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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 1000 تومان

صنعتگران اصفهانی در دیدار با استاندار:   

رونق تولید به همکاری و تسهیلگری مسئوالن نیاز دارد

 عاقبت صنعت 
خودرو سازی در ایران 

چه می شود؟

صنعت خودرو سازی از ابتدا در 
 کشور ما با ابهامات گسترده ای

 همراه بوده است. اینکه چه کسی 
یا کســانی پشــت پرده صنعت 
خودروی ایران هســتند و از آن 
حمایت های بی دریغ می کنند؟ 
اینکه چرا کیفیت خــودرو ها با 
 اســتاندارد های روز دنیا پیش

 نمی رود ولی قیمــت ها از تمام 
دنیا پیشی گرفته  است؟ و اینکه 
با وجود خصوصی بودن خودرو 
سازی در ایران چرا دولت ها یکی 
پس از دیگری سعی بر نگه داری 
این صنعت زیان ده یا کم باز ده با 
همان کیفیت قبل و یا بدتر از قبل 
را دارند؟ همه سوال هایی است 
که ابهام  مردم را نســبت به این 

صنعت بیشتر می کند.
هــر گاه حرف از عــدم کیفیت 
خــودرو های داخلی می شــود 
و گفته مــی شــود در صورت 
استاندارد نشدن این خودرو ها ، 
الزم است خودرو سازی در کشور 
متوقف شود، مســئوالن سریعا 
تعداد زیاد کارگــر این بخش را 

بهانه می کنند و...      مدیر کل برق منطقه ای استان اصفهان:  ظرفیت خطوط، و عملیات توسعه پست ها که در استان اصفهان وجود دارد در هیچ استانی وجود ندارد، بنابراین به لحاظ زیرساخت، اصفهان بهترین 
شرایط برای سرمایه گذاری صنعتگران را دارد.

رنا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/5/3 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,974,0004,294,000قدیم

سکه طرح 
4,106,0004,390,000جدید

2,288,0002,298,000نیم سکه

1,469,0001,490,000ربع سکه

969,000979,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,720,0001,820,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18396,900420,200 عیار

یک گرم طالی 
439,000442,480دست دوم

یک گرم طالی 
24529,100560,400 عیار

نوروزی:

نیازمند حمایت هستیم
شــهردار اصفهان گفت: انتظار دســتگاه های 
خدمت رسان تسهیل امور و برداشتن سنگ ها 

است تا فعالیت ها به خوبی انجام شود.
قدرت اهلل نوروزی در همایش هم اندیشــی و 
تقدیر از شهرداران و دهیاران استان اظهار کرد: 
از دســتگاه های دولتی در اســتان و کشور که 
در تعامل با شــهرداری ها تاکنون امکان انجام 
برخی مأموریت ها را باتوجه به شــرایط سخت 
اقتصادی فراهم کردند، تشــکر می کنم.  وی 
افزود شهرداری ها توانسته اند در راستای انجام 
مأموریت ها رضایت مردم را جلب کنند.  شهردار 
اصفهان تأکید کرد: اگر به دنبال استقرار امنیت 
در کشــور هســتیم و می خواهیم صلح پایدار 
برقرار شود، باید تمام دستگاه ها به ویژه دولت از 

دستگاه های خدمت رسان همچون ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

کوثر بابایی
ســـرمقالـــه

ISFAHAN
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کنترل قاچاق و مهار مصرف بی رویه بنزین با کارت سوخت؛   

چه توقعات بزرگی داریم، از این 
کارت کوچک

قطار کارت سوخت به ایستگاه پایانی خود نزدیک شده و 
استفاده از این ابزار برای کنترل مصرف بنزین در کشور به مراحل 
اجرایی خود رسید.  هفته گذشته یکی از هفته های پرخبر برای 
مالکان وسایل نقلیه خصوصی و عمومی و موتورسیکت و در یک 
کالم دارندگان کارت سوخت بود.بعد از گذشت ماه ها کشمکش 

باالخره مردادماه که بارها از آن به عنوان پایان مهلت...
7

 به تازگی گام  های مثبتی در مسیر فرهنگ سازی مصرف بهینه آب برداشته شده 
اما همچنان نیاز است که در این زمینه آگاهی و آموزش داده شود. مصرف آب 
در تار و پود زندگمان رخنه کرده و نمی توان آن را نادیده گرفت اما می توان با 

دانستن و رعایت نکاتی که در ادامه می آید از آب مصرف بهینه ای داشت...

کاهش زمان استحمام حیت به اندازه یک دقیقه

سردوش های قدیمی حمام در هر دقیقه بین 18 تا 40 لیتر آب 
معادل حدودا 12 بطری آب معدنی بزرگ خروجی آب دارند. 

با کاهش هر دقیقه زمان حمام کردن، 12 آب معدنی بزرگ ذخیره کنید.

تعویضرسدوش های قدیمی
 به رسدوش های جدید

حمـام را به وسیله بـاز گذاشتـن آب داغ، گرم نکنید
روش مناسب برای گرم کردن فضای حمام در فصل های سرد، استفاده از 
گرم کن یا شوفاژ در حمام است. در صورت نبود این وسایل، آب گرم بازشده 
در حمام را در تشت یا ظرفی ذخیره و در مدت استحمام از آن استفاده کنید.

تغییر زمان استحمام از ساعت های 
پیک مصـرف به ساعت هـای خلوتـی

اوایل صبح و یا ساعات پایانی شب

از مصرف آب خانگی درحمام 
استفاده می شود که سهم قابل توجهی 
را به خود اختصاص می دهد.  
برای مصـرف بهینـه این آب

 راهکارهایی وجـود دارد که 
در ادامه می بینیـد:

کـولــرفضای سبـز خانگـیآشپـزخانهحمـام

30 

30

به طور میانگین

30طور میانگین30طور میانگین به

بسته نگه داشتن شیرآب تا مادامی که 
تمام ظروف کثیف کف آلوده نشده اند 
و  همچنین آبکشی یکجای تمام ظروف

عدم استفاده از
آب برای بازکردن

یخ مواد منجمد شده 
در فریزر

اسـتفاده از آب خنـک در یخچـال یـا یـخ 
در فریـزر بـه جـای بازنگهداشـتن شـیر 

آب بـرای خنـک شـدن آن

استفاده از آب 
باقیمانده  کتری 

در اتو 

مانده در  باقی  جداسازی آشغال های 
ظرف پیش از شستشو و تفکیک ظروف 

چرب و غیر چرب از یکدیگر

ماشـین  ظرفیـت  از  حداکثـری  اسـتفاده 
ظرفشـویی که در این صـورت می تواند تا 
70 درصـد کاهش مصـرف آب را به همراه 

داشـته باشد

استفاده از ماشین ظرفشویی و لباس شویی 
در خارج از ساعات پیک مصرف آب، مانند 

اوایل صبح و یا ساعات پایانی شب

نظارت بر شیرهای خروجی پشت دستگاه 
ماشین لباس شویی و ظرفشویی و اطمینان 

از سالمت آنها

استفاده از آب غیر شرب مانند
 آب باقیمانده از شستن
میوه و سبزی و برای
 آبیاری گیاهان

آبیاری در ساعات خنک روز 
برای جلوگیری از تبخیر سریع  آب

متمرکز کردن کاشت گیاهان
 به جای باغچه در گلدان
 برای مصرف بهینه آب

انتخاب گیاهان متناسب 
با  اقلیم محل زندگی
و با نیاز آبی کم

استفاده از مالچ یا خاکپوش 
در باغچه برای محافظت 
از تبخیر آب

استفاده از سیستم بازچرخانی آب 
خاکستری در ادارات یا ساختمان هایی 

که فضای سبز مشترک دارند

با شروع فصل گـرما، 
استفاده از کولرآبی باعث افزایش

30 درصدی مصرف آب می شود که با 
مدیریت و بهره وری می توان تا حدود 

زیادی از مصرف آب  
دراستفاده از کولرکاست

رعایــت تناســب انــدازه کولــر بــا ظرفیــت 
ســاختمان و توجــه بــه عالمــت اســتاندارد 
و برچســب مصــرف انــرژی هنــگام خریــد

هر کولر آبی در طول یک شبانه روز حداقل 
معادل  2نفرآب مصرف می کند

آزاد بودن فضای 
اطراف کولر از 3 طرف 

به منظور تبادل هوا 

30 

نصب سایه بان روی کولر آبی و کانال هاست 
که منجر به کاهش مصرف آب تا 11 درصد 

می شود

تعمیر و نگه داری به موقع اجزای داخلی کولر 
به منظورافزایش طول عمر آن

نظارت هفتگی شناور کولر به منظور اطمینان 
از صحت آن و نداشتن نشتی

فصل تابستان
هبینه ســازی مصارف خانیگ آب

 استفاده ازآب برای
مصارف فضای سبز اجتناب ناپذیر است

اما مدیریت آن کار سختی نیست، 
فقط کمی حوصله و ابتکار الزم دارد

از آب مصرفی منازل
 در آشپزخانه مصرف می شود که شامل: سینک و روشویی، 
پخت و پز، ماشین لباسشویی و ظرفشویی می شود



خـــبــــر

عاقبت صنعت خودرو سازی 
در ایران چه می شود؟

ادامه از صفحه یک:
...    اجازه نمی دهند این خودرو ها 
به کیفیت مطلوب نزدیک شده یا 
تعطیل شوند. هر وقت اسم واردات 
خودرو بدون گمرک آورده می شود 
عالوه بر کارگــران ، به یاد حمایت 
از تولید ملی آن هم از جیب مردم 

می افتیم. 
ولی وقتی قیمت دالر اندکی گران 
شــود همین خودروهای داخلی 
که ســال ها مردم با خون دل از آن 
حمایت کرده و تاوانش را با جان و 
مالشان داده اند آنقدر در گران شدن 
پیش قدم می شــوند که گویی در 
کاخ سفید تولید شده و پا را فراتر از 

گرانی دالر هم می گذارند. 
در دهــه 1340 کــه مــا تولید 
پیکان را آغاز کرده بودیم مدیران 
»شــرکت هیوندای« کره جنوبی 
دیــداری از خــط تولیــد پیکان 
داشــتند و آرزوی شــان این بود 
که آیا می شــود روزی هم کشور 
کــره، کارخانــه خودروســازی 
 همچون ایران ناســیونال داشــته

 باشد؟
 یعنی نیــم قرن پیــش صنایع و 
صنعتگران ایرانــی، آرزو و الگوی 
فعاالن اقتصادی کره جنوبی بودند! 
اما متاسفانه  طی قریب به 50 سال 
به غیر از یکی دو سری که فقط چراغ 
های پیکان فرق کرد متأســفانه 
اولین و آخریــن خودروی تولیدی 
پیکان هیچ فرقی با هم نداشتند و به 
جرات می توان گفت که روز به روز 

بی کیفیت تر هم شدند.
تنهــا چیــزی کــه در صنعــت 
خودروسازی ما نسبت به گذشته 
بطــور چشــمگیری فــرق کرده 
و روز به روز به طرز وحشــتناکی 
 رشــد کرده، قیمت خودروها بوده

 است!
شرکت های خودروســاز ایرانی با 
تهدید براینکه اگر ورشکست شویم 
کارگران و نیروهای متخصص زیادی 
بیکار خواهند شد و در نتیجه بحران 
کارگری به راه می افتد و با ســوء 
استفاده از موارد این چنینی، بقدر 
زیادی مورد حمایت دولت بوده و 
دائماً از رانــت های مختلف دولتی 
بهره مند می شــوند که متاسفانه 
چنــدان بازدهی مثبتــی به جز 
تولید خودروی بی کیفیت و ایجاد 
نارضایتی بین مردم ندارند . جالب 
اینجاست که کارگران شرکت های 
خودرو سازی هم رضایت کاملی از 

شرایطشان ندارند. 
ســایه هایی که بــر روی صنعت 
خودرو در ایران وجــود دارد اجازه 
نمی هد تا این صنعت رشد همراه 
با کیفیتی داشته باشــد و بتواند با 
 محصوالت رقیــب در جهان پیش

 بروند.
مسلما این دست های پشت پرده 
اگر نبودند و حمایت های بی جا و 
بی مورد از صنعت خودرو ســازی 
ایران نمی شــد جوانان کشور ما تا 
کنون بهترین خودرو های جهان 
را طراحی و ساخته بودند به طوری 
که ما می توانســتیم ساالنه مبلغ 
هنگفتی در صنعت خودرو ارز آوری 

داشته باشیم. 
جوانانــی که مــی تواننــد انرژی 
هســته ای تولید کنند مطمئنا از 
 پس تولید خودرو با کیفیت هم بر

 می آیند.
با توجه به مطالب مذکــور با ادامه 
روند گذشته، آینده چندان بارزی 
در انتظار صنعت خودرو ســازی 

کشورمان نخواهد بود.
 قطعاً رفع مشکالت و نابسامانی های

 کشور و صنعت خودرو به سرعت 
امــکان پذیر اســت اما به شــرط 
تالش همه اقشار مردم به خصوص 

مسئوالن امر.

اقتصاد استان
02
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زیرساخت های اشتغال اردستان نیازمند اعتبارات ملی است
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی گفت: اولویت اصلی شهرستان اردستان که بارها پیگیر آن 
بودیم، موضوع اشتغال است. سید صادق طباطبایی نژاد در کارگروه برنامه ریزی شهرستان که در فرمانداری 
اردستان برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت اعتباری کشور در شرایط کنونی مناسب نیست و این اعتبار به 

طور کامل محقق نمی شود. باید از اعتبارات استانی و ملی در جهت حل مشکل شهرستان کمک گرفت.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی شهرستان اردستان که بارها پیگیری آن بودیم، اشتغال است، افزود: همه دستگاه 

ها باید در جهت رفع مشکالت این اولویت و ایجاد زیرساخت ها تالش کنند. برای اینکه بتوانیم زیرساخت های 
مورد نیاز اشتغال را در شهرستان برطرف کنیم، نیاز به اعتبارات ملی داریم.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه یکی از مهمترین زیرساخت های مورد نیاز شهرستان، موضوع 
برق است، اضافه کرد: مهمترین موضوع در این بخش تبدیل پست برق سیار شهر مهاباد به ثابت است و رایزنی هایی در این خصوص با وزیر نیرو 
انجام داده ایم. به طور کلی همه باید موضوع سرمایه گذاری در منطقه را تسهیل کنیم. طباطبایی نژاد با بیان اینکه سال گذشته دستور تخصیص 
اعتبارات مناسبی از سوی مسئوالن کشوری داده شد که تاکنون مقدار قابل مالحظه آن وصول شده است، افزود: اقدامات قابل توجهی در بخش 

راه، ورزش، بهداشت و بهسازی روستاها صورت گرفته است. 

