or some 
hearts, under the cover of ignorance 
and negligence, are deprived of it; or 
even though some do not prepare their 
hearts to be qualified for entering this 
ever-lasting, global feast, for any reason, 
they are not granted the opportunity.
Now you have enjoyed this blessing and 
have stepped into the security arena of 
the divine reception. Arafat, Mash’ar, 
Mina, Safa, Marwa, and bait, Al-Haram 
Mosque or The Prophet's Mosque, 
every single part of these locations and 
rituals represents a link of the chain 
of spirituality and soul elevation for 
a pilgrim who knows the value of this 

opportunity and takes advantage of it 
for purifying themselves and stocking 
up (on spirituality) for the rest of their 
lives.
The important point that makes any 
thoughtful individual curious and 
sensitive is the appointment of a 
permanent meeting place for all people 
and all the generations throughout 
the years, in a specific place, and a 
determined limited time period. This 
unique time and place are one of the 
main secrets of Hajj.
No doubt, one of the best instances 
for “to see their benefits” (Quran: 
22:27) is this annual meeting of all the 
communities of the Islamic Ummah 
around God’s house. This is the key 
to the Islamic Union, and the symbol 
of Islam’s formation of the Ummah, 
which is to be under the protection of 
God’s house. God’s house belongs to all: 
"The Sacred Mosque -- which We have 
made for those who dwell nearby and 
foreigners alike," (Quran: 25 :22)
Hajj, in this specified place, and in this 
time period, always and throughout 
years, calls the Muslims to solidarity 
and union through an articulate 
language and clear logic.
And this is the opposite of what the 
enemies of Islam aspire to do: inciting 
the Muslims to fight against each other 
at all times and, especially, during the 
present time. Look at the behavior of 

the arrogant and criminal US today. 
Its essential policy against Islam and 
the Muslims is warmongering. Its 
desire and vicious efforts aim at killing 
Muslims by other Muslims: causing 
some oppressive groups to attack some 
oppressed ones, supporting the front 
of the oppressors, suppressing the 
oppressed front through it, and always 
fueling this appalling conspiracy.
Muslims should be aware and nullify 
this satanic policy. Hajj prepares the 
grounds for this awareness, and this 
represents the philosophy of declaring 
repudiation to pagans and arrogant 
powers during Hajj.
Remembrance of God represents the 
spirit of Hajj. In all circumstances, let’s 
revive and gratify our hearts with this 
rain of blessings; and deepen in our 
hearts reliance and trust in Him, who is 
the source of power, glory, justice, and 
beauties. We will overcome the enemy’s 
ploy in this manner. Dear Hajj pilgrims, 
do not forget to pray for the Islamic 
Ummah, the oppressed people in Syria, 
Iraq, Palestine, Afghanistan, Yemen, 
Bahrain, Libya, Pakistan, Kashmir and 
Myanmar and other parts of the world, 
ask Allah to cut the hands of the US 
and other arrogant powers, and their 
supporters.
May God’s peace and mercy be upon 
you,
Sayyed Ali Khamenei

Any defect 
that exists

Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
in a message described the 
Muslim Hajj pilgrimage as an 
opportunity for Muslim unity 
and increased vigilance against 
the US “satanic policy” of 
warmongering and support for 
persecutors.

Iran: US Action Group a 
psychological war
Iran's Foreign Ministry spokesman described the US new anti-
Iran measure titled Iran Action Group as a 'psychological and 
economic war' in line with Washington's longstanding hostility 
toward Tehran.The US policies are against all international laws, 
said Bahrram Qasemi in his weekly press conference on Monday.
US Thursday appointed Brian Hook in charge of Iran Action Group to 
guide Trump’s pressure campaign against Tehran.'The measure is rather 
a psychological, economic war, but it will lead to nowhere,' he said vowing that 
the measure's effects will be contained by Iranian people resistance and devising solutions.Iran 
and major world powers—the US, Russia, China, UK, France and Germany—signed the deal, known 
officially as the Joint Comprehenive Plan of Action (JCPOA), in 2015, under which Tehran accepted to 
curb its nuclear program in exchange for some economic sanctions relief. 

