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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

صنعت نمایشگاهى و تاب آورى اقتصادى؛

رونق تولید از نمایشگاه ها آغاز مى شود

نگران نباشید،فقط 
یارانه پولدارها قطع شد

شاید ماهانه 45 هزارتومان براى 
خیلى از ما به چشم بیاید و گرفتن 
یارانه در ماه حداقل بتواند تعدادى 
از قبوضمان را رفع و رجوع کند، 
اما دهک هایى هم هســتند که 
اصال متوجه نمى شوند این 45 
هزارتومان را کجا یک بطرى آب 

معدنى خریدند و تمام شد! 
البتــه مبلغ 45 هــزار تومان به 
عنوان یارانه بــراى دهک هاى 
پایین هم مبلغ قابــل توجهى 
نیست اما دهک هاى پایین که 
روز به روز، بر تعدادشــان افزوده 
مى شود با همین 45 هزار تومان 
گوشه اى از مخارج ماهانه شان را 
تامین مى کنند و اگر قطع شود 
واقعا دچار مشکل مى شوند.چه 
بسا مى بینیم شبى که یارانه ها 
را به حســاب ها واریز مى کنند 
عابربانک ها تا پاسى از شب شلوغ 
است. حاال دولت بعد از چند سال 
دادن یارانه ناچیز خبر از قطع این 
یارانه براى تعدادى داده است. که 
البته گفته مى شود جزء دهک 
هاى باال هستند. دولت باالخره 
در تصمیمى دیرهنگام اما درست 
یارانه نقدى دهک هــاى باالى 

درآمدى را ...         تا امروز 27 نمایشگاه تولیدى، صنعتى، کشاورزى و فرهنگى در اصفهان توسط شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان برگزار شده است

بازار طال و سکه 98/6/27 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,004,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,045,0004,048,000جدید

2,058,0002,128,000نیم سکه

1,259,0001,319,000ربع سکه

899,000949,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,772,0001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18409,600406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24544,800543,300 عیار

کنترل جلبک پساب کارخانه 
فوالد سبا توسط محققان 

اصفهانى
در یک پروژه تحقیقاتى که با همکارى محققان 
دانشگاه شهید اشرفى اصفهانى و صنعت فوالد 
انجام شد، مشکل جلبک (سیانوباکتریها) پساب 

کارخانه فوالد سبا برطرف شد.
مجرى طــرح کنتــرل و حــذف شــکوفایى 
(Bloom) جلبک ها و سیانوباکترى ها از پساب 
کارخانه فوالد سبا در گفت وگو با خبرنگار ایسنا-

منطقه اصفهان، اظهار کرد: طرح جلبک پساب 
کارخانه فوالد سبا در تابستان سال جارى از سوى 
فوالد به دانشگاه مطرح شد. آزمایشات متعددى 
توسط تیم تحقیقاتى دانشگاه انجام و نتایج اضافه 
شــدن ماده ضد جلبک به حجم عظیم پساب 
در آزمایشگاه کارخانه فوالد سبا رضایت بخش 

اعالم شد. ...
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان

فرزانه مستاجران
سرمقالــــه
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وى با بیان اینکه در کارگروه 
تئورى، مجموعــه اقدامات 
آموزشى و فرهنگ ســازى در 6 فرهنگسراى شهر 
اصفهان در حال اجراســت، گفــت: در این زمینه 
شرکت هاى داخلى در زمینه تجهیزات و آبگرمکن 
هاى خورشیدى اقدام به اطالع رسانى و آموزش به 

شهروندان کردند.
مدیر بهینه سازى، تعمیرات و نگهدارى تاسیسات 
شهرى شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه در بخش 
عملى نیز در کنار برنامه هــاى معاونت فرهنگى – 
اجتماعى شهردارى اصفهان که در تابستان جارى 
برگزار شد، اقدام به برگزارى نمایشگاه هاى جنبى با 
حضور شرکت هاى فعال در حوزه انرژى خورشیدى 
کردیم، گفت: آخرین برنامه در این زمینه در باغ غدیر 
برگزار شد. استقبال مردم از این نمایشگاه ها بسیار 
خوب بود و به نظر مى رســد، بازخورد برگزارى این 
نمایشگاه منجر به نصب و استفاده از آبگرمکن هاى 

خورشیدى از سوى شهروندان در واحدهاى مسکونى 
و تجارى در آینده نزدیک شود.

    فروش انرژى مازاد نیروگاه خورشیدى سالن 
اجالس سران

ملک پور با اشاره به اینکه در ابالغ جدید شهردارى 
ساختمان هاى گروه «ج» و «د» در شهر اصفهان ملزم 
به استفاده از تجهیزات خورشیدى شده اند، اظهار کرد: 
البته این ساختمان ها داراى متراژ 5 هزار مترمربع به 
باال است و در واقع انبوه سازان گروه هدف این مصوبه 
به شمار مى روند. با توجه به اینکه حدود سه ماه بیشتر 
از ابالغ این مصوبه نمى گذرد و هنوز اجرایى نشــده 
است، آمارى از ساختمان هاى ســاخته شده با این 
روش وجود ندارد و شهردارى با روش هاى مختلف 
در حال فرهنگ ســازى، آموزش و تشــویق مردم

 است.
وى بیان کرد: در حال حاضر 23 نیروگاه خورشیدى 

در سطح شهر اصفهان وجود دارد که بزرگترین آن 
در سالن اجالس سران شهر نصب شده و توان تولید 
انرژى آن روزانه یکصد کیلووات است. با توجه به اینکه 
این میزان انرژى مازاد بر نیاز مصرفى است، به شبکه 
توزیع وصل شده، از طریق تجهیزات شرکت برق به 
برق شهرى تبدیل شده و مورد استفاده قرار مى گیرد.

مدیر بهینه سازى، تعمیرات و نگهدارى تأسیسات 
شهرى شــهردارى اصفهان تصریح کرد: باغ گلها، 
شــهردارى منطقه 8 و 4 نیز مجهز به تاسیســات 
خورشیدى است که توان تولید در منطقه 8 روزانه 
حدود 12 کیلووات است که تمامى این میزان انرژى 
به مصرف مى رسد اما در بخش هایى که اضافه تولید 
بار وجود داشته باشد، شهردارى اقدام به فروش انرژى 

مى کند.
وى بیان کرد: در مجموع هم اکنون روزانه حدود 300 
کیلووات انرژى از طریق تاسیســات خورشیدى در 

شهردارى اصفهان تولید مى شود.

فعالیت بزرگترین نیروگاه خورشیدى اصفهان در سالن اجالس سران
مدیر بهینه سازى، تعمیرات و نگهدارى تأسیسات شهرى معاونت خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: شهردارى اصفهان به 
منظور مشارکت در تولید انرژى پاك در شهر اصفهان، زمین مورد نیاز براى راه اندازى نیروگاه هاى خورشیدى را براى سرمایه 

گذاران بخش خصوصى تأمین مى کند.
 امیرحسین ملک پور با اشاره به مصوبه شهر خورشیدى شوراى شهر اصفهان و اقدامات شهردارى در این زمینه، اظهار کرد: بعد از 
برگزارى رویداد شهر خورشیدى در میدان امام حسین (ع) دو کارگروه عملى و تئورى براى پیگیرى مصوبات در شهردارى اصفهان 

تشکیل شد.

مریم محسنى
گــــــزارش

گزارش

رئیس سازمان بهزیستى کشور در اصفهان وعده داد

راه اندازى  اولین مرکز جامع درمان اعتیاد

درمان اعتیاد یکى از 
چالش هاى اصلى در 
جامعه است چالشى که مى تواند بسیارى 
از مشکالت دیگر را به دنبال داشته باشد 
و در این میان  موضوع پیشگیرى در حوزه 
مواد مخدر از اهمیت به سزایى برخوردار 

است .

    اجراى طرح پارك در 500 محله
وحید قبادى دانا رئیس ســازمان بهزیســتى 
کشور اظهار کرد: براى گروه هاى هدف و زنان و 
کودکان اقدامات پیشگیرانه خوبى صورت گرفته 
است و درحال حاضر در 500 محله طرح پارك( 
پیشگیرى زنان و کودکان) اجرا شده است.رئیس 
سازمان بهزیستى کشــور با بیان اینکه اعتیاد 
ریشه بسیارى از آســیب هاى اجتماعى است 
گفت: اگر معضل اعتیاد حل شــود جلوى بروز 
بسیارى از آسیب ها گرفته خواهد شد. از همین 
رو  در مقوله درمان اعتیاد در سازمان بهزیستى 
مراکز مختلف درمانى از جمله مراکز سرپایى، 
اقامتى، تى سى و اجتماع محور اقدامات زیادى 

انجام داده اند.

    عدم نسخه نویسى یکپارچه براى تمامى 
معتادان 

وى با اشاره به عدم نسخه نویسى یکپارچه براى 
تمامى معتادان، اظهار داشت: اینکه یک نسخه 
واحد مانند تجویز متادون براى همه معتادان 
استفاده شود، کار درستى نیست اگر چه این دارو 
جنبه درمانى دارد لیکن مدیریت موردى بسیار 
مهم است که اینکار توسط تیم درمانى متخصص 
متشکل از پزشک، روانشناس، مددکار اجتماعى، 

فرد معتاد و خانواده فرد معتاد انجام گیرد. 

    افتتاح اولین مرکز جامع درمان اعتیاد
قبادى دانا از افتتاح اولیــن مرکز جامع درمان 
اعتیاد در اصفهان خبر داد و گفت : امروز وضعیت 
کشور به طورى است که آنقدر بودجه نداریم تا 
صرف آزمون و خطا کنیم وى  اظهار کرد: مراکز 
جامع نیازمند فضاى فیزیکى مناسب، بودجه 
تأمین و نگهدارى خوب، نیروى انسانى متخصص 
است که باید به همه این موارد در کنار هم توجه 
کرد.وى ادامه داد: رویکرد اجتماع محور در این 
مرکز درنظر گرفته شده است و  افراد به مدت 4 
ماه در این مرکز حضــور پیدا مى کنند و بعد از 
آن نیز به مدت 8 ماه تحت نظر خواهند بود. در 

این مرکز براى هر فرد یک نسخه خاص درنظر 
گرفته مى شود و تالش کردیم تا از روش خانواده 
درمانى و استفاده از گروه هاى مردم نهاد استفاده 
کنیم تا نتایج خوبى را شاهد باشیم. ظرفیت این 
مرکز 100 نفر است و با مرور زمان به ظرفیت آن 
افزوده خواهد شــد.وى تصریح کرد: این مرکز 
توسط خیریه ها ایجاد شده است و قطعا هزینه 
هاى درمانى کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین 
حرفه آموزى نیز در این مراکز دنبال مى شود و 
از طرفى افرادى که سرپناهى هم ندارند مورد 
حمایت این مرکز قرار خواهند گرفت. این مرکز 
فعال در استان اصفهان ایجاد شده است. رئیس 
سازمان بهزیستى خاطرنشــان کرد: در روش 
درمان و بازتوانى اعتیاد مبتنى بر تداوم درمان، 
درمان به صورت پرهیزمــدار و درمان مباحث 
روحى و روانى بــراى افراد معتاد در نظر گرفته 
شــده که مهم ترین نقاط قوت این طرح توجه 
به همکارى و حمایت خانواده از فرد معتاد است 
که این امر هم در تخصص مددکاران اجتماعى 
در تیم درمانى اســت.او افزود: در تى ســى ها، 
سم زدایى در مرحله اول درمان است و از معتادان 
بهبود یافته براى درمان معتادان جدید استفاده 
مى شــود، این افراد تجربه هاى مفید خود را به 

دیگران ارائه مى دهند.

    محصول موفقیت مراکز کاهش آسیب
رئیس سازمان بهزیستى با بیان اینکه در موضوع 
پیشــگیرى و کاهش آســیب هاى اعتیاد هم 
اقدامات خوب و به جایى انجام گرفته، گفت: سیر 
صعودى ترك اعتیاد تزریقى محصول موفقیت 
همین مراکز کاهش آسیب بوده است.او تصریح 
کرد: مطالعه الگوهاى موفق کشورهاى دیگر در 
این زمینه نیز بررسى شد و الزم به ذکر است که 

کپى بردارى صرف از این الگوها صحیح نیست 
بلکه باید از الگوهاى موفق ایده و بقیه را فاکتور 
گرفت و سپس با توجه به فرهنگ و موقعیت افراد 
مورد استفاده قرار بگیرد.قبادى دانا ادامه داد: به 
عنوان مثال کشــورهاى پرتغال و ایتالیا تاکید 
بسیارى بر ایجاد اشتغال مثبت معتادان داشتند 
که همین مساله باعث پیشرفت در درمان اعتیاد 
آن ها شد و به مدت یکسال تعداد معتادان کشور 

پرتغال به نصف تقلیل یافت.

    اشتغال براى معتادان مهم ترین مورد 
درمان است

رئیس سازمان بهزیستى کشور اذعان داشت: 
اشــتغال براى معتادان مهم ترین مورد درمان 
است، اگر معتاد درمان شود ولى خانواده و جامعه 
او را نپذیرد و بیکارى هم باشد احتمال عدم عود 
اعتیاد او تنها 5 درصد است. قبادى دانا با بیان 
اینکه اشتغال و دورى از بیکارى براى معتادان 
مهم ترین مورد درمان اســت، گفت: اگر معتاد 
درمان شود، ولى خانواده و جامعه او را نپذیرد 
و بیکارى هم براى او ایجاد شــود احتمال عدم 
عود اعتیاد او تنها 5 درصد است چه بسا افرادى 
که بارها سم زدایى شده اند، ولى به دلیل بیکارى 
و عدم حمایت خانواده و جامعه از آن ها دوباره به 
همان مسیرى قبلى برگشتند.او تصریح کرد: 
همچنان باید به موضوع کاهش آســیب توجه 
کرد و مراکز دى آى سى را تجهیز و تقویت کرد، 
امروزه وضعیت کشــور به گونه اى نیست که 
بودجه فراوان براى آزمون و خطا صرف شود و 
مراکز جامع نیازمند فضاى فیزیکى مناســب، 
بودجه تامین و نگهدارى خوب و نیروى انسانى 
متخصص اســت که همگى باید در یک پک 

قرار گیرد.

