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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

با گرانى مواد اولیه و باال رفتن هزینه هاى تولید؛

تب دالر در بازار کیف و کفش افتاد

توکلى براى یک 
پیروزى مجدد

کمتر از دوسال از پیروزى انقالب 
مى گذشت که معاندان این نظام 
وقتى دیدند از طرق غیر مستقیم 
نمى توانند ایران و ایرانى را به زانو 
در آورند از طریق جنگ مستقیم 
وارد عمل شدند. اسمش جنگ 
بین ایران و عراق بود ولى درواقع 
جنگى بود بین ایران و عراقى به 
وسعت تمام جهان.در 31 شهریور 
ماه 1359 رژیــم بعثى عراق به 
تقلید از استراتژى نظامى اسرائیل 
در حمله به مصر و سوریه و اردن به 
ایران حمله کرد و گمان مى کرد 
به همان کوبندگى و برق آسایى 
بتواند خــاك ایران را تســخیر 
کند. اما نمى دانســتند بر طبق 
گفته صریح قرآن کریم  هر نفر 
از جوانان مومن انقالبى بر 10 تن 
و یا بیشتر از کفار غلبه خواهند 
ـ یا ایها النبى حّرض المؤمنین  کرد
على القتال ان یکن منکم عشروَن 
صابرون یغلبوا مأتین و ان یکن 
منکم مائۀ یغلبــوا الفاً من الّذین 
کفروا بانّهم قــوم ال یفقهون...؛ 
«اى پیامبر! مؤمنان را به جنگ 
تشویق کن! هر گاه بیست نفر از 
شما باشند بر دویست نفر غلبه 

مى کند و اگر صد تن باشند، ...          با نزدیک شدن به ماه مهر و بازگشایى مدارس، رفت وآمد در بازار کیف و کفش اصفهان جان تازه اى گرفته است اما بسیارى از خانواده ها قیمت ها را سرسام آور و غیرقابل باور مى دانند

بازار طال و سکه 98/6/30 ساعت 15:05

قیمت قبلىقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,034,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,084,0004,048,000جدید

2,078,0002,128,000نیم سکه

1,279,0001,319,000ربع سکه

909,000949,000سکه گرمى

یک مثقال 
1,787,0001,767,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18412,100406,800 عیار

یک گرم طالى 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالى 
24550,800543,300 عیار

نوروزى خبر داد:

تعویض کتاب و دفتر کهنه 
دانش آموزان با لوازم التحریر 

نو در ایستگاه هاى بازیافت
شهردار اصفهان با اشاره به طرح خالقانه سازمان 
مدیریت پســماند مبنــى بر تعویــض کتاب و 
دفتر کهنه دانش آموزان با لــوازم التحریر نو در 
ایســتگاه هاى ثابت بازیافت، گفت: این اقدام در 
راستاى فرهنگ سازى بازیافت براى دانش آموزان 
اســت تا همه براى ارتقاء شــهر همگام و همراه 

باشند.
 قدرت اهللا نــوروزى در برنامه رادیویى «ســالم 
اصفهان»، اظهار کــرد: این روزها شــهر آماده 
بازگشــایى مدارس اســت و دانش آمــوزان و 
دانشجویان به عنوان طبقه خالق شهر، به سمت 
مدارس و دانشــگاه ها مى روند تا شهر پُر از مهر 

شود. ...
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فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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وى افزود: دستگاه به صورت 
کامال بومى با قیمت مناسب 
و کیفیت باال تولید شده است. نام تجارى این محصول 
«پرتوسازان» است و با ارزش 300 میلیارد ریال تولید 
مى شود که نسبت به نمونه مشابه خارجى از قیمت 

مناسب ترى برخوردار است.
مدیرعامل شرکت بهیار صنعت ســپاهان تصریح 
کرد: نمونه اولیه این دستگاه تا یک یا دوماه آینده در 

فرودگاه اصفهان نصب خواهد شد و پس از دریافت 
مجوز براى این دستگاه، توزیع در تمام مراکز کشور 
که به این دســتگاه نیاز داشته باشــند، امکان پذیر 

خواهد شد.
نجات بخش گفت: دیگر محصول این شرکت دانش 
بنیان در حوزه تجهیزات پزشکى، «دستگاه بازرسى 
کانتینرى کاال» است که در حال حاضر در گلوگاه هاى 

نیروى انتظامى مورد استفاده قرار است.

وى خاطر نشان کرد: شرکت بهیار صنعت سپاهان 
داراى بیــش از  30 نوع محصول متنوع اســت که 
تعدادى از آن ها در حوزه پزشکى کاربرد دارد از جمله 
تخت هاى الکتریکى، چراغ هاى اتاق عمل، دستگاه 
رادیولوژى اتاق عمل، دستگاه شکاف دهنده خطى 
که براى درمان ســرطان و در خصــوص حوزه هاى 
غیر پزشکى نیز موفق به ساخت دستگاه هاى مورد 

استفاده در بازرسى ها شده است.

تولید دستگاه بازرسى چمدانى با تکنولوژى اشعه ایکس
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرك علمى تحقیقاتى اصفهان گفت: «دستگاه بازرسى ایکس رى چمدانى» در تمام 
مبادى ورود و خروج بار در کشور، ورودى ساختمان ها، ادارات و مراکز نظامى، تجارى و دولتى و تمام فرودگاه ها و ایستگاه هاى راه 

آهن محلى در داخل کشور قابل استفاده است.
فرید نجات بخش در رابطه با «دستگاه بازرسى ایکس رى چمدانى»، اظهار کرد: این دستگاه که براى بازرسى چمدان یا ساك هاى 
مسافران در گیت هاى ورودى فرودگاه ها، پایانه هاى مسافربرى و مراکز ادارى استفاده مى شود با تکنولوژى ایکس رى سرعت افزایش 

بازرسى را به همراه دارد.

ایسنا
گــــــزارش

استارت آپ

سومین رویداد پروداکت تنک اصفهان

 ســومین رویداد 
تنک  پروداکــت 
 p r o d u c t )
tank) اصفهان با موضــوع مدیریت 
محصول چیســت و مدیر محصول چه 
کسى است؟ در سالن اجتماعات کتابخانه 
مرکزى اصفهان برگزار شد. در این رویداد 
که به همت خانه جــوان اصفهان برگزار 
گشت، از کیانوش کیقبادى، مدیر محصول 
هلدینگ دیجى کاال دعوت به عمل آمده 
بود تا به توضیحاتى در رابطه با مهارت ها، 
ویژگى هاى شخصیتى و وظایف یک مدیر 
محصول بپردازد. شرکت کنندگان در این 
رویداد مدیران محصول و افرادى بودند 
که قصد ورود به حوزه مدیریت محصول 

را داشتند.
کیانوش کیقبادى در ایــن رویداد توضیح داد 
که مدیر محصــول در واقع فردى اســت که 
پروژه ها را تعریف و برنامه ریزى میکند و تمامى 
تصمیم گیرى هــاى یک پــروژه، طى مراحل 
مختلف بر عهده او اســت. از مهمترین وظایف 
یک مدیر محصول این است که براى تشکیل 
تیم هاى کارى تصمیم گیرى کند و تشخیص 
دهد در هر پروژه، به وجود کدام شخص و با چه 
تخصصى نیاز است. یک مدیر محصول باید دید 
کلى در رابطه با همه مراحل تولید تا توزیع یک 
محصول داشته باشد. همچنین الزم است به حد 

کافى ازدانش فنى و تکنولوژى برخوردار باشد، 
تا بتواند به بهترین نحو ممکن حین انجام پروژه، 

تصمیم گیرى نماید.
وى در ادامه به بیــان تفاوت فعالیت هاى مدیر 
پروژه و مدیر محصول پرداخــت. او بیان کرد 
که تفاوت اصلى مدیر پــروژه با مدیر محصول 
این است که، مدیر پروژه در واقع تنها مسئول 
هدایت و رهبرى پروژه است اما مدیریت پروژه از 
جمله مهارت هایى است که الزم است یک مدیر 
محصول داشته باشد، سپس به توضیح 10 مورد 
از مهمترین مهارت هاى یــک مدیر محصول 

پرداخت، که به شرح زیر است:
 Problem) توانایــى حــل مشــکالت

(Solving
 Technology) دانش تکنولوژى و فنــى

(Knowledge
توانایى در نظــر گرفتن دورنماى بیزینســى 

(Business Perspective)
 User ) کاربــران  نیــاز  درك 

(Understanding
(Design) طراحى

(Analytical Skills) مهارت تحلیل کردن
 Leadership) رهبــرى بــدون اختیــار

(Without Authority
گروهــى  کار  و  ارتباطــات 
(Communicating & Teamwork)

(Prioritization) اولویت بندى امور
(Feedback) بازخورد

 کیقبادى در پایان به سؤاالت حاضرین در سالن 
پاسخ داد.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

بررسى ها نشان مى دهد صنایع 
نســاجى ایران قدمتى بیش از 
100 سال دارد. کارشناسان باال 
بودن توانایى ایجاد اشــتغال در 
این بخش را مهمترین مزیت آن 
مى دانند و در همین راستا طبق 
برنامه ریزى هاى انجام شده به 
زودى کلنگ احداث شهرك پوشاك و نساجى 
با حضور مسووالن کشورى در اصفهان به زمین 
مى شود تا ظرفیت هاى موجود این بخش بیش 

از پیش شکوفا شود.
در کنار ظرفیت تولید شــغل، میزان سرمایه 
الزم براى راه اندازى این صنعت سبت به سایر 
مشاغل کم است. در صنایع مادر مثل نفت و گاز 
و پتروشیمى، گاهى براى ایجاد هر شغل باید 
یک میلیون دالر سرمایه گذارى انجام شود اما 
در صنعت نساجى براى ایجاد یک شغل طبق 
آخرین آمار تنها نیاز به 35 تا 40 میلیون تومان 

سرمایه گذارى است.