سرمایه های معطل مانده را باید سامان دهیم
 معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: باید کمتر ســراغ پروژه هــای جدید برویم و

 سرمایه های معطل مانده را سامان دهیم.
حجت اهلل غالمی در همایش هم اندیشی و تقدیر از شهرداران و دهیاران استان اصفهان، اظهار کرد: امروز به 
پاس تالش شهرداران و دهیاران دور هم جمع شده ایم تا با بررسی مسائل موجود مشکالت را حل و خروجی 

خوبی از این جلسه داشته باشیم. وی ادامه داد: ایام نوروز را با بحران های پیاپی پشت سر گذاشتیم و به موازات 
همه این مشکالت، معین استان خوزستان و لرستان بوده ایم و با همه توان در سیل کمک رسانی کردیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان یکی از استان های مهم کشور است 
و اعتباری بالغ بر ۶5 هزار میلیارد ریال در اختیار این مجموعه عظیم قرار دارد که برای دستیابی به اهداف از مشارکت های 

بخش های خصوصی استفاده می کنیم. غالمی ابراز امیدواری کرد: در سال جاری بتوانیم بخش های عمده ای از پروژه های جدید را 
اجرایی کنیم در این خصوص باید تاکید کرد که بخش گردشگری می تواند خلق درآمد کند و جنوب و غرب استان اصفهان این پتانسیل را دارد.

وی افزود: تولیدات صنایع دستی می تواند رونقی را در استان ایجاد کند که اصفهان به درآمدزایی الزم دست یابد و مهمترین موضوع برای عملی 
شدن این گونه طرح ها مطالعه فراوان است تا بتوانیم از همه پتانسیل ها استفاده کنیم.

کوثر بابایی
ســرمقاله
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نوروزی:

نیازمند حمایت هستیم

شهردار اصفهان گفت: انتظار دستگاه های خدمت رسان 
تسهیل امور و برداشتن ســنگ ها است تا فعالیت ها به 

خوبی انجام شود.

قدرت اهلل نوروزی در همایش هم اندیشی و تقدیر از شهرداران و دهیاران استان اظهار 
کرد: از دستگاه های دولتی در استان و کشور که در تعامل با شهرداری ها تاکنون امکان 
انجام برخی مأموریت ها را باتوجه به شرایط سخت اقتصادی فراهم کردند، تشکر می کنم.  
وی افزود شهرداری ها توانسته اند در راستای انجام مأموریت ها رضایت مردم را جلب 
کنند.  شهردار اصفهان تأکید کرد: اگر به دنبال استقرار امنیت در کشور هستیم و می 
خواهیم صلح پایدار برقرار شود، باید تمام دستگاه ها به ویژه دولت از دستگاه های خدمت 
رسان همچون شهرداری ها و دهیاری ها حمایت کنند.  وی ادامه داد: رضایت مردم می 

تواند امنیت را در کشور برقرار کند که این مهم با خدمت رسانی مطلوب محقق می شود.
نوروزی با بیان اینکه شهرداری ها و دهیاری ها هر روز و بدون هیچ گونه تعطیلی درحال 
خدمت رسانی هستند، افزود: انتظار می رود دولت، مجلس و دستگاه قضا، فضایی فراهم 
کنند تا دهیاری ها و شهرداری ها وظایف خود را به خوبی انجام دهند. وی تأکید کرد: اگرچه 
هر روز وظایف شهرداری ها افزایش پیدا می کند، اما متأسفانه اختیارات آن ها در قانون 

بودجه و سایر مقررات و آیین نامه ها و بخش نامه های دولتی کاهش پیدا می کند.  
شهردار اصفهان اظهار کرد: اگر می خواهیم مأموریت ها درست انجام شود باید حدود اختیارات 
شهرداری ها و دهیاری ها افزایش پیدا کند؛ البته این موارد در جلسات کالنشهرها مطرح شده 

است و امروز پس از سال ها موضوع استخدامی کارکنان رفع شده و شش نوع قرارداد بالتکلیف 
که باعث آزار کارکنان شهرداری ها شده بود، امروز رفع شده و موفقیت بزرگ رقم خورده که 
باعث افزایش انگیزه خدمت رسانی شده است.   وی ادامه داد: شهر اصفهان با مشکالتی همچون 
اقتصادی و ... مواجه بود که با حمایت مسئوالن و به کار گیری ابتکارها و نوآوری ها نه تنها پروژه 
های نیمه کاره فعال شده بلکه پروژه های بزرگ کلنگ زنی شده است.   شهردار اصفهان با 
اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگ حلقه حفاظتی اصفهان گفت: انتظار داریم برای این 
رینگ ۷۸ کیلومتری که 45 کیلومتر آن در شهر اصفهان است و درحال حاضر بیشترین بودجه 
عمرانی شهرداری اصفهان به این پروژه و البته مترو اختصاص یافته است به شهردارای های 
همجوار از جمله خورزوق، دولت آباد، شهر ابریشم و درچه که در مسیر پروژه حلقه حفاظتی 
قرار دارند، کمک شود تا اوراق مشارکت اختصاص یابد و شاهد افتتاح بزرگترین حلقه حفاظتی 
که مشکالت ترافیکی زیادی را مرتفع خواهد ساخت، باشیم.  وی خاطرنشان کرد: شهرداری 
اصفهان در سال گذشته در بین سایر کالنشهرهای ایران بیشترین میزان جذب بودجه را داشت 
و امسال نیز میزان تحقق بودجه یک درصد از برنامه جلوتر است و تا روز گذشته یک هزار و 350 
میلیاردتومان از بودجه چهار هزار و 100 میلیارد تومانی شهرداری اصفهان معادل 33درصد 

بودجه را محقق کردیم، اما نیاز به حمایت های بیشتری داریم. 
ایمنا

خـــبــــر

 استان تهران با وجود 
اینکه تعداد بافندگان 

کمتری نسبت به اصفهان 
دارد اما افرادی که در 

این استان بیمه شده اند 
چندین برابر استان 

اصفهان است.

صنعتگران اصفهانی در دیدار با استاندار:   

رونق تولید به همکاری و تسهیلگری مسئوالن نیاز دارد

فعاالن اقتصادی و صنعتگران شهرک صنعتی بزرگ اصفهان، در 
نشست خود با استاندار مشکالتی را مطرح کردند که نداشتن 
همکاری های الزم و سنگ اندازی مسئوالن اصفهان مهمترین 
آنها بود. اســتاندار اصفهان پس از بازدید برخی واحدهای 
صنعتی شهرک صنعتی بزرگ اصفهان در علویجه، به همران 
مدیران ارشد استان پای صحبت فعاالن و صنعتگران حاضر 
در این شهرک نشست. در این جلسه فعاالن اقتصادی به بیان 
مشکالت این شهرک و موانع موجود برای رونق بیش از پیش 
تولید پرداختند و استاندار و مسئوالن استانی نیز با آنها در این 

زمینه گفت وگو کردند.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

   مدیر کل برق منطقه ای استان اصفهان:  ظرفیت خطوط، و عملیات توسعه پست ها که در استان اصفهان وجود دارد در هیچ استانی وجود ندارد، بنابراین به لحاظ زیرساخت، اصفهان بهترین شرایط برای سرمایه گذاری صنعتگران را دارد.

    کارشکنی مسئوالن 
بیــش از تحریم هــا 
صنعــت را زمین گیر 

کرده  است
حســن منصوریان قائم 
مقام مدیرعامل شــرکت 
مهندســی و ســاخت 
تجهیزات سپاهان )مپنا(، از اجرایی نشدن 
طرح توسعه این شرکت به دلیل نبود مجوز 
از ســوی اداره کل محیط زیست استان 
اصفهان گله مند است و می گوید: مدیران 
مپنا در زمان تاسیس تمایل داشتند این 
شرکت در ســلفچگان تاسیس شود، اما 
در نهایت با پیگیری های انجام شده این 
شرکت در اصفهان تاسیس شد، از سال 
13۸۹، ۲5 هکتار زمین در کنار شرکت 
خریداری شده تا طرح توسعه شرکت در 

آن اجرایی شود.
وی می افزاید: جریمه هایی که اداره کل 
حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
برای ما در نظر می گیرد در سایر شهرها 
وجود ندارد، بیش از 100 میلیارد تومان 
بودجه برای راه اندازی واحدهای توسعه و 
واحد سند پالست این شرکت نیاز است که 
انجام آن در مدت شش ماهه ای که سازمان 
محیط زیست برای ما در نظر گرفته است، 

امکانپذیر نیست.
قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسی و 
ساخت تجهیزات ســپاهان با بیان اینکه 
شرایط کسب و کار به اندازه کافی پیچیده 
بوده و امید است مسئوالن گره تازه به آن 
اضافه نکنند، می گوید: سختی های زیادی 
برای دور زدن تحریم ها متحمل می شویم 
اما کارشکنی مســئوالن استان اصفهان 
بیش از تحریم ها، مــا را زمین گیر کرده 
است، نیازمند حمایت مسئوالن هستیم، 
اما متاسفانه بســتر و یکپارچگی در این 
استان آماده نیست باید بترسیم از روزی 

که صنعتگران از اصفهان مهاجرت کنند.
منصوریان ادامه می دهد: در این شرکت 
تجهیزات نیروگاه هــا را تولید می کنیم، 
اولین آب شیرین کن کشور که همزمان 
آب و برق تولید می کند در این شــرکت 
تولید شد، این واحد در سال 13۹۲ به بهره 

برداری رسید.

به گفتــه وی از ۸۲ هزار مگاوات ظرفیت 
نیروگاهی کشــور، 50 هزار مگاوات آن 
توسط مپنا تولید شده  است هم اکنون نیز 
ما امکان تولید و تجهیز نیروگاه های جدید 
را داریم ، اما مشــکلی که وجود دارد این 
است که تولید و تجهیز ظرفیت نیروگاهی 
جدید که بیش از 50 هزار میلیارد تومان 
هزینه دارد، برای فقط ســه ماه که پیک 

مصرف برق است، توجیه اقتصادی ندارد.
وی می گوید: شرکت ما ساالنه ۲1 هزار 
تن محصول تولید می کند، که زیر ساخت 
جاده ای شهرک پاسخگوی حمل و نقل 

تولیدات این شرکت نیست.
منصوریان تصریح می کند: در این شهرک 
طرح توسعه ای داریم که می توانیم بیش از 
دو هزار نفر نیرو را به کار بگیریم، اما برای 
توسعه نیاز به برق داریم، اکنون اداره کل 
برق منطقه ای تقاضــای پرداخت 3۶0 
میلیون تومان هزینه برای احداث پست در 
این شهرک از ما دارد، نمی دانستیم برای 
ایجاد پست برق در شهرک باید این مبلغ را 
پرداخت کنیم، ضمن اینکه توان پرداخت 

این مبلغ را نداریم.

    مشکل، فعالیت نداشتن آنهایی 
است که مجوز دارند

ایرج حشمتی، مدیر کل سازمان حفاظت 
محیط زیســت اصفهــان می گوید در 
این شــهرک 5۶۲ مجوز احداث دادیم، 
1۷5 واحد بهره برداری شــد، ۹0 واحد 
کار می کنند، بنابراین در این شــهرک 
3۸۷ نفر باوجود داشتن مجوز هیچ کاری 

نمی کنند، آنها باید پاسخگو باشند.
وی تاکید می کند: شرکتی در این شهرک 
وجود دارد که شــش دوره برنامه زمان 
بندی برای اجرای تعهــدات آالیندگی 
آن تعیین کرده ایم امــا هیچ قدمی برای 
سالمت شــرکت و سایر شــرکت های 
فعال این شهرک برداشــته نشده است، 

نمی توانیم بیش از این مساعدت کنیم.
حشــمتی با بیان اینکه بیش از یکسال 
است به این شرکت فرصت الزم را داده ایم 
اما توجهی به تذکرات نشده است، تاکید 
می کند: ما هر کمک که می توانستیم به 
این شرکت دادیم شرکت مپنا تصفیه خانه 
نیز ندارد اما به آن مجوز دادیم تا به تولید 

رونق بخشیم.

    روندهای معیوب اداری مانع رونق 
تولید است

حســن فتاحی یکی از فعاالن اقتصادی 
که در زمینه تولید شــیر خشک فعالیت 
می کند، می گوید: در این واحد تولیدی 
برای شــش هزار و ۷00 نفــر می توانیم 
اشتغال ایجاد کنیم، سرمایه گذاران آماده 
انجام کار هستند اما حمایت مسئوالن را 

الزم داریم.

وی با بیان اینکه روندهای معیوب اداری 
مانع اصلی رونق تولید اســت، می افزاید: 
تولیدکنندگان تمام توان خــود را برای 
رونق تولید به کار گرفتــه اند اما مدیران 
استان باید همراهی کنند تا تولید و اشتغال 

رونق بگیرد.

    اشتغال، دغدغه مشترک برای 
مقابله با تحریم ها است

 یکی دیگر از فعاالن اقتصادی با اشاره به 
اینکه دوم مرداد ماه روز صنعت نامگذاری 
شده اســت، می گوید: برای رسیدگی به 
مشکالت صنعت نیاز اســت که به جای 

امروز هر روز را »صنعت« بنامیم.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی دغدغه 
همه مسئوالن اشتغال است، می افزاید: 
تمام سیاست ها معطوف به اشتغال است 
و هدف تحریم ها حذف اشتغال و این مهم 
فقط در سایه رونق صنعت به دست می آید 
بنابراین برای دست یابی به اشتغال باید 

سیاست گذاری مناسبی داشته باشیم.

    صنعت اصفهان ســال ها قبل از 
زاینده رود خشک شده  است

نایب رییس انجمن مدیران صنایع استان 
اصفهان تاکید می کند: همه دغدغه خشک 
شدن رودخانه زاینده رود را دارند اما قبل 
از رودخانه، صنعت اصفهان خشک شده 
اســت که گویا هیچ کدام از مســئوالن 
دغدغه آن را تاکنون نداشته اند، اگر امروز 
در استان اصفهان بیشترین حجم بیکاری 
را داریــم راه حل آن فقط رشــد صنعت 

استان است.
هنرمنــد می گویــد: بــا تعــدادی از 
سرشاخه های کار آفرین می توانیم صنعت 
اســتان را رشــد دهیم اما در سال های 
گذشته سرشاخه های کارآفرینی استان 
به شــهرهای دیگر مهاجرت کــرده اند 
بهترین راه برای از بین بردن بیکاری تعیین 
شاخص ایجاد اشتغال برای سازمان های 
مختلف است تا هر سازمان وظیفه خود 
بداند در مدت مشــخص، تعداد معینی 

اشتغال ایجاد کند.
وی می افزاید: صنعتگران اصفهانی در این 
شهرک بسیاری از واحدها به دلیل مسائل 
مالی وسرمایه گذاری با وجود داشتن طرح 
با مشــکالت روبه رو هستند و می گویند 
بانک ها حاضر نیســتند زمین شهرک را 
در رهن بگیرند تا برای توســعه،  وام در 
اختیار صنعتگــران بگذارند، بیش از ۹0 
درصد واحدهای این شهرک با این مشکل 

روبه و هستند.
نایب رییس انجمن مدیران صنایع استان 
اصفهان معتقد اســت اگر کارگروه ویژه 
اشتغال تشــکیل و رصد شود می توان به 

بهبود وضعیت صنعت امیدوار بود.