یلدا توکلى
گــــــزارش

ظرفیت هاى بالقوه کسب وکارهاى 
اینترنتى در تیران وکرون

کسب و کارهاى جدید و نوین همچون فعالیت هاى 
دیجیتالى و الکترونیکى کمتر شناخته شده است اما داراى 

ظرفیت قابل توجه و بالقوه اى براى نســل جوان و نوجوان 
جامعه امروز کشور است.

تاریخچه کسب و کارهاى اینترنتى به طور تقریبى به سال 
1995 برمى گردد و در سال 2007 با معرفى گوشى تلفن 

همراه هوشمند و تحول جدى در فناورى اطالعات، مسیر کسب 
و کار اینترنتى...

کنترل جلبک پساب کارخانه 
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کسب و کارهاى جدید و نوین همچون فعالیت هاى کسب و کارهاى جدید و نوین همچون فعالیت هاى کسب و کارهاى جدید و نوین همچون فعالیت هاى کسب و کارهاى جدید و نوین همچون فعالیت هاى کسب و کارهاى جدید و نوین همچون فعالیت هاى کسب و کارهاى جدید و نوین همچون فعالیت هاى کسب و کارهاى جدید و نوین همچون فعالیت هاى 
دیجیتالى و الکترونیکى کمتر شناخته شده است اما داراى دیجیتالى و الکترونیکى کمتر شناخته شده است اما داراى دیجیتالى و الکترونیکى کمتر شناخته شده است اما داراى دیجیتالى و الکترونیکى کمتر شناخته شده است اما داراى دیجیتالى و الکترونیکى کمتر شناخته شده است اما داراى دیجیتالى و الکترونیکى کمتر شناخته شده است اما داراى دیجیتالى و الکترونیکى کمتر شناخته شده است اما داراى دیجیتالى و الکترونیکى کمتر شناخته شده است اما داراى دیجیتالى و الکترونیکى کمتر شناخته شده است اما داراى 

ظرفیت قابل توجه و بالقوه اى براى نســل جوان و نوجوان ظرفیت قابل توجه و بالقوه اى براى نســل جوان و نوجوان ظرفیت قابل توجه و بالقوه اى براى نســل جوان و نوجوان ظرفیت قابل توجه و بالقوه اى براى نســل جوان و نوجوان ظرفیت قابل توجه و بالقوه اى براى نســل جوان و نوجوان ظرفیت قابل توجه و بالقوه اى براى نســل جوان و نوجوان ظرفیت قابل توجه و بالقوه اى براى نســل جوان و نوجوان ظرفیت قابل توجه و بالقوه اى براى نســل جوان و نوجوان ظرفیت قابل توجه و بالقوه اى براى نســل جوان و نوجوان ظرفیت قابل توجه و بالقوه اى براى نســل جوان و نوجوان 

تاریخچه کسب و کارهاى اینترنتى به طور تقریبى به سال تاریخچه کسب و کارهاى اینترنتى به طور تقریبى به سال تاریخچه کسب و کارهاى اینترنتى به طور تقریبى به سال تاریخچه کسب و کارهاى اینترنتى به طور تقریبى به سال تاریخچه کسب و کارهاى اینترنتى به طور تقریبى به سال تاریخچه کسب و کارهاى اینترنتى به طور تقریبى به سال تاریخچه کسب و کارهاى اینترنتى به طور تقریبى به سال تاریخچه کسب و کارهاى اینترنتى به طور تقریبى به سال 
 با معرفى گوشى تلفن  با معرفى گوشى تلفن  با معرفى گوشى تلفن  با معرفى گوشى تلفن  با معرفى گوشى تلفن  با معرفى گوشى تلفن  با معرفى گوشى تلفن  با معرفى گوشى تلفن  با معرفى گوشى تلفن 

همراه هوشمند و تحول جدى در فناورى اطالعات، مسیر کسب همراه هوشمند و تحول جدى در فناورى اطالعات، مسیر کسب همراه هوشمند و تحول جدى در فناورى اطالعات، مسیر کسب همراه هوشمند و تحول جدى در فناورى اطالعات، مسیر کسب همراه هوشمند و تحول جدى در فناورى اطالعات، مسیر کسب همراه هوشمند و تحول جدى در فناورى اطالعات، مسیر کسب همراه هوشمند و تحول جدى در فناورى اطالعات، مسیر کسب همراه هوشمند و تحول جدى در فناورى اطالعات، مسیر کسب همراه هوشمند و تحول جدى در فناورى اطالعات، مسیر کسب همراه هوشمند و تحول جدى در فناورى اطالعات، مسیر کسب 
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آگهى مزایده نوبت دوم به شماره 98/607152 مورخ 98/6/25
واگذارى به اجاره یکباب مغازه از موقوفه اهل البیت (ع) واقع در شــاهین شهر خیابان 
فردوسى، فرعى 3 شرقى، پاساژ یاس به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 
8,500,000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/7/11 جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایند. 

نوبت دوم



نگران نباشید،فقط یارانه 
پولدارها قطع شد

ادامه از صفحه یک:
... قطع کرد اما هنــوز آمار دقیقى از 
تعداد کسانى که یارانه شان قطع شده، 
ارائه نشده است. اگر طبق گفته دولت 
واقعا یارانه دهک هاى باال قطع شده 
باشد مشــکلى پیش نخواهد آمد اما 
تجربیات سنوات گذشته نشان مى 
دهد هنوز سازمان خاصى در کشور 
وجود ندارد کــه در آن بتوانند دهک 

هاى مالى را از هم تشخیص بدهند. 
 این بار گفته مى شود800  هزار نفر 
در جریان واریز این مــاه  یارانه هاى 
نقدى از لیست حذف شــده اند که  
لیست این افراد واقع در دهک هاى 
پردرآمد توســط وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى به سازمان هدفمندى 
یارانه ها تحویل داده شد .همچنین 
با توجه به تداوم سیاســت دولت در 
غربالگرى یارانه بگیــران که  باید از 
اوایل دهه 90 در دستور کار قرار مى 
گرفت، مقرر شــده هر ماه چیزى در 
همین حدود 800 هزار تا یک میلیون 
نفر از لیست یارانه بگیران خارج شوند.
البته به گفته شــریعتمدارى دیگر 
مشکالت قبلى پیش نخواهد آمد و 
دلیل این مدعا از سوى وى تأسیس 
«پایگاه رفاه ایرانیان» بیان شده است 
که بــه بیش از 30 بانــک اطالعاتى 
به اســتثنا داده هاى بانک ها و نظام 
مالیاتى، به پایگاه مزبور متصل شده 

است. 

اقتصاد استان
02
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بهره برداران شهربازى هاى اصفهان موظف به استانداردسازى تجهیزات شدند
 مدیرکل استاندارد اصفهان گفت: بهره برداران شهربازى هاى این استان موظف به استانداردسازى وسایل و 

تجهیزات خود در فصل زمستان شدند تا مواجه با پلمب یا جلوگیرى از فعالیت نشوند.
غالمحسین شفیعى افزود: به شهردارى هاى مناطق مختلف استان اعالم شد که قراردادهاى خود با بهره 
برداران شهربازى ها را در زمستان یا ماه هایى که از این مکان ها بهره بردارى نمى شود، منعقد کنند تا آنها 

فرصت کافى براى استاندارد سازى همه دستگاه هاى خود داشته باشند.
وى با تاکید بر اهمیت ایمنى و سالمت کودکان و نوجوانان در هنگام استفاده از وسائل نصب شده در شهربازى ها 

و زمین هاى بازى، اظهار داشت: به همه بهره برداران شهربازى هاى اصفهان نیز اعالم شد که در فصل زمستان نسبت 
به استانداردسازى وسائل و تجهیزات خود اقدام کنند تا در فصل هاى بهره بردارى دچار مشکل و پلمب نشوند.

شفیعى با بیان اینکه این کار براى پیشگیرى هرچه بیشتر از وقوع حوادث احتمالى در شهربازى ها انجام مى شود، خاطرنشان کرد: اگر زمان اعتبار 
بازرسى ایمنى تجهیزات شهربازى به اتمام برسد و تمدید نشده باشد، این اداره کل سریع نسبت به پلمب تجهیز اقدام مى کند.

وى اضافه کرد: براى جلوگیرى از پلمب، الزم است بهره برداران شهربازى ها 2 ماه قبل از اتمام اعتبار، درخواست مجدد بازرسى را اعالم کنند تا 
در آن فاصله زمانى، کار بازرسى و تمدید اعتبار انجام شود.

13000 کالس درس در استان اصفهان نیازمند مقاوم سازى است
مدیرکل نوسازى و تجهیز مدارس استان اصفهان با بیان اینکه تعهد خیران اصفهانى نزدیک به 110 میلیارد 

تومان برآورد شده است، گفت: هم اکنون 13 هزار کالس درس نیازمند مقاوم سازى است.
سید مهدى میربد درباره وضعیت نوسازى مدارس استان اصفهان در آستانه سال تحصیلى جدید اظهار 
داشت: تا ابتداى سال تحصیلى جدید 66 پروژه آموزشى و پرورشى به اداره کل آموزش و پرورش استان 

اصفهان تحویل خواهد شد. وى با اشاره به همکارى خیران در بحث توسعه فضاهاى آموزشى بیان کرد: 337 
کالس درس ساخته شده به دست خیران مدرسه ساز امسال پذیراى باالى 10 هزار نفر از دانش آموزان خواهند 

بود.   مدیرکل نوسازى مدارس استان اصفهان با بیان اینکه تعهد خیران نزدیک به 110 میلیارد تومان برآورد شده 
است، گفت: این رقم نسبت به سال گذشته نزدیک به 1,5 برابر افزایش یافته است.

وى با اشاره به میزان کالس هاى درس نیازمند نوسازى و بهسازى در استان اصفهان، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش ما نیازمند 
واحدهاى آموزشى جدید است، 9 هزار کالس درس نیاز داریم و هم اکنون 13 هزار کالس درس نیازمند مقاوم سازى است.

میربد اظهار داشت: در بحث فضاهاى آموزشى نیاز فراوانى وجود دارد، با این حال موضوع نگهدارى و مدیریت این فضاها بسیار مهم است. تالش 
ما این است که بتوانیم با مشارکت خیران در این زمینه اقدامات موثرى انجام دهیم.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

صنعت نمایشگاهى در 
برابر تحریم ها تاب آورى 

اقتصادى را در کشور 
افزایش داده است و تا 

پایان سال 55 نمایشگاه 
برگزار خواهیم کرد

صنعت نمایشگاهى و تاب آورى اقتصادى؛

رونق تولید از نمایشگاه ها آغاز مى شود

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى استان اصفهان گفت: نمایشگاه 
حلقه اول اقتصاد و پیشانى توسعه است و رونق تولید از نمایشگاه 

آغاز مى شود.
على یارمحمدیان در اولین نمایشگاه رونق تولید ملى و همچنین 
اولین نمایشگاه پوشش هاى ساختمانى در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: امروز سه نمایشگاه رونق تولید ملى، پوشش هاى 
ساختمانى و نوشــت افزار و لوازم التحریر با حضور بیش از 40 
شرکت تولیدى و صنعتى از استان هاى مختلف در اصفهان آغاز 

به کار کرد.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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      تا امروز 27 نمایشگاه تولیدى، صنعتى، کشاورزى و فرهنگى در اصفهان توسط شرکت نمایشگاه هاى بین المللى استان برگزار شده است

کنترل جلبک پساب کارخانه فوالد سبا 
توسط محققان اصفهانى

در یک پروژه تحقیقاتى کــه با همکارى 
محققان دانشگاه شهید اشرفى اصفهانى 
و صنعت فوالد انجام شــد، مشکل جلبک 

(سیانوباکترى ها) پساب کارخانه فوالد سبا برطرف شد.
مجرى طرح کنترل و حذف شکوفایى (Bloom) جلبک ها و سیانوباکترى ها 
از پساب کارخانه فوالد سبا در گفت وگو با خبرنگار ایسنا-منطقه اصفهان، 
اظهار کرد: طرح جلبک پساب کارخانه فوالد سبا در تابستان سال جارى از 
سوى فوالد به دانشگاه مطرح شد. آزمایشات متعددى توسط تیم تحقیقاتى 
دانشگاه انجام و نتایج اضافه شدن ماده ضد جلبک به حجم عظیم پساب در 
آزمایشگاه کارخانه فوالد سبا رضایت بخش اعالم شد. مریم میرباقرى افزود: 
در این پروژه مواد و ترکیبات مختلفى مورد بررسى قرار گرفت و در نهایت یک 
ماده ترکیبى پیشنهاد شد که مشکالت محیط زیستى نداشته و بر سیستم ها 
نیز تاثیر منفى نخواهد داشت. این ماده ضد جلبک در پایلوت 200 مترمکعبى 
آزمایش و باعث حذف جلبکها بعد از یک ساعت و رسوب بعد از یک شب شد. 
همچنین کاهش کدورت آب تا چهار درجه بعد ازاضافه کردن ماده ضد جلبک 
حاصل شد که این خود کاهش هزینه هاى تصفیه آب را در پى دارد. وى با 
بیان اینکه برگشت آب براى صنایع مخصوصا صنایع فوالد از اهمیت ویژه اى 
برخوردار است، تصریح کرد: نگهدارى آب در یک بستر دریاچه مانند باعث 
افزایش زمان ماند آب، ایجاد پدیده الیه بندى و مغذى شدن آب در مخزن 
مى شود، این پدیده ها باعث مى شود آب خروجى از مخزن کیفیت پایین ترى 
نسبت به آب ورودى داشته باشد و در حقیقت باعث تغییر کیفیت آب مخزن 
شود. یکى ازمشکالت ماند آب در دریاچه صنعت فوالد که در فصل گرم با 
آن مواجه مى شوند، پدیده ظهور جلبک سبز آبى یا همان سیانوباکترى ها 
است. این محقق در خصوص مضرات وجود جلبک سبز آبى، تصریح کرد: 
جلبک هاى ســبز آبى با بیش از سه میلیون ســال قدمت از قدیمى ترین 
موجودات کره زمین بوده که ساالنه در آب هاى شور و شیرین مختلف باعث 

ایجاد بلوم مى شوند. 