 10 میز توسعه صادرات کاال در استان 
اصفهان است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان در این آیین رونمایى میز ملى توسعه 
صادرات نساجى در سالن نگین اصفهان  افزود: 
در کل کشور 87 میز توسعه صادرات کاالیى 
داریم که از این تعداد 10 میز متعلق به استان 

اصفهان و 10 میز متعاق به استان تهران است.
ایرج موفق با بیان اینکه تعداد واحدهاى نساجى 
کل کشور  هشت و 150 واحد بوده که 15 درصد 
کل ســرمایه گذارى را به خود اختصاص داده 
اســت، گفت: از کل واحدهاى صنعتى استان 
حدود 2 هــزار و 212 واحد مربوط به صنعت 
نساجى است که 25 درصد واحدهاى استان را 
شامل مى شود از این رو یک چهارم واحدهاى 

تولیدى منطقه مربوط به بخش نساجى است.
وى اضافه کرد: به دنبال هســتیم در میز ملى 
توسعه صادرات نساجى کشورى پیگیر همکارى  
رایزن هاى بازرگانى در کشورهاى هدف، حل 
مشکالت نساجى، پیگیر مســائل مربوط به 
پتروشیمى، پیگیر مســائل تولید پنبه و ورود 

موقت و نقل و انتفال پولى باشیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
تصریح کرد: مســائل مربوط بــه تعرفه ها و 

جلوگیرى از تبعیض در کشورها از مسائل مورد 
پیگیرى در این میز ملى است.

  عدم اجراى مصوبــه تامین مواد اولیه 
اولین مشکل صنعت نساجى است

رئیس انجمن کارفرمایان صنایع نساجى استان 
اصفهان با اشاره به مهمترین مشکالت صنعت 
نساجى افزود: عدم اجراى مصوبه تامین مواد 
اولیه پتروشــیمى واحدهاى پایین دســتى 
پتروشیمى به قیمت 95 درصد فوب جهانى، 
واردات بى رویه محصوالت نساجى داراى تولید 

داخل از جمله الیاف، نخ و پارچه و ... است.
شاه کرمى ادامه داد: فرسودگى ماشین آالت 
صنعت نساجى باعث کاهش کیفیت محصول و 
افزایش قیمت تمام شده کاال و در نتیجه کاهش 

رقابت پذیرى و صادرات شده است.
وى اضافه کرد: ماشــین آالت صنعت نساجى 
باالى باالى 15 سال قدمت دارند از این رو براى 
افزایش صادرات باید تولیدات رقابت پذیر داشته 
باشیم، همچنین با توجه به پیشرفت صنعت 
نساجى در کشور ترکیه و گستردگى نساجى 
ایران به جهت جلوگیرى هوشمندانه از قاچاق 
کاال به ایران الزم است از آخرین تکنولوژى روز 
ماشین آالت جهت ارتقا کیفیت محصوالت و 

کاهش قیمت تمام شده استفاده شود.
رئیس انجمن ارفرمایان صنایع نساجى استان 
اصفهان، کمبود تولید پنبه در داخل کشور را 
یکى از مشــکالت این صنعت دانست و اظهار 
داشت: الزام واردات کشــاورزى به مدیریت و 
برنامه ریزى جهت کاشــت، داشت و برداشت 
100 هزار تن پنبه محلوج جهت مصارف داخلى 
پیشنهاد مى شود و این در حالیست که امسال 

به 75 هزار تن تولید پنبه رســیدیم که نیاز ما 
110 هزار تن پنبه است.

وى با بیان اینکه بازار ایران بــازار 32 میلیارد 
دالرى با 84 میلیون جمعیت اســت، گفت: 
ترکیه برنامه ریزى کرده در سال 2025، 100 
میلیارد دالر صادرات داشــته باشــد این در 
حالیست که مصرف پوشاك ایران 32 میلیارد 
دالر بوده و سرانه مصرف پوشاك ایران 5 درصد 
است. شــاه کرمى ادامه داد : درخواست ما این 
است که تســهیالتى براى بازسازى و نوسازى 

ماشین آالت نساجى صورت بگیرد.

   ریشه تضعیف صنعت نساجى قوانین و 
مقررات غیر منطقى است

معاون هماهنگى امور اقتصادى و توسعه منابع 
اســتاندارى اصفهان گفت: در استان اصفهان 
با توجه به پیشــینه اى که در صنعت نساجى 
وجود دارد، یکى از اولویت هاى ما حوزه نساجى، 
پوشاك و فرش دستباف است به همین دلیل 
تکمیل این زنجیــره را از صفر تا پوشــاك و 
مد و فشن در دســتور کار قرار دادیم تا اولین 
شهرك پوشــاك و نساجى اســتان را داشته 

باشیم.
حسن قاضى عسگر ادامه داد: طى جلسات با 
صنف نساجى و بافندگان به این نتیجه رسیدیم 
که ریشه تضعیف صنعت نســاجى قوانین و 
مقررات غیر منطقى بوده است همچنین باید 

تعرفه ها به صورت منطقى تعیین شود.
وى با اشاره به قاچاق در صنعت نساجى بیان 
کرد: ریشــه قاچاق در این صنعت به سیاست 
هاى غلط باز مى گردد که انتظار برطرف سازى 

این مشکل را داریم.

میز ملى توسعه صادرات نساجى راهگشاى توسعه این صنعت

 به این نتیجه رسیدیم 
که ریشه تضعیف 

صنعت نساجى 
قوانین و مقررات غیر 

منطقى بوده است 
همچنین باید تعرفه 
ها به صورت منطقى 

تعیین شود

میز ملى توسعه صادرات نساجى کشور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اصفهان رونمایى شد که به اعتقاد کارشناسان این راهبرد مى 
تواند راهگشاى پیشرفت این صنعت مهم در کشور و استان اصفهان باشد و بیش از پیش چشم انداز روشنى را رقم بزند.

نساجى به عنوان یک کهن هنر در اصفهان، از روزگاران دور بسترى براى ارائه هنرهاى بومى این خطه و به دنبال آن تحرك اقتصادى بوده است، 
اکنون در آستانه احداث شهرك صنایع نساجى، کارشناسان بر این باورند رمز توسعه پر شتاب نصف جهان در تار و پود نساجى نهفته است به 

طورى که در بطن تنگناهاى اقتصادى فعلى، بهبود وضعیت اشتغال، سرمایه گذارى و رونق تولید را به دنبال خواهد داشت.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
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ارزش پس انداز خانوارها به سطحى کمتر از سال 1395 رسید   

کسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعد
وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، اما 
خانوارهایى که دخل و خرجشــان با هم نمى سازد هم دچار کسرى 

بودجه هســتند. آمارهاى جدید نشــان مى دهد در 
ســال 1397 تعداد خانوارهایى که دچار کســرى 

بودجه شده اند، افزایش یافته، تا جایى که نیمى از 
خانوارهاى روستایى و 30 درصد خانوارهاى 
شهرى، بیشتر از درآمد ساالنه شان، هزینه 

کرده اند. ...