Iran’s Northwest Borders Secure, 
Stable: Police Chief
Iranian Police Commander Brigadier General Hossein Ashtari praised 
the border forces for ensuring sustainable security in the country’s 
northwestern areas, saying rapid response by the Police has helped 
lower the crime rate in that region.Speaking to reporters in the provincial 
capital of Oroumiyeh on Monday, General Ashtari commended the 
security forces for contributing to “appropriate, stable and sustainable 
security conditions” along the country’s northwestern borders.The 
fruitful measures in the northwestern border regions have raised satisfaction 
among people, he added.According to the commander, the swiftness and precision o f 
police activities have brought down crime rates in West Azarbaijan Province, which shares border with three 
countries.In comments in July, General Ashtari warned that Takfiri terrorists have increased their activities 
along the Islamic Republic’s borders with the support of certain countries.

The important 
point that makes 
any thoughtful 
individual curious 
and sensitive is 
the appointment 
of a permanent 
meeting place for 
all people and all 
the generations 
throughout 
the years, in a 
specific place, 
and a determined 
limited time 
period. This 
unique time and 
place are one of 
the main secrets 
of Hajj.

Being sanctioned by the US, which 
has played the most significant role 
in harming and destroying Turkey in 
the past years, has revealed the true 
nature of Washington to Ankara.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
is the way Turkish people call the 
United States of America.
Although the US does not have 
high credibility in the eye of most 
Turkish people, the country has 
always had close and strong relations 
with recent Turkish governments. 
The US and Turkey have usually 
been deemed as two allies in the 
international arena. Ankara used to 

be viewed as one of Washington’s 
staunch allies in US foreign policy.
Perhaps few people believed 
that, after coming to power in 
January 2017, President Donald 
Trump would impose sanctions on 
Turkey. Predicting this, however, 
was not very difficult, particularly 
following the July 2016 failed coup 
d’état attempt in Turkey against 
state institutions — including the 
government and Turkish President 
Recep Tayyip Erdoğan — which was 
reluctantly condemned by the US 
a few days later, after Washington 
was assured of its failure.In the 

aftermath of the coup attempt, 
nevertheless, Washington refrained 
from extraditing Fethullah Gülen, the 
US-based Turkish opposition cleric 
whom Ankara accuses of having 
masterminded the coup attempt.
This alone was sufficient to pervade 
the two countries’ relations with 
a cold and gloomy atmosphere.
The relationship between 
Washington and Ankara continued 
to worsen until Turkey detained a 
US spy, Andrew Brunson, who had 
masqueraded as a pastor and was 
conducting espionage in Turkey.
Irrespective of whether this coalition 

w i l l 
be forged, Iran can assure 

Turkey of its full support and that 
Tehran would never leave Ankara 
alone in the face of Washington’s 
sanctions.
Tehran should inform Ankara that if 
there is a will to defeat unilateral US 
sanctions, the Iranian people would 
never leave the Turkish people alone.

Turkey can count on Iran’s support in face of sanctions
report
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Central Bank of Iran:  
Private Housing Investments Rise

The chairman of Islamic Consultative Assembly 
of Iran asked the Parliament’s National Security 
and Foreign Policy Commission to pursue the 
occurred event in  In response to the warning 
of some representatives regarding irreverence 
toward some Iranian passengers in Tbilisi airport 
in Georgia, saying that the Foreign Ministry has 
taken some measures in this regard, Ali Larijani 
emphasized, “ The Parliament’s National Security 
and Foreign Policy Commission should pursue this 

issue.”As reported in 
the warning note of 
the representatives, 
last week, during 
the event of Tbilisi- 
Isfahan flight in 
Tbilisi airport, the 
capital of Georgia, 
the airport security 
officers forced some 
Iranian female passengers to 
unveil their Hijabs in order to cross the 
inspection gate.