    راه اندازی پســت ۴00 مگاوات 
شهرک صنعتی شمال تا پایان مهرماه

رســول موســی رضایی، مدیر کل برق 
منطقه استان اصفهان، با اعالم اینکه این 
شرکت آمادگی دارد، پست 400 مگاوات 
شــهرک صنعتی بزرگ اصفهان را تا دو 
ماه آینده راه اندازی کند، می گوید: طرح 
توسعه پست های شــهرک برای تامین 
برق با احداث یک پست 400  مگاوات در 
ضلع جنوب شرقی در حال اجرا است که 
300 میلیارد تومان سرمایه گذاری روی 
آن انجام شده است و امیدواریم تا دو ماه 

آینده وارد مدار شود.
 وی می افزاید: پس از راه اندازی این پست 
به لحاظ ظرفیت واگذاری برق به واحدهای 
بزرگ انرژی بر مشکلی نخواهیم داشت، اما 
اگر قرار شود یک صنعت بزرگ در شهرک 
احداث شــود نمی توانیم پاسخگوی نیاز 

آن باشیم.
به عقیده مدیر کل برق منطقه ای استان 
اصفهان ظرفیت خطوط، و عملیات توسعه 
پست ها که در استان اصفهان وجود دارد در 
هیچ استانی وجود ندارد، بنابراین به لحاظ 
زیرساخت، اصفهان بهترین شرایط برای 

سرمایه گذاری صنعتگران را دارد.
موســی رضایی به توافقنامه ای که بین 
شــرکت بــرق منطقــه ای و شــرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان منعقد 
شده است، اشاره کرده و می گوید: بر اساس 
این توافقنامه برای شهرک صنعتی بزرگ 
اصفهان، ۲0 درصد آورده را صنعتگر، 30 
درصد شرکت شــهرک ها، و 50 درصد 
سهم برق منطقه ای است تا احداث پست 

400 مگاوات تسریع شود.
وی ادامه می دهد: در طــرح ملی انتقال 
که از طریق سازمان برنامه بودجه کشور 
به ما ابالغ شد همه پروژه هایی که انجام 
می دهیم تعریف شده و ردیف اعتبار دارد و 
در این طرح توصیه شده که منابع مورد نیاز 
برای شهرک های صنعتی توسط شرکت 
شهرک ها تامین شــود، زیر ساخت الزم 
را داریم اما منابع الزم برای احداث پست 

باید فراهم شود.
مدیر کل شــرکت برق منطقه ای استان 
اصفهان می گوید: منتظریم توافقمان با 
شرکت شهرک ها نهایی شود تا برق را در 
اختیار این شهرک بگذاریم، ظرفیت برق تا 

پایان مهر دو برابر می شود.
محمد جــواد بگی، مدیرعامل شــرکت 
شــهرک های صنعتی استان اصفهان در 
خصوص احداث پســت برق در شهرک 
بزرگ صنعتی می گوید: این طرح بیش از 
۲0 سال است که اجرایی نشده اما براساس 
توافق انجام شده فقط با هدف تسریع در 
عملیات اجرای آن بود زیــرا اگر احداث 
این پست امروز اتفاق نیفتد با تحریم هایی 
که با آن رو به رو هســتیم در سال آینده 
هزینه آن چند برابر می شود از صنعتگران 
می خواهیــم ما را در احداث این پســت 

یاری دهند.

    مساعدت بانک ملی برای ایجاد 
شعبه ای در شهرک صنعتی شمال

ابوالقاســم نصیری، مدیر کل بانک ملی 
اســتان اصفهان در باره احداث شعبه ای 
از این بانک در شــهرک صنعتی بزرگ 
اصفهان می گوید: برای ایجاد شــعبه ای 
از این بانک در این شهرک هیچ مشکلی 
نداریم و اگر مکانی در اختیار ما قرار داده 
شده و نیروی انتظامی امنیت آن را تضمین 
کند شعبه بانک ملی را در این شهرک راه 

اندازی خواهد شد.
به دســتور اســتاندار اصفهان مقرر شد 
فرماندار شاهین شــهر تا 15 مرداد ماه 
ضمانت الزم برای این ایجاد شعبه بانک 

ملی در این منطقه را ارائه دهد.
نصیری همچنین درباره اظهارات یکی از 
فعاالن مبنی بر به رهن نگرفتن زمین های 
این شهرک در بانک ها تاکید می کند: در 
بســته اعتباری برای تسهیالت سرمایه 
ثابت، مستلزم آن است که محل اجرای 
طرح را رهن بگیریــم،  اگر موردی وجود 

دارد برای رفع آن اقدام خواهیم کرد.
وی همچنیــن در ارتبــاط با ســرمایه 

در گردش می گوید: تامیــن این مهم از 
طرف بانک ها بــرای واحدهای تعطیل 
شده نیازمند است گواهی مالیاتی که در 
آن تعطیلی واحد را تایید کند، همچنین 
شاخص های مالی برای واحد هایی که کار 
می کنند تعیین کننده مبنای سرمایه در 

گردش است.

    مدیران استانی شرایط جنگی را 
نپذیرفته اند

یکی از صنعتگران می گوید مدیران دولتی 
استان اصفهان هیچ کدام احساس حضور 
در شرایط جنگی ندارند، واحدهای ما به 
دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شده اســت 
خط مقدم اقتصاد ما هستیم که در حال 
جنگ هستیم اما مسئوالن هیچ کمکی 
به ما نمی کنند قوانین هر بار سختگیرانه 

تر می شود که ما را زمین گیر کرده است.
وی می افزایــد: اصفهــان بــه عنــوان 
صنعتی ترین اســتان ایران با مشکالت 
زیادی رو به رو بوده و وضعیت شــهرک 
های صنعتی آن تاسف بار است، بسیاری 
از همکاری هایی که در ســایر استان ها 
انجام می شود در استان اصفهان صورت 
نمی گیرد و سنگ اندازی های زیادی انجام 
می شود، دیر کرد بانک ها با بهره مرکب 
محاسبه می شود و مشکالت سند گذاری 

نیز بسیار زیاد است.
 در این بخش از جلسه استاندار از روسای 
بانک های کشاورزی، ملت، توسعه تعاون 
دعوت کرد و خواســت که نویــدی را به 

صنعتگران بدهند.
رییس بانک ملی عنــوان می کند: عمده 
مشــکالت تامین منابع برای توســعه 
واحدهای تولیدی بود که با حضور رییس 
کل بانک مرکزی دستور دادند هر یک از 
بانک های استان اعتبارات شان را دو تا سه 
برابر افزایش دهند همچنین شاخص های 
مالی نیز قرار شد در یک ماه آینده نسبت به 
صورت های مالی انجام شود که در صورت 
انجام بیش از ۸0 درصد مشکالت مالی و 

بانکی استان حل خواهد شد.



خانه های بوم گردی 
ظرفیتی برای رونق 
صنعت گردشکری در 

سمیرم
رییس سابق اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری سمیرم 
اظهار داشت: سال گذشته و امسال 
۳۶ مجوز راه اندازی خانه های بوم 
گردی در بخش ها و روســتاهای 
مختلف شهرستان صادر شده است.

وی یادآور شد: مســافری که وارد 
سمیرم و روســتاهای آن می شود 
تا حد زیــادی از وضعیت اقتصادی 
روستاها آگاه است و به دنبال هتل و 

مسافرخانه مجلل نیست.
افشــاری تاکید می کند: ضروری 
است دوره های آموزشی روستایی 
و عشایری را گســترش داده و به او 
آموزش داد که چگونــه با مهمان 
برخورد کند تا بــا کمترین دارایی 
بهتریــن پذیرایــی را از مهمانان 
داشته باشــد و نتیجه دلخواهش 

را بگیرد.
نتیجه ای که بدون شک با همراهی 
و تالش بیشــتر و بهتر مسووالن، 
توجه به پیوســت های فرهنگی و 
بومی هر منطقه و تاکید بر روســتا 
محوری ثمــره و دســت آورهایی 
روزافــزون خواهد داشــت و رونق 
اقتصاد روستایی و عشایری را رقم 

خواهد زد.

 برای سم زدایی 
بدن تان آب بیشتری بنوشید

خوشــبختانه بدن شــما به خوبی 
می تواند سم زدایی شود و برای این 
کار نیازی به رژیم های غذایی خاص 
و یا مکمل های گران قیمت نیست. 
گفته می شــود که شــما می توانید 
سیستم سم زدایی طبیعی بدن خود 
را ارتقاء دهید.آب دمای بدن شما را 
تنظیم می کند، به هضم غذا و جذب 
مواد غذایی کمــک می کند و بدن 
شما را با حذف مواد زائد سم زدایی 
می کند.سلول های بدن شما باید به 
طور مداوم بــرای عملکرد مطلوب 
ترمیم شــوند و مواد مغذی را برای 
بدن شــما به عنوان انرژی استفاده 
کنند.با این حال، فرایند آزادسازی 
ضایعات – به شکل اوره و دی اکسید 

کربن – باعث آسیب می شود.
آب این محصوالت زائــد را به طور 
موثر از طریــق ادرار کردن، تنفس 
و یا عرق کردن بــه طور موثر از بین 
می برد؛ بنابرایــن مرطوب ماندن به 
طور مناسب برای ســم زدایی مهم 
اســت.مقدار موردنیــاز روزانه آب 
۱۲۵ اونس )۳.۷ لیتر( برای مردان 
و ۹۱ اونس )۲.۷ لیتــر( برای زنان 
است. این مقدار ممکن است بسته 
به رژیم غذایی شما، جایی که در آن 
زندگی می کنید و سطح فعالیت تان، 

متفاوت باشد.

همه ما دوســت داریم تــا از هر 
فرصتی برای اســتراحت و سفر 
استفاده کنیم اما شاید بزرگترین 
دلیلی که مانع می شود، شرایط 
مالی باشــد. ولی یادتان باشــد 
سفر گران همیشــه هم صحت 
ندارد چــون شــهرهایی در دنیا 
وجود دارند کــه ثابت کرده اند عالوه 
بر زیبایی های بیشــماری که دارند، 
بازدید از آنها هم، حساب بانکی تان را 
خالی نمی کند! ۵ شهری که در اینجا 
با آنها آشنا می شوید، هزینه ای کمتر 
از ۱۱۰۰۰۰ تومان در روز برای شما 

رقم می زنند.
۱- تایلند

واقعا کســی در دنیا وجود ندارد که 
تایلنــد را با طبیعت ســحر انگیزش 
نشناســد. اگر چه این کشور مقصد 
محبوب توریست هاست اما هنوز هم 

جای بسیار ارزانی اســت. در بعضی 
از جزیره های مشــهور آن، هزینه ها 
کمی باالتر اســت اما در جزایر دیگر، 
با روزی ۳۰ دالر بــه راحتی می توان 
زندگی کرد چرا که هزینه غذا و محل 
اقامــت در آنجا پایین اســت، مثال با 
۵ دالر می تــوان یک غــذای لذیذ 
محلی میــل کرد و با ۷ تــا ۱۰ دالر، 
 اتاقــی اجاره کرد. کافی اســت که از

 رستوران های گران قیمت صرف نظر 
کنید و با وسایل حمل و نقل عمومی 
جابه جا شــوید. یکبار سفر به تایلند 
کافی است تا ارزانی آن به شما ثابت 
شــود و آن موقع است که یک پایتان 

برای همیشه در آنجا خواهد بود!
۲- بالی در اندونزی

شــاید تعجب کنید اگر بدانید بالی 
حتــی از تایلند هــم ارزانتر اســت! 
مقصد فوق العاده زیبــا و ارزان برای 
گردشــگران صرفه جو. در بالی ارزان 
و غیر ارزان در کنــار هم وجود دارند 
مثال در جنوب آن اقامتــگاه هایی را 
می توانید پیدا کنید کــه هزینه ای  
بیشــتر از خیلی از شــهرهای بزرگ 
دنیا دارند و درســت در کنــار آنها، 
اقامتگاه هایی با هزینه ای برابر شبی 
 ۱۰ دالر )تقریبــا ۳۷۰۰۰ تومان( را 
می تــوان پیدا کــرد. مثــل تایلند، 
بخش محســوس هزینه شامل پرواز 
و بلیط هواپیما ســت. اما غذا و حمل 
و نقل همچنان در آن ارزان اســت و 
اگر به مناطق دیگــری به جز منطقه 

جنوبی آن برویــد، ارزانتر هم خواهد 
شد.

۳- یونان
یونــان االن در وضعیــت ریاضــت 
اقتصادی اســت اما حتی قبل از آن 
هم کشور ارزانی بود و حاال هم که از 
همیشه ارزان تر است. مثال با حدود 
۹ دالر می توانید یک شــام مجلل از 
گوشــت بره با تمام مخلفات در یک 
رستوران خوب میل کنید و با حدود 
۱۵ دالر هم مــی توانید در یک جای 
خوب اقامت کنیــد. در واقع در بین 
کشورهای منطقه یورو، جایی ارزان 

تر از یونان پیدا نمی شود و به همین 
دلیل است که گردشگران زیادی را به 

خود جذب کرده است.
۴- آمریکای مرکزی

با فاکتــور از قیمت بلیــط هواپیما، 
سفر به بیشتر کشــورهای آمریکای 
مرکزی مثل ال ســالوادور، گواتماال 
و هندوراس، ســفری بســیار ارزان 
خواهد بود طوری کــه با کمتر از ۳۰ 
دالر مــی توانید یک روز خــود را در 
آنجا به راحتی بگذرانید و همین قدر 
کافی است که بدانید با داشتن کمی 
بیشتر از ۳۰ دالر برای یک روز، زندگی 

شاهانه ای خواهید داشت!
۵- بوداپست در مجارستان

بوداپست شــهری تاریخی و دوست 
داشتنی و مهم تر از همه ارزان است. 
مردم بوداپست بسیار خونگرم هستند 
و با شبی ۸ دالر می توان در خانه های 
آنها، اقامت گرم و به یــاد ماندنی ای 
داشــت. هزینه غذا هم در این شهر 
خیلی پایین اســت به طوری که با ۲ 
دالر می توان یک ســاندویچ بزرگ 
سفارش داد. اگر توانایی سفر به پراگ 
یا وین را ندارید، بوداپست جایگزینی 

عالی است.

تعویض پــرده و یراق 
آالت 

از یکــی   شــاید 
 ســاده ترین و مقرون به 
صرفه تریــن روش های 
تغییر دکوراسیون فضای 
نشیمن، تعویض پرده باشد 
که به ســادگی می تواند 
تغییر چشمگیری را در چهره ی فضای 
دکوراسیون شما ایجاد نماید. حتی اگر 
تعویض پرده برای شما مقدور نبود به 
سادگی با اســتفاده از اکسسوری های 
ساده و انتخاب یراق آالت مناسب می 
توانید ظاهر پرده تان را دگرگون کنید 
و چهره ی منحصر به فرد و چشمگیری 

به فضای دکوراسیون خود ببخشید.