1395ارزش پس انداز خانوارها به سطحى کمتر از سال 13951395ارزش پس انداز خانوارها به سطحى کمتر از سال 1395ارزش پس انداز خانوارها به سطحى کمتر از سال ارزش پس انداز خانوارها به سطحى کمتر از سال ارزش پس انداز خانوارها به سطحى کمتر از سال ارزش پس انداز خانوارها به سطحى کمتر از سال ارزش پس انداز خانوارها به سطحى کمتر از سال ارزش پس انداز خانوارها به سطحى کمتر از سال 1395139513951395 رسید    رسید    رسید    رسید    رسید   

کسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعدکسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعد
وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، اما وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، اما وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، اما وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، اما وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، اما وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، اما وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، اما وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، اما وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، اما وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، اما وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، اما وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، اما 
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بودجه هســتند. آمارهاى جدید نشــان مى دهد در بودجه هســتند. آمارهاى جدید نشــان مى دهد در بودجه هســتند. آمارهاى جدید نشــان مى دهد در بودجه هســتند. آمارهاى جدید نشــان مى دهد در بودجه هســتند. آمارهاى جدید نشــان مى دهد در بودجه هســتند. آمارهاى جدید نشــان مى دهد در بودجه هســتند. آمارهاى جدید نشــان مى دهد در 
 تعداد خانوارهایى که دچار کســرى  تعداد خانوارهایى که دچار کســرى  تعداد خانوارهایى که دچار کســرى  تعداد خانوارهایى که دچار کســرى  تعداد خانوارهایى که دچار کســرى  تعداد خانوارهایى که دچار کســرى  تعداد خانوارهایى که دچار کســرى 

بودجه شده اند، افزایش یافته، تا جایى که نیمى از بودجه شده اند، افزایش یافته، تا جایى که نیمى از بودجه شده اند، افزایش یافته، تا جایى که نیمى از بودجه شده اند، افزایش یافته، تا جایى که نیمى از بودجه شده اند، افزایش یافته، تا جایى که نیمى از بودجه شده اند، افزایش یافته، تا جایى که نیمى از 
 درصد خانوارهاى  درصد خانوارهاى  درصد خانوارهاى 
شهرى، بیشتر از درآمد ساالنه شان، هزینه شهرى، بیشتر از درآمد ساالنه شان، هزینه شهرى، بیشتر از درآمد ساالنه شان، هزینه شهرى، بیشتر از درآمد ساالنه شان، هزینه 
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توکلى براى یک 
پیروزى مجدد

ادامه از صفحه یک:
...  بر هزار نفر از کسانى که کافر 
شــده اند، پیروز مــى گردند؛ 
چرا که آنــان گروهــى اند که

 نمى فهمند. اکنون خداوند به 
شما تخفیف داد و دانست که در 
شما ضعف است. بنابراین هر گاه 
یکصد نفر مقاوم از شما باشند، 
بر دویست نفر چیره مى شوند. 
و اگر هــزار نفر باشــند، به اذن 
الهى بر دو هزار تن غلبه خواهند

 کرد. (ســوره انفال، آیات 65 و 
.(66

 البته این شکســت عراقى ها را 
نمى توان از دست کم خواندن 
ایرانیان دانســت زیرا عراقى ها 
به صورت کامال مجهز و حساب 
شــده آمده بودند ولى ایرانیان 
که تازه حوادث انقالب را پشت 
ســر گذاشــته و هنوز در حال 
درگیــرى با دشــمنان داخلى 
بودند توانستند آنها را شکست 
دهند. هر چند این جنگ عمال از 
31 شهریور آغاز شد اما عراقى ها 
بمب گــذارى، مین گــذارى، 
عملیات نامنظــم و تجاوزهاى 
مرزى شان را خیلى زودتر از آن 
چه شروع جنگ دانسته مى شود، 
شروع کردند و با آمادگى کامل و 
برنامه ریزى دقیق این جنگ را 
کلید زدند . آنها قصد داشــتند 
در عــرض چنــد روزایــران را 
تســخیر کنند! اما این جنگ 8 
سال به طول انجامید و هر چند 
پیروزى مقتدرانــه اى را براى 
کشــور ما رقم زد اما به واسطه 
آن ما جوانان ایرانى را از دست 
دادیم که هر کــدام به تنهایى 
مى توانســت آینده ساز میهن 
باشد و شاید اگر امروز آن جوانان 
بودنــد برخــى در عرصه هاى 
مختلف اقتصادى و سیاســى و 
اجتماعى مجال جوالن و سنگ 
اندازى در راه نظام و کشــور را 

نمى یافتند.
اگــر بخواهیــم  روى کاغذ  بر 
اســاس حســاب و کتاب هاى 
امروزى جنگ ایــران و عراق را 
تحلیل کنیم، ایــران  در مقابل 
کشورى چون عراق که تمامى 
کشورهاى بزرگ مانند آمریکا 
و انگلیس حمایتش مى کردند 
محکوم بــه شکســت خواهد 
شــد اما ایرانیان توانستند تمام 
این معادالت را بــر هم بزنند به 
خاطر اینکه آن روزها نام و نان 
بهایى نداشت و آنچه میدان دار 
بود، قیام بود و عروج. حماســه 
دفــاع مقدســى که بــرکات و 
دســتاوردهاي بی نهایتــی را 
براي ملت ایــران بــه ارمغان

 آورد.
 جهــاد و شــهادت مردمان با 
ایمان و مخلص این ســرزمین، 
ستون هاي نظام اســالمی را تا 
مدتها مســتحکم نمــود. البته  
بعد از آن سال ها دشمن فهمید 
نمیتواند از لحاظ نظامى با ایران 
وارد جنگ شــود ، این بود  که 
جنــگ رو در رو با کشــورمان 
کنار گذاشته شــد و جاى خود 
را بــه جنگ هــاى فرهنگــى، 

اقتصادى،سیاسى و ... داد.
 این بار نیز کار با جوانان اســت 
که البته در جنگ فرهنگى اراده 
مان هــم هدف رفتــه و اندکى 
سســت ارادگــى در جامعه به 
خصوص قشــر جوان دیده مى 

شود. 
اراده اى کــه بتوانــد مــا را در 
این جنگها بــه خصوص جنگ 
اقتصــادى کمک کنــد نیاز به 

توکل دارد. « توکل على ا...»
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مشکل کمبود معلم مدارس آران و بیدگل رفع شد
 مدیر آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل از رفع مشکل کمبود معلم در مدارس این شهرستان خبر 

داد.
محمد معدن دار در گردهمایى مدیران مدارس آران و بیدگل در اردوگاه شهید رجایى ازناوه اظهار داشت: 
امسال با توجه به بازنشستگى حدود 150 فرهنگى در آموزش و پرورش آران و بیدگل، با مشکل کمبود معلم 

مواجه بودیم که با برنامه ریزى انجام شده این مشکل برطرف شد.
وى استفاده از فرهنگیان فعال و متخصص بازنشسته و نیروهاى خرید خدمات را از راهکارهاى آموزش و پرورش 

آران و بیدگل براى  رفع مشکل کمبود نیروى انسانى در سر کالس درس بیان کرد و افزود: امسال حدود یکصد معلم 
خرید خدمات در قالب مدارس حمایتى به کار گرفته شده اند. مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل در ادامه به برنامه ریزى 

آموزش و پرورش براى اضافه کردن فضاهاى آموزشى اشاره کرد و گفت: تا پایان امسال پنجطرح بزرگ  فرهنگى و ورزشى با اعتبارى بالغ بر 100 
میلیارد ریال در آران و بیدگل به بهره بردارى مى رسد. معدن دار به نقش خیران  مدرسه ساز در توسعه فضاهاى آموزشى و ورزشى دانش آموزى 
در آران و بیدگل اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها پنج آموزشگاه آران و بیدگل به صورت دوشیفته اداره مى شود که تا سال آینده تحصیلى 

با برنامه ریزى انجام شده این مدارس نیز تک شیفته مى شوند.

امکان تداوم جریان زاینده رود در  مهرماه وجود دارد
 معاون بهره بردارى آب منطقه اى اصفهان گفت: بنا به درخواســت صنف کشاورزى اصفهان 
امکان تداوم زاینده رود در مهرماه وجود دارد اما این امر مشروط به ابالغیه از سوى استاندارى 

اصفهان است.
حسن ساسانى با اشاره به اینکه صنف کشاورزى و جهاد کشاورزى اصفهان خواستار تداوم زاینده 

رود تا دهم مهرماه شده اند، اظهارداشت: با توجه به این درخواست تداوم جریان زاینده رود در دهه 
اول مهرماه منوط به ابالغیه از سوى استاندارى اصفهان است.

وى افزود: چنانچه استاندارى اصفهان جارى شدن زاینده رود را تا دهم مهرماه تایید و ابالغ کند جریان 
زاینده رود در ده روز اول پاییز هم ادامه دارد.

معاون حفاظت و بهره بردارى آب منطقه اى اصفهان در خصوص آخرین وضعیت سد زاینده رود تصریح کرد: در حال 
حاضر ورودى سد زاینده رود 20 مترمکعب بر ثانیه و خروجى آن 74 مترمکعب بر ثانیه است.

ساسانى تاکید کرد: به طور کلى تا امروز تصمیمى براى تداوم جریان زاینده رود بعد از پایان تابستان اتخاذ نشده است اما امکان 
جارى بودن زاینده رود پس از زمان اعالم شده نیز وجود دارد.