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

وى گفت: در ســالى که 
رونق تولید نامگذارى شده، 
شرکت نمایشــگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان 
تالش کرده تا این شعار را 
محقق و بــه عمل تبدیل 
کند. در عمــل نیز ثابت 
کرده که در این جهــت گام برمى دارد و 
عزم جدى خود را نســبت به این مساله 

نشان داده است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى استان 
اصفهان افــزود: تا امروز 27 نمایشــگاه 
تولیدى، صنعتى، کشاورزى و فرهنگى در 
استان اصفهان توسط این شرکت برگزار 
شده اســت و همچنین نمایشگاه  هاى 

امسال از کیفیت بهترى نسبت به سال هاى 
گذشته برخوردار است و نشان مى دهد که 
صنعت نمایشگاهى در برابر تحریم ها تاب 
آورى اقتصادى را در کشور افزایش داده 
است و تا پایان سال 55 نمایشگاه برگزار 

خواهیم کرد. 
وى یادآور شــد: غرفه داران و شــرکت 
کنندگان از بیشتر نمایشگاه هاى برگزار 

شده رضایت نسبى داشته و ادعا کرده اند 
که فروش شان افزایش یافته است.

یارمحمدیان با بیان اینکه امســال براى 
نخستین بار نمایشگاه صنعت ساختمان 
را در بغــداد در مرکــز نمایشــگاه هاى 
عراق برگزار کردیم، افــزود: بیش از 40 
تولیدکننده ایرانى در این نمایشگاه حضور 
داشتند و در پایان قراردادهاى میلیاردى 

با تجار و مصرف کنندگان عراقى منعقد 
شد که این موجب رونق تولید شده است. 

وى تصریح کــرد: نمایشــگاه حلقه اول 
اقتصاد و پیشانى توسعه است و رونق تولید 
از نمایشگاه آغاز مى شــود. حضور تولید 
کنندگان و ارائه کننــدگان خدمات در 
نمایشگاه هاى کشور نشان دهنده اثربخش 

بودن این نمایشگاه ها است.



مدیرکل مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی:

بوم گردی روستایی مانند چاه نفت ارزآوری دارد
 مدیرکل دفتر مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: توسعه گردشگری روستایی در حوزه بوم گردی عالوه بر افزایش اشتغالزایی می تواند 

مانند چاه نفتی کوچک ارزآوری نیز داشته باشد.
علیرضا ارجمندی روز سه شــنبه در جلســه کارگروه گردشــگری شهرســتان ورامین 
اظهارداشــت: با تالش دولت اکثر مناطق روستایی کشــورر از زیرساخت های مناسب 
برخوردار شده که این امر نه تنها از مهاجرت روستانشینان جلوگیری کرده بلکه موجب 

مهاجرت معکوس نیز شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید ضمن تقویت زیرســاخت های روستایی به حوزه گردشگری و 
بوم گردی نیز توجه شود ، افزود: حوزه گردشــگری با توجه به توسعه روزافزون و تبدیل 
آن به اقتصاد اول جهان اهمیت ویژه ای دارد و سرمایه گذاری در این بخش نیز از توجیه 

اقتصادی خوبی برخوردار است.
ارجمندی گفت: امروز شاهد فرهنگ سازی در در حوزه گردشگری کشور هستیم و سرمایه 

گذاران متعددی نیز با حضور در این حوزه، موجب رونق این صنعت مهم شده اند.
مدیرکل مناطق نمونه گردشــگری وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با 
اشاره به محدودیت منابع مالی دولت اظهارداشت: دولت با تنگناهای مالی زیادی مواجه 
است و به تنهایی نمی تواند در حوزه گردشگری و توسعه اشتغال ورود پیدا کند لذا در این 

عرصه بیش از قبل به مشارکت بخش خصوصی نیاز است.
ارجمندی همچنین با اشاره به اجرای پروژه »سافاری پارک« در شهرستان ورامین گفت: 
احداث این کمپ اقدامی ارزشمند در اســتان تهران است که با راه اندازی آن، بسیاری از 
عالقه مندان استان تهران می توانند بدون نیاز به عزیمت به سایر استان ها با هزینه کمتر 

از امکانات این مرکز برخوردار شوند.
فرماندار ورامین نیز در این جلسه گفت: توسعه حوزه گردشگری می تواند به ارتقای اقتصاد 
منطقه و ارزآوری منجر شود ولی نقطه مهم در این حوزه، استفاده از تمامی ظرفیت های 

شهرستان در عرصه های مختلف است.
حســین کاغذلو ظرفیت های ورامین در بخش های 
مختلف اقتصادی و گردشــگری را تشــریح کرد و 
افزود: ورامین عالوه بر محصوالت دامی و کشاورزی 
از صنایع دستی ارزشــمندی همچون، قالی، گلیم، 

شیشــه، مینــاکاری و... برخوردار اســت که فرش 
میناخانی آن به ثبت جهانی رسیده است.

وی گفت: شهرک گلخانه ای حصارگلی، تاالب بندعلیخان، 
برج عالء الدوله، مسجد ۷۰۰ ساله تاریخی و چهار روستای هدف 

گردشگری تنها گوشــه ای از ظرفیت های ورامین در حوزه گردشگری 
است.

 پروژه سافاری پارک در ورامین توسط بخش خصوصی در حال اجراست که گفته شده فاز 
نخست آن امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
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منطقه آزاد ارس 
عضو سازمان جهانی 

جهانگردی شد
 رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد ارس گفت: با 
برگزاری بیســت و سومین نشست 
مجمــع عمومی ســازمان جهانی 
جهانگردی )UNWTO( این منطقه 
آزاد عضو وابسته به این سازمان شد.

محســن نریمان بــا بیــان اینکه 
پذیرش پنج عضــو جدید ایرانی در 
مجموعه اعضای وابســته سازمان 
UNWTO مورد تایید این سازمان 
قرار گرفت،  افزود: مصوبه عضویت 
این اعضای جدید در نشست شورای 
اجرایی سازمان جهانی جهانگردی 
)UNWTO( در خرداد سال جاری 
در باکــو مطــرح و در خصوص آن 

رایزنی شده بود.
وی اظهار داشــت: عضویت اعضای 
جدید در حاشــیه بیست و سومین 
نشســت مجمع عمومی ســازمان 
 )UNWTO( جهانی جهانگــردی
که از ۱۸ تا ۲۲ شــهریور در شــهر 
سن پترزبورگ روسیه برگزار شده 

بود،  به تصویب نهایی رسید.
رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد ارس گفت: با 
تایید منطقه آزاد ارس در ســازمان 
جهانی جهانگــردی تعداد اعضای 
ایرانی این ســازمان بــه ۱۸ عضو 

افزایش یافت.

معرفــی جاذبه های 
گردشگری شهر تهران

اگر از افرادی هستید که 
می خواهید در ایام نوروز 
به تهران سفر کنید، تور 
تهران گردی خــود را از 
منطقه ۱۲ شهر که تهران 
قدیم است شــروع کنید؛ زیرا بیشترین 
آثار تاریخی شــهر در این قســمت قرار 
گرفته اســت. شــما در تهران می توانید 
از عمارت ســردر باغ ملی، میدان مشق 
و کاخ دادگســتری قدیم، بــازار بزرگ 
تهران، مســجد جامع امام خمینی )ره(، 
مسجد و مدرســه میرزا ابوالحسن خان 
ایلچی، ســبزه میدان، محله سنگلج، پل 
امیربهــادر، محله عودالجــان، امامزاده 
زید، موزه ملی ایران، موزه پســت، موزه 
جواهرات، موزه ملک، موزه ســکه، موزه 
سیزده آبان، مدرسه و مسجد سپه ساالر، 
عمارت مســعودیه، عمارت کوشــک، 
میدان حســن آباد، مدرســه دارالفنون، 
خانه استاد صبا، موزه آبگینه و سفالینه 
ایران، موزه نقاشی پشــت شیشه، موزه 
رضا عباســی، موزه شــهدا، موزه فرش، 

موزه هنر های معاصر، موزه تاریخ طبیعی، 
موزه فاطمی، موزه دفینه، کاخ گلستان، 
مجموعــه فرهنگی-تاریخــی نیاوران، 
مجموعــه فرهنگی-تاریخی ســعدآباد 
و موزه پروفسور حســابی بازدید کنید.

از جاذبه های گردشــگری دیگر شــهر 
تهران می توان به برج آزادی، برج میالد، 
دبیرستان فیروزبهرام، کلیسای سرکیس 
مقدس، باغ فردوس، موزه حیات وحش، 
تکیه نیاوران، بازار تجریش، قبرســتان 
ظهیرالدولــه، امامزاده صالــح، امامزاده 
علی اکبر چیذر، امامزاده موســی )ع( و 
چنار کهنسال، شهر اوشان، باغ پرندگان، 
پارک جنگلــی چیتگر، پــل طبیعت، 
دریاچه چیتگر )شهدای خلیج فارس(، 
باغ موزه قصر، موزه عبرت و موزه انقالب 

اسالمی و دفاع مقدس اشاره کرد.
معرفی جاذبه های گردشگری استان 

ایالم
افرادی که در نوروز به اســتان ایالم سفر 
می کنند نیز می توانند از شهر تاریخی گم 
گم، امامزاده پیرحمزه، قبرستان تاریخی 
کل کل، تپه چغاگالن، آتشکده سیاهگل، 
امامزاده سید صالح الدین محمد، دریاچه 
دوقلو سیاه گاو، پشت قلعه آبدانان، تنگ 
بهرام چوبین، سنگ نوشــته تخت خان، 
نقــش برجســته گل گل ملکشــاهی، 
شهر باستانی ســیروان، غار طلسم خان، 
قلعه قیــران، قلعه والــی، کاخ فالحتی، 
کوه قالقیران، موزه تاریخ طبیعی ایالم، 
روستای کلم، تنگه ارغوان و کوه مانشت 

بازدید کنند.
معرفی جاذبه های گردشــگری استان 

کرمانشاه
در سفر به استان کرمانشــاه نیز از قلعه 
پیران ویســه، بقعه بابا یــادگار، کتیبه 
بیستون، تاق بســتان، تاالب هشیالن، 
چهارطاقی، قلعه یزدگرد، کاخ ساسانی 
قصر شــیرین، گوردخمه اســحاق وند، 
گوردخمه سرخ ده، مجســمه هرکول، 
مسجد عمادالدوله، نیایشــگاه آناهیتا، 
کتیبه گــودرز، طاق گــرا، گودین تپه، 
کاروانسرا های عباســی، سراب صحنه، 
دخمه مادهــا، نقش آنوبانــی نی، کاخ 
شاپور، پل خسرو، فراتاش )فرهادتراش(، 
تپه چیاجانی، تپه آسیاب، ت  په گنج دره، 
خانــه خواجه بــاروخ، ریجاب، ســراب 
روانسر، آبشــار پیران، ســراب نیلوفر، 
غار پراو، غــار کاوات، غار قــوری قلعه، 
غار ورواسی، مســجد جامع کرمانشاه، 
مسجد حاج شهباز خان، تکیه بیگلربیگی، 
مسجد شاهزاده، مسجد دولتشاه، تکیه 
معاون الملک، غار سنگی حسین کوهکن، 
غار شــکارچیان و غار دو اشکفت بازدید 

کنید.
معرفی جاذبه های گردشگری استان 

کردستان
اگر قصد ســفر به اســتان کردســتان 
را داریــد اورامان تخت، بازار ســنندج، 
عمــارت وکیل الملــک، قلعــه تاریخی 
قمچقای بیجار، عمــارت آصف وزیری، 
دریاچه زریــوار، دریاچه ســد وحدت، 
سنگ نبشــته اورامان، موزه ســنندج، 
عمارت خسروآباد، غار کرفتو، گردشگاه 
آبیدر، مسجد و زیارتگاه هاجره خاتون، 
مسجد داراالحسان، مســجد دو مناره، 

قرآن تاریخی نگل، پل قشــالق، حمام 
عمارت آصــف، عمارت مشــیر دیوان، 
عمارت امجداالشراف و کلیسای سنندج 

را ببینید.
معرفی جاذبه های گردشگری استان 

لرستان
در سفر به استان لرســتان نیز از تاالب 
ازگن، خانه تاریخی ابو، تپه شــهدا، غار 
تمندر، قلعه باجول، قلعه دختر، گورستان 
تاریخی بزنوید، پل قلعه حاتم، مســجد 
جامع، مسجد ســلطانی، پل دختر، پل 
کلهــر، غار کلماکــره، غار کــوگان، پل 
شــاپوری، پل کشــکان، دریاچه کیو، 
دریاچه گهر، سنگ نبشته، فلک االفالک، 
آســیاب گبری، گرداب ســنگی، مناره 
آجــری، مقبــره حیات الغیب، دشــت 
الله های واژگون، قلعه مظفری و نقوش 

صخره ای هومیان بازدید کنید.
معرفی جاذبه های گردشــگری استان 

آذربایجان غربی
افرادی که قصد سفر به استان آذربایجان 
غربی را دارند نیز از تخت ســلیمان، سد 
بوکان، آبشار شلماش، حمام میرزا رسول، 
مسجد جامع ســرخ مهاباد، سد مهاباد، 
بازار خوی، پل قطور، تپه حسنلو، مسجد 
جامع بوکان، دخمه سنگی فرهاد، دریاچه 
ارومیه، دژ بسطام، غار سهوالن، آرامگاه 
شمس تبریزی، غار فخریگاه، فقرگاه، قره 
کلیســا، کاخ و موزه باغچه جوق، کتیبه 
کله شــین، کلیســای ننه مریم، مسجد 
سردار، موزه ارومیه، مجموعه صخره ای 

بی بی کند و بازار ارومیه بازدید کنند.
معرفی جاذبه های گردشگری استان 

سیستان و بلوچستان
توصیه ما این است که در سفر به استان 
سیســتان و بلوچســتان کوه آتشفشان 
تفتان، رشته کوه بیرک، آتشکده کرکوه، 
تخت عدالت، کوه خواجه، زاهدان کهنه، 
قلعه سام، سکوهه، شهر سوخته، دهانه 
غالمان، قلعه بمپــور، قلعه چهل دختر، 
موزه زنده ســفال کلپورگان، کوه خضر، 
قلعه سرباز و کوه های مینیاتوری چابهار 

را ببینید.
اگر قصد سفر به استان خراسان جنوبی را 
دارید از بیدخت، آبشار چهار ده، آرامگاه 
ابن حسام خوسفی، آرامگاه حکیم نزاری، 
ارگ کاله فرنگی بیرجند، آســیاب آبی 
باغســتان، دره کال جنی، رباط زردان، 
طاق شاه عباسی، غار خونیک، ماخونیک 

و مسجد جامع قاین بازدید کنید.
معرفی جاذبه های گردشگری استان 

یزد
در سفر به اســتان یزد نیز مسجد جامع 

یزد، باغ دولت آباد، کویر کاراکال، میدان 
امیرچخماق، قلعه ســر، محله فهادان، 
آتشکده چک چک، آتشــکده یزد، سرو 
چم، زورخانــه تختی، بــاغ پهلوان پور، 
بازار مســگرها، مدرســه شمسیه، موزه 
مار، کاروانســرای شــاه عباسی، دخمه 
زرتشتیان، مجموعه امیرچخماق و نخل 

میدان امیرچخماق را ببینید.
معرفی جاذبه های گردشگری استان 

سمنان
اگر قصد سفر به اســتان سمنان را دارید 
از شهر بسطام، جنگل ابر، جنگل اولنگ، 
جنگل دشت شاد، منطقه قطری، دشت 
آفتابگــردان و شــقایق های کالپوش، 
مجموعه چشــمه علی، چشــمه قلقل، 
تنگه زندان، منطقه نمونه گردشگری بنه 
کوه، روســتای رامه، منطقه گردشگری 
بهورد، شهر نمونه گردشگری بین المللی 
شــهمیرزاد، غار دربنــد و منطقه نمونه 

گردشگری پرور بازدید کنید.