خرید مبلمان کوچک و کم جا
برای داشتن یک دکوراسیون متفاوت 
گاهی نیاز دارید مبلمان تازه ای تهیه 
کنید. این به این معنا نیست که هزینه 
قابل توجهــی برای ایــن منظور کنار 
بگذارید. بلکه با انتخاب مبلمان کوچک 
و کم هزینه ای مانند پوف ها و یا سایر 
مبلمان اینچنینی به سادگی می توانید 
تغییر دکوراســیون مقرون به صرفه و 
چشــمگیری در نشــیمن خود ایجاد 

نمایید.
انتخاب کوسن مناسب

 گاهی بــا تغییر پارچه هــای رو مبلی 
می توانید ظاهر مبلمان و دکوراسیونتان 
را تغییر دهید. حتی اگر توانایی صرف 
هزینه برای تغییر پارچه رو مبلی تان را 
ندارید،کافی است از کوسن های متنوع 
و متناسب با مبلمانتان استفاده کنید و 

ظاهر نشیمنتان را تغییر دهید.
خرید پتو کنــار مبلی برای تغییر 

دکوراسیون
یکی دیگر از اکسســوری های مقرون 
به صرفه که می تواند به سادگی ظاهر 
دکوراسیون شما را تغییر دهد انتخاب و 
خرید پتو کنار مبلی است. این پتو های 
ســبک و بهاره عالوه بر کاربرد مناسب 
شــان برای فصل بهار به سادگی ظاهر 
مبلمان مــدرن را تغییر می دهند و در 
چهره دکوراسیون شما تغییرات مثبتی 

ایجاد خواهد کرد.
تعویض رومیزی ها 

یکی از ســاده ترین و مقرون به صرفه 
ترین روش ها برای تغییر دکوراسیون 
 منزل تعویــض رومیزی هاســت که 
می تواند ظاهر دکوراســیون شــما را 
منحصر به فرد کند. حتــی می توانید 
خالقانه تر به ایــن موضوع نگاه کنید و 
با ایجاد طرح و نقش های متفاوت روی 
میزتان ظاهر متنوع تری به آن ببخشید 
بی آنکه نیاز به  انتخــاب یک رومیزی 

داشته باشید.
انتخاب تابلو 

یکــی از پرطرفدارتریــن لوازمی که 
با کمــک آن مــی توانیــد در فضای 
دکوراســیون تان تغییر خاصی ایجاد 
نماییــد، انتخــاب تابلو متناســب با 
دکوراســیون داخلی تان اســت. شما 
می توانید به ســادگی تابلو تازه ای را 
جایگزین تابلو قبلی تان کنید، یا حتی 
در صورت امکان فقــط تصویر داخلی 
تابلو خود را تغییر دهید یا جایگاهشان 

در فضا را تغییر دهید. 
استفاده از لوازم دکوری

با انتخاب لوازم دکوری ســاده، مقرون 
 به صرفه و یا دســت ســاز به سادگی 
می توانید چهره دکوراســیون نشیمن 
خــود را تغییر دهیــد و ظاهر منحصر 
به فردی به دکوراســیون داخلی تان 

ببخشید. 
تغییر دکوراســیون کم هزینه با 

خرید آباژور 
همان طــور که می دانیــد نورپردازی 

مناسب تاثیر بســیار زیادی در زیبایی 
فضــای دکوراســیون شــما و جلوه 
مبلمانتــان دارد. بنابرایــن اگر فضای 
شما از نور مناســبی برخوردار نیست 
بهتر است برای فضایتان از یک آباژور 
استفاده نمایید. آباژورها عالوه بر آنکه از 
لحاظ نورپردازی روشنایی مورد نیازتان 
را تامین می کند، مــی تواند به عنوان 
یک المان دکوری تغییر دکوراســیون 

کم هزینه در فضای خود ایجاد نماید.  
استفاده از شلف ها 

با کمک شــلف ها مــی توانید فضای 
مناسبی برای نمایش لوازم دکوری خود 
ایجاد کنید. این شــلف ها را می توانید 
باالی تلویزیون و یا کاناپه ســه نفرتان 
نصب کنید و روی آن را همان طور که 
گفته شد و با اکسسوری های دکوری 

پر نمایید.

انتخاب گلدان مناسب 
از گل و گلــدان غافل نشــوید! حضور 
یک گلدان ســاده و با طــراوت عالوه 
بر ایجاد ظاهر مناســب بــرای فضای 
دکوراسیون شــما می تواند به سادگی 
تغییر چشمگیری در فضای داخلی تان 
ایجاد کند، بنابراین انتخاب گل و گیاه 
در تغییر دکوراسیون نشیمن خود را در 

اولیت قرار دهید. 

شهرهای ارزان دنیا برای سفر

تغییر دکوراسیون  با کمترین هزینه 

 در بین کشورهای منطقه 
یورو، جایی ارزان تر از 
یونان پیدا نمی شود و 

به همین دلیل است که 
گردشگران زیادی را به 
خود جذب کرده است.

حتی اگر توانایی صرف 
هزینه برای تغییر 

پارچه رو مبلی تان را 
ندارید،کافی است از 
کوسن های متنوع و 

متناسب با مبلمانتان 
استفاده کنید و ظاهر 

نشیمنتان را تغییر دهید.

شاید فکر کنید سفر مخصوصا سفر خارج از کشور، یک 
تفریح گران است اما مقصدهای گردشگری ارزان زیادی 
در دنیا وجود دارند که یک روز اقامت شما در آنها شامل 
هزینه ی محل اقامت، غذا و حمل و نقل، کمتر از صد هزار 
تومان می شود و تنها هزینه ی محسوسی که باید بکنید، 
خرید بلیط هواپیما است. در ادامه به همراه الی گشت، ۵ تا 

از شهرهای ارزان دنیا را خواهید شناخت:مطالب مرتبط:
بایدها و نبایدهایی که در سفر به تایلند باید بدانید!

 همانطور که می دانید یک خانه بــه روش های متعددی 
می تواند به یک دکوراســیون زیبا و شیک برسد طوری 
که هم برای اعضای خانواده دوســت داشتنی باشد و هم 
برای مهمانان گرم و دعوت کننده به نظــر بیاید. اما در 
شرایطی که مسئله مالی در میان باشد شاید دست یابی 
به این مهم اندکی دور از انتظار باشــد اما اینطور نیست، 
گاهی اوقات یک وسیله ساده یا یک رنگ ساده می تواند 
به کلی دکوراســیون خانه را متحول کند. برای مثال اگر 
هزینه خرید قفسه و کتابخانه را ندارید، کافی است با قرار 
دادن جعبه های چوبی برای خودتان یک کتابخانه و قفسه 

نمادین و زیبا درست کنید.
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رشد گردشگری، علی رغم مشکالت
 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: 
عوامل رو به رشد در گردشگری داخلی باعث می شود صنایع دستی کشور فروش بیشتری 

داشته باشد.
  علی اصغر مونسان در افتتاحیه دهمین نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی خراسان 
رضوی که در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار کرد: با وجود 
مشکالت و تهدیدات، گردشگری رشد خوبی داشته است. همچنین اقدامات مختلفی در 

حال انجام است که آمار گردشگران ورودی را افزایش دهیم.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: بخشی از فروش صنایع دستی و صادرات از مبادی گمرکی 
است و تقریبا این میزان از طریق گردشــگران ورودی به کشور به صورت چمدانی اتفاق 

می افتد، این دو به یکدیگر کمک می کند و روند رو به رشدی دارد.
مونسان با اشاره به این که به دنبال بازارهای جایگزین هستیم، عنوان کرد: بازار چین جزو 
بازارهای هدف است که در این حوزه در حال فعالیت هســتیم. یکی از این فعایت ها لغو 

روادید یک طرفه کشور چین بوده است که برنامه های بسیاری برای آن تدارک دیده ایم تا 
بتوانیم از این موقعیت استفاده کنیم و آمار ورودی گردشگران چینی را باال ببریم.

وی ادامه داد: چین در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۱۵۰میلیون گردشگر خروجی داشته است 
و هدف از لغو روادید این است که از این میزان بتوان ۲ میلیون گردشگر چینی در کشور 

ورودی داشته باشیم.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: برای حمایت از 
صنایع دستی کشور، از سال گذشــته ممنوعیت واردات صنایع دستی خارجی را اعمال 
کرده ایم که کمک کرده بازارهای صنایع دســتی به سمت تولیدات داخلی حرکت کند و 

صنایع دستی خارجی در حال کمتر شدن است.
مونسان اشاره کرد: از سال ۹۷ در مکان هایی که متعلق به ســازمان میراث است اعمال 

ممنوعیت عدم ارائه صنایع دستی خارجی را داشته ایم.
وی خاطر نشان کرد: طرح تجاری سازی صنایع دستی را در دولت دوازدهم شروع کرده ایم 
که این طرح به خوبی در حال پیش رفتن از لحاظ بسته بندی، طراحی مورد سلیقه مشتری 

است و نیز بر روی بازارهای جدید کار شده است.
معاون رئیس جمهور ادامــه داد: کاربردی کردن 
صنایع دســتی، یعنی عالوه بر این که به عنوان 
جنس هــای آنتیک و فرهنگــی هنری صنایع 
دستی را بشناســیم بتوانیم بازار آن را بزرگ تر 
کنیم، در این خصــوص موضوعات کاربردی را 

بیشتر کار کردیم و ترکیب این موضوعات روند رو 
به رشدی برای صنایع دستی به وجود آورده است.

وی بیان کرد: گردشگری کشور رونق خوبی دارد، بنا 
بر آمار بانک مرکزی سال گذشته ۱۱/۸ میلیارد دالر سهم 

گردشگری از ورودی کشور بوده است و در حال حاضر ۱۸۰ هزار 
میلیارد تومان پروژه در حوزه گردشگری در حال اجرا داریم که شامل مجتمع های 

گردشگری و هتل ها با ستاره های مختلف است.

6 کار خانگی پردرآمد مخصوص خانم های خانه دار
کار کردن خانم ها در خانه یکی مسائلی است که همیشه مورد بحث بوده و هست. به همین بهانه 

در این مقاله به شما کارهای پردر آمد خانگی را معرفی می کنیم.
فروش غذا

سر ظهر که به خیابان ها سر بزنید، متوجه آدم هایی می شوید که به دنبال غذای خوب می گردند. به 
دلیل هزینه باال، هر روز غذاخوردن در رستوران، صرفه اقتصادی ندارد و اینجاست که شما می توانید 
از این فرصت استفاده کنید و غذاهای خانگی را به فروش برسانید. غذاهای خورشتی یا غذاهایی 
مثل لوبیاپلو و عدس پلو که گران نیستند و قیمت تمام شده شان به شما قابلیت سوددهی می دهد.

درست کردن لواشک
این خوشمزه دوست داشتنی از آن چیزهایی است که نوع خانگی اش طرفدار بیشتری نسبت به نوع 
صنعتی آن دارد و خیلی ها برایش سرودست می شکنند. رعایت نکات بهداشتی تضمین فروش 

وکسب درآمد شماست .
سبزی آماده

زندگی ها ماشینی شده است  بنابراین بیشتر زنان خانه دار ترجیح می دهند سبزی قورمه، کوکو، 
پلویی، کرفس و... را به صورت آماده بخرند. نکته ای کــه می توانید روی آن مانور بدهید، تمیزی 
کارتان است؛ چراکه بخش عمده ای از زنان خانه دار کار خانگی یک خانم را بیشتر قبول دارند تا 
سبزی ای که در کارخانه آماده شده و معلوم نیست مراحل آماده سازی اش را چطور گذرانده است.

نقاشی روی شیشه
ویترای هنر خاص و منحصربه فردی است که کمی پشتکار و ذوق و سلیقه می خواهد و روی آینه 
با رنگ ویترای انجام می شود ، رنگی با حالل تینر که باعث ماندگاری تصویر روی آینه می شود. 
خوبی اش این اســت که می توانید رایگان در فضای مجازی آموزش ببینید و با سعی و خطا ماهر 
شوید. اگر هم اهل آموزش های مجازی نیستید، فرهنگسراها و هنرستان ها دوره های خوبی دارند 

که با هزینه کم انواع نقاشی را آموزش می دهند.
خیاطی و بافتنی

درست است که خیاطی حرفه ای یک تخصص اســت که آموزش و سال ها تجربه می طلبد، ولی 
قبول کنید که دوختن سرویس های پیش بند، دستگیره، دستکش و... کار چندان دشواری نیست 

و با کمی دقت قابل دست یابی است. اگر زرنگ باشید 
و ســلیقه به خرج بدهیــد، می توانید قیمت های 

خوبی روی کارهایتان بگذارید. حواستان باشد 
که انتخاب پارچه بخش مهمی از قضیه است.
کار با نمد و چرم هم کارهای دیگری هســتند 
که این روزها رونق فراوانی دارند.بسیاری از زنان 
با درســت کردن کیف، جامدادی و سایر وسایل 

تزئینی درحال کسب درآمد هستند. کار دیگری 
که می توانید بکنید، بافتنی است .از شال گردن شروع 

کنید که نسبتا آسان است و بعد سراغ کاله و دستکش و 
پولیور بروید. بهترین محل هم برای عرضه هنرهای دستی تان، 

اینستاگرام و کانال تلگرام است، جایی که بدون هیچ هزینه ای ویترین خودتان را برای 
عرضه محصوالتتان دارید.

مردم بوداپست بسیار خونگرم هستند 
و با شبی ۸ دالر می توان در خانه های 

آنها، اقامت گرم و به یاد ماندنی ای 
داشت. هزینه غذا هم در این شهر 

خیلی پایین است به طوری که با ۲ دالر 
می توان یک ساندویچ بزرگ سفارش 

داد. اگر توانایی سفر به پراگ یا وین 
را ندارید، بوداپست جایگزینی عالی 

است.
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Sri Lankan government on 
Thursday stressed the need 
for resuming exports of tea 
to Iran.
In a cabinet meeting, the 
country's government 
announced that tea exports to 
Iran should start as of the next 
month, according to Colombo 
Page.
Sri Lankan agriculture 
minister said that the country 
is set to resume tea exports to 
Iran by the end of August.
Following Turkey and Russia, 
Iran is one of the major buyers 
of Lankan tea, as Colombo 

exported 27,419 tons of the 
product to Tehran last year.
Sri Lanka is an island country 
in South Asia, located in 
the Indian Ocean to the 
southwest of the Bay of 
Bengal and to the southeast 
of the Arabian Sea.
Most of Iran's trade and 
economic exchanges of 
Iran with the country is in 
the fields of constructing 
refinery, oil and tea.
Iran was involved in 
renovating an old refinery 
in the country and is also 
seeking to build a new one.

China, US Trade 
Negotiators to 
Meet in Shanghai 
July 30-31
Lead negotiators 
for China and the 
United States will 
meet in Shanghai on 
Tuesday for two days 
in the next round of 
trade talks, China’s 
commerce ministry 
confirmed.
It would mark the first 
face-to-face meeting 
between US and 
Chinese trade teams 
since presidents 
Donald Trump and 
Xi Jinping agreed at a 
G20 summit in Japan 
to revive talks to 
end their year-long 
trade war, Reuters 
reported.
The governments of 
the world’s largest 
economies have 
levied billions of 
dollars of tariffs on 
each other’s imports, 
disrupted global 
supply chains and 
shaken financial 
markets in their 
dispute over how 
China does business 
with the rest of the 
world.
China had agreed to 
make unspecified 
purchases of US farm 
goods, according to 
the White House, and 
the timing of the next 
round of talks came 
after Chinese officials 
briefed private 
importers last Friday 
on a plan to boost 
soybean purchases.
“Some Chinese 
firms are willing to 
continue to buy some 
US agricultural goods, 
and they have asked 
for prices from their 
US suppliers and 
will sign commercial 
contracts soon,” 
ministry spokesman 
Gao Feng told a news 
conference.
The purchases 
will be decided 
by companies 
themselves according 
to market-based 
rules, said Gao, 
adding that the 
restarting of trade 
talks had no direct 
bearing on the US 
agriculture buys.
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Sri Lanka favors trade exchanges with Iran

The Minister 
of Agriculture 
Jihad of Iran 
at the meeting 
referred to the 
use of available 
c a p a c i t i e s 

as a new strategy for 
agricultural cooperation 
between Iran and China, 
noting, "Tehran and 
Beijing have committed 
themselves to expand 
cooperation and 
are trying to use the 
facilities, knowledge 
and existing capacities 
to further develop these 
partnerships."
Chinese Minister of 
Agriculture Han Changfu 
also highlighted the 

need for technical 
cooperation, sharing 
experiences, the 
development of bilateral 
relations and scientific 
support from each other 
in different sectors.
During the meeting, a 
number of directors and 
heads of organizations 
affiliated with the 

Ministry of Agriculture 
Jihad of Iran are also 
present, both sides 
emphasized the 
development of relations 
in various fields of 
agriculture.
Hojjati arrived in Beijing 
on Thursday on a four-
day trip in order to 
strengthen and expand 

economic relations in the 
field of agriculture.
He went to Cheng Dao 
city to visit the city's 
agricultural projects.
Hojjati also visited the 
Chinese Agricultural 
Research Institute in 
Beijing, and met with 
the head of the research 
institute.