فرزانه مستاجران
سرمقالـــه
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نوروزى خبر داد:

تعویض کتاب و دفتر کهنه 
دانش آموزان با لوازم التحریر نو 

در ایستگاه هاى بازیافت

شهردار اصفهان با اشاره به طرح خالقانه سازمان مدیریت 
پسماند مبنى بر تعویض کتاب و دفتر کهنه دانش آموزان با 
لوازم التحریر نو در ایستگاه هاى ثابت بازیافت، گفت: این 
اقدام در راستاى فرهنگ سازى بازیافت براى دانش آموزان 

است تا همه براى ارتقاء شهر همگام و همراه باشند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، قدرت اهللا نوروزى در برنامه رادیویى «سالم 
اصفهان»، اظهار کرد: این روزها شهر آماده بازگشایى مدارس است 
و دانش آموزان و دانشــجویان به عنوان طبقه خالق شهر، به سمت 

مدارس و دانشگاه ها مى روند تا شهر پُر از مهر شود.
وى با بیان اینکه فرزندان این ســرزمین با توکل و امید به آموزگار 
هستى درس مهر، انسانیت و اخالق، یکرنگى و نشاط و همدلى را کنار 
هم از ابتداى مهرماه آغاز مى کنند، ابراز امیدوارى کرد: دانش آموزان 
و دانشجویان آموزه هایى بیاموزند که براى همه مرزها و قومیت ها و 

در تمام اعصار و نسل ها ماندگار باشد.
شهردار اصفهان تاکید کرد: آموزه هایى که دانش آموزان و دانشجویان 
مى آموزند نه تنها کهنه و بى اعتبار نمى شــود، بلکه اساس، اعتبار و 
سعادت یک جامعه را شــکل مى دهد و البته با این نگاه شهر آماده 

استقبال از مهر است.
نوروزى با بیان اینکه ناوگان حمل ونقل عمومى شهر از جمله اتوبوس، 
مترو و تاکســى و رانندگان زحمت کش تاکســى و سرویس هاى 
مدارس دست به دست هم داده تا مهر را به خوبى آغاز کنند، گفت: 
دانش آموزان و دانشجویان در ســایه این هماهنگى ها مى توانند با 

آسایش و آرامش راهى مدارس و دانشگاه ها شوند.
وى خاطرنشان کرد: سال گذشته براى مشارکت و استفاده از ایده ها 
و نظرات دانش آموزان و دانشــجویان خالق جهت اداره بهتر شهر، 
برنامه ریزى خوبى انجام و نتایج مطلوبى حاصل شد، از این رو امسال 
نیز برنامه ریزى خوبى انجام شــده که روز اول مهر به آن ها خواهیم 
گفت چگونه ایده ها و نظرات خود را به مدیریت شهرى منتقل کنند.
شهردار اصفهان با اشاره به طرح خالقانه سازمان مدیریت پسماند 
مبنى بر تعویض کتاب و دفتر کهنه دانش آموزان با لوازم التحریر نو 
در ایســتگاه هاى ثابت بازیافت، تصریح کرد: این اقدام در راستاى 
فرهنگ ســازى بازیافت براى دانش آموزان است تا همه براى ارتقاء 

شهر همگام و همراه باشند.
نوروزى ضمن گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، خاطرنشان 
کرد: فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به همه مردم تبریک مى گوییم و 
یاد شهداى گلگون کفن را گرامى مى داریم؛ هفته دفاع مقدس یادآور 
روزهاى حماسه، ایثار و شهادت اســت و این روزها بود که توانست 

اقتدار کشور و ملت را به ارمغان آورد.
شهردار اصفهان ادامه داد: در هفته گذشته اتفاقات خوبى از جمله 
حفارى 1000 متر از تونل خط دو مترو و رسیدن دستگاه حفار تى. 
بى. ام از ایستگاه اول به دوم (دارك به زینبیه) در شهر افتاد؛ وعده اى 
که شش ماه قبل به شهروندان داده شــده بود و خوشحالیم که در 

موعد مقرر وعده شهردارى محقق شد.
نوروزى ابراز امیدوارى کرد: هر چه ســریعتر مقدمات راه اندازى و 

استفاده از خط دو مترو براى شهروندان فراهم شود.

گــزارش

ایمنا
خـــبــــر

خـــبــــر

وزیر راه و شهرسازى اعالم کرد:

توقف همراهى شرکت اروپایى در طرح توسعه فرودگاه اصفهان

وزیر راه و شهرســازى گفت: فرودگاه بین المللى شهید 
بهشتى اصفهان از روز نخست به صورت موقت راه اندازى 

شد و سالن ترمینال این فرودگاه، انبار گمرك بوده که در طول زمان این 
فرودگاه گسترش پیدا کرد، اما هنوز کیفیت مطلوب را ندارد.

محمد اســالمى در بازدید خود از پروژه هاى فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان و افتتاح کارگوترمینال اصفهان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اساس 
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان راه اندازى طرح ترمینال ملى و بین المللى 

است که در روند اجرایى قرار دارد.
وى ادامه داد: فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان از روز نخست به صورت 
موقت راه اندازى شد و سالن ترمینال این فرودگاه، انبار گمرك بوده که در طول زمان 

این فرودگاه گسترش پیدا کرد، اما هنوز کیفیت مطلوب را ندارد.
وزیر راه و شهرسازى با اشاره به طرح توسعه ترمینال خارجى این فرودگاه، تصریح 
کرد: در طرح توسعه هفت هزار مترى مسئوالن این بخش متعهد شدند تا قبل از پایان 

سال، این طرح به بهره بردارى برسد.
وى، اصفهان را یکى از مهمترین کانون هاى اقتصادى و گردشگرى کشور  دانست 
و گفت: این شــهر ســهم قابل توجهى در اقتصاد ملى دارد و این انتظار مى رود که 
فرودگاهى در شأن خود داشته باشد و توسعه هایى که انجام شده در جهت بهبود وضعیت 

موجود است. اسالمى با بیان اینکه همراهى شرکت اروپایى در طراحى جدید متوقف شده 
است، تاکید کرد: امید است طراحى جدید با شرکتى که داراى استانداردهاى الزم است، انجام 
شود تا فرودگاهى در شأن ملت ایران و مردم اصفهان، ایجاد شود. وى با اشاره به هدف سفر 
خود به اصفهان نیز، گفت: سه موضوع را در دستور کار قرار داده ایم، ابتدا پیگیرى هاى الزم 
براى پیشرفت پروژه ها، سپس بازدید از پروژه آزادراه و قطار سریع السیر غرب اصفهان به همراه 
استاندار اصفهان، همچنین افتتاح راه هاى ساخته شده و قابل بهره بردارى و در آخر با همراهى 
وزیر صنعت، معدن و تجارت بحث خودکفایى، پروژه تولید ریل ذوب آهن اصفهان را افتتاح 
خواهیم کرد. وزیر راه و شهرسازى همچنین پارکینگ هواپیماها را یکى دیگر از اقدامات انجام 
شده فرودگاه شهید بهشتى اصفهان دانست و تاکید کرد: بحث است که هواپیماهاى فرودگاه 
مهرآباد و امام خمینى(ره) به فرودگاه اصفهان منتقل خواهند شد و با دوبرابر شدن ظرفیت 
پارکینگ هواپیماها در اصفهان دیگر مشکل جاى پارك نخواهد بود و پیش بین مى شود این 
طرح تا پایان سال اجرا خواهد شد.  با حضور وزیر راه و شهرسازى و وزیر صنعت در فرودگاه 
شهید بهشتى، کارگو ترمینال اصفهان افتتاح شد همچنین هر دو وزیر از طرح موتورخانه 
شماره دو ترمینال خارجى فرودگاه، ســالن تشریفات اختصاصى (CIP) و همچنین طرح 

توسعه ترمینال پروازهاى خارجى فرودگاه اصفهان بازدید کردند.
وزیر راه و شهرســازى گفت: فرودگاه بین المللى شهید 
بهشتى اصفهان از روز نخست به صورت موقت راه اندازى 

شد و سالن ترمینال این فرودگاه، انبار گمرك بوده که در طول زمان این 
فرودگاه گسترش پیدا کرد، اما هنوز کیفیت مطلوب را ندارد.