شهرهای گردشگری ارزان قیمت ایران را بشناسید 

اگر از افرادی هستید 
که می خواهید در ایام 

نوروز به تهران سفر 
کنید، تور تهران گردی 

خود را از منطقه ۱۲ 
شهر که تهران قدیم 

است شروع کنید؛ زیرا 
بیشترین آثار تاریخی 

شهر در این قسمت 
قرار گرفته است

سفر از گذشته تا به امروز یعنی درست از زمانی که انسان 
نسبت به محیط اطراف خود کنجکاو شد، روشی برای کشف 
محیط زیست به حساب آمد و در دین اسالم نیز بار ها به آن 
توصیه شده است. تعطیالت نوروز یکی از بهترین فرصت ها 
برای سفر است، اما برخی از افراد به دلیل شرایط اقتصادی 
خود ترجیح می دهند علی ِرغم خواسته خود به سفر نروند.

باشگاه خبرنگاران
گزارش
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گردشگری
خبر
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آخرین ترند های پاییز سال 2019 با پارچه های چهارخونه
یکی از پرطرفدارترین ترندهای پاییز امسال، که در حقیقت بازمانده ترندهای سال پیشه، 
پارچه چهارخونه اســت.پارچه های چهارخونه تنوع بســیاری دارن و استفاده از نقوش 
چهارخونه یکی از ساده ترین و بهترین شیوه ها برای ارتقا پوشش هر فرده. مهم تر از اون 
استفاده از نقوش چهارخونه یکی از بهترین شــیوه ها در layering لباس هست.در ادامه 
به معرفی انواع مختلف نقوش چهارخونه و چند متد ساده برای پوشیدن شون اختصاص 

می دیم.
-دامن های چهارخونه

دامن های چهار خونه همیشه جلوه دخترانه و راحتی دارند و هرگز هم از ُمد نمی افتند. 
اگر طرفدار دامن هستین، نظری هم به نقوش چهارخونه داشته باشین حتماً.

–پیراهن چهارخونه
توی کمد بیشــتر آقایون یک پیراهــن چهارخونه حتماً پیدا می شــود. اگه هیچ لباس 
چهارخونه ای ندارید و نســبت به خریدش هم مطمئن نیســتید، اصاًل نگران نباشــید. 

پوشیدن پیراهن مردانه به عنوان مانتو به شــرطی که آستین هاش رو باال بزنید همیشه 
یه انتخاب خوبه.

-پالتو چهارخونه
اگه مثل من چندان اهل پوشیدن لباس های رنگی نیستید و نصف سال تیشرت سفید و 
شلوار لی تنتان هست،الزم نیست کار خاصی بکنید تا استایل تان شیک تر به نظر بیاد. یه 

پالتو چهارخونه “خوش برش” طوسی همواره معجزه می کند.
 -الیه زیرین چهارخونه

یه شیوه هوشمندانه پوشیدن نقوش چهارخونه ای است که نه به عنوان الیه رویی بلکه به 
عنوان الیه زیرین استفاده شود .

نقطه عطف این استایل، لباس چهارخونه رنگی زیر پالتو هست که ما فقط بخش کوچکی 
از آن را  می بینیم.
 -تقطیع رنگی

اگه به تقطیع رنگی )color blocking( عالقه مند هستید، اما فکر می کنید کار دشواری 

هست بهترین کار، رفتن سراغ نقوش چهارخونه رنگی 
اســت؛ باقی اســتایل را هم می توانید  ساده و خنثی 

بگیرید.
-کت چهارخونه

اگه پیشــاپیش یک کــت چهارخونــه دارید که 
چه بهتر، پالت رنگــی آن را  تحلیــل کنید و بقیه 

لباس هاتون رو مبتنی با  آن ِست کنید .
شال یا شالگردن چهارخونه

اگه توی کمد خود  هیچ لباس چهارخونه ای ندارید، خودرا   
تو خرج برای خرید یه کت گرا ن قیمت  که معلوم نیســت چند بار 

قراره بپوشید  نندازید. 
اضافه کردن یه شال و شالگردن چهارخونه هم برای layering ایده خوبی است   هم مبتنی 

بر رنگ شال می توانید  پالت رنگی لباستان را  مشخص کنید .

درمان ترک پا؛ روش های 
خانگی همیشه موثرند!

استفاده از عسل برای ترک پا
یکی از روش های درمان خانگی برای 
ترک پا عسل اســت. با توجه به برخی 
از مطالعات انجام شــده، عسل دارای 
خصوصیــات ضدمیکروبــی و آنتی 
باکتریال است و می تواند زخم های روی 
پوست را درمان و پوست را آب رسانی 
کند. می توانید بعد از آنکه پای خود را از 
درون آب بیرون آوردید، کمی عسل به 
پاشنه پا بمالید و یا در طول شب از کمی 

عسل استفاده کنید. 
درمان ترک پا با جوش شیرین

دو سوم یک تشت را از آب گرم پر کنید 
و سه قاشق غذاخوری جوش شیرین 
به آن بیفزایید. آن را هم بزنید تا جوش 
شیرین به خوبی حل شود. برای ۱۵-۱۰ 
دقیقه پای خود را درون این محلول قرار 
دهید و سپس بعد از بیرون آوردن پا، آن 
را با استفاده از سوهان پا اسکراب کنید. 

سپس پا را با آب تمیز بشویید.
درمان ترک پاشــنه پا با روغن 

نارگیل
این روغن همیشه برای درمان پوست 
خشک پیشنهاد می شود چون باعث 
می گردد پوست بتواند رطوبت خود را 
بیشتر حفظ کند. بعد از آنکه پا را از آب 
درمانی خارج کردید، از روغن نارگیل 
اســتفاده کنید. روغن نارگیل دارای 
خواص ضد التهابــی و ضد میکروبی 

است.

از یک پالت خنثی 
استفاده کنید. 

از رنگ هــای خنثی 
اســتفاده کنیــد ، 
طراحی های داخلی 
مینیمال تماما برای 
ایجاد فضایی جالب و 
زیبا و تمیز می باشد و رنگ هایی که شما 
انتخاب می کنید نســبت به هدف شما 
انتخاب می شوند . به طور سنتی برای 
چنین فضایی شما به یک پالت هماهنگ 
با رنگ وسایل جانبی خانه تان نیاز دارید 

که باعث زیبایی خانه خواهد شد .
هنگامی که شما فضایی را با رنگ های 
خنثی می خواهید طراحی کنید ، این 
کار سختی است که از تنوع زیاد و کافی 
استفاده کنید که بتواند نیازهای شمارا 
نسبت به داشتن خانه ایی زیبا را برآورده 
نماید و دیگر نمایی خسته کننده و بدی 
نداشــته باشــد . برای رفع این مشکل 
قانون ۱۰/3۰/6۰ کار آمد اســت و می 
تواند به شــما کمک کند . یک ســایه 

را انتخاب کنید که پایه غالب باشــد و 
بتوانید یک رنگ ثابت را ایجاد نمایید .

 مبلمان را در مرکز اتاق قرار دهید 
بر روی مبلمان تمرکز کنید ، در فضاهای 
مینیمالیست ، مبلمان همانند پادشاهی 
هستند که بر دیگر وسایل حکومت می 
کنند . اتاق ها بنابر کاربردهایی که دارند 
طراحی و ساخته می شــوند و مبلمان 
مخصوص طرح در اتاق قــرار داده می 
شوند . اگر ممکن باشد ، از دقت چشمی 
زیاد روی مبلمان خودداری کنید و این 
جمله بدین معناســت که مــی توانید 
از مبلمان سال نیز اســتفاده نکنید و با 
نگاهی عمیق تر به این موضوع ننگرید و 

سخت نگیرید .
تمام وسایلی که شما انتخاب می کنید 
، نقش مهمی در طراحی شــما دارند و 
ارزش باالیی دارند . از هزینه زیاد برای 
مبلمان نگران نباشــید چراکه به همان 
اندازه می توانند توجه مهمانان شما را به 
خود جلب کند . تا آنجایی که به زیبایی 
مربوط است ، انتخاب مبلمان بسیار مهم 
اســت و باید در این مورد بیشتر مقدار 

دقت خود را در نظر بگیرید .
 مخلوط کردن بافــت برای ایجاد 

عالقه بصری
 مخلوط کردن بافت ، از آنجایی که شما 
فقط می توانید با تعداد انگشت شماری 
از عناصر طراحی کار کنید ، این بسیار 
مهم اســت که هرکدام را در مخصوص 
خود قرار دهید تا ارزش خود را از دست 

ندهند و بتوانند به همــان اندازه ارزش 
خود رونمایی شــوند . تا آنجا که به نظر 
می رسد ، این بســیار مهم است که به 
اندازه کافی برای حفظ فضای داخل خانه 
تان توجه کنید و از بافت های مناســب 
بــرای طراحی های متفاوت اســتفاده 
کنیــد . انتخاب بافت برای کار بســیار 
مهــم و مخفی برای کار شماســت . در 
مورد فضای داخلی ، بافت ها از اهمیت 
زیادی برخوردارنــد و هماهنگ بودن 
آنها نیز بسیار مهم هستند . برای مثال 
در تصویر باال مشــاهده و احساس می 
کنید که فرش بسیار نرم است و به این 
دلیل از میزی با پایه های مناســب که 
به بافت فرش اســیب نمی زند استفاده 

شده است .
بنابرایــن همانگونه کــه در در زیبای 
مبلمان متمرکز می شوید ، باید در نوع 
بافت نیز دقت کنید تا آسیبی به مبلمان 

و وسایل جانبی نرسد .
 فضای ذخیره سازی ایجاد کنید

فضای ذخیره سازی به اندازه کافی ایجاد 
کنید ، اگر شــما فضایی ایجاد کنید که 
بسیار زیبا باشد ولی قسمتی در آن برای 
ذخیره سازی وجود نداشته باشد ، زیاد 
جالب نخواهد بود و در عین زیبایی شاید 
بسیار ناخوشــایند برای شما محسوب 

شود .
در طراحی مینیمال شما نیاز به فضایی 
برای ذخیره کردن وسایل دارید و باید به 
این مورد زیاد دقت کنید چراکه بسیار 

مهم هستند و برای مثال این فضاها باید 
قابلیت ذخیره کردن کفش ها ، شال و.. 
را داشته باشند و به نحوی نیازهای شما 
و اعضای خانواده تان را برطرف نمایند . 
تنها تفاوت در نحوه نمایش و ظاهر این 

فضاها است .
با این حال ، بهترین نوع فضای ذخیره 
سازی از نوع پنهان آن است . برای مثال 
می توانید از کمدهای طرح دار و زیبا ، 
فضایی در پشت در و یا از کشوهای زیبا 

استفاده کنید .
در صورت لزوم می توانیــد از کمدها و 
وسایل جانبی دیگر در کنار این فضاهای 
ذخیره سازی اســتفاده کنید تا از دیده 

شدن آن جلوگیری شود .
 از لوازم جانبی زیبا استفاده کنید 

اصول طراحــی داخلی دکوراســیون 
مینیمال 

عاقالنه لوازم جانبــی را انتخاب کنید ، 
تصور غلط رایج در مورد دکوراســیون 
مینیمالیست این است در این طراحی به 
نظر می رسد که اتاقی برای لوازم جانبی 
وجود نــدارد . در حقیقت ، این نوع فکر 
اشتباه است و این گونه نیست و این نوع 
طراحی با استفاده از لوازم جانبی هیچ 
مشــکلی ندارد . فضاهای ساده مایل به 
این هســتند که ناقص به نظر برسند . 
عالوه براین ، لوازم جانبی که به بهترین 
نحو در جای خود قــرار گرفته اند می 
توانند باعث هماهنگی و زیبایی هر چه 

بیشتر اتاق یا خانه شوند .
در حالیکه شما در این طراحی از آزادی 

برخوردارید ، می توانــد لوازم جانبی را 
بنابه کاربردهای آن در کنار یکدیگر جای 
دهید که این کار به خودی خود یک نکته 
مهم در مورد زیبایی محسوب می شود 
. در مورد استفاده از اشیاءی چون شمع 
، میز قهوه ، کتاب و ... فکر کنید و اگر از 
این وسایل استفاده کنید نشان دهنده 

اهمیت شما به خانه تان می باشد .
در این طراحــی دکوراســیون ، جای 
مناسب نیز یک کلید اصلی محسوب می 
شــود . در ابتدا می توانید جای مناسب 
قفس هــا ، میز نهار خــوری و مبلمان 
اســتفاده کنید تــا دیگر وســایل را بر 
مبنای آنها جایگذاری نمایید .فضاهای 
مینیمالیستی تماما برای برجسته نشان 

دادن سادگی هستند .