Iran, Iraq to facilitate trade 
cooperation
Iran and Iraq signed an agreement to facilitate trade 
cooperation and remove trade barriers between 
the two neighbors.Iranian commercial attache 
to Iraq Naser Behzad said on Thursday that the 
agreement was signed during a recent visit by the 
head of Trade Promotion Organization of Iran and 
the accompanying delegation to Iraq.During the 
visit, the Iran-Iraq Joint Trade Committee held a 
meeting for the first time in Baghdad aiming to 
boost Iranian traders' participation in the Iraqi 
market.The committee discussed important issues 
including banking cooperation, standardization 
of commodities, customs regulations, investment 
opportunities as well as technical and engineering 
services beside transportation, Behzad said.
In the meantime, an agreement was signed between 
the two countries based on which preparations 
should be made for establishing a joint industrial 
town, and methods should be developed for verifying 
the standards and quality of Iranian products.
Besides, the agreement aims to facilitate visa 
issuance for Iranian businessmen, increase Iranian 
exhibitions in Iraq, and remove barriers for the 
Iranian exports to Iraq.

Minsk Chamber of 
Commerce hosts Iran-
Belarus Business Forum
 Iran-Belarus Business Forum was held in Minsk 
Chamber of Commerce on Thursday in the presence 
of ambassadors, businesspersons, traders and 
trade delegations of the two countries.The two 
sides reviewed trade and economic cooperation 
capacities as well as the removal of barriers for 
boosting bilateral trade interaction.For his part, 
Iranian Ambassador to Belarus Mostafa Oveysi 
pointed to the development of bilateral political and 
economic ties between Iran and Belarus and also 
explicit support of presidents of the two countries for 
bilateral trade and economic exchanges and placed 
special emphasis on accelerating cooperation of 
private sectors of the two countries.
Iranian embassy to Belarus is ready to support 
Iranian and Belarusian traders wholeheartedly, 
he stated.Chairman of Belarussian Chamber of 
Commerce called on industrialists and private 
sectors of the two countries to make their utmost 
efforts for enhancing trade exchange volume 
between Iran and Belarus.At the end of this forum, 
traders and merchants of the two countries explored 
avenues for broadening bilateral cooperation in 
relevant fields.The inaugural ceremony of Iran-
Belarus Business Forum kicked off on Wednesday 
in the presence of Iranian Ambassador to Belarus 
Mostafa Oveysi, Belarusian Ambassador to Iran Yuri 
Ivanovic Lazarcic, Chairman of Tehran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA) Masoud Khansari, and trade and economic 
delegations of the two countries.  

Iran voices readiness for 
meeting Belarus' needs
Iran trade delegation visiting Minsk voiced their 
country's readiness for meeting the needs of the 
country in the fields of dried fruits, cereals and 
vegetables, given Iran's exports capabilities in the 
areas.Head of Tehran Chamber of Commerce Masoud 
Khansari and several tradesmen met with Belarus 
deputy minister of agriculture and directors of the 
ministry.During the meeting, both sides highlighted 
their capacities in the fields of agriculture and food 
industries and stressed the need for optimal use of 
their capabilities.
Belarus also voiced readiness for exporting meat, 
dairies and cereals to Iran.

Iran's Agricultural Jihad Minister 
Mahmood Hojati, who has traveled 
to Beijing to develop and strengthen 
economic relations, especially in the 
agricultural field, met with his Chinese 
counterpart on Friday.

Iran, China discuss agricultural ties
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Japan's Nissan 
Says to Slash 9% of 
Workforce
 Japanese carmaker Nissan Motor Co 
said it is axing 12,500 jobs and warned 
a quick turnaround in its performance 
was not imminent after reporting its 
quarterly profit was nearly wiped out.
The announcement on Thursday shows 
how a crisis - brought about by sluggish 
sales and rising costs - is worsening at 
Japan’s No. 2 automaker even as it tries 
to recover from a financial misconduct 
scandal surrounding ousted Chairman 
Carlos Ghosn.
Nissan, which said the job cuts will be 
made globally by 2022, added that it 
will reduce global production capacity 
and its product line-up by about 

10% by the end of fiscal 2022. The 
automaker had 138,000 employees 
globally as of March 2018.
Its first-quarter operating profit 
plunged 98.5% to 1.6 billion yen 
($14.80 million) as it continues to 
struggle in North America, a key market 
where it has been stung by mounting 
costs of vehicle discounts to keep up 
with rivals.
Years of heavy discounting to grow 
sales has left Nissan with a cheapened 
brand image and low vehicle resale 
values, while the costs to offer high 
discounts have hit its bottom line.
Nissan had flagged a steep drop in 
profit on Wednesday, according to 
Reuters.
The dismal quarter will add pressure 
on Hiroto Saikawa, Nissan’s embattled 
CEO, who has been tasked with shoring 

up the company’s performance amid 
the Ghosn scandal. Ghosn has denied 
the charges of financial misconduct.
The automaker is widening job 
cuts initially announced in May as 
it struggles to improve weak profit 
margins in the United States, where 
Ghosn for years had pushed to 
aggressively grow market share during 
his time as CEO.
Nissan’s operating profit in the April-
June quarter compared with the 
109.14 billion yen made in the year-
ago period and missed the 39.52 billion 
yen average of eight analyst estimates 
compiled by Refinitiv.
The company maintained its profit 
forecast of 230 billion yen for the year 
ending March 2020, a 28% drop from 
last year and its weakest in more than 
a decade.

Sri Lanka favors trade 
exchanges with Iran
 Sri Lankan government on Thursday 
stressed the need for resuming exports 
of tea to Iran.
In a cabinet meeting, the country's 
government announced that tea exports 
to Iran should start as of the next month, 

according to Colombo Page.
Sri Lankan agriculture minister said that 
the country is set to resume tea exports 
to Iran by the end of August.
Following Turkey and Russia, Iran is 
one of the major buyers of Lankan tea, 
as Colombo exported 27,419 tons of the 
product to Tehran last year.
Sri Lanka is an island country in South 

Asia, located in the Indian Ocean to the 
southwest of the Bay of Bengal and to the 
southeast of the Arabian Sea.
Most of Iran's trade and economic 
exchanges of Iran with the country is in 
the fields of constructing refinery, oil 
and tea.Iran was involved in renovating 
an old refinery in the country and is also 
seeking to build a new one.



China Landslide Death Toll 
Rises to 20
The death toll in a landslide that buried a village 
in southwest China rose to 20 on Friday, with 25 
people still missing three days after the disaster, 
state media said.
Rescuers found the bodies of two children, a 
mother with her baby and another woman on 
Thursday in Shuicheng County, Guizhou province, 
according to state broadcaster CCTV, citing an 
investigation.
Eleven people have been found alive since the side 
of a hill collapsed on 23 homes late on Tuesday, 
covering them in thick mud, AFP reported.
Landslides are a frequent danger in rural and 
mountainous parts of China, particularly after 
heavy rain, and the country has suffered heavy 
flooding this year.

France's Macron to Discuss 
Brexit with Britain's Johnson 
in Coming Weeks
 French President Emmanuel Macron will discuss 
Brexit with Britain’s new Prime Minister Boris 
Johnson, whom he has invited to visit in the next 
few weeks, an official from Macron’s Elysee office 
said on Friday.
The two leaders spoke on Thursday, and Macron’s 
talks with Johnson would be in regard to the 
demands of the European Union about Brexit, the 
official added.
On entering Downing Street on Wednesday, 
Johnson set up a showdown with the EU by vowing 
to negotiate a new deal and threatening that, if the 
bloc refused, he would take Britain out of the EU on 
Oct. 31 without a deal.
One of the main areas of contention between 
Britain and the EU over the terms of Brexit has 
been the Irish backstop.
Irish Prime Minister Leo Varadkar said this week 
there would be no withdrawal agreement or 
subsequent trade pact with Britain if it did not 
accept the backstop, Reuters reported.
The backstop is an insurance policy to 
provisionally keep Britain in a customs union with 
the EU, pending a better solution, to prevent the 
return of a hard border between the Irish Republic 
and Northern Ireland.

Pres. Rouhani expresses 
condolences on demise of 
Tunisian president
Iranian President Hassan Rouhani in a message 
extended his condolences to the government 
and nation of Tunisia for the demise of Tunisian 
President Beji Caid Essebsi.
In his message to Mohamed Ennaceur Acting 
President of Tunisia, President Rouhani condoled 
Tunisian government and people for the demise 
of the late president and prayed the Almighty 
God to bestow forbearance and patience for this 
irreparable loss.

UN nuclear watchdog confirms Cornel 
Feruta's appointment as IAEA acting chief

"As a consequence of the 
recent passing away of 
Director General Yukiya 
Amano, and in order to ensure 
the orderly and smooth 
functioning of the Agency, 
the Board of Governors has 

decided to designate Mr. Cornel Feruta 
as Acting Director General, until a 
Director General assumes office," the 
statement says, Tass reported.
Russia’s Permanent Representative 
at International Organizations in 
Vienna Mikhail Ulyanov announced 
earlier on Thursday that Feruta had 
been appointed as the IAEA acting 
chief. According to Ulyanov, Feruta 
was the closest assistant of the late 
Yukiya Amano and coordinated the 
IAEA activity in several areas. "He will 
be working as the acting head before a 
new Director General who will have to 
be elected takes office," Ulyanov wrote 
in his Twitter.
The IAEA Board of Governors held a 
special session on Thursday to pay 
tribute to the organization’s late 
chief Yukiya Amano and discuss the 
pending appointment of the UN nuclear 

watchdog’s acting head, TASS news 
agency reported.
In accordance with the IAEA 
procedures, the Board of Governors 
makes a decision on appointing 
a Director General in a vote. Each 
candidate should be nominated by 
a country and be supported by 
a majority of the IAEA Board of 
Governors' members. The candidature 
endorsed by the Board of Governors 
is subsequently approved at the IAEA 
General Conference held annually 
in autumn. The IAEA regular 63rd 
conference is scheduled for September 
16-20.
Yukiya Amano died at the age of 72 
on July 22. The 72-year old Japanese 
diplomat headed the IAEA since 
December 2009. In September 2017, 
Amano’s candidacy was approved for 
the third four-year term in a row to 

lead the organization until November 
30, 2021. It was earlier reported 
that Amano might leave his post 
prematurely in March 2020 due to his 
illness.
Iran's ambassador and permanent 
representative to the international 
organizations in Vienna Kazem 
Gharibabadi in a message said, "his key 
role in enhancing the objectives of the 
IAEA and preservation of the JCPOA 
will never fade away in the history of 
the Agency.”
In the meantime, Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif wrote 
on his Twitter account: "Saddened 
to hear of IAEA Chief Yukio Amano’s 
untimely demise. Our thoughts and 
prayers go out to his loved ones. R.I.P. He 
was a stalwart supporter of the JCPOA 
from its inception, and we expect his 
successor to follow the same path."

The Board of Governors of the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) has decided to appoint 
Romania’s former Permanent Representative at 
International Organizations in Vienna Cornel Feruta 
as the organization’s acting chief after Yukiya Amano’s 
death, the UN nuclear watchdog issued a statement 
on Thursday.
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Enemy must retreat as long as 
Iran’s legitimate demands are not 
recognized
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) top commander 
Major General Hossein Salami said that enemy must retreat 
as long as Iran’s legitimate demands are not met.
He made the remarks in his visit to flood-hit Khuzestan 
province on Thursday and said, “Khuzestan province has 
always been the center of empathy, unity and amity among 
all walks of life especially during eight years of Iraqi imposed 
war against the Islamic Republic of Iran.”
He went on to say that enemy should recognize the will of 

Iranian nation with full respect, adding, “no one can impose 
his thought on Iran. today, noble Iranian nation do not accept 
any imposed measures from any foreigners, rather, the 
country fights with alien ideas decisively.”
Iranian people have learned the path of progress and 
development, he said, adding, “today, everyone has learned 
not to think mistakenly about the Islamic Republic of Iran, so 
that enemies should bear in mind that Iran will not succumb 
with pressure.”
Turning to the US claim of downing an Iranian drone in 
the Strait of Hormuz, he said, “last week the US President 
Donald Trump said that the USS Boxer fired at an Iranian 
drone and destroyed it, four weeks after Iran shot down a US 

surveillance drone flying over 
Iranian waters near the Strait 
of Hormuz.”
While the US has not 
provided any evidence to 
prove its claim that one of 
their warship brought down 
an Iranian drone since last 
week, US Central Command made 
a new claim yesterday.
He once again reiterated that enemy 
should retreat as long as Iran’s legitimate demands 
are not recognized.
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enhancing the 
objectives of 
the IAEA and 
preservation of 
the JCPOA will 
never fade away in 
the history of the 
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Zarif Wraps Up ‘Fruitful 
Diplomatic Trip’ to 
Americas, Africa
 Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif returned 
home from a trip that took him to New York for a United 
Nations conference and later to Venezuela, Nicaragua, 
Bolivia and Senegal.
The Iranian foreign minister and his accompanying 
delegation arrived in Dakar on Thursday morning and 
held meetings with a number of top Senegalese officials.
In a post on his Twitter account, Zarif said he held 
“important talks” with Senegal’s President Macky Sall, 
Foreign Minister Amadou Ba, and Parliament Speaker 
Moustapha Niasse on bilateral relations, “emphasizing 
highest value we put on relations with African nations.”

At the conclusion of the trip on Thursday night, the top 
Iranian diplomat said, “On my way back to Tehran after 
fruitful diplomatic trip -to the UN in NY, attending NAM 
conference in Caracas; visiting Venezuela, Nicaragua, 
Bolivia, and finally Senegal.”
After taking part in an annual meeting of the UN Economic 
and Social Council (ECOSOC) in New York, Zarif visited 
the Venezuelan capital of Caracas to attend Non-Aligned 
Movement (NAM) foreign ministers’ meeting.
He also met with Venezuelan President Nicolas Maduro 
and First Vice-President Delcy Rodriguez.
The Iranian top diplomat then visited Nicaragua where 
he held separate meetings with senior officials, including 
Nicaraguan President Daniel Ortega, President of the 
National Assembly Gustavo Porras Cortes, Foreign 
Minister Denis Moncada and President of Central Bank 
Leonardo Ovidio Reyes Ramirez.

Z a r i f 
had also traveled to Bolivia 

in the last leg of the tour of Americas before flying to 
Africa.