محمد اســالمى در بازدید خود از پروژه هاى فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان و افتتاح کارگوترمینال اصفهان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اساس 
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان راه اندازى طرح ترمینال ملى و بین المللى 

است که در روند اجرایى قرار دارد.
وى ادامه داد: فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان از روز نخست به صورت 
موقت راه اندازى شد و سالن ترمینال این فرودگاه، انبار گمرك بوده که در طول زمان 

این فرودگاه گسترش پیدا کرد، اما هنوز کیفیت مطلوب را ندارد.
وزیر راه و شهرسازى با اشاره به طرح توسعه ترمینال خارجى این فرودگاه، تصریح 
کرد: در طرح توسعه هفت هزار مترى مسئوالن این بخش متعهد شدند تا قبل از پایان 

سال، این طرح به بهره بردارى برسد.
وى، اصفهان را یکى از مهمترین کانون هاى اقتصادى و گردشگرى کشور  دانست 
و گفت: این شــهر ســهم قابل توجهى در اقتصاد ملى دارد و این انتظار مى رود که 
فرودگاهى در شأن خود داشته باشد و توسعه هایى که انجام شده در جهت بهبود وضعیت 

وزیر راه و شهرســازى گفت: فرودگاه بین المللى شهید وزیر راه و شهرســازى گفت: فرودگاه بین المللى شهید 

محمد اســالمى در بازدید خود از پروژه هاى فرودگاه بین المللى شهید بهشتى 
اصفهان و افتتاح کارگوترمینال اصفهان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اساس 
فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان راه اندازى طرح ترمینال ملى و بین المللى 

است که در روند اجرایى قرار دارد.
وى ادامه داد: فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان از روز نخست به صورت 
موقت راه اندازى شد و سالن ترمینال این فرودگاه، انبار گمرك بوده که در طول زمان 

این فرودگاه گسترش پیدا کرد، اما هنوز کیفیت مطلوب را ندارد.
وزیر راه و شهرسازى با اشاره به طرح توسعه ترمینال خارجى این فرودگاه، تصریح 
کرد: در طرح توسعه هفت هزار مترى مسئوالن این بخش متعهد شدند تا قبل از پایان 

سال، این طرح به بهره بردارى برسد.
وى، اصفهان را یکى از مهمترین کانون هاى اقتصادى و گردشگرى کشور  دانست 
و گفت: این شــهر ســهم قابل توجهى در اقتصاد ملى دارد و این انتظار مى رود که 

ایرنا
خـــبــــر

ممکن است کیف هاى 
200 تا 300 هزارتومانى 

هم در بازار عرضه شوند 
اما این محصوالت برند 

هستند و به همین دلیل 
قیمت باالترى دارند

با گرانى مواد اولیه و باال رفتن هزینه هاى تولید؛

تب دالر در بازار کیف و کفش افتاد

کوچک شدن سهم چشم بادامى ها از بازار کیف و کفش 
اصفهان همان قدر که رونق کارگاه هاى تولیدى سومین 
قطب کیف و کفش کشور را نوید مى دهد، با گرانى مواد 
اولیه اى که با دالر خریدارى مى شــود، همراه شــد و 
نگذاشت که کام مصرف کنندگان نیز با استفاده از کاالى 

داخلى شیرین شود.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      با نزدیک شدن به ماه مهر و بازگشایى مدارس، رفت وآمد در بازار کیف و کفش اصفهان جان تازه اى گرفته است اما بسیارى از خانواده ها قیمت ها را سرسام آور و غیرقابل 
باور مى دانند

بــا نزدیــک شــدن به 
ماه مهــر و بازگشــایى 
مــدارس، رفت وآمــد 
در بازار کیــف و کفش 
اصفهــان جان تــازه اى 
گرفته است و مشتریانى 
که در فصل هاى گذشته 
به دلیــل گرانــى قیمت هــا از خرید 
منصرف مى شــدند، این روزها سرى 
به خیابان هاى مرکز، جنوب یا شــمال 
شهر مى زنند تا دانش آموزان را با کیف 
و کفش نونــوار راهى مدرســه کنند 
اما بســیارى از خانواده هــا قیمت ها را 
سرســام آور و غیرقابل باور مى دانند به 
ویژه نرخ کفش که نسبت به مهر پارسال 
جهش قابل توجهى یافته و خانواده ها را 
ناگزیر مى کند بــراى خرید یک جفت 
کفش بچه گانه بین 70 تــا 150 هزار 
تومان هزینه کنند. با گشــت وگذارى 
در خیابان سپه، چهارباغ پایین و حتى 
خیابان نظر شرقى نیز مى توان برچسب 
قیمت هاى 100 تــا 150 هزارتومانى 
قیمت را بر روى کفش هایى با جنس و 

مدل هاى نه چندان خاص دید.

   کیف هاى 30 تا 160 هزارتومانى
رئیــس اتحادیــه ســراجان اصفهان  
میانگین قیمت کیف مدرســه در بازار 
را بین 30 تا 160 هزار تومان اعالم کرد 
و افزود: ممکن اســت کیف هاى 200 
تا 300 هزارتومانــى هم در بازار عرضه 
شــوند اما این محصوالت برند هستند 

و به همین دلیل قیمت باالترى دارند.
فالح خرم آرایى افزایش قیمت دالر را 
باعث به صرفه نبــودن واردات کیف از 
چین دانست و گفت: کیف هایى که در 
داخل تولید مى شــوند از نظر کیفیت 
و شــکل ظاهرى، بســیار مناســب و 
قابل رقابت با اجناس خارجى هســتند 

به همین دلیل مصرف کنندگان نیز از 
خرید آن ها استقبال مى کنند.

وى 90 تا 95 درصد کیف هاى موجود در 
بازار را تولید کارگاه هاى داخلى دانست 
و ادامه داد: بیشترین کارگاه هاى تولید 
کیف در اســتان هاى تهران، مشهد و 
اصفهــان فعالیت مى کننــد اما ازنظر 
کیفیــت، محصوالت تولیــد اصفهان 
پــس از تهــران در بازار حــرف اول را 

مى زنند.
رئیس اتحادیه سراجان اصفهان وضع 
خریدوفــروش کیف مــدارس در بازار 
را نیز مناسب دانســت و گفت: باوجود 
کاهش واردات اجناس چینى در یکى 
دو سال اخیر، کارگاه هاى تولید داخل 
نیز با مشکل گرانى مواد اولیه و افزایش 
هزینه هــاى تولید روبرو هســتند و به 
همین دلیل ناگزیر بــه افزایش قیمت 

تولیدات بوده اند.
ازآنجا که رئیــس اتحادیه کفاشــان 
اصفهــان دربــاره گرانــى قابل توجه 
قیمت کفش از ممنوع بودن مصاحبه 
دراین باره گفت، این موضوع را از رئیس 
اتاق اصناف اصفهان پرسیدیم و رسول 
جهانگیرى توضیح داد: درســت است 
که قیمت کفش در مقایســه با مهرماه 
سال گذشــته گران به نظر مى رسد و 
مصرف کنندگان از این موضوع گله مند 
هستند اما دلیل این افزایش قیمت از 

راه رسیدن سال تحصیلى جدید نیست 
بلکه ریشه نوسانات قیمت به جهش نرخ 
دالر از 3 به 11 هزار تومان برمى گردد 
یعنى یک رشــد 200 درصدى قیمت 
که به هرحال تأثیر خــود را در قیمت 
مواد اولیه تولید به جا گذاشــته و این 
موضوع بــا افزایــش هزینه هاى تولید 
مانند آب، برق و دستمزد کارگر همراه 

شده است.
جهانگیــرى با اشــاره به رکــود بازار 
کیف و کفــش در ماه هاى گذشــته از 
ســال 98، گفت: درست اســت که به 
مناسبت بازگشایى مدارس، بازار کیف 
و کفش تا حدودى از رکود خارج شده 
و شــاهد تغییراتى در میزان تقاضاى 
مصرف کنندگان هستیم اما این افزایش 
تقاضا نیست که باعث گرانى اقالم مورد 
نیاز دانش آموزان شده بلکه موضوع به 
گرانى مواد اولیــه و هزینه هاى تولید 

برمى گردد.

   گالیه مصرف کنندگان از گرانى
این مقــام صنفــى، پیشــنهاد ایجاد 
نمایشگاه عرضه مســتقیم را راهکارى 
براى عرضه کیف و کفش و لوازم التحریر 
دانش آمــوزان، به قیمت مناســب تر 
دانســت و ادامــه داد: بســیارى از 
مصرف کنندگان پس از جهش قیمت 
دالر در ســال گذشته، ســراغ خرید 

کاالهایى مانند کیــف و کفش نرفته 
بودند و اکنون که قیمت ها را با مهر سال 
گذشته مقایسه مى کنند از گرانى گالیه 
مى کنند درحالى که نوسانات ارزى باعث 
کاهش واردات کاالهایى مانند پوشاك، 
لوازم التحریر، کیف و کفش و ... به کشور 
شد اما اثرات نامطلوبى نیز بر قیمت مواد 
اولیه به جا گذاشت که باعث باال رفتن 

قیمت تولیدات داخل شده است.
رئیس اتاق اصناف اصفهــان با تأکید 
بر اینکه هیچ محدودیــت و کمبودى 
براى عرضه کاالهاى مصرفى در آستانه 
بازگشایى مدارس وجود ندارد، گفت: 
به عنوان رئیس اتــاق اصناف اصفهان، 
نمى توانم ادعا کنم کــه هیچ تخلف و 
گران فروشــى در بازار اتفاق نمى افتد 
اما اطمینــان مى دهم که بازرســان 
اصناف و مجمــع امور صنفــى نیز از 
7 صبح تا 10 شــب فعال هستند و بر 
عملکرد واحدهاى صنفى نظارت کامل 

دارند.
 وى مشــکل بــازار را گرانــى اجناس 
و نه گران فروشى دانســت و افزود: در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف به ویژه 
گران فروشى، مصرف کنندگان مى توانند 
موضوع را به اتاق اصناف یا شماره تلفن 
124 ســازمان صمت گزارش دهند تا 
در سریع ترین زمان ممکن با متخلفان 

برخورد شود.