5 اصل مهم و کلیدی در طراحی دکوراسیون مینیمال

این بسیار مهم 
است که به اندازه 
کافی برای حفظ 

فضای داخل خانه 
تان توجه کنید و از 
بافت های مناسب 
برای طراحی های 
متفاوت استفاده 

کنید

 مینیمال کردن فضای داخلی فقط برای افرادی نیست که 
همیشه در خانه هستند و این نوع دکوراسیون برای همه 
مناسب است . امروزه ظاهر دکوراسیون مینمالیست به 
طور فزاینده ای محبوب شده است . این نوع فضاها اغلب 
گرایش به زیبایی و تمیزی زیادی دارند تا کسی که وراد 
این فضا می شــود، بتواند نظم را احساس کند و آرامش 

خاصی به او منتقل شود .
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 The first International and 
Professional Exhibition and 
Festival of Honey Industry 
and Other Bee Products of 
Iran kicked off on Tuesday 
in the northwestern 
city of Urmia.Covering 
an area of 2000 square 
meters, the exhibition 
is hosting a number of 
Iranian and foreign honey 
producers, honey packing 
units, bee pharmaceutical 
companies, cooperatives 
and beekeepers' unions, 
machinery manufacturers 

of processing and packaging 
of honey, beehive makers, 
universities associated with 
the honey industry and honey 
merchants.The exhibition 
is a great opportunity for 
honey merchants and honey 
processing and packaging 
units to trade in honey and 
other bee products such as 
pollen, royal jelly, beeswax 
and bee venom, and 
enhancing of their familiarity 
with the beekeeping industry 
and the transfer of related 
technologies.

Saipa of 
Iran to 
produce 
joint 
venture 
cars in 
African 
market
South African car 
m a n u f a c t u r e r 
“ M u r e z a ” 
announced on 
Wednesday it 
has plans to 
cooperate with 
Iran’s major 
a u t o m a k e r 
“Saipa” to 
assemble some 
of its products in 
southern parts of 
Africa continent.
In a statement, 
which was 
widely covered 
by African 
media, Mureza 
said it intends to 
assemble some 
of the products 
of the Iranian 
a u t o m a k e r 
which satisfy the 
taste of African 
c u s t o m e r s . I t 
said the project 
will  be carried 
out with the 
assistance of 
investors from 
the United 
Arab Emirates.
T a t e n d a 
Mungofa, a 
senior official 
with Mureza, 
said that 
Saipa’s “Quick 
Crossover” is to 
be produced in 
J o h a n n e s b u r g 
and then “Project 
2012”, “Tiba” 
and “Saina” will 
make their way 
in the African 
auto market after 
further options 
are installed 
on them.   Saipa 
had attended an 
auto exhibition 
in Johannesburg 
in 2014 where 
a number of 
world major 
automakers were 
also present . It 
attracted the 
attention of 
customers for 
the lower prices 
of its products.
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Urmia hosting first international honey 
exhibition

He made the 
remarks in a 
meeting with 
deputy head of 
Maku Free Zone 
Mahdi Khalaf 
Khani.

Gozutuk said that Iran-
Turkey common borders 
have always been border of 
peace and friendship, adding 
that grounds have been 
prepared for cooperation 
between Iranian and Turkish 
businessmen.He added that 
building joint industrial 
towns in Maku will be 
beneficial and economical 
for both sides.

He called for facilitating 
construction of these 
towns for maintaining 
trade cooperation between 
Iranian and Turkish 
businessmen.
Stressing facilitation of 
transportation between two 
countries, he said renovation 
of transit fleet, improving 
the roads, facilitating 
loading and unloading and 
supporting businessmen 
and small industries will 

be far more effective for 
trade ties between Iran and 
Turkey.
Meanwhile, Khalaf Khani 
expressed readiness for 
removing foreign investors’ 
problems, saying youth labor 
forces, Maku’s advantages, 
cheap energy and access 
to global markets have 
made Maku Free Economic 
Zone distinguished from 
other areas in Iran.Maku 
Free Economic Zone was 

established in order to ease 
carrying out basic works 
including construction and 
economic development, 
investment and increasing 
public income, providing 
suitable employment, 
regulating labor and goods 
market, active presence in 
global and regional markets, 
offering public services and 
producing different kinds of 
industrial and technological 
goods.

Seoul Drops Tokyo from 
List of Trusted Trade 
Partners
South Korea officially removed Japan from its list 
of trusted trade partners on Wednesday, upping 
the stakes in the two countries' high-profile trade 
row, which largely stems from their shared history.
Under the new classification scheme, Seoul's 
trade ministry regroups its trading partners into 
three from the previous two, placing Tokyo in the 
in-between group.
Local companies shipping strategic goods to 
Japan will now have to submit five documents to 
win individual approval, which is more than the 
previous three. The approval process will also 
take around 15 days, longer than the previous five, 
according to the ministry.
Korean exporters also need to go through tougher 
and longer procedures to win comprehensive 
approval to ship goods to Japan for a two-year 
expiry, shorter than the three-year period granted 
for trusted countries, it said, Yonhap news agency 
reported.
Seoul claimed that all trusted partners 
"operating an export control system that violates 
international norms" and "having difficulties in 
seeking an international cooperation" will no 
longer be given favors, although Japan will be the 
only country in the in-between bracket.
The removal came a month after Seoul warned of 
such actions in response to Japan's restrictions on 
exports of three key industrial materials to South 
Korea, which started in July.
Late last month, Japan also removed South 
Korea from its own list of trade partners, raising 
allegations over South Korea's export control 
system, including the chance of Japanese goods 
being be diverted for military purposes by third-
party countries, although it did not concrete 
evidence.
In a separate action, South Korea filed a complaint 
with the World Trade Organization (WTO) last 
week over Japan's curbs of exporting key industrial 
materials to Seoul. The complaint, however, does 
not cover Japan's removal of South Korea from 
trusted trading partners.
Tokyo's move is widely seen as retaliation for a 
verdict made by a Seoul court last year that ordered 
Japanese firms to compensate Korean victims for 
their wartime forced labor during its 1910-45 
colonial rule.
Japan has been protesting the court's verdict, 
claiming that all reparation issues stemming from 
its colonial rule of Korea were settled under a 1965 
accord that normalized bilateral ties.

NPC considers maximized 
involvement of domestic 
firms
The National Petrochemical Company (NPC) is 
seeking to ensure the maximized involvement 
of domestic manufacturers and contractors in 
petrochemical projects, the NPC CEO said.
Speaking to reporters on Monday, Behzad 
Mohammadi said the petrochemical industry 
currently received about 33 million tons of 
feedstock, equivalent to 650,000 barrels of oil per 
day, which was supplied from oil and gas refineries 
and NGL units.
According to NPC, he added that 56 petrochemical 
plants of the country yielded 31 million tons of 
finished products annually, of which 22.5 million 
tons were exported and 8.5 million tons were 
consumed domestically.He added that the total 
value of petrochemical products from domestic 
sales and exports was $17 billion annually.

Head of Erzurum economic and 
entrepreneur association Ibrahim 
Gozutuk said on Wednesday that Turkish 
businessmen are enthusiastic to take 
advantage of economic capacities of 
Maku Free Economic Zone, adding that 
facilitating trade will help boost foreign 
investment in the Free Trade Zone.

Turkish businessmen eager to make 
investment in Maku Free Zone
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European banks ready to join 
INSTEX: chief
A number of European banks and firms have expressed 
readiness to engage in Europe’s proposed financial channel, 
called INSTEX, which is aimed at helping Iran circumvent the 
US’ sanctions in its foreign trades, the new INSTEX president 
said on Tuesday.
"We have seen some requests from European companies 
such as one French firm that wishes to sell cattle to Iran,” 
Michael Bock said in a meeting with the representatives of 
the Iranian private sector in Tehran.
Bock added that some small Italian, German and French 
banks are also ready to take part in the mechanism to clear 
the barter trade.
INSTEX is a special-purpose vehicle established in January 
2019 by France, Germany and the United Kingdom to 
facilitate non-dollar trade with Iran in a bid to bypass US 
sanctions.
So far, INSTEX has not become operational despite intense 

efforts on all sides.
The deputy caretaker for international affairs at Tehran 
Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA), Hesamoddin Hallaj, who was also present at the 
meeting, pointed to the France’s proposal of a $15 billion 
credit line for Iran, saying its necessary to implement the new 
bid as soon as possible.
He warned that if Europe fails to implement the mechanism 
faster, then Iranian businesses will be looking at eastern 
potentials.
According to him, the chamber of commerce is working on 
the goods that can be exchanged via barter as well as the 
Iranian companies that are prepared to take part in the 
process.
Bock welcomed the move, saying that Tehran Chamber of 
Commerce should later give the list to the Special Trade and 
Finance between Iran and the European Union (STFI), the 
Iranian counterpart to INSTEX.
Both sides agreed that companies and firms that want to join 
the channel need to be evaluated first.

Conference on Foreign Investment to be held in North Khorasan
Conference on Foreign Investment will be held in North Khorasan this year to introduce investment opportunities in various sectors.
North Khorasan Governor General Mohammad Ali Shojaei told the coordination meeting of the conference that an exhibition will be held 
to introduce the province's capabilities and assets for the Iranian and foreign investors."The conference will examine the depth of issues 
rather than just a gathering," he said, noting that the exhibition is scheduled to be held in November, but the arrangement will may take more 
time to coordinate with the foreign investors to attend," he said.He predicted that the Conference on Foreign Investment will be rescheduled 
later.North Khorasan province is located in northeastern Iran. Bojnord is the capital of the province.



Iran, France confer 
on expanding nuclear 
cooperation
Head of the Atomic Energy Organization of 
Iran (AEOI) Ali Akbar Salehi and François Jacq, 
head of French Alternative Energies and Atomic 
Energy Commission or CEA, discussed expanding 
bilateral nuclear cooperation in a meeting in 
Austrian capital on Tuesday.
Head of the Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI) Ali Akbar Salehi, who traveled to Vienna 
to attend the 63rd IAEA General Conference, 
also met with Acting Director General of the 
International Atomic Energy Agency Cornel 
Feruta and Russian atomic chief Alexey 
Likhachev.
The 63rd annual regular session of the General 
Conference of the IAEA kicked off at the IAEA 
headquarters in Vienna on Monday morning.
In his address to the IAEA General Conference 
on Monday, Salehi criticized the remaining 
parties to the Iran nuclear deal for failing to fulfill 
their commitments and warned against the US 
unilateralism and destructive actions which 
undermine multilateralism and important 
diplomatic gains obtained over the past few 
decades.

UK Supreme Court to 
Hear More Arguments on 
Suspension of Parliament
Britain's Supreme Court will continue hearing 
legal arguments on Wednesday from the 
government and its opponents on whether 
Prime Minister Boris Johnson acted unlawfully 
when he decided to suspend parliament in the 
run-up to Brexit.
The court heard on Tuesday from one of 
Johnson's lawyers that if he lost the case, he could 
recall parliament earlier than planned.
The hearing, which started on Tuesday, will 
last three days. The earliest a ruling could come 
is late on Thursday, but it is more likely in the 
following days.The legislature was prorogued, 
or suspended, on the 10th of September after 
Johnson formally advised Queen Elizabeth that 
he needed it shut down for five weeks so he could 
prepare to introduce a new legislative agenda.
It is scheduled to reconvene on Oct. 14, just two 
weeks before Britain is due to exit the European 
Union on Oct. 31.
Johnson's opponents say the real objective of the 
suspension was to prevent parliament, where he 
has no majority, from challenging his handling 
of Brexit. In particular, Johnson has said he will 
lead Britain out of the EU whether or not a divorce 
deal is agreed with the bloc's 27 other members, 
a stance rejected by a majority of lawmakers, 
Reuters reported.A lawyer for businesswoman 
and activist Gina Miller, one of the people who 
launched legal action over the issue, told the 
court on Tuesday that no other prime minister 
had abused the power to prorogue parliament in 
this way for 50 years.

Window of negotiations to open only 
if Iran’s conditions are met: MP

“After taking the third 
step [in reducing JCPOA 
commitments], America 
told Europe that it wants 
to negotiate but our final 
word is that America 

must return to JCPOA and that any 
probable negotiation will be held 
in the framework of 5+1,” said 
Valiollah Nanvakenari, a member 
of Parliament National Security 
and Foreign Policy Committee.
“This means that Americans 
should first apologize to the 
Iranian people and return to the 
JCPOA, then remove sanctions 
and build trust. Also, they should 
implement their commitments 
to open the path of negotiations, 
otherwise, there will be no talks 
with the US,” he added.
US administration unilaterally 
withdrew from the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
back in May 2018 and then, 
imposed severe sanctions on the 
country’s economy. Washington 
has implemented ‘maximum 

pressure’ policy against Iran 
in order to force the country to 
renegotiate the JCPOA and add 
some other paragraphs to it, 
including limitations on Iran’s 
missile program. Tehran has 
dismissed the possibility of such 
talks, noting that if US wants to 
negotiate, it must first come back 
to JCPOA which they have already 
violated and also remove illegal 
sanctions.
Nanvakenari went on to say 
that the remarks by the Islamic 
Revolution Leader on Tuesday 
carried a ‘clear’ message to the 
world, adding, “America is aware 
of our stance but its arrogant 
behavior doesn’t let it understand 

such a message; whenever they 
abandon this behavior and 
consider these conditions, the 
path is open, provided that US 
officials come to their senses.”
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Khamenei said on 
Tuesday that “If the Americans 
back off and repent, and 
implements the nuclear deal from 
which they have withdrawn, then 
they can also take part in and talk 
during negotiations between Iran 
and the countries that are part of 
this deal. Otherwise, there will be 
absolutely no negotiation between 
the officials of the Islamic Republic 
and the US at any level; neither in 
New York nor anywhere else.”

 A member of Iranian Parliament said on 
Wednesday that the window of negotiations will 
open only if Tehran’s demands are fulfilled.
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UAE Still among Yemeni Forces’ 
Main Targets: Ansarullah
The spokesman for Yemen’s Houthi Ansarullah movement, 
Mohammad Abdul-Salam, warned that the United Arab 
Emirates is still among the main targets of the Arabian 
Peninsula country.
Speaking to Lebanon’s Arabic-language al-Mayadeen 
TV, Abdul-Salam said the UAE is still bombing Yemeni 
territories, expressing hope that it would retreat from the 
war-hit country.
“The UAE's actions in Yemen give us the right to target this 
country just as we target Saudi Arabia,” he added.