News

Yemeni 
Drones Attack 
Saudi Airport
 The Yemeni military 
forces launched 
a drone attack on 
a military airport 
in Saudi Arabia’s 
southern city of Abha.
The Yemeni army’s 
drone unit and 
allied fighters from 
Popular Committees 
launched the 
attack on the Abha 
international airport 
south of Saudi Arabia 
with a number of 
Qassif-K2 unmanned 
aircraft on Thursday, 
al-Massirah TV 
reported.
Spokesman for 
Yemeni Armed 
Forces Brigadier 
General Yahya Saree 
said military aircraft 
hangars and other 
targets in Abha 
airport were bombed 
in the operation, 
causing a suspension 
of the air traffic at the 
Saudi airport.
He said the drone 
attack was a reaction 
to the crimes 
committed by the 
Saudi-led military 
coalition against the 
Yemeni nation.
Yahya also 
underlined that the 
retaliatory attacks 
will not halt as long as 
the Saudi aggression 
continues, urging 
the civilians and 
companies to 
evacuate areas 
near Saudi military 
airports and bases, 
which are “legitimate 
targets” for Yemeni 
attacks.
Earlier on Thursday, 
the Yemeni military 
forces launched 
another airstrike on 
King Khalid Air Base 
of Asir in southern 
Saudi Arabia, which 
lies 884 kilometers 
south of capital 
Riyadh.
The Yemeni army 
said arms depots, 
loading facilities 
and other strategic 
structures at the 
Saudi airport were 
destroyed in the 
operation.
Saudi Arabia and 
its allies launched 
the war on Yemen 
in March 2015 in an 
attempt to reinstall 
the Riyadh-allied 
former regime and 
crush the Houthis -- 
objectives that have 
failed to materialize 
due to Yemenis’ stiff 
resistance.

Iran
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US Wants Turkey Not 
to Activate S-400, Says 
Pompeo
The US wants Turkey not to make 
"operational" the Russian S-400 missile 
system it purchased from Moscow, US 
Secretary of State Mike Pompeo said 
Thursday.
"There could be more sanctions to 
follow, but frankly, what we’d really like 
is the S-400 not to become operational," 
Pompeo told Bloomberg in an interview. 
"That’s our objective."
"It’s what we’ve been talking to the Turks 
about for months and months. We’ve 
told them that it’s simply incompatible 
with the F-35”, he said, Anadolu Agency 
reported.
US President Donald Trump reportedly 
told Republican senators during 
a closed-door White House meeting 

Tuesday that he is not in favor of 
implementing penalties on Turkey for 
its acquisition of the Russian S-400 anti-
air missile system.
Trump has repeatedly voiced reluctance 
to penalize Turkey over its purchase 
of the S-400, doing so last week when 
announcing Ankara's removal from 
the F-35 Joint Strike Fighter program. 
Turkey's expulsion is slated to be 
completed by the end of March 2020.
The Trump administration has 
maintained that the S-400 could expose 
the advanced fighter to possible Russian 
subterfuge and is incompatible with 
NATO systems.
Turkey, however, counters that the S-400 
would not be integrated into NATO 
systems and would not pose a threat to 
the alliance.
Trump blames the Obama 
administration for the current row over 
its refusal to sign a deal with Turkey to 

sell it American defense firm Raytheon's 
Patriot missile system.
Pompeo called on Ankara to reconsider 
its decision, saying "We’re all working – 
everyone’s working together to do our 
best".
"We’ve made clear to the Turks that the 
activation of the S-400 is unacceptable," 
he added.
On Twitter, Senator Lindsey Graham said 
the US and Turkey "must find a way to 
avoid the damage to the relationship that 
comes from Turkey activating" the S-400 
missile system.



With Iran gaining power, ranging 
from the Pacific Ocean to the 
Mediterranean Sea, the US forces 
have to leave Persian Gulf region, 
General Safavi said in Tehran on 
Thursday.
The power of Islamic Iran 

is on the verge of growth day by day in 
international arena, he said, adding, 
“On the contrary, power of the United 
States and Zionist regime is decreasing 
significantly.”
General Safavi once again reiterated that 
the noble nation of Islamic Iran and the 
Islamic Revolution are gaining more 
power, ranging from Pacific Ocean to 
Mediterranean Sea.
Under such circumstances, the American 
forces have to leave the region following 
Iran’s undisputed power in international 
arena, he said.
In relevant remarks last Thursday, Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) Deputy 
Commander Rear Admiral Ali Fadavi said 
that the US forces deployed in the Persian 
Gulf were facing strong psychological 
pressure, noting that they would soon 
conclude that they should leave the region.

"They feel much pressure as soon as they 
come across and see us. The US marine 
accidents have increased very much as 
a result of the psychological pressures 
exerted on them. When they enter the 
Persian Gulf, they say to each other that 
they have entered hell. And when they 
leave the Persian Gulf, they say that they 
have left the hell. They are under hard 
psychological conditions," General Fadavi 
said, addressing a forum in the town of 
Abali near Tehran.
He referred to US President Donald 
Trump's remarks that establishment of 
security in the Persian Gulf was not related 
to the US due to his cost-benefit logic, and 
said, "Change of strategy for a country 
which claims to be a superpower is not 
easy and they don't do such a shit if not 
forced."
"The US will soon conclude that staying 
in the region is of no benefit to them at all 
because it has understood in the past few 
years that they will not gain victory in this 
fight."

Iran, which had been fully complying 
with all of its commitments under the 
2015 Iran nuclear deal despite the US 
pullout and the European shortfalls 
announced on July 7 that it was set to 
increase enrichment purity to levels 
higher than 3.67 percent after the 
European parties missed a deadline to 

fullfil their obligations. European Union foreign 
policy chief Federica Mogherini said recently 
that the signatories to the deal, known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 
do not view Tehran's move to scale back some 
of its commitments under the agreement as 
significant noncompliance. The US, however, 
is trying to magnify this issue by insisting that 
Iran is moving toward atomic bombs and that its 
nuclear program is not peaceful. What are your 
thoughts on this?
Cronberg: The agreement on Iran’s nuclear 
program demonstrates that Iran wants to 
remain a non-nuclear country and controls 
that the program is peaceful. Therefore, it 
is important that the remaining partners, 
including Iran, commit themselves to the 
agreement. Due to the US sanctions, the other 
parties (Europe, Russia and China) are unable 
to fulfill their economic commitments and 
consequently have agreed that Tehran’s scaling 
back on its commitments is not significant. 
Ways should be found for all parties to fully 
commit to the deal.
US President Donald Trump has repeatedly said 
that Iran “can’t have nuclear weapons”. Iranian 
officials and experts argue that the US’ main aim 
is not to halt the country’s nuclear and military 
programs but to deprive it of nuclear technology 
and know-how. What are your thoughts on this?
Cronberg: The main aim of the nuclear Non-
Proliferation Treaty (NPT) is to prevent non-

nuclear countries from accessing nuclear 
weapons. The Iran deal guarantees this by 
limiting Iran’s nuclear program for a number 
of years and after this by Iran’s full compliance 
with the NPT rules. This should secure a non-
nuclear status. The NPT also guarantees that 
there is a right to peaceful uses of nuclear 
technology to all members including Iran. These 
international rules should also be respected by 
the US, a signatory of the NPT.
 As you know, France, Germany, and Britain 
launched INSTEX in January. It only became 
operational last month and has been criticized 
by Tehran for having major limitations. Just 10 
EU states are members and the mechanism’s 
initial credit line of several million euros is a 
fraction of EU-Iran trade, which stood at more 
than €20bn annually before the US sanctions. 
How serious do you think the EU is about this 
trade mechanism? What is behind this foot-
dragging?
Cronberg: This is absolutely not foot-dragging. 
The US secondary sanctions have prevented 
the EU from fulfilling its obligations. The EU 
asked for waivers, which the US did not grant. 
Furthermore, the US has threatened to sanction 
companies that use INSTEX. Through INSTEX 
the EU has found a way to at least promote legal 
trade with Iran regarding non-sanctioned 
goods such as food and medicine. This is clearly 
not enough to fulfill the European commitments 
but is a definite and serious start. If the US 
carries out its threat to sanction companies 
using INSTEX, the Europeans face a real 
challenge in their relations with the US.
Do you think that the JCPOA could be saved? Do 
EU nations have enough authority to salvage the 
international deal?
Cronberg: It can be saved and in my 
view, the partners- Europe, Russia, and 
China- should collectively commit and 
take responsibility to save the JCPOA, the 
Europeans cannot do it alone. (see https://
www.europeanleadershipnetwork.org/
commentary/nuclear-diplomacy-at-stake-can-
the-remaining-jcpoa-partners-join-forces-to-
save-the-deal)

Leader's Top Military Aide:
US Forces Should Leave Region

US Secondary Sanctions Impeding INSTEX 
Implementation: Finnish Ex-Minister

Top Military Aide to the Iranian Supreme Leader Major 
General Yahya Rahim Safavi underlined that given the 
increasing power of Iran, the American forces should leave 
the region.

A former Finnish labour minister said US secondary 
sanctions against Tehran are preventing INSTEX, a 
financial mechanism proposed by the EU for securing trade 
ties with Iran, from becoming operational.

Britain will be 
now led by a 
flamboyant figure 
known for his 
ambition, untidy 
blond hair, flowery 
oratory and fragile 
command of policy 
detail.

The agreement 
on Iran’s nuclear 
program 
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that Iran wants 
to remain a non-
nuclear country 
and controls 
that the program 
is peaceful. 
Therefore, it is 
important that 
the remaining 
partners, 
including 
Iran, commit 
themselves to the 
agreement.

Arak reactor’s reconstruction project at a good pace
Head of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) hailed the good 
coordination between the Iranian, Chinese and British sides engaged 
in the reconstruction project of Arak reactor, saying the plan is going 
on at a good pace.
“The joint committee for the reconstruction of Arak reactor, including 
China and Britain, is doing well... We are satisfied with the progress of 
the plan,” Ali Akbar Salehi told ICANA on Thursday, adding that "the plan 
has now been accelerated after a few months of hiatus." 
The top atomic official noted that the various dimensions for reconstructing the facility, 
including the conceptual, detailed, and partial aspects, as well as the drawings,  have been 
completed.

 Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Seyed Abbas 
Mousavi condemned recent 
remarks by US President 
Donald Trump against the 
Afghan people as “racist” 
and said such comments 
threaten global peace and 
security.   In a statement 
on Wednesday, Mousavi 
slammed Trump, who 
said Afghanistan “would 
be wiped off the face of the 
Earth” if he wanted to win the 
war in the country.   
The Iranian spokesman 
described the remarks as 
“racist and unacceptable” 
and said they endanger 
international peace and 
security.   “The Islamic 
Republic of Iran sides 
with the resistant nation 
and the government and 
intellectuals of the brotherly 
and neighboring country of 
Afghanistan,” he added. 
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Morning call to prayer : 
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Pompeo says he would go to Tehran to take message to Iranians
US Secretary of State Mike Pompeo said he would be willing to travel to Tehran to address the Iranian people about 
the foreign policy of Trump administration.Pompeo claims to visit Iran at the time that Trump Administration, 
with its unilateral move out of Iran’s nuclear deal and re-imposition of oil sanctions, has applied maximum 
pressure against the Islamic Republic of Iran.“Sure, if that’s the call, happily go there,” Pompeo said in a Thursday 
interview with Bloomberg.Pompeo likened a trip to Tehran to how Iranian Foreign Minister Javad Zarif 
communicates with the American public during his trips to the United Nations in New York.President Donald 
Trump has said he’s open to talks with Iran, saying the US is ready to negotiate while Iran says the window of 
diplomacy is not closed but US first needs to come back to the nuclear deal and lift the unilateral sanctions.



رضا کیانیان هم به تخریب ها اعتراض کرد
رضا کیانیان با ۷۶ نفر از فعاالن فرهنگی استان اصفهان همراه شد و درخواست کرد تا »عالوه بر جلوگیری از 
اصرار بر احداث خیابان آقانجفی به بهانه کاهش ترافیک و رونق محله با هر بهانه ناموجه و فریبنده، حیثیت 

فرهنگی ایران و حرمت تاریخی میدان نقش جهان اصفهان را زیر سوال نبرند«.
این هنرمند با امضای نامه ای با موضوع »تخریب حریم میدان نقش جهان برای احداث خیابان آقانجفی« که 

کارشناسان، فعاالن فرهنگی و هنری، پژوهشگران اصفهانی و معماران و شهرسازان یکشنبه، ۳۰ تیرماه، خطاب به 
محمد اسالمی - وزیر راه و شهرسازی - و علی اصغر مونسان -رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - نوشته اند، 

درخواست کرد تا »حیثیت فرهنگی ایران، حرمت تاریخی میدان نقش جهان و ظرفیت گردشگری بافت همجوار آن مورد 
توجه قرار گیرد«. او همچنین بعد از امضای این نامه در صفحه شخص خود در اینستاگرام، با انتشار هفت تصویر از تخریب هایی 

که در پشت میدان نقش جهان و با هدف احداث خیابان آقانوراهلل نجفی در حال انجام است، نوشت: »میدان نقش جهان اصفهان را همه 
می شناسیم. نه ما که ایرانی هستیم، بلکه تمام دنیا آن را به عنوان یکی از شاهکارهای بی همتای معماری ایرانی – اسالمی می شناسند. .. به عکس ها 
نگاه کنید! آن گنبد زیبا که از پشت مخروبه ها پیداست، گنبد مسجد شیخ  لطف اهلل است، که از زیباترین مساجد تاریخ دوران اسالمی ایران و 

جهان است. اما بافت تاریخِی این سوی مسجد خراب شده و می خواهند در پشت مسجد و روی ویرانه های بافت تاریخی، خیابان ِکشی کنند!! «

 صاحبان ودیعه های تلفن همراه سهامدار می شوند
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: ودیعه های دریافتی از مردم به ازای فروش خطوط تلفن همراه در قالب 

سهام شرکت همراه اول در اختیار مردم قرار گیرد.
محمد جواد آذری جهرمی با اشاره به عدم تعیین تکلیف ودیعه های تلفن همراه و ثابت، گفت: خطوط تلفن 
ثابت که ودیعه قابل توجهی ندارد و مبلغ پرداخت شده طبیعتا هزینه ثبت نام و دایر شدن اولیه است، اما در 

گذشته برای تلفن همراه مبلغی به عنوان ودیعه از مردم اخذ شد که پس از خصوصی سازی این مبالغ تعیین 
تکلیف نشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: از آنجایی که این موضوع بحث پیچیده حقوقی دارد سازمان تنظیم مقررات 
در حال پیگیری است تا ودیعه های دریافتی از مردم در زمان فروش خطوط تلفن همراه در قالب سهام شرکت همراه اول در 

اختیار مردم قرار گیرد.
وی اظهار کرد: فردی که خط تلفن همراه دارد به اندازه ودیعه خود در شرکت همراه اول صاحب سهام می شود.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به این سئوال که آیا ودیعه ها باید به روز شده و براساس این نرخ سهام شرکت همراه اول به مردم اختصاص 
داده شود، توضیح داد: این موضوعات مباحث حقوقی است که در حال رسیدگی است.
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گــزارش
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احیای مجدد کارت 
سوخت این فرصت را 
به مدیران و مسئوالن 

کشوری می دهد 
تا دست دالالن و 

قاچاقچیان سوخت را 
برای فروش سرمایه 

ملی به خارج از مرزها 
برای همیشه قطع 

کنند.

اقتصاد ایران
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اگر خودروهای داخلی 
کیفیت نداشت مردم 

نمی خریدند!