    

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از کشف تعداد 140هزارنخ سیگار خارجى قاچاق توسط ماموران کالنترى 11 این فرماندهى خبر داد.
به گزارش پایگاه خبرى پلیس اصفهان، سرهنگ محمدرضا خدادوست اظهار داشت: ماموران کالنترى 11 شهر اصفهان از انبار یک محموله سیگار خارجى در منزلى مطلع و بررسى 

موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وى افزود: پس از هماهنگى هاى الزم از محل بازرسى شد که تعداد 140 هزار نخ سیگار خارجى فاقد مدارك گمرکى کشف شد.

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان بیان داشت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده براى اقدامات قانونى به مراجع قضائى تحویل داده شد.
وى تاکید کرد: تعامل و مشارکت مردمى با پلیس نقش بسزایى در پیشبرد اهداف و ماموریت هاى ناجا در راستاى تامین و حفظ امنیت شهروندان دارد.

کشف 140 هزار نخ سیگار قاچاق در اصفهان



آسیب شناسی وضعیت صنایع دستی کشور

در صنایع دستی می توان با رقم های کم شغل ایجاد کرد
رییس اسبق سازمان صنایع دستی کشور معتقد است که رســیدن به صادرات ۲ میلیارد دالری 
نیازمند همگرایی تمام قوا و نهادهایی اســت که به نوعی می توانند با حوزه صنایع دستی مرتبط 

باشند.
علی یزدانیـ  رئیس اسبق ســازمان صنایع دستی کشــور ـ  در گفت وگویی با ایسنا درباره وعده 
علی اصغر مونسان )وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی( مبنی بر صادرات ۲ میلیارد 
دالری تا سال ۱۴۰۴، با بیان اینکه »صنایع دستی یک هنر و صنعت ملی محسوب می شود«، اظهار 
کرد: این حوزه جای کار بسیاری در کشور دارد. هنر و صنعتی که در اقصی نقاط کشور و حتی در 
دورترین و محروم ترین نقاط نیز می تواند منشا اثر و در عین حال در عرصه های جهانی نیز مطرح 

باشد.
او ادامه داد: اگر بخواهیم به چنین هدفی که تا سال ۱۴۰۴ برســیم باید همه مسئوالن کشور در 

تمام قوا همگرایی  الزم در جهت صیانت و حمایت از صنایع دستی داشته باشند. البته دولت در این 
زمینه مصوباتی هم دارد. همانند اینکه اگر دســتگاه ها بخواهند هدیه  بدهند باید حتما از صنایع 
دستی استفاده کنند، ولی نیاز است که بیش از اینها به حوزه صنایع دستی توجه شود و اینچنین 
تفکری را می تواند به عنوان مثال در صنعت خودرو نیز پیاده سازی و در داخل خودروها از صنایع 

دستی استفاده کرد.
این کارشناس صنایع دستی با بیان اینکه »البته این موضوع نیازمند صبوری بیشتر صاحبان صنعت 
و حمایت جدی از هنرمندان صنایع دستی است«، خاطرنشان کرد: بر این اساس فکر می کنم در 
حوزه  قانون گذاری، اصالح فرآیندها و تامین منابع برای حمایت از این تولیدات و ارائه تســهیالت 
ارزان قیمت باید اصالحاتی صورت بگیرد. در حوزه صنایع دســتی می توان با رقم های کم مشاغل 
فردی، جمعی و حتی خانوادگی ایجاد کرد. در واقع در این حوزه با منابع محدود می توان مشاغل 
بزرگی را در کشور ایجاد کرد و با حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی بسیاری از محرومیت های 

خانواده ها را از بین برد.
یزدانی با تاکید بر لزوم متمرکز شدن پراکندگی مدیریت در حوزه صنایع دستی، اظهار کرد: در حال 

حاضر حوزه فرش زیر نظر وزارت صنعت، بخشــی از مشاغل 
خانگی در وزارت کار  و بخشــی به عنوان صنایع دســتی 
زیر نظر وزارت میراث فرهنگی اســت. اما هم اکنون که 
وزارت خانه ای برای این امر در نظر گرفته شده، بهتر است 
این پراکندگی برطرف شود و همگی زیرمجموعه وزارت 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار بگیرند.
مدیر اسبق سازمان صنایع دستی کشور تاکید کرد: بنابراین 

در صورتی می توان به هدف صادارت ۲ میلیارد دالری رسید که 
با شرایط آن نیز فراهم شود. به عنوان مثال مواردی همچون حمایت 

مجموعه های غیردولتی همانند حمایت شهرداری ها که نقش تعیین کننده ای 
در تخصیص مکان  برای عرضه محوصالت صنایع دستی دارند، تخصیص وجود 

مستقل برای صنایع دستی، حمایت بانک ها، اصالح سیاست های دولت در راستای فراهم کردن 
تسهیالت الزم و تسهیل حضور گردشگران در کشور از جمله مواردی است که در کنار هم می توانند 

گردشگری
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تخفیف 15 درصدی 
بعضی از مراکز اقامتی 

استان تهران
مدیــرکل میــراث فرهنگــی و 
گردشگری و صنایع دستی استان 
تهران گفت: به مناســبت هفته 
گردشگری، برنامه های آموزشی 
اجرا می شود و ۱5 درصد نیز مراکز 
اقامتی خدمات خود را با تخفیف 

ارائه می دهند.
پرهام جانفشان مدیرکل میراث 
فرهنگی و گردشــگری اســتان 
تهــران در گفت وگو بــا خبرنگار 
اجتماعی خبرگزاری فارس، درباره 
جزئیات برنامه هفته گردشگری 
)۱۲-5 مهرماه( اظهار داشــت: 
در این هفته افتتــاح چند پروژه 
گردشگری شامل مراکز پذیرایی و 

اقامتگاه های سنتی را داریم. 
جانفشــان گفــت: بــا توجه به 
آموزش های الزم بــرای افرادی 
که در حوزه گردشــگری مشغول 
به فعالیت هستند اجرای همایش 
بازآموزی راهنمایان گردشگری 
8 مهــر در ســالن همایش خانه 
اندیشمندان برای 3۰۰ نفر راهنما 
برگــزار می شــود و کارگاه های 
آموزش گردشگری نیز به صورت 
روزانه توســط انجمن موسسات 
گردشگری در موزه فرش برگزار 

خواهد شد. 

هزینه سفر با کاروان های 
هوایی به عراق مبلغی در 
حدود ۴ میلیــون تومان 
است. ســفرهای زمینی 
نیز نزدیک به دو میلیون 
تومان خرج برمی دارد. این 
سفرها را با چنین مبلغی کارگزار رسمی 

سازمان حج و زیارت تنظیم می کند.
آزاد شــدن روادید به مناســبت اربعین 
بهانه ای شده برای گسترش سودجویی ها، 
درحالی که هزینه ویزای اربعین حذف شده 
و سازمان حج و زیارت تمام هزینه ثبت نام 
را که شــامل بیمه می شــود را حدود ۲5 
هزار تومان اعالم کرده است اما همچنان 
در برخی آژانس های مسافرتی و زیارتی، 
مساجد و ســایر مراکز نامرتبط برای سفر 
گروهی و کاروانی به عراق در اربعین، تبلیغ 
می شــود. همزمان تبلیغاتی هم می شود 
که سفر کربال و نجف را »فوق ارزان« و یا 
»قسطی« در معرض فروش می گذارد. این 
درحالی است که سازمان حج و زیارت هر 
سال در این مناسبت خاص، تمام سفرهای 

گروهی و کاروانی را تعطیل می کند.

معاون اجتماعــی پلیس فتــا ناجا چند 
روز پیش به شــهروندانی کــه متقاضی 
ســفر به این اماکــن مقدس هســتند، 
هشــدار داد: »افراد مجــرم و کالهبردار 
با سوءاســتفاده از وقایع جــاری و با درج 
تبلیغات دروغین در ســایت های مختلف 
مبنی بر اعزام متقاضیان و ســفر به اماکن 
مذهبی و متبرکه عتبات عالیات و با ارائه 
پکیج های رفاهی و خدماتــی دروغین و 
عمدتاً پایین تر از عرف تعیین شده نسبت 
به فریب متقاضیان اقدام  می کنند و پس 
از دریافت هرگونه مبالغ تحت عنوان بیعانه 
و یا تسویه صورت حساب قبل از اعزام به 
سفر، پاســخگوی تعهدات خود نخواهند 

بود.«
سرهنگ رامین پاشایی توصیه کرده است: 
»تمام خدمات مســافرتی خــود را صرفاً 
از آژانس های معتبــر و دارای مجوز تهیه 
کنند و هرگز فریب تبلیغــات دروغین و 
بی پایه و اساس افراد سودجو و کالهبردار 

را نخورند.«
تبلیغ یکی از آژانس های مسافرتی

ســازمان حج و زیارت به عنــوان متولی 
سفرهای زیارتی به عتبات عالیت عراق، که 
بارها درباره سفر با کاروان های بدون مجوز 
رسمی هشدار داده است، امنیت سفر با این 
گروه ها را تضمین نمی کند و مسؤولیت در 
این سفرها را که گاه همراه با سرگردانی و 
رهاشدگی است، متوجه خود زائر می داند. 
از طرفی کارگزاران زیارتی سازمان حج و 
زیارت نیز رسیدگی به چنین زائرانی را در 

وظیفه قانونی خود نمی دانند.