The spokesman further emphasized that the UAE remains 
part of the target group of the Yemeni army and Popular 
Committees and that it is unable to withstand attacks such 
as those targeting Saudi Arabia.
Ansarullah movement and their allies in the Yemeni 
army deployed as many as 10 drones to bomb Abqaiq 
and Khurais oil facilities run by the Saudi state-owned oil 
company Aramco before dawn Saturday.
The unprecedented attacks knocked out more than half of 
Saudi crude output, or five percent of global supply.
The attacks came in retaliation for the Saudi-led 
aggression on Yemen.
Yemen’s defenseless people have been under massive 

attacks by the coalition for 
more than four years but 
Riyadh has reached none 
of its objectives in Yemen 
so far.
Since March 2015, Saudi 
Arabia and some of its Arab 
allies have been carrying out 
deadly airstrikes against the 
Houthi Ansarullah movement 
in an attempt to restore power to 
fugitive former president Abd Rabbuh Mansour 
Hadi, a close ally of Riyadh.

Tehran has 
dismissed the 
possibility of such 
talks, noting that 
if US wants to 
negotiate, it must 
first come back 
to JCPOA which 
they have already 
violated and also 
remove illegal 
sanctions.
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‘Smart’ Yemenis used their ‘right 
to self-defense’: MP
Yemeni forces’ attack on Saudi oil facilities was a response to the 
coalition’s war crimes and illegal measures against Yemen during 
the past years, said Iranian lawmaker Alaeddin Boroujerdi.
“Despite lack of facilities, Yemen has smart people. They adopted 
a clever retaliatory measure in recent days and used their right 
to self-defense,” Alaeddin Boroujerdi, a member of Parliament 
National Security and Foreign Policy Committee, said on 
Wednesday.Yemen's Ansarullah movement and their allies in the 
Yemeni army deployed as many as 10 drones to bomb Abqaiq and 
Khurais oil facilities run by the Saudi state-owned oil company 
Aramco before dawn Saturday. US and its allies rushed to blame 
Iran for the attacks without providing any credible evidence.

“Yemen’s measure was a reaction to various illegal actions 
and war crimes of Saudi Arabia and had nothing to do with the 
Islamic Republic of Iran,” Boroujerdi added.“No Iranian forces 
are in Yemen,” highlighted the MP, adding that Yemen's recent 
retaliatory measure was based on its own domestic capabilities.
He went on to stress that “American and Saudi officials and their 
allies are trying to establish ‘maximum deceit’ along with the 
‘maximum pressure’ against the Iranian nation because they 
are in a position of failure.”The unprecedented attack knocked 
out more than half of Saudi crude output, or 5% of global supply, 
prompting Saudi and US officials to claim without any evidence 
that it probably originated from Iraq or Iran.In reaction to US 
baseless accusations, Iran Foreign Ministry Spokesman Abbas 
Mousavi said that "These comments and measures seem to be 
plans of secret organizations and intelligence services to tarnish 
the image of a country in a bid to prepare the ground for measures 

i n 
the future. Americans 

are pursuing a policy dubbed ‘maximum pressure’ which has 
now turned into ‘maximum deceit’ due to its failures."

News

Araghchi 
stresses 
on settling 
Kashmir 
issue through 
India-
Pakistan 
talks
The 16th round 
of political 
c o n s u l t a t i o n s 
between Tehran and 
New Delhi was held 
in the Iranian capital 
of Tehran.
The meeting was 
attended by Iranian 
deputy Foreign 
Minister for Political 
Affairs, Seyyed 
Abbas Araghchi and 
an Indian delegation 
led by the country’s 
Foreign Secretary, 
Vijay Keshav 
Gokhale.
During the 
negotiations, the two 
diplomats exchanged 
views on different 
bilateral, regional 
and international 
issues. They also 
reviewed a road 
map for reciprocal 
ties over the next one 
year.
The two sides 
expressed content 
over the positive 
effects of using 
national currencies 
and the considerable 
rise in the volume of 
Iran-India trade over 
the past year.
They also underlined 
the necessity of 
further enhancing 
mutual ties, 
especially in key 
areas such as trade, 
t r a n s p o r t a t i o n , 
science and 
technology, industry, 
communications, 
banking and 
insurance as well as 
investment.
Araghchi also 
underscored the 
need to settle the 
Kashmir issue 
through talks 
between India and 
Pakistan by focusing 
on peaceful and fair 
approaches.
Given historical 
bonds between 
Iranian people 
and Muslims in 
Kashmir, the top 
Iranian official 
expressed hope 
that the rights of 
Muslims in Kashmir 
are respected and 
the restrictions 
imposed on them are 
removed.
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Middle East OSCE would be a major 
development to settle regional disputes: 
Logoglu
Turkish veteran politician says creation of a Middle East OSCE, 
led by Turkey, Iran and others of the region would be a major 
development to maintain regional security.
Saudi young prince is getting more familiar with the 
consequences of the illegal war he waged against Yemeni people 
in 2015 with the green light of the US. Yemenis retaliatory drone 
attack on Saudi Aramco oil installations cut Saudi oil production 
seriously which is going to be replaced by US in global oil market. 
Pushing the Saudi Arabia to the quagmire of Yemen by the US is 
interpreted in line with the US long term policy to grab share of 
other oil producing countries by 2024 as Washington is planning 
to export 9 million barrel of oil a day thanks to production of 
Shale oil which has changed the oil consuming country to a major 
oil producing one.
Dr. Osman Faruk Logoglu Turkish veteran politician and a senior 
member of CHP was interviewed on the issue.
Touching upon the possible consequences of recent retaliatory 
Yemeni's attack on Saudi Aramco plants and the US efforts to 
drive major oil producing companies out of oil market, logoglu 
said, "Disrupting the oil flow from the Persian Gulf and removing 
Venezuela from the circle of oil suppliers will surely have terrible 

consequences for the global economy, heightening political 
tensions in the world.”
Commenting on the US and Russia’s gains of recent tensions in 
Persian Gulf as two major oil producing countries, he added, 
“The US and Russia, even if they are colluding to establish their 
hegemony over oil and gas, stand to make only short-lived gains, 
but are in the longer run poised to suffer, while I do not believe 
that there is such an American-Russian conspiracy at work, 
particularly the US must be called on to ease its harsh rhetoric 
against Iran and Venezuela.”
Raising a way out of regional problems, Turkish politician said, 
“In this vein, I believe if there is the opportunity for the proposed 
meeting to take place, President Rouhani would do well to 
meet President Trump at New York and reveal bare the facts of 
American policy for the whole world to see. On the other hand, if 
there is a chance to move forward after such an encounter, then 
Iran and the region would all stand to benefit.” 
He added, “On a wider scale, the situation calls for a more 
coordinated effort on the part of the regional states to address 
the problems of their region and to reduce the intervention 
and interference of outside powers in their affairs.  Regional 
ownership is the step to take.  To this end, the creation of a Middle 
East OSCE, led by Turkey, Iran, Iraq, Syria, Egypt, Saudi Arabia 
and others of the region would be a major development, an idea 
now being publicly floated by the main opposition party CHP in 
Turkey.”



Leader receives Iraqi hosts of Arbaeen pilgrims
Leader of Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei received a 
number of Iraqis who host millions of pilgrims visiting the Arab country 
during Arbaeen processions.The meeting was held on the threshold of 
the Arbaeen trek toward the holy Iraqi city of Karbala.Arbaeen, which 
is one of the largest religious gatherings in the world, comes 40 days 
after Ashura, the martyrdom anniversary of the third Shia Imam, Imam 
Hussein (PBUH). This year, Arbaeen falls on Saturday, October 19.
Each year, millions of Shias visit Karbala (many of who go on foot) to perform 
mourning rites.During the pilgrimage and along the procession paths, thousands of I ra q i 
people serve the visiting pilgrims and provide them with accommodation, food and beverage and 
medical services.

 Governor of Central 
Bank of Iran, Abdolnaser 
Hemmati, said Wed. 
that the country is 
making efforts to 
further strengthen 
trade transactions via 
national currencies, 
and render SWIFT 
practically useless.
He made the remarks on 
the sidelines of a cabinet 
meeting on Wednesday, 
adding that the US’ 
sanctions regime has 
helped remove dollar 
from trade transactions 
between various 
countries.“Our recent 
talks with officials from 
Turkey and Russia 
centered around 
ditching dollar and 
bypassing SWIFT in our 
trade transactions,” he 
said.
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The US “is in denial if it thinks that 
Yemeni victims of 4.5 yrs of the worst 
war crimes wouldn’t do all to strike 
back. Perhaps it’s embarrassed that 
$100s of blns of its arms didn’t intercept 
Yemeni fire,” Zarif said in a post on his 
Twitter account on Tuesday.
He added, “But blaming Iran won’t 
change that.”
Zarif reiterated Iran’s stance that ending 
the deadly war on Yemen is the “only 
solution for all.”
Yemen’s Ansarullah movement and 
their allies in the Yemeni army deployed 
as many as 10 drones to bomb Abqaiq 
and Khurais oil facilities run by the 
Saudi state-owned oil company Aramco 
before dawn Saturday.
The unprecedented attack knocked out 
more than half of Saudi crude output, or 
five percent of global supply, prompting 
Saudi and US officials to claim without 
any evidence that it probably originated 
from Iraq or Iran.
Earlier in the day, US Vice President 
Mike Pence reiterated the tone set by 
President Donald Trump and said that 
“it’s certainly looking like Iran was 
behind these attacks.”
“As the president said, we don’t want 
war with anybody but the United States 
is prepared,” Pence said.
Tehran has categorically dismissed 
Washington’s claim of Iranian 
involvement in the Yemeni raids.
President Hassan Rouhani of Iran 
said on Monday that the Yemeni 
army’s drone attacks were merely for 
legitimate self-defense, and no one can 

expect the Yemenis to remain silent 
when their country is destroyed.
The people of Yemen “have to respond” 
to the foreign aggression and the 
influx of US and European weapons 
into Saudi Arabia and the UAE, the 
Iranian president told a briefing held 
in Ankara on Monday after his trilateral 
summit with his Russian and Turkish 
counterparts.
In another tweet, Zarif denounced 
Washington for remaining silent on 
the Saudi-led coalition’s massacre 
of Yemeni children with US-made 
weapons.
“Just imagine: The US isn’t upset when 
its allies mercilessly BOMB babies in 
Yemen for over 4 years—with its arms 
and its military assistance,” the Iranian 
foreign minister said. “But it is terribly 
upset when the victims react the only 
way they can—against the aggressor’s 
OIL refineries,” he added.
“We confirm that these operations were 
carried out from Yemeni territories 
and by the Yemeni Army and Popular 
Committees,” said Brigadier General 
Abdullah al-Jefri, head of the Yemeni air 
forces.Saudi Arabia and a number of its 
regional allies launched a devastating 
campaign against Yemen in March 
2015, with the goal of bringing the 
government of former president Abd 
Rabbuh Mansur Hadi back to power 
and crushing the Houthi Ansarullah 
movement.The US-based Armed 
Conflict Location and Event Data Project 
(ACLED), a nonprofit conflict-research 
organization, estimates that the war has 
claimed more than 91,000 lives over the 
past four and a half years.
The war has also taken a heavy toll on 
the country’s infrastructure, destroying 
hospitals, schools, and factories. The UN 
says over 24 million Yemenis are in dire 
need of humanitarian aid, including 10 
million suffering from extreme levels 
of hunger.

This person said Trump raised the idea of 
lifting sanctions during a discussion with 
Bolton in the Oval Office on Monday afternoon. 
Bolton made clear to the president that he 
strongly disagreed with the idea, this person 
said, according to NBC News.
Bolton was out as national security adviser 
the following morning, though he and Trump 
disagree over who made that decision. The US 
president has said he fired him, while Bolton 
has said he resigned.
The White House did not immediately respond 
to a request for comment.
As national security adviser, Bolton 
was a leading advocate of the Trump 
administration’s so-called “maximum 
pressure campaign,” designed to squeeze 
Iran’s economy until its leadership was forced 
to curtail its role in the region and concede to 

US demands to dismantle its peaceful nuclear 
program.
Trump withdrew the US from the 2015 Iran 
nuclear deal last year. Iran waited for a year 
to see if the remaining parties would fulfil 
their undertakings and when they failed to 
do so, Tehran started taking steps in scaling 
back its commitments. Trump recently has 
said he would meet with Iranian President 
Hassan Rouhani, perhaps later this month on 
the sidelines of the United Nations General 
Assembly session in New York, without 
preconditions.
Iran has said it won’t negotiate with the US until 
sanctions are lifted.
This was not the first time Trump has brought 
up the idea of easing sanctions to bring Iran to 
the negotiating table, according to a US official 
familiar with the Iran policy discussions.
The president has “thrown out the idea before” 
because he believes if he gets Iranian officials 
to talk, he can make a deal. But the discussion 
on Monday was more than just a suggestion, 
the official said, as the president seemed to 
really be considering the idea ahead of a hoped-
for meeting with the Iranians at the United 
Nations later this month.

US Embarrassed Its Weapons Failed to Stop 
Yemeni Drone Attack: Zarif

Trump, John Bolton Sparred over Lifting Iran 
Sanctions: Report

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif slammed 
the United States for playing a blame game over the 
recent Yemeni drone attacks on Saudi oil facilities, saying 
Washington is embarrassed that the weapons it sold to 
Riyadh failed to “intercept Yemeni fire”.

Former US national security adviser John Bolton’s abrupt 
departure came after President Donald Trump suggested 
he might lift some US sanctions on Iran in an attempt 
to bring Tehran to the negotiating table, according to a 
person close to Bolton.

Bolton was 
out as national 
security 
adviser the 
following 
morning, 
though he 
and Trump 
disagree over 
who made that 
decision. 

The unprecedented 
attack knocked out 
more than half of 
Saudi crude output, 
or five percent 
of global supply, 
prompting Saudi 
and US officials 
to claim without 
any evidence 
that it probably 
originated from 
Iraq or Iran.