محمدرضــا نجفی منــش رئیس 
انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
گفت: اگر خودرویی کیفیت نداشته 
باشد کسی آن را نمی خرد. درست 
اســت که خودروی تولیدی در بدو 
ورود به بازار ایراداتــی دارد اما اگر 
خانه نوساز هم بخریم حتماً در ابتدا 
ایراداتی خواهد داشــت که به مرور 
برطرف خواهد شــد. وی ادامه داد: 
خودروسازان به دلیل تعیین قیمت 
دســتوری خودرو بیش از ۲۰ هزار 
میلیارد تومان زیان کردند در حالیکه 
کسانی که خودرو ثبت نام کرده و 
تحویل گرفتند از ۲۰ میلیون تا ۲۰۰ 

میلیون تومان سود کردند. 
نجفی منش با اشــاره به مطالبات 
قطعه سازان از خودروسازان گفت: 
سال قبل مقرر شــد در دو بخش ۴ 
هزار میلیارد تومان و ۷ هزار میلیارد 
تومان به صورت ارزی به قطعه سازان 
پرداخت شــود از ۴ هــزار میلیارد 
تومان رقــم ۳۸۵۰ میلیارد تومان 
پرداخت شــد اما از ۷ هزار میلیارد 
تومان رقمی تاکنون پرداخت نشده 
است . قرار است این مبالغ از طرف 
دولت به عنوان بدهی خودروسازان 
به قطعه ســازان پرداخت شــود و 
خودروسازان تعهد بازپرداخت آن 

را داده اند.

خبرآنالین
خـــبـــر
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حدود دو ماه پیش بود که 
ناگهان شایعه سهمیه بندی 
بنزین، اسم کارت سوخت 
را بر ســر زبانهــا انداخت. 
این شایعه منجر به تنش 
بسیاری در بین رانندگان و 
تشکیل صف های طوالنی 

بنزین در پمپ بنزین ها شد.
اغلب مدیران ارشد کشور نیز اعم از رئیس 
و نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 
مسئوالن وزارت نفت و شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی و پیش از آنها معاون اول 
رئیس جمهور همه خبر سهمیه بندی و 
گران شدن بنزین را تکذیب کردند و وعده 
دادند کارت سوخت تنها با هدف مطالعه 
و برنامه ریزی دقیــق برای میزان مصرف 
سوخت و همچنین پیشگیری از قاچاق 

سوخت است.
علــی الریجانی رئیس مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به جلســه غیر علنی 

مجلس درباره موضوع سهمیه بندی بنزین 
گفت: درباره بحث ســهمیه بندی بنزین 
نظر مجلس بر این نبود که قیمت بنزین 

افزایش پیدا کند.
وی افزود: حتماً سیســتم ارائه بنزین از 
طریق کارت ســوخت درســت است و 

مجلس از آن حمایت می کند.
سیدناصر موسوی الرگانی نیز گفت: اگر 
اراده ای در کنترل مصرف بنزین با احیاء 
کارت سوخت وجود داشــته باشد و هر 
خــودروری موظف به ســوخت گیری از 
طریق کارت ســوخت شــود می توان به 
میزان قابل مالحظه ای مصرف و قاچاق را 

مدیریت کرد.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: اگر خودروی پرمصرف 
شــبانه روز در مســیرهای درون و برون 
شــهری در حال حرکت باشــد هر ۱۰۰ 
کیلومتر نهایتــاً ۱۵ لیتر مصرف خواهند 
کرد و اگر خودوری ۳۰۰ کیلومتر -که البته 
فاصل کمی نیست- در شبانه روز طی کند 
سرجمع ۴۵ لیتر بنزین مصرف خواهد کرد 
بنابراین اگر حتی چنین خودوری بیش از 
میزان گفته شده سوختگیری کند نشان از 

تخلف صاحب خودرو است.
بیژن زنگنه وزیر نفت نیز درباره سهمیه 
بندی شدن بنزین گفت: »کارت سوخت از 
اواخر مرداد ماه فعال می شود ولی سهمیه 

بندی فعالً در دستور کار نیست.«
وزیر نفت در ادامه با اشاره به فرایند ثبت نام 

کارت سوخت المثنی گفت: وزارت نفت با 
سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط 
صحبتی داشت و برآورد شد که ۱۰ میلیون 
نفر کارت سوخت خود را گم کرده اند. این 
رقم خیلی مهم بود اما در حال حاضر که 
تنها سه روز تا اتمام مهلت ثبت نام کارت 
ســوخت باقی مانده کمتر از یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر بــرای ثبت نام حضوری و 

غیرحضوری اقدام کرده اند.
زنگنه با تاکید بر اینکه بازگشــت کارت 
سوخت جدی اســت، افزود: فعال برنامه 
دولت روشن شــدن وضعیت خودروها و 
کارت سوخت آنها است. اینکه استفاده از 
کارت سوخت چه زمانی الزامی شود بعد 
از هماهنگی با دولت اعالم خواهد شــد. 
دولت تصمیمی برای سهمیه بندی و تغییر 

قیمت ندارد.
نتیجه یک نظرسنجی از مردم نشان داد که 
بازگشت کارت سوخت موضوعی است که 

مردم نیز از آن استقبال می کنند.
این که آیــا کارت ســوخت می تواند در 
کاهش قاچاق سوخت مؤثر واقع شود یا 
نه موضوعی است که خبرآنالین آن را به 

نظرخواهی گذاشت.
کاربران خبرآنالین اغلب از کارت سوخت 
به عنوان ابزاری بــرای کنترل مصرف نام 
برده و بازگشت آن را مثبت ارزیابی کردند 
اما برخی کاربران آن را برای مقابله با قاچاق 
بی تأثیر دانسته و اعتقاد داشتند: به هزار 
شکل ممکن میشه با وجود کارت سوخت 

بازهم قاچاق کرد. ضمناً مشکل بودن و یا 
نبودن کارت نیست.

با وجود تمام تنش ها امــا اراده دولت بر 
احیای کارت ســوخت جدی بود. احیای 
مجدد کارت ســوخت ایــن فرصت را به 
مدیران و مسئوالن کشــوری می دهد تا 
دست دالالن و قاچاقچیان سوخت را برای 
فروش سرمایه ملی به خارج از مرزها برای 

همیشه قطع کنند.
در روزگاری که قاچاق سوخت روزانه بالغ 
بر ۸ میلیون لیتر بــوده و این امر منجر به 
بوجود آمدن مشکالت متعددی از جمله 
کمبود سوخت موردنیاز برای کامیون داران 
مرزی کشور شده است به نظر می رسد راه 
حل بهتری جز اعمال نظارت قوی بر خرید 
و فروش این سرمایه ملی آن هم از طریق 

کارت سوخت وجود ندارد.
مرزهای کشور روزانه با ترفندهای بسیار 
پیچیده قاچاقچیان شاهد خروج بنزین 

برای فروش با قیمت باالتر در کشورهای 
همسایه است. تفاوت فاحش قیمت این 
کاالی استراتژیک در ایران و سایر کشورها 
این اجازه را به سودجویان می دهد تا دست 

به کسب درآمد بزنند.
باالخره زمان اجرایی شدن آن فرا رسید. 
پایان تیرماه روز بود که همه مســئوالن 
زیربط در وزارت نفت اعالم کردند دارندگان 
کارت سوخت برای اطمینان از فعال بودن 
آن حتماً بایــد یکبار با کارت ســوخت 

شخصی خود بنزین بزنند.

    و در پایان...
قطار کارت سوخت به ایستگاه پایانی خود 
نزدیک می شــود. ۲۰ مرداد روز نخست 
اجباری شدن اســتفاده از کارت سوخت 
شــخصی در جایگاه های سوخت چند 
کالنشهر بزرگ کشور اســت. این کارت 
کوچک که می تواند به تنهایی عدالت در 

میزان مصرف سوخت استراتژیکی چون 
بنزین را در سال های سخت تحریم برقرار 
کند. ارزان بودن نرخ بنزین در کشــور از 
افاتی اســت که منجر به مصرف بی رویه 
آن شده و یارانه متعلق به آن طی این سال 
ها از جیب تمام مردم کشور پرداخت می 
شــود. یارانه ای که حتی برای قاچاقچی 
 های این ســوخت گرانقیمت نیز توزیع 

می شود.
تا زمانی که قیمت بنزین در ایران کمتر از 
۱ ششم کشورهای همسایه باشد، وسوسه 
کسب حاشیه سود ۵۰۰ درصدی باعث 
شکل گیری شــبکه های قاچاق خواهد 
شــد و تاکنون در هیچ جای دنیا دولتی 
نتوانسته اســت با ســودهای انتظاری 
ســنگینی که با قاچاق می توان کســب 
کرد، مانند آنچه در بازار ســوخت ایران 
 در جریان اســت مقابلــه موفق فیزیکی

 کند. 

کنترل قاچاق و مهار مصرف بی رویه بنزین با کارت سوخت؛   

چه توقعات بزرگی داریم، از این کارت کوچک
قطار کارت سوخت به ایســتگاه پایانی خود نزدیک شده و 
استفاده از این ابزار برای کنترل مصرف بنزین در کشور به مراحل 
اجرایی خود رسید.  هفته گذشته یکی از هفته های پرخبر برای 
مالکان وسایل نقلیه خصوصی و عمومی و موتورسیکت و در یک 
کالم دارندگان کارت سوخت بود.بعد از گذشت ماه ها کشمکش 
باالخره مردادماه که بارها از آن به عنوان پایان مهلت بالاستفاده 

بودن کارت سوخت شخصی نام برده بودند رسید.
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  تیم خــود را باخبر 
نگه دارید.

مدیران کسب و کار نسبت 
به کل کار، دیدگاه واضح تر 
و کامل تری در مقایسه با 
کارمندان دارند. بنابر این 
در مقابل مدیران باید آنچه 
اتفاق می افتد را برای آنها هم توضیح دهند. 
گلیک می گوید: »مدیران در مورد نحوه 
انجام کارها و چالش ها و خبرهای مربوط 
به محصوالت جدید و بــازار و ... اطالعات 
دارند، ولی زمانی را به در میان گذاشــتن 
این چیزها بــا کارمنــد اختصاص نمی 
 دهند.« گفتن این چیزها به کارمند باعث

 می شود که در جریان باشد و حس او به 
عنوان بخش مهمی از شرکت یا سازمان 

تقویت شود.

  بین کارمندان خود حس مالکیت 
بسازید.

کارمند باید حس کند کــه مالک محل 
کارش اســت، نه اینکه حس کند جایی 
است که فقط در آن کار می کند. گلیک 
می گوید: »یکی از اصول تیم های مستقل 
این است که حول یک محصول یا خدمات 
جمع می شــوند.« به عبارت دیگر، باید 
مطمئن شوید که پرسنل شما خودشان را 

مسئول آنچه می فروشند می دانند.
یکی از راه های انگیزه دادن به آنها در این 
مورد این است که به هر یک از اعضای تیم 
اطالع دهید که دیگــران چه می کنند و 
به آنها اجازه دهید که ایــده های خود را 
برای بهبود و پیشــرفت ارائه دهند و در 
کل روند تأثیر داشته باشند. اگر نقش ها 
زیاد تخصصی نیستند، باید مسئولیت ها 
را بطور گردشی عوض کنید. وقتی کسی 
نســبت به کاری که انجام می دهد حس 
مالکیت داشته باشد دوست ندارد در آن 
کار شکست بخورد یا کیفیت ضعیفی ارائه 

بدهد یا مشتری را ناراضی برگرداند.

  به کارمندان خود در ترک ناحیه
 امن شان اطمینان کنید.

کارمندان کمی هســتند که بخواهند تا 
زمانیکه استعفا دهد، بازنشسته شوند یا 
بمیرند، همیشه فقط یک کار خاص را انجام 
دهند. نترسید و به کارمندان مسئولیت 
های جدیدی بدهید، این باعث می شود 
که آنها رشد کنند و نسبت به توانایی های 
خود و ارزشمند بودن برای شرکت مطمئن 

شوند.
شاید مدیران حس کنند که اجازه دادن به 
کارمندان برای آزمودن چیزهای جدید، 
ریسکی برای بهره وری شرکت محسوب 
می شود. ولی گلیک می گوید: »به نظر من 
ریسک بزرگتر این است که کارمند از کاری 

که انجام می دهد دلزده یا خسته شود.«

  کارمندان شما بچه نیستند، با آنها 
مانند بزرگساالن رفتار کنید.

در همه کســب و کار، گاهی اخبار بد هم 
وجود دارد. چه در مورد کل شرکت باشد، 
چه در مورد یک فرد خاص در شــرکت، 
کارمندان باید با آن به نحوی مســتقیم و 
روراست و احترام آمیز برخورد کنند. گلیک 
می گوید: »آنها معموالً از پس این کار برمی 
آیند.« اگر سعی کنید خبرهای بد را از آنها 

پنهان کنید، شکست برای همه دردناک 
می شود. »شایعات همیشه بدتر از واقعیت 
هستند. اگر واقعیت را نگویید، مردم شایعه 

می اندازند.«

  شما رئیس هســتید. گاهی باید 
مانند یک رئیس رفتار کنید.

با آنکه این مسئله تحت تأثیر فرهنگ کلی 
یک شرکت است، ولی گاهی اوقات هست 
که شما باید به عنوان یک رئیس تصمیم 

گیری کنید، با آنکه شما معموالً تالش می 
کنید پا به پای پرسنل خود پیش بروید. 
گلیک در مورد رابطه مدیر و کارمند توضیح 
می دهد: »مدیر و کارمند در حالت ایده آل 
رابطه بازی دارند، ولــی لزوماً همتای هم 
نیستند. می معتقدم بدترین چیز این است 
که شما تظاهر کنید همتای هم هستید.«

  پول مهم است )ولی نه تا آن اندازه 
که فکر می کنید(

بسته های پاداش وقتی کارمندان استخدام 
می شوند خیلی بزرگ به نظر می رسند، 
ولی وقتی جذابیت آنها از بین رفت، منبع 
انگیزه هم عوض می شود. گلیک در این 
مورد توضیح می دهد: »انگیزه از چیزهایی 
می آید که در موردشان حرف زدم – چالش 
کاری، هدف کاری، فرصــت یادگیری و 
فرصت مشارکت.« وقتی نوبت به تعیین 
حقوقی می رســد که بــه کارمند حس 
عادالنه بودن آن را بدهد، نباید خساست به 
خرج بدهید. اگر این کار را بکنید، در نهایت 

آنها ناراضی خواهند بود.

  زرق و برق هم مهم است )ولی نه تا 
آن اندازه که فکر می کنید(

بعضی شــرکت ها مانند گــوگل بخاطر 
ارائه دادن زرق و برق های چشــمگیری 
)ماساژ، ناهار درجه یک رایگان، میز پینگ 
پنگ، مهد کودک( به پرسنل خود توجه 
زیادی را جلب کــرده اند، ولی این چیزها 
هم مانند پول، در مقایسه با چالش های 
شغلی و حس ارزشمند بودن برای یک تیم 
باکیفیت، از انگیزه کمتری برخوردارند. 
مدیران باید درک کنند که با آنکه این زرق 
و برق ها خیلی خوب هســتند و بارهای 
زیــادی را از دوش کارمندان برمی دارند، 
ولی جایگزین خوبی برای منابع واقعی الهام 
و انگیزه حرفه ای محســوب نمی شوند. 
گلیک می گویــد: »من فکر نمی کنم که 
بخاطر این چیزها، کارمند سخت تر یا بهتر 
کار کند. ولی سر کار آمدن را برایش راحت 

تر می کند.«

راه های راضی بودن کارمندان؛   

وقتی همه خوشحالند!