Today is Arafat. One 
of the special days for 
Muslims. Although 
today is called Eid But 
it is narrated from the 
hadiths that this day is 
considered a special 
day in the presence of 
the Almighty God and 
His selected servants. 
Today many beloved 
Muslims are busy 
praying and they ask 
God's forgiveness. 
But will all our sins 
be forgiven? The Holy 
Prophet (pbuh) in 
his last Hajj, gathered 
people on this day. 
And said: I advise you 
that anyone who is 
liable to him should 
return to his owner. 
People know that lucre 
is forbidden in the 
religion of Islam. Avoid 
following Satan...

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:04:58  
Noon call to prayer : 
13:06:29  
Evening call to prayer: 
20:00:07  

High: 36 ° c
Low: 19 ° c

5000 Rials

Referring that the festival should be directed and 

implemented intelligently, the executive direc-

tor of the 31st International Film Festival for 

Children and Youth said," Iran is expected to be the capital of 

making youth and children's films after holding the 31st edi-

tion of this festival."
Communication and Press Deputy of International 
Children and Youth Film Festival said the children cinema 
has played a pivotal role in formation of Iran’s new cinema 
industry.
Addressing a local gathering attended by several officials 
of the festival in central Province of Isfahan, Ahad 
Mikaeilzadeh said several great Iranian filmmakers, 
including internationally- acclaimed filmmaker Asghar 
Farhadi, have produced films in the field of children 
cinema. Referring to the attendance of several managers 
with media backgrounds in the festival, he added that 
the Iranian media has put its spotlight on covering this 
prestigious international cinematic event.
Mikaeilzadeh added that paying due attention to both the 
quality and quantity of the festival, is one of the strength 
point this event. He added that several youth filmmakers 
are active in the competitive and non-competitive sections 
of the festival, stressing that the Film Making Olympiad 

also would be held in the festival in collaboration with the 
Iranian Youth Cinema Society (IYCS). Commenting on the 
status of children cinema in the country, he added that last 
year several children’s movies were publicly displayed 
nationwide and 17 children films also were distributed 
in the market.
He added that the festival is also seeking to draw 
attention to the children and youth cinema, adding that 
this procedures is time consuming. He said 31 Iranian 
provinces would display the important Iranian and foreign 
films vying in the festival, urging the media to put their 
spotlight on children cinema. Mikaeilzadeh reiterated that 
several workshops would also be held on the sidelines of 
the festival. Presided by Alireza Reza Dad, the 31st edition 
of International Film Festival for Children and Youth is 
slated for August -30 September in Isfahan Province.

 Mikaeilzadeh:

New Iranian cinema indebted to children 
cinema

Any 
defect 
that exists
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Zayande-Rood River that has been flown since 

10 days ago with the purpose of irrigating the 

gardens and recharge the agricultural water 

wells of the west of Isfahan to the areas around Mobarakeh 

County, was cut off since yesterday; this river is again dried.
Saying that the volumetric flow rate of water in Zayande-
Rood dam has increased 10 days ago in order to irrigate 
the gardens and recharge the agricultural water wells of 
the west of Isfahan, Alireza Sharifi, the head of Mobarakeh 
Water Resources Department said, "The volumetric flow 
rate of water in Zaynde-Rood dam has increased since 
August 7 with the volume of 30 million cubic meters from 
Zayande-Rood dam to Nekoo-Abad dam."
Saying that the gardens of the 5 counties in the west of 
Isfahan have an area over 17 thousands hectares, he said, 
"The purpose of increasing the volumetric flow rate of 
water in Zayande-Rood dam is to irrigate the gardens 
and recharge the agricultural water wells of the counties 
of Zarrin Shahr, Mobarakeh, Felavarjan, Najaf Abad, and 
Khomeini Shahr."

"The volumetric flow rate of water of this dam has 
decreased since Friday after completing the water supply 
plan of the gardens of the west of Isfahan. Zayande-Rood 
River will flow in Mobarakeh County, in 60 kilometers 
from the southwest of Isfahan, in the next two days, then it 
will be dried gradually," he said. Currently, Zayande-Rood 
River as the biggest water flow in the middle area of the 
country is dry between Cham-Aseman water treatment 
plant and Gav Khooni lagoon.

Zayande-Rood River dried again
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