Poor Sleep, Lack of Exercise 
Increase Risk of Nut Allergy
 Nut allergy sufferers are at greater risk of a 
dangerous reaction if they have not slept well or 
have taken strenuous exercise, research has found.
In an experiment, allergy sufferers were given 
increasing amounts of peanut flour to eat until they 
had an allergic reaction, which was treated quickly.
This was repeated when they were exercising and 
when they were deprived of sleep.
The findings of the study, funded by the Food 
Standards Agency (FSA) and carried out at 
Addenbrooke's Hospital, Cambridge, have been 
described as "hugely significant" given that one 
in every 50 children has a potentially-fatal peanut 
allergy, The Daily Mail reported.
The FSA has been trying to improve allergen 
labelling following the death of Natasha Ednan-
Laperouse, 15, after she ate a Pret a Manger 

baguette.
Just last week, there were demands for better 
information from the family of Owen Carey, 
who died after celebrating his 18th birthday at 
burger chain Byron where he was served chicken 
marinated in buttermilk – despite telling staff he 
had a dairy allergy.
The FSA said allergies remain an under-researched 
subject and the findings of the study will pave the 
way for a greater understanding of the factors that 
can lead to reactions and better labelling.
Lead investigator at Addenbrooke's, Dr Shelley Dua, 
said: "Precautionary allergen labels on food such 
as the commonly used 'May contain traces of..." are 
currently quite vague and not very helpful.
"This is partly because until now we simply haven't 
known enough about the amount of allergen which 
causes a reaction and how day to day factors like 
tiredness and exercise affect allergic reactions."
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استارت آپ

ظرفیت هاى بالقوه کسب وکارهاى اینترنتى در تیران وکرون

کسب و کارهاى جدید و نوین همچون فعالیت هاى دیجیتالى 
و الکترونیکى کمتر شناخته شده است اما داراى ظرفیت قابل 

توجه و بالقوه اى براى نسل جوان و نوجوان جامعه امروز کشور است.

تاریخچه کسب و کارهاى اینترنتى به طور تقریبى به سال 1995 برمى گردد و در سال 2007 
با معرفى گوشى تلفن همراه هوشــمند و تحول جدى در فناورى اطالعات، مسیر کسب و 
کار اینترنتى به صورتى جدى تر در پیش گرفته و به عنوان راهى در راستاى رونق اقتصادى 

شناخته شد.
تجارت الکترونیک نیازمند دانش در عرصه فناورى اطالعات، بازاریابى و مدیریت است اما 
موضوع مهم این است در این حوزه فردى که بر هر سه دانش نامبرده تسلط کافى و وافى داشته 
باشد، تعداد کمى وجود دارد. البته با توجه به مورد اقبال عمومى بودن کسب و کارهاى جدید و 
الکترونیک همچنین رشد 10 درصدى ایران در این بخش، مى توانیم به رقم خوردن اتفاقاتى 
خوش و شایان توجه در این حوزه امیدوار باشیم. نکته مهم این است که چنین رخدادهاى 
خوش یمنى چقدر بطن شهرها و شهرستان هاى کشور رخنه کرده و در محیص هاى جداى از 
پایتخت و کالنشهرهاى کشور توانسته اند از چنین کسب و کارهایى براى اشتغال و درآمدزایى 
بهره ببرند. شهرستان تیران و کرون نیز از این جرگه خارج نبوده و باید دید برنامه مسئوالن 

براى انجام زیرساخت ها و نهادینه کردن فرهنگ کسب وکارهاى اینترنتى چیست؟!

    توسعه زیرساخت هاى اینترنتى در تیران و کرون
رئیس اداره مخابرات تیران و کرون در ارتباط با توسعه زیرساخت هاى اینترنتى، گفت: با توجه 
به ضرورت هاى جامعه، زیرساخت هاى اینترنتى در این شهرستان همچون راه اندازى شبکه 

فیبر نورى در حال توسعه است.
ناصر سلطانى ادامه داد: ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در شهرستان تیران و کرون به ترتیب 

بیش از 42 و 33 درصد است که این نُرم در حال افزایش است.

وى با اشاره به دسترسى به اینترنت در سراسر شهرســتان تیران و کرون افزود: 
شبکه هاى اینترنتى در سراسر شهرستان در حال توسعه و این دسته از خدمات 
توسط شرکت ها و شرکت مخابرات ارائه مى شود اما دسترسى به این امکانات باید 

براى خدمات رسانى بیشتر توسعه یابد.

    فعالیت انفرادى به کسب و کارهاى دیجیتال آسیب مى زند
یک استاد دانشگاه و کارشناس تجارت الکترونیک با اشاره به مولفه مهم کارِ گروهى 
در کسب و کارهاى الکترونیکى گفت: فعالیت انفرادى آسیبى پیِش روى کسب و 
کارهاى دیجیتال است که فرد باید به تنهایى کســب و کارش را راه بیندازد و این 
موضوع مشکل ساز است. ســید فخرالدین نور بهبهانى افزود: آموزش مهارت کار 
گروهى و تشکیل تیم هاى کسب و کار براى فعالیت در این حوزه براى قشر جوان و 
نوجوان است و با توجه به اینکه این نوع فعالیت ها با خطا و آزمون همراه است باید این 

نکات به افراد جوان و تازه کار آموخته شود.
وى یادآورشد: باید به این افراد خوددارى از فعالیت هاى کپى بردارى را آموخت و آنها 

را به سمت ایده پردازى و کسب تجربه  هدایت و راهنمایى کرد.
این کارشناس تجارت الکترونیک اضافه کرد: رونق کسب و کارهاى الکترونیکى با سیاستگذارى  
دانشگاه ها براى دروس تجارت و افزایش اطالعات و مهارت در این حوزه، جان مى گیرد و از 
سوى دیگر زیرساختى قانونى در کشور نیز در راستاى حفظ مالکیت فکرى و جلوگیرى از 

سرقت ایده ها نیاز است.
وى گفت: در کنار جایگاه مهم این نوع کسب و کارها، تجربه  شکست  نیز وجود دارد، البته 
تعدادى از این شکست ها زمینه ساز پیشرفت نیز خواهد بود. اگر توانایى و مهارت براى کار 
گروهى در بین افراد تقویت شود چنین کسب و کارهایى که مبتنى بر فعالیت مشارکتى و 

گروهى است، تقویت خواهد شد.

    زمینه فعالیت هاى الکترونیکى در تیران و کرون فراهم است
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى تیران وکرون با اشــاره به ظرفیت هاى انســانى و 
توانمندى هاى فردى جوانان در حوزه فناورى اطالعات، گفت: با وجود نیروى انسانى توانمند، 

زمینه هاى فعالیت  در حوزه مجازى و الکترونیکى در تیران و کرون فراهم است.
اقبال صالحى افزود: با انجام فعالیت هاى گروهى، تیم سازى و ارائه امکانات به این نوجوانان و 

جوانان فعال قادر به توسعه فعالیت هایى در این حوزه خواهیم بود.
وى با اشاره به اینکه جامعه از علوم روز برخوردار است، خاطرنشان کرد: با افزایش مهارت و 
دانش عمومى در حوزه کسب و کارهاى الکترونیکى امکان توسعه این مشاغل وجود دارد اما 

باید زیرساخت و همکارى دستگاه هاى متولى افزایش یابد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى تیران وکرون ادامه  داد: راه اندازى یک مجتمع دیجیتال در 
تیران فرصت هاى خوبى را در افزایش آگاهى عمومى نسبت به فناورى اطالعات و کارکردهاى 
آن دارد که باید از این مراکز حمایت شــده تا قادر به توسعه فرهنگ دیجیتال و برنامه هاى 

عمومى باشد.

    اهمیت کارآفرینى فضاى مجازى مغفول مانده است
یک کارشناس برنامه ریزى فرهنگى نیز در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: کارکرد و 
اهمیت کارآفرینى در فضاى مجازى براى جوانان ناشناخته ومغفول مانده است. فضاى مجازى 
تنها در توسعه اطالع رسانى موثر نبوده بلکه در ایجاد کسب و کارهاى نوین و تجارى نیز نقش 

اساسى داشته و منافع آن نصیب افراد فعال در این حوزه شده است.
محمدنوید متقى افزود: یکى از فرصت هاى طالیى سرمایه گذارى، فضاى مجازى و شبکه هاى 
اجتماعى است که اگر فرصت ها به خوبى شناخته شود کار و فعالیت هاى منحصر به فردى 

انجام مى شود.
وى با اشاره به نقش و جایگاه کارآفرینى تصریح کرد: کارآفرینى هنگامى که مشکل و چالشى را 
رفع مى کند، معنا و جایگاه مى یابد و باید بر این اساس برنامه هاى آموزشى و برنامه هاى فراغتى 

بر رفع چالش ها متمرکز شود.
وى نیازسنجى و خالقیت را در کارآفرینى فضاى مجازى، ضرورى دانست و ادامه  داد: طرح هاى 
خالق و جذاب در فضاى مجازى کاربرد و توانایى بیشترى را نسبت به دیگر طرح ها خواهد 
داشــت و یکى از قابلیت هاى مهم این حوزه خالقیت و نوآورى است که در حوزه هاى دیگر 

چنین وضعى وجود ندارد.

    توسعه راه اندازى کسب وکارهاى اینترنتى در تیران و کرون
کســب و کارهاى الکترونیکى در این شهرســتان حرکت خود را با ایجاد فروشگاه هایى در 
شبکه هاى اجتماعى، راه اندازى ماکسیم و خدماتى مثل زیست اَپ شروع کرده است اما نبود 
حمایت، آموزش هاى هدفمند و همچنین سخت گیرى هاى سلیقه اى مشکالتى را براى این 

دسته از فعاالن اقتصادى ایجاد کرده است.
محمدرضا دادخواه تیرانى یک دانش آموز دبیرستانى که در این حوزه با ایجاد بازارچه اى در 
فضاى مجازى فعال شده، سخت گیرى مدرسه و نبود شــناخت براى آن ها را یکى از موانع 
فعالیت منسجم در دوران تحصیل اعالم کرد و گفت: وقتى که در مدرسه هستم باید بازارچه 
خود را تغذیه و به مشتریان پاسخ دهم که این کار را در زنگ تفریح و خارج از وقت کالس انجام 
مى دهم اما مدیر مدرسه به دلیل نداشتن شناخت نسبت به این کسب و کار مانع از فعالیت شده 
و اینطورى قادر به انجام فعالیت نیستم و باید پس از ورود به دانشگاه به فعالیت خود ادامه دهم.
وى توقف جریان فعالیت اقتصادى خود را خروج از بازار رقابت بیان کرد و ادامه داد: اگر مدرسه 
و مسئوالن از طرح هاى ما حمایت کنند قادر به راه اندازى بازارچه هاى بزرگ اینترنتى خواهیم 
بود اما همه دانش الزم را باید خودمان تحقیق کنیم و افراد مطلع و آگاهى براى این حوزه وجود 
ندارد. این فعال کسب و کارهاى فضاى مجازى نوجوان خواستار تشکیل کمیسیون حمایتى 

براى تعریف سازوکار قانونى به منظور فعالیت در این حوزه را شد. 
فعاالن کســب و کارهاى الکترونیکى که معموال دانش آموز و یا دانشجو هستند با انگیزه و 
استعدادخاصى وارد مى شوند و از ظرفیت هاى متفاوت استفاده مى کنند اما شرایط دشوارى 
که براى این افراد پیش رو است مشکالت زیادى را در پى خواهد داشت. اگر شرایط براى این 
جوانان و نوجوانان با انگیزه فراهم کنیم در پیشبرد کارها بسیار موثر و کارآمد خواهد بود و نتایج 
خوبى را به همراه خواهد داشت اما رفتارهاى سلقیه اى و سخت گیرانه مشکل ساز خواهد بود.

ایمنا
گــــــزارش
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در این مطلــب قصد داریم 
درباره سندرم سیب لک دار 
و تاثیرات آن بر عملکرد گروه 
و محیط کار را بررسى کنیم. 
بنابراین، اگر مطالعه درباره 
این موضوع برایتان جذاب 
است، پیشــنهاد مى کنیم 

خواندن این مطلب را از دست ندهید.

    وقتى از ســندرم سیب لک دار 
حرف مى زنیــم، دقیقاً از چه حرف 

مى زنیم!
گاهى اوقات رفتار یک شــخص مى تواند 
تاثیرى عجیب بر عملکرد و رفتار کل تیم 
داشته باشــد. هرچند به ندرت این تاثیر 
مى تواند مثبت باشد، اما در بیشتر مواقع 
این تاثیر منفى اســت و به طرز عجیب و 
سرســام آورى عملکرد کل تیم را مختل 

مى کند.
پژوهشــگران نام ایــن تاثیــر منفى را 
 Bad Apple) سندرم ســیب لک دار
Syndrome) نامیده انــد. تحقیقات 
محققان رفتار سازمانى، چگونگى و چرایى 
تاثیر رفتار منفى یک عضــو تیم بر تمام 
همکاران و گروه ها را مورد مطالعه و بررسى 

قرار مى دهد. هدف این تحقیقات پى بردن 
به تاثیر رفتار بد یک همکار بر روابط ما در 
محیط کار و همچنین بر زندگى و روابط 
شــخصى ماست. سندرم ســیب لک دار 
عارضه اى است که زندگى و روابط همۀ ما 

را تهدید مى کند.
براى درك بهتر تاثیر سندرم سیب لک دار، 
باید در ابتدا تعریفى مشخص براى افراد 
منفى و بــد مورد نظر قــرار بدهیم. افراد 
منفى افرادى هستند که وظایف خود را به 
خوبى انجام نمى دهند، یا همواره احساس 
ناراحتى داشته و ثبات شخصیتى ندارند؛ 
آن ها اشخاصى هستند که به دیگران حمله 
کرده یا انســان هاى اطراف خود را مورد 

تمسخر قرار مى دهند.
یک هم تیمى این چنینى مى تواند اثرى 
بســیار نگران کننده بر کل تیم بگذارد. 
این اثر دقیقاً همان سندرم سیب لک دار 
است. تحقیقات انجام گرفته نشان مى دهد 
بیش تر افراد مورد تحقیق حداقل یک فرد 
را در محیط کار خود مى شناسند که نقش 

سیب لک دار را در تیم ایفا مى کند.
در این تحقیقات، گروه هاى کارى کوچک 
زیر ذره بین قرار گرفتند؛ زیرا این گروه ها 
وابســتگى بیش تر و تعامــل بیش ترى 
با یکدیگر دارند، به عــالوه در گروه هاى 
کوچک تر تحمــل کمترى نســبت به 
رفتارهاى منفى وجــود دارد. همچنین، 
گروه هاى کوچک تر حساسیت بیش ترى 
نســبت به رفتار بد داشــته و در برابر آن 

واکنش بیش ترى نشان مى دهند.
پنجاه گروه کوچک مورد تحقیق و بررسى 
قرار گرفتنــد، در تمام ایــن پنجاه گروه 
حداقل یک فرد وجود داشت که به عنوان 
عنصر موثر سندرم ســیب لک دار عمل 
مى کرد. حضور این فرد در تیم باعث شده 
بود که درگیرى و مشکل در ارتباط افزایش 
یابد و در نتیجه عملکرد تیم تضعیف گردد.