حجت االســالم صحبــت اهلل رحمانــی 
ـ مدیرکل دفتــر برنامه ریــزی و نظارت 
بر امور عتبــات عالیات در ســازمان حج 
ـ دربــاره وضعیــت زائــران کاروان های 
آزاد که در هفته های گذشــته شــماری 
از آن ها در شــهر کربال ســرگردان و رها 
شــده بودند، در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: »از کاروان هــای آزاد معموال خبری 
نداریم. زائرانی که در عراق رها می شوند به 
شرکت ها و افراد متخلف مربوط می شوند 
که باید محاکم قضایی بــه موضوع آن ها 

رسیدگی کنند.«
او در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حج 
و زیارت به عنوان متولی سفرهای زیارتی 
به عراق، از این متخلفان شــکایت کرده 
اســت؟ گفت: »ما خیلی شکایت کردیم. 
پرونده سازی هم شده و موضوع در دست 

اقدام است.«
وی اضافه کرد: »ولی مردم باید بدانند این 
شرکت ها و افراد، کاروان رسمی سازمان 
حج و زیارت نیســتند و هر اتفاقی ممکن 
اســت رخ دهد. مردم باید بدانند متولی 
زیارت، ســازمان حج و زیارت اســت که 
نزدیک به ۲۶۰۰ دفتر کارگزاری در سراسر 
کشور دارد. وقتی هر کسی در هیات،   تکیه، 
مجسد و هر جای دیگری برای سفر کربال 
اطالعیه می دهد و تبلیــغ می کند، مردم 
باید بدانند همین ها پاســخگوی نیازشان 
نخواهند بود، چون بیمــه ندارند، امنیت 

ندارند و مجاز نیستند.«
رحمانــی دربــاره پیشــگیری از ایــن 
سودجویی ها به ویژه در مناسبت اربعین، 

گفت: ما به اســتان ها تا جایی که می شد 
اطالع رســانی کردیم که پیشگیری شود. 
دیگر مردم خودشان باید آگاهانه با موضوع 

برخورد کنند.
تبلیغ تورهای زیارتی کربال در فروشگاهی 

اینترنتی
کنسولگری ایران در شــهر کربال، جایی 
است که بیشتِر زائران سرگردان و رها شده 
را می توان در آن یافت؛ زائرانی که به خاطر 
بدتعهدی و متواری شــدن مدیر کاروان، 
گذرنامه هایشــان گرو هتل مانده و هیچ 
جواز قانونی دیگری بــرای تردد در عراق 
ندارند، نه پولی برایشــان مانده و نه راهی 
برای برگشت و نه حتی جایی برای خواب 

و پاسخگویی سریع تر نمایندگان کشور را 
نیز انتظار دارند.

میرمســعود حســینیانـ  سرکنســول 
جمهوری اسالمی ایران در کربالـ  مدتی 
پیشـ  همزمان با آغاز مقررات لغو ویزای 
عراقـ  از دســتگیر ی چند نفر از زائران 
ایرانی بــه اتهــام ورود غیرقانونی به این 
کشور خبر داده و اعالم کرده بود: »تعداد 
زائران ایران که به شکل آزاد به عراق سفر 
می کنند شــش برابر زائــران اعزامی به 

صورت شرکتی است.«
منابع دادگســتری نیز قبال به شهروندان 
و زائران هشــدار داده بودنــد: »مجازات 
سفر غیرمجاز به عراق، تا سه سال زندانی 

است.«
محمود عباسیـ  معاون حقوق بشر و امور 
بین الملل وزیر دادگســتریـ  نیز پیش تر 
مصاحبه کرده بود که »حدود ۴۰۰ ایرانی 
از سال گذشته دوران محکومیت خود را در 

زندان های عراق می گذرانند.«
ایرج مسجدیـ  ســفیر ایران در بغدادـ  
نیز درباره شــرایط ســرگردانی که برای 
برخی زائــران در آســتانه اربعین پیش 
می آید، بر ضرورت برنامه ریزی و مدیریت 
درست سفر در اربعین تاکید کرده و گفته: 
»نمی خواهیم زائران خــود را رها کنیم، 
چون این مســئله روابط دو کشور را دچار 

بحران می کند.«

سرانجام سفر VIP به عراق

»تمام خدمات 
مسافرتی خود را 

صرفاً از آژانس های 
معتبر و دارای 

مجوز تهیه کنند 
و هرگز فریب 

تبلیغات دروغین 
و بی پایه و اساس 

افراد سودجو 
و کالهبردار را 

نخورند.«

»اقامت در برج های شهر کربال با خدمات ویژه پذیرایی، هفت 
میلیون تومان.« این تبلیغی است که در آستانه اربعین انجام 
شده است. تعداد پیامک هایی که سفر VIP به عراق را وعده 
می دهند درحال فزونی است. اما همیشه هشدارهای مقام ها 
و نهادهای مسؤول هم درباره احتمال سودجویی از زائران 

ابراز شده است.
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ایده های ارزان و آسان برای دکوراسیون اتاق خواب 
 بسیاری در تالش برای دکوراسیون مناسب، به سمت ایده های نو و خالقانه روی می 
آورند. در بسیاری از مواقع این ایده ها هزینه بر بوده و خانواده ها را مجبور به چشم پوشی 
از ایده های ناب خواهد کرد. در این مقاله سعی شده اســت، ایده های ارزان و راحتی 
برای دکوراسیون اتاق خواب بیان گردد. حال به بررسی چندین ایده خواهیم پرداخت.

 تزیین دیوار:با اســتفاده از الگوی آماده، می توانید بر روی دیوار را رنگ کنید. برای 
اینکار با استفاده از گلها، ستاره ها و یا نقشهای هندسی این امر امکان پذیر است. رنگ 

کردن دیوار با این نقوش، حواس افراد را به دیوار معطوف خواهد کرد.
رنگ سفید:استفاده از رنگ سفید باعث روشنی و شادابی است. استفاده از نور و ترکیب 
آن با رنگ سفید، تمامی سایه ها را محو کرده و روشــنایی اتاق خواب شما را افزایش 

خواهد داد.
 تخت خواب با الگویی جدید:تخت خواب خود را شــاد طراحی کنید. با استفاده از 
ترکیب های زنده و متنوع در انتخاب رنگ، این الگوی جدیــد را در تخت خواب خود 

بوجود آورید.
نصب روشنایی های جدید:در این تصویر، فرش رنگی روشن و چراغهای نصب شده 
بر باالی تخت خواب، به اندازه کافی در این اتاق خواب باعث ایجاد روشنایی و جذابیت 

های فوق العاده خواهد شد.
آیینه: استفاده از آیینه های بزرگ و غول پیکر، اثری فوری و جسورانه دارد. سعی کنید 

از شکل و رنگهای سرد در انتخاب قاب آیینه استفاده کنید.
 رنگ های هماهنگ:هماهنگی رنگ در یک محیط نشانه فرهنگ است. این ترکیب 
رنگ ها نه تنها احساس انعطاف پذیری بیشتری ایجاد می کند، بلکه اگر تعداد زیادی 
رنگ در مجموعه شما باشد، اتاق خواب شما پخته تر و جاافتاده تر به نظر خواهد رسید.

قرار دادن قالیچه:انتخاب قالیچه در زیبایی شناسی اتاق خواب موثر است. این قالیچه 
برای هر سبک اعم از سنتی، مدرن و کالسیک میتواند در کنار تخت خواب، ساختار اتاق 

خواب را زیبا کرده و تغییرات خوبی بوجود آورد.
المپ های خوشه ای:این اتاق رنگارنگ در حال حاضر نمایانگر گرمی و سادگی است. 

المپ های خوشه ای و آویزان، یکپارچه سازی و تعامل 
زیادی با محیط اتاق خواب، ایجاد میکند.

صندلی سنتی:ا اســتفاده از ایــن نشیمن های 
سنتی و بافته شده، می توانید جلوه ای زیبا بوجود 
آورید. شما می توانید بر روی صندلی و یا بر روی 
این نشیمن ها استراحت کنید. ما دومی را انتخاب 

خواهیم کرد.
کتابخانه:استفاده از شکاف های دیوار یا طبقات و قرار 

دادن کتابها و مجالت در داخل آنها، کمک بسیاری برای 
شکستن یکنواختی دیوار ایجاد خواهد کرد.

گالری دیواری:اســتفاده از تابلوهای کوچک و هماهنگ در کنار هم، 
 یک گالری دیواری خوب و زیبا در این اتاق خــواب و بر روی تخت خواب بوجود آورده

 است.