در همه کسب و کار، 
گاهی اخبار بد هم وجود 

دارد. چه در مورد کل 
شرکت باشد، چه در 

مورد یک فرد خاص در 
شرکت، کارمندان باید 

با آن به نحوی مستقیم و 
روراست و احترام آمیز 

برخورد کنند. 

مهم نیست شما چه می سازید، چه چیزی اختراع می کنید یا چه 
چیزی می فروشید؛ باید بدانید که شرکت یا کسب و کار شما بدون 
کارمندانتان پیشروی نمی کند. مدیران اجرایی، مؤسسین شرکت 
و مدیران دنیا می دانند که راضی و متحد نگه داشتن کارمندان و 
افرادی که زیر دستشان کار می کنند، فرق بین پیروزی و شکست 

را تعیین می کند.
پروفسور لئونارد جی. گلیک، استاد مدیریت و توسعه سازمانی 
در دانشگاه نورث ایسترن بوستون، هنر انگیزه دادن به کارمندان 
برای زندگی را تدریس می کند. او در مصاحبه با فوربس، چند 
راهنمایی کوچک به مدیران و کارآفرینان درباره خوشحال و 
سازنده نگه داشتن کارمندان ارائه می کند که در زیر می خوانید.

اخبار کاربرد جدید 
هوش مصنوعی در 

ایران

 ناشــنوایان ایرانی از ایــن پس با 
اســتفاده از هــوش مصنوعی می 
توانند با محیط اطراف خود ارتباط 

برقرار کنند.
هــوش مصنوعــی ایــن روزهــا 
 در دنیــا جایــگاه ویــژه ای دارد و 
 اســتارت آپ ها بــا تکیــه بر آن 
می توانند گام های بســیار بلندی 
بردارند. در ایران نیز هوش مصنوعی 
در حال یافتن جایگاه خودش است 
و حاال در یک اپلیکیشن برای کمک 
به ناشنوایان به کار گرفته شده است.

   هوش مصنوعی چیست؟
هوش مصنوعی یک تکنولوژی است 
 که موجب می شــود ماشین های

 مصنوعی اقدامات شبیه به انسان 
از خود نشان دهند. شــاید آن را با 
ربات هایی که شــبیه انســان ها 
هستند اشــتباه بگیرید. اما هوش 
 مصنوعی بســیار پیچیــده تر از 
ربات ها عمل می کند. اقداماتی چون 
درک شرایط پیچیده، شبیه سازی 
فرایندهای تفکری و شــیوه های 
استداللی انسانی و پاسخ موفق به 
آنها، یادگیری و توانایی کسب دانش 
و استدالل برای حل مسایل از جمله 
اقداماتی است که هوش مصنوعی 

می تواند انجام دهد.

    هوش مصنوعی در جهان
وزارت دفاع آمریکا از ســال 1960 
اســتفاده از هوش مصنوعی را در 
دســتور کار خود قرار داد و بر روی 
آن سرمایه گذاری کرد. ابتدا از این 
فناوری در ماشین های بازی استفاده 
می شــد و کم کم هوش مصنوعی 
توانســت جایگاه ویژه ای در جهان 
پیدا کند. امروز هوش مصنوعی در 
اکثر فناوری ها به کار گرفته می شود  
و اگر یک اپلیکیشن یا استارت آپی 
نیاز به انجام اقدامات پیچیده باشد از 

هوش مصنوعی بهره می برد.

    هوش مصنوعی در ایران
ایران امروز مانند کشورهای دیگر 
جهان از هوش مصنوعی در بسیاری 
از فناوری های خود بهره می برد. از 
سوی اســتارت آپ های ایرانی این 
فناوری به کار گرفته شده و دولت 
هم می کوشد بستر بزرگتری برای 
 اســتفاده از هــوش مصنوعی در 
فناوری های ایرانی فراهم کند. یکی 
از نمونه هایــی که هوش مصنوعی 
امروز در ایران به کار گرفته شده راه 
اندازی اپلیکیشنی ایرانی برای کمک 

به ناشنوایان است.

    هوش مصنوعی برای کمک 
به ناشنوایان

در این اپلیکیشن، هوش مصنوعی 
به ناشــنوایان کمک می کند تا با 
محیط اطراف خــود ارتباط برقرار 
کنند. هــوش مصنوعــی در این 
اپلیکیشن هوش مصنوعی صداها 
را تبدیل به عالمت به ناشــنوایان 
می کند و بــه آن ها می فهماند که 
در حال حاضر چــه اتفاقی رخ داده 
اســت. مثال صدای بسته شدن در 
را با یک عالمت خاص به ناشــنوا 
منتقل می کند. همچنین ناشنوایان 
ایرانی با استفاده از این اپلیکیشن 
می توانند صدای افراد اطراف خود 
را به صــورت نوشــتاری دریافت 
کنند. در این حالت ناشــنوایان به 
صورت کامل می توانند در جریان 
 صحبت های افراد در اطرافشان قرار

 بگیرند.
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لزوم افزایش همکاری بین صاحبان استارت آپ ها و حوزه پرداخت الکترونیک
باید ارتباط خوبی بین شرکت های حوزه پرداخت الکترونیک، سازمان ها، استارت آپ ها و صاحبان 
ایده برقرار شود. مدیرعامل بانک ملت با اعالم این مطلب در جریان بازدید از »گروه فن آوران 
هوشمند بهسازان فردا« گفت: تعامالت انجام شده بین شرکت ها در این نمایشگاه باید ادامه 
یابد. محمد بیگدلی با تاکید بر ضرورت ارتقای مستمر این مجموعه اظهار کرد: »در شرایط فعلی 

که توجهات به توانمندی های داخلی به واسطه محدودیت های ناشی از تحریم در کشورمان بیشتر 
شده است، گروه بهسازان فردا باید برای پاسخگویی حداکثری به نیازها و خواسته های مشتریان در 

حوزه پرداخت الکترونیک و همچنین تامین انتظارات و خواسته های حوزه مدیریت کالن کشور ازجمله 
خدمات و محصوالت مورد نیاز نهادهای دولتی سعی و کوشش بیشتری کند. 

گفتنی است »گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا« متشکل از شش شرکت به پرداخت ملت )به عنوان بزرگ ترین حامی الکامپ 
امسال(، بهسازان ملت، زیرساخت امن خدمات تراکنشی، مهندسی نرم افزار شقایق، مهندسی صنایع یاس ارغوانی و مهندسی 
سیستم یاس ارغوانی در بیست وپنجمین دوره از نمایشگاه الکامپ )الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک( حضوری فعال 

و چشمگیر داشت.

مهر
خـــبــر

ISFAHAN
N E W S

برترین ها
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

استارت آپ

احترام به طبیعت با نوآوری در رنگ هنر قلمکاری اصفهان

هنر قلمکاری اصیل اصفهان توسط تعدادی هنرمند احیا 
شد، هنرمندانی که نه تنها این هنر را احیا کرده اند بلکه از رنگ هایی استفاده 

می کنند که با طبیعت سازگاری دارد.

سال هاست که نام یک هنر به جای هنر دیگری به کار برده می شود 2 هنری که شباهت های 
زیادی با هم دارند اما در اجرای آن از هم تفاوت هایی دارند و این هنر هنر قلمکاری است 
که سال هاست با صنایع دستی خداحافظی کرده و هنر چیت سازی جای و نام آن را گرفته 

است.
در واقع اکنون در مراکز صنایع دستی اگر سراغی از هنر قلمکار بگیرید همه طرح سفره هایی 
را نشان می دهند که توسط کلیشه های دستی بر روی پارچه نقش بسته است و این در حالی 

است که هنر قلمکاری این نیست.

    قلمکاری یا چیت سازی؟
هنر قلمکاری در دوران صفوی از آنچنان شهرت و اعتباری بهره مند بود که از نگاه حکومت 
وقت ارزش هدایای درباری را به خود اختصاص داده بود، ولی با گذشت زمان و استقبال 
فراوان از این آثار گران بها، تولید کنندگان قلمکاری جهت افزایش تیراژ تولید در محصوالت 
به دو تغییر اساسی در فرآیند قلمکارسازی دست زدند، که ضمن ایجاد تفاوت در ماهیت این 

رشته هنری، لطمه بزرگ تری به کیفیت، ظرافت و ارزش گذاری این صنعت وارد نمودند.

   نخستین تغییر ایجاد شده، اســتفاده از کلیشه ها و قالب های 
چوبی بود که این هنر را به سمت حرفه ای سوق داد که در واقع در 
درجه ای پایین تر از قلمکاری است و آن چیت سازی نام دارد ، چیت 
در فارسی به معنای قالب و کلیشه و در زبان انگلیسی به معنای 
تقلب و چاپ است. یعنی همان سفره هایی که بر روی آن کلیشه 
خورده و به عنوان قلمکار در بازار معرفی می گردد؛ در صورتی که 

هنر قلمکاری از ابتدا تا انتها توسط دست با قلمو کشیده می شود.
مدتی اســت که جمعی از هنرمندان اصفهانی اقــدام به احیای 
هنر قلمــکاری کرده انــد تا این هنر بــه اصالت خــود برگردد، 
هنرمندانی که با مطالعــه، تحقیق و علم در قالب یک شــرکت 
 علمی تحقیقاتــی با پژوهــش این هنــر را به همــگان عرضه

 کرده اند.
امیر حسین چیت ســاز زاده مدیر بازرگانی این مجموعه با اشاره 
به تحولی که این مجموعــه در احیای هنر قلمکاری داشــته اند 
گفت: ما یکی از شــرکت های دانش بنیان و خالق شهرک علمی 
تحقیقاتی هستیم که هنر قلمکاری اصیل را احیا کرده ایم یک سری 
نوآوری هایی در بخش مواد اولیه داشته ایم . قلمکاری هنری است که 
تا قبل از دوره ی قاجار به صورت دستی با قلمو روی پارچه کار می کردند اما در یک دوره به 
دلیل اینکه می خواستند به این هنر سرعت بدهند قیمت را پایین آوردند و به چاپ دستی 

روی می آورند.
وی افزود: در واقع چاپ دستی هنر دیگری است به عنوان »چیت سازی« که 80 سالی است 
به اشتباه به آن قلمکاری گفته می شود با این حال در حالی که این هنر احیا کرده   ایم  شیوه 
سنتی با حفظ اصالت ها طرح ها در بخش دکوراســیون داخلی و لباس کاربری را نشان 

می دهیم.

  احترام به طبیعت با رنگ های جدید
این هنرمند با اشاره به مبحث نوآوری در رنگ این هنر بیان کرد در این هنر از رنگ هایی 
استفاده می شود که دوستدار محیط زیست هستند و با کیفیت باال از نظر ثبات نور، سایش 
و شستشو است . این رنگ به سفارش مجموعه بوده و انحصاری  است و این ترکیبی که است 

جنبه ورود ما را به شهرک علمی تحقیقاتی ایجاد کرد.
وی به یکی از گزارش های خبرگزاری تسنیم اشاره کرد و گفت: چندی پیش  خبرگزاری 
تسنیم در گزارشی آمده بود که خشکسالی سبب شده هنر چیت سازی که االن در بازار به 
عنوان هنر قلمکاری است با مشکل برخورد کرده در اینجا باید تاکید کنم که ما تولید کننده 
پارچه خام چیت سازی نیزهستیم . در حال حاضر اغلب رنگ هایی که مورد استفاده این هنر 

قرار می گیرد از رنگ های شیمیایی است پس از شستشو تبدیل به پساب صنعیت می شود، 
این رنگ ها مانند سابق به این همه آبریزی نیاز ندارد.

چیت سازان تصریح کرد: می توان راهکاری پیشنهاد داد تا آب  کمتر مصرف شود، برای چیت 
سازی پیشنهادهمین رنگ هایی را می دهیم که سازگار با محیط زیست است، با استفاده از 
این رنگ ها الزم نیست اثر در رودخانه شسته شود و همه مراحل را طی کند، برای شستشو  
3 بخش وجود دارد، ابتدا پارچه را آب خور می کنند این بخش نیاز به آب دارد ولی این آب 

می تواند درحوضچه هایی باشد و به دفعات استفاده وتسویه شود.
این هنرمند خاطرنشــان کرد:  مرحله دوم اســتفاده از آب نیاز نیســت زیرا این افراد از 
تکنیک های سنتی استفاده می کنند آن هم با رنگ هایی که الزم نیست این روش را روی 
آن انجام داد در مرحله ای که پارچه را رنگ می کنند می توان با دستگاه های رنگ رزی باشد 
با این کار مصرف و هدر رفت آب صفر و رنگ روی پارچه زده شده و دیگر الزم به شستن 
ندارد و حتی با حرارت غیر مستقیم این رنگ ها تثبیت می شوند و نیاز ی نیست در دیگ 

جوشیده شود وبخار ببیند.

  تغییر در مصرف آب برای هنر چیت سازی
وی بیان کرد: می توان گفت آب رودخانه و چه آب شــهری به هر حال از آب زیرزمینی 
استفاده می کنند با حوضچه هایی که درست کرده اند مانند استخر که کار مشابه رودخانه 
را انجام می دهند ، در هر  صورت الزم نیست از منابع آب زیرزمینی انقدر برداشت شود به 
ویژه اینکه استخرها روزی یک مرتبه استخرها پرو خالی می شوند و این آسیب زیادی به 

محیط زیست می زند.
چیت سازان با بیان اینکه هنر قلمکاری و چیت سازی باید به درستی معرفی شود گفت: 
طرح های قلمکاری نزدیک به هنرهای دیگر مانند هنر فرش و کاشی است، آنچه همکاران ما 
در بخش هنری کار می کنند کامال متفاوت از سایر موتیف ها هستند. موتیف های قلمکاری 

اصیل  هستند و یک سری المان ها و نشانه هایی دارند.
وی اظهار داشت: ما مرجعی داریم که به عنوان مرجع طرح های قلمکاری استفاده می شود، 
زمانی که شرکت ایجاد شد با مشورت اساتید دانشگاه در حوزه صنایع دستی و طراحان به 
یک سری قواعد کلی رسیدیم و االن در مجموعه طرح های اصیلی می زنیم که با پایبندی 
به سنت ها و اصالت های خودش در ین نقش بندی های امروزی هماهنگ اجرا می شوند. 
نوع طرح ها متناسب با کاربری است و  کلیشه نیست که قالب زده شود و با قلمو به صورت 

دستی کشیده می شود.
این هنرمند با اشاره به تولید محصوالت قلمکاری افزود: طرح هایی که زده می شود متناسب 
با سلیقه امروزی است و بر روی پوشاک نیز طرح های خاص خودش را در این حوزه سعی 
شده به کیفیت و آثار فاخر و نفیس توجه شود. تولید ما انبوه نیست  و بیشتر جنبه سفارشی 

دارد و برای صادرات نیز سفارش به صورت چمدانی صادر می شود.

تسنیم
گــــــزارش

بسته های پاداش وقتی 
کارمندان استخدام می 

شوند خیلی بزرگ به 
نظر می رسند، ولی وقتی 
جذابیت آنها از بین رفت، 

منبع انگیزه هم عوض 
می شود.
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