    با مشاهده سندرم سیب لک دار 
باید چه کار کرد؟

بیش تر سازمان ها هیچ استراتژى مشخص 
و موثرى براى مدیریت این مشکل ندارند. 
اگر ســیب لک دار قدرت و تجربه زیادى 
در سازمان داشته باشــد، مطمئناً قدرت 
تاثیرگــذارى او نیز در ســازمان بیش تر 
خواهد بود، بنابراین شــرکت ها باید تمام 
تالش خود را براى مقابلــه با این موضوع 

به کار بگیرند.
در بیش تر اوقات اعضاى گــروه، به عضو 
منفى (ســیب لک دار) ســه نوع واکنش 

خواهند داشت:
مداخله انگیزشى

عدم پذیرش
حالت تدافعى

در حالت اول، اعضاى گروه نگرانى هاى خود 
را اظهار کرده و از فرد درخواست مى کنند 
تا رفتارش را تغییر دهد؛ اگر این درخواست 
در رفتار فرد تاثیر نگذارد، فرد منفى طرد 
شده و از ســازمان اخراج خواهد شد. اگر 
مداخله انگیزشى و یا عدم پذیرش موفق 

باشــد، فرد منفى به سیب لک دار تبدیل 
نخواهد شد و گزندى به سازمان نخواهد 
رسید. البته باید بدانید، تنها وقتى این دو 
انتخاب موثر خواهند بود که اعضاى تیم 
قدرت کافى داشته باشند. وقتى این قدرت 
وجود نداشته باشــد، اعضاى تیم کالفه 
شده، از هدف خود منحرف شده و موضع 

تدافعى به خود مى گیرند.
مکانیزم هاى دفاعى رایجى که کارمندان 
براى مقابله با سندرم سیب لک دار به کار 
مى گیرند شامل انکار، عقب نشینى، خشم، 
نگرانى و ترس است. در نتیجه، اعتماد در 
گروه کمتر مى شــود و اگر گروه فرهنگ 
مثبت خود را از دست بدهد، اعضاى تیم 
چه از نظر ذهنى و چه از نظر فیزیکى دیگر 

مشارکتى در تیم ندارند.

    سخن پایانى
تحقیقات نشــان مى دهد که در بیش تر 
مواقع رفتار منفى، رفتــار مثبت را تحت 
لواى خود قرار مى دهد. نکته اینجاســت 
که تنها یک فرد بد رفتار کافیست تا با اثر 
سندرم ســیب لک دار کل گروه را ویران 
کند، این ویرانى به حدى است که چندین 
عضو خوب هم نمى توانند این اثر را جبران 
کنند. دقیقاً مانند تاثیر یک سیب خراب در 

یک سبد سیب!
نکته جالب توجه این است که افراد انتظار 
رویدادهــا و رفتارهاى منفــى را ندارند، 
بنابراین وقتى با چنین رفتارهایى روبه رو 

مى شویم توجه بیش ترى به آن ها خواهیم 
کرد، به آن ها تفکــر عمیق تر و دقیق ترى 
خواهیم کرد و تمام تالش و منابع خود را 
به کار گرفته تا با ایــن رفتار منفى مقابله 
کنیم. رفتار مثبت به اندازه رفتار منفى زیر 

ذره بین قرار نمى گیرد.
نکته مهمى که باید در نظر داشته باشید 
این است که میان سندرم سیب لک دار با 
همکارانى که تفکرشان با سازمان هم خوانى 
نداشته و به دنبال به چالش کشیدن وضع 
موجود و خالقیت هستند، تفاوت بسیارى 
وجود دارد. البته بــا این افراد هم به مانند 
سیب لک دار برخورد مى شود و هیچ کس از 
خالقیت ها و ابتکارات سازمانى آن ها تشکر 

نخواهد کرد.
مدیران منابع انسانى باید در برابر سندرم 
ســیب لک دار با کمال قاطعیت برخورد 
کنند و تا جاى ممکن چنین افرادى را از 
تیم جدا کنند و از آنان بخواهند که جداگانه 
کار کنند یا حتى عذر آنــان را بخواهند. 
همچنین در زمان اســتخدام نیز باید از 
آزمون هاى شــخصیتى بهره برده و افراد 

مناسبى را انتخاب کرد.

سندرم سیب لک دار چیست و چه مشکالتى براى سازمان ایجاد مى کند؟

 وقتى مشکل فراگیر مى شود

مکانیزم هاى دفاعى 
رایجى که کارمندان 

براى مقابله با سندرم 
سیب لک دار به کار 

مى گیرند شامل انکار، 
عقب نشینى، خشم، 
نگرانى و ترس است

بر کسى پوشیده نیست که اندازه، هدف و هویت یک گروه به 
رفتار و چگونگى عملکرد تک تک اعضاى گروه وابسته است. 
حال اگر یکى از اعضاى گروه – خواسته یا ناخواسته – به این 
عوامل آسیب برساند، این آسیب به کل گروه سرایت مى کند 
و بر عملکرد تک تک اعضاى گروه آسیب مى رساند. محققان 
 Bad Apple نام این تاثیر منفى را سندرم سیب لکه دار یا
Syndrome مى نامند. درست مانند سیبى که با نمایان شدن 
لکۀ خرابى بر روى آن، فساد و خرابى در آن شروع مى شود تا 
زمانى که میوه را از بین ببرد. به این ترتیب اگر این سیب فاسد 
در سبد سیب ها قرار بگیرد، رفته رفته تمامى سیب ها دچار 

خرابى و فساد مى شوند.

08
اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان

 راه اندازى اولین شتابدهنده تخصصى خودرو
با راه اندازى اولین شتاب دهنده تخصصى خودرو در کشور توسط ستاد توسعه فناورى هاى فضایى و حمل و 
نقل پیشرفته معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى و با همکارى دانشگاه عالمه طباطبایى فناورى هاى 
نوین به یارى صنعت خودرو مى آیند. گروه خودروى ستاد توسعه فناورى هاى فضایى و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى براى توسعه صنعت خودروى کشور که یکى از صنایع پرکاربرد 

و عمومى در جوامع است، اقدام به طراحى مفهوم شتابدهنده تخصصى حوزه فناورى هاى جدى در حوزه 
خودروى متصل کرده است. هدف این شتاب دهنده به کارگیرى فناورى هاى مدرن در محصوالت فعلى و آتى 

حوزه خودرو است. این شتاب دهنده توسط گروه خودروى ستاد توسعه فناورى هاى فضایى و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى و با همکارى دانشگاه عالمه طباطبایى و دیگر نقش آفرینان کلیدى راه اندازى 

خواهد شد.
 فناورى هاى جدید صنعت خودرو قابلیت استفاده در سایر حوزه هاى حمل و نقل را نیز دارد و دیگر حوزه هاى مرتبط با حوزه حمل و نقل از مزایاى 
فناورى هاى صنعت خودرو بهره مى برند؛ در واقع توسعه این بخش مکمل دیگر روش هاى حمل و نقل است.  تغییر در زیرساخت هاى اساسى 

صنعت خودرو مى تواند در عرضه خودروهاى مدنظر مشتریان خودرو اثر مهمى داشته باشد.

مدیران منابع انسانى 
باید در برابر سندرم 

سیب لک دار با کمال 
قاطعیت برخورد کنند 
و تا جاى ممکن چنین 

افرادى را از تیم جدا 
کنند

،،

ایران تلنت
یــادداشـت
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شناسایى نقاط 
حادثه خیز جاده ها با 

یک استارت آپ وطنى 

هارمندى گفت: شناســایى نقاط 
حادثه خیز و همچنیــن دور زدن 
ترافیک هاى جاده اى از طریق یک 
اســتارت آپ وطنــى در آینده اى 

نزدیک به مسافران ارائه مى شود.
حسام هارمندى عضو اتحادیه کسب 
و کار هاى اینترنتــى و فعال حوزه 
الکترونیکى راه در جمع خبرنگاران 
از راه اندازى اپلیکیشن جدید حوزه 
راه خبــر داد و گفــت: در چند ماه 
گذشته با سازمان راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى جلسات گسترده اى 
جهت راه اندازى اپلیکیشن وطنى 
در حوزه راه خبر داد و گفت: سعى 
شده با اســتفاده از اطالعات هزار و 
400 دوربین کنترل سرعت جاده ها 
و همچنین اطالعات کاربران بتوانیم 
خدمات مطلوب ترى را به مسافران 

در جاده ها ارائه کنیم.
هارمندى گفت: امیدواریم عید 99 
این اپلیکیشن در اختیار مسافران 
قرار گیرد و بتوانیم ترافیک هاى بین 

جاده اى را کاهش دهیم.
عضــو اتحادیه کســب و کار هاى 
اینترنتى و فعال حوزه الکترونیکى 
راه با بیان اینکه در این اپلیکیشن 
شناســایى نقاط حادثه خیز را در 
دســتور کار قرار داده ایــم گفت: با 
همکارى پلیس راهور و همچنین 
ســازمان راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى نقــاط حادثه خیز را اضافه 
کرده و امیدواریم با ایجاد این بخش 
شاهد میزان تصادفات جاده اى در 

کشور باشیم.
وى تأکید کرد: در بسیارى از راه هاى 
ایران پیچ هاى خطرنــاك و نقاط 
حادثه خیز وجود دارد که زمینه ساز 
افزایش تصادفات جاده اى مى شود، 
اما با برنامه ریزى هاى جدید در این 
اپلیکیشن و همچنین ورود امکانات 
مسیر هاى نقشه اى جدیدترى را به 

مسافران ارائه مى کنیم.
هارمنــدى با بیــان اینکه کیفیت 
زندگــى را بایــد در کالنشــهر ها 
افزایش دهیم گفت: گزارشــات و 
ارزیابى هــاى بین المللى نشــان 
مى دهد که تهران جزو 5 شهر آخر 
از لحاظ ارائه خدمات کیفیت هاى 
مطلوب زندگى و همچنین وضعیت 
حمل و نقل اســت که باید بتوانیم 
با ورود اپلیکیشــن ها و همچنین 
استارت آپ ها شاهد ارتقاى کیفیت 

زندگى به مردم باشیم.
عضــو اتحادیه کســب و کار هاى 
اینترنتى و فعال حوزه الکترونیکى 
راه با بیان اینکه ســعى کرده ایم با 
راه اندازى این اســتارت آپ ها 150 
میلیون مسیر جدید را به مسافران 
ارائه کنیم، گفت: در شهر تهران 40 
درصد از سفر هاى روز با استفاده از 
حمل و نقل عمومى انجام مى شود 
این در حالى است که آمار ها نشان 
مى دهد کــه باید میزان اســتفاده 
از وســایل حمل و نقل عمومى به 
75 درصد برســد بنابراین ما باید 
بتوانیم با استفاده از استارت آپ ها و 
اپلیکیشن ها شاهد تسهیل در رفت 
و آمد، انتخاب مسیر درست و کوتاه و 
بهبود کیفیت خدمات زندگى در این 

بخش باشیم.
او اظهار کرد: 547 خط اتوبوسرانى 
در تهــران وجــود دارد کــه این 
تعداد خــط حدود 5 هــزار و 300 
کیلومتــر مســافت را در روز طى 
مى کنند بنابراین باید با اســتفاده 
از اپلیکیشن ها بتوانیم مسیر هاى 
ترکیبــى و کوتاه تــرى را ارائــه 

کنیم.

فصل اقتصاد
گــزارش
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کسب و کارهاى جدید و نوین همچون فعالیت هاى دیجیتالى 
و الکترونیکى کمتر شناخته شده است اما داراى ظرفیت قابل 

توجه و بالقوه اى براى نسل جوان و نوجوان جامعه امروز کشور است.

وى با اشاره به دسترسى به اینترنت در سراسر شهرســتان تیران و کرون افزود: 
شبکه هاى اینترنتى در سراسر شهرستان در حال توسعه و این دسته از خدمات 
توسط شرکت ها و شرکت مخابرات ارائه مى شود اما دسترسى به این امکانات باید 

براى خدمات رسانى بیشتر توسعه یابد.

    فعالیت انفرادى به کسب و کارهاى دیجیتال آسیب مى زند
یک استاد دانشگاه و کارشناس تجارت الکترونیک با اشاره به مولفه مهم کارِ گروهى 
در کسب و کارهاى الکترونیکى گفت: فعالیت انفرادى آسیبى پیِش روى کسب و 
کارهاى دیجیتال است که فرد باید به تنهایى کســب و کارش را راه بیندازد و این 
موضوع مشکل ساز است. ســید فخرالدین نور بهبهانى افزود: آموزش مهارت کار 
گروهى و تشکیل تیم هاى کسب و کار براى فعالیت در این حوزه براى قشر جوان و 
نوجوان است و با توجه به اینکه این نوع فعالیت ها با خطا و آزمون همراه است باید این 

نکات به افراد جوان و تازه کار آموخته شود.
وى یادآورشد: باید به این افراد خوددارى از فعالیت هاى کپى بردارى را آموخت و آنها 

را به سمت ایده پردازى و کسب تجربه  هدایت و راهنمایى کرد.
این کارشناس تجارت الکترونیک اضافه کرد: رونق کسب و کارهاى الکترونیکى با سیاستگذارى  
دانشگاه ها براى دروس تجارت و افزایش اطالعات و مهارت در این حوزه، جان مى گیرد و از 

کسب و کارهاى جدید و نوین همچون فعالیت هاى دیجیتالى کسب و کارهاى جدید و نوین همچون فعالیت هاى دیجیتالى 

براى خدمات رسانى بیشتر توسعه یابد.

یک استاد دانشگاه و کارشناس تجارت الکترونیک با اشاره به مولفه مهم کارِ گروهى 
در کسب و کارهاى الکترونیکى گفت: فعالیت انفرادى آسیبى پیِش روى کسب و 
کارهاى دیجیتال است که فرد باید به تنهایى کســب و کارش را راه بیندازد و این 
موضوع مشکل ساز است. ســید فخرالدین نور بهبهانى افزود: آموزش مهارت کار 
گروهى و تشکیل تیم هاى کسب و کار براى فعالیت در این حوزه براى قشر جوان و 
نوجوان است و با توجه به اینکه این نوع فعالیت ها با خطا و آزمون همراه است باید این 

نکات به افراد جوان و تازه کار آموخته شود.
وى یادآورشد: باید به این افراد خوددارى از فعالیت هاى کپى بردارى را آموخت و آنها 
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