چگونه به درخواست قرض 
نه بگوییم؟

کوتاه پاســخ بدهید: هنگامی که 
می خواهید به درخواست یکی از دوستان 
یا اعضای خانواده پاســخ منفی بدهید، 
ممکن است احساس کنید الزم است که 
برای پاسخ منفی خود دلیل بیاورید اما 
این نکته را به عنوان یک قانون بپذیرید 
که شما الزم نیســت توضیح طوالنی 

ارائه کنید.
مؤدب باشید: اگر گفتن کلمه نه شما 
را عصبی می کند به خاطر داشته باشید 
که دلیلی برای از کوره در رفتن یا داشتن 

احساس بد وجود ندارد.
برای خود حــدودی معین کنید: 
ممکن است شــما عالقمند باشید که 
در هر شرایطی به دوستان خود کمک 
کنید، اما به خاطر داشته باشید هر کاری 
از شما ساخته نیست، توانایی شما حد و 

اندازه ای دارد .
اســتطاعت مالی خود را در نظر 
بگیرید: حتی اگر شما به اندازه کافی 
ثروتمند باشید و اساسا عالقمند باشید 
که به دیگران کمک کنید، بهتر اســت 
برای این کار خوب مبلغی را در سال در 

نظر بگیرید.
قاطع باشید: دادن پاســخ منفی به 
درخواست مالی دیگران کار پیچیده ای 
نیست، شما ممکن است به خاطر کمک 
مالی به دیگران تا رسیدن موعد حقوق 
بعدیتان دچار مشکل شوید، پس خجالت 

را کنار بگذارید.

شاید شما هم بار ها با شروع 
مهر کــودکان خواب آلودی 
را دیده باشید که کیک و آب 
میوه به دســت وارد محیط 
آموزشی می شوند و آن طرف 
پدر و مادری خوشحال تر؛ آن 
هم به خیال این که آب میوه را 
با شیر بسته بندی شده جایگزین کرده اند 
و چه لطف بزرگی به سالمت کودک خود.

در ادامه می خواهیم به شما راهکار هایی را 
ارائه کنیم که یک رژیم غذایی سالم و ساعت 
خواب مناسب برای خود و خانواده تان برنامه 
ریزی کنید تا اگر هر دوی والدین شاغل هم 
هستید مشکلی نداشته باشید.اما در ابتدای 
مطلب به مادران عزیز پیشنهاد می کنم اگر 
زمان کافی برای تربیــت و گذراندن زمان 
با کودک تــان دارید او را بــه مهد کودک 
نسپارید و اگر مجبورید حتما در تمام طول 
سال نه تنها چند ماه اول در تعامل با مدیران 

و مربیان مهد باشید.
بهترین گزینه ها

از مواد غذایی موجود در منزل برای تهیه 
ساندویچ وچاشــت بچه ها استفاده کنید. 
ســیب زمینی و تخم مرغ آب پز به همراه 
کمی سبزی خشــک معطر و خیار شور، 
ساندویچ دلچســبی برای بچه شماست. 

در روز های بعدی می توانید نوع سبزیجات 
ســاندویچ را تغییر دهید. هویج پخته به 
همراه کمی مرغ ریش شده و سس دلخواه 

هم مناسب است.
ازبچه ها سوال کنید

برای تهیه چاشت از فرزند خود سوال کنید. 
او به شــما کمک خواهد کــرد تا بهترین 
چاشــت را برایش تهیه کنید. برای بسته 
بندی ساندویچ هم با کیســه های فریزر 
خداحافطی کنید و از کیسه های پارچه ای 
زیبایی که خودتان آماده کرده اید، استفاده 

کنید.
میوه و سبزیجات فراموش نشود

از آن جا که دانش آموزان ساعات زیادی از 
روز را در بیرون از منزل سپری می کنند، 
باید از همه گروه های غذایی استفاده کنند.

بهتر است میوه را به عنوان میان وعده در 
ظرف چاشت او قرار دهید و از سبزیجات 
در ساندویچ اســتفاده کنید. البته به این 
نکته توجه داشته باشید که بعضی از بچه ها 
میوه های قاچ و مخلوط شده باهم را دوست 
ندارند و دلیل شان هم این است که میوه ها 
له می شود وطعم شان را به هم پس می دهد. 
در این مواقع از ظرف های چند قســمتی 
استفاده کنید و هر میوه را در یک محفظه 
قرار دهیــد. همراه کردن یــک چنگال و 
دستمال پارچه ای برای زیر انداز و یادآوری 
شستن دست ها به فرزندتان از روز های اول 
او را به رعایت بهداشت فردی ملزم می کند.

مغز های خوراکی
یک مشت مغز خوراکی از هر نوع که باشد 

به خصوص اگر خودتــان در منزل تهیه و 
طعم دار کرده باشید، گزینه مناسبی برای 
میان وعده بچه هاســت. می توانید از مغز 
میوه هایی مانند زردآلو یا آلبالو خشک شده 
و برگه هایی که خودتان در تابستان خشک 

کرده اید هم استفاده کنید.
مدیریت پول تو جیبی

قبل از دادن پول توجیبی به فرزندتان ابتدا 
باید شــیوه مدیریت و هزینه کردن آن را 
آموزش دهید واو را برای خرید تنقالت سالم 
کمک کنید. پدر و مادر هایی که بخشی از 
تهیه مایحتاج تابستان را بر عهده نوجوان 
یا جوان خود گذاشــته اند در این زمینه 

موفق ترند.
شیر و لبنیات حرف اول را می زند

کودکان باید روزانه دست کم دو لیوان شیر 
بخورند. اگر فرزند شما از خوردن شیر امتناع 
می کند، می توانید از جایگزین هایی مانند 

فرنی و شیربرنج استفاده کنید.
دانش آموزان حتما صبحانه بخورند

صبحانه درحدود ۲5 درصد از انرژی روزانه 
بدن را تامین می کند بنابراین بچه ها را بدون 

صبحانه به مدرسه نفرستید.
این کار کمی سخت است، اما با برنامه ریزی 
می توان سختی آن را کمتر کرد. به عنوان 
مثال از شــب قبل صبحانه های متنوع و 
خوشمزه تهیه کنید. عدسی گرم خوراک 
لوبیا، املت، کره و عسل، پنیر و مغز گردو، 
سرشــیرو مربا و... صبحانه های دوســت 
داشتنی است که در کنار یک استکان چای 
خاطره های کودکانه ای برای فرزندتان به 

وجود می آورد که تا اخر عمر برای او باقی 
می ماند.پس کمی دقت کنید و کمی سلیقه 
به خرج دهید. اگر صبح دیر از خواب بیدار 
می شوید و فرصت آماده کردن صبحانه را 
ندارید از شب قبل بخشی از کارتان را انجام 
دهید. همه این موارد بستگی به مدیریت و 
زمان بندی خانواده و به ویژه پدر و مادر ها 
دارد. باید به یاد داشته باشیم که کودک مان 
از ابتدا برنامه ریزی را از خانواده یاد می گیرد.

سخنی با والدین
روی سخنم با والدینی است که تا به امروز 
برنامه ریزی نداشته اند و فرزندی دارند که 
قرار است از اول مهر به محیط آموزشی پا 
بگذارد. به این نکته توجه داشته باشید که 
نگاه نکردن همه برنامه های تلویزیون آن 

هم با صدای بلند هیچ مشکلی برای شما 
ایجاد نمی کند، اما این که شما ساعت ها 
پای تلویزیون بنشــینید و فرزندتان را از 
این کار منع کنید، نتیجه مطلوبی به همراه 
ندارد.سعی کنید تلویزیون را درمحلی دور 
از اتاق مطالعه دانش آموزدر منزل قرار دهید 
و هنگام مشاهده، صدایش را کم کنید تا 

مزاحم مطالعه او نشود.
اگر چه دورهم نشستن و صله رحم برای 
رشد اجتماعی نوجوانان و جوانان خانواده 
الزم اســت، اما در زمان درس ومدرسه، از 
قبل مهمانی ها را با دانش آموزان هماهنگ 
کنید و با گذشــت ماه های اول و نزدیک 
شدن به زمان امتحانات از تعداد مهمانی 
رفتن و مهمانی دادن بکاهید.دانش آموزان 

فامیل را با هم آشنا کنید تا در یادگیری به 
هم کمک کنند. چگونه شما پدر ومادر عزیز! 
انتظار دارید برای ساعت ها در شبکه های 
اجتماعی بگردید و وقت صرف کنید، اما 
دختر و پسر تان سر در کتاب داشته باشد؟ 
زمان خود را مدیریت کنید تا ساعاتی که 
آن ها درس می خوانند شــما نیز مطالعه 
کنید.حتما شــما هم این را تجربه کرده 
اید در خانواده ای که همه اعضای آن صبح 
زود از خواب بیدار می شوند، برخاستن از 
رختخواب برای همه آسان تر می شود. اگر 
قرار است یک وعده غذایی را کنار هم میل 
کنید و نمی توانید ناهارو شــام را دور هم 
باشید، پیشنهاد می کنم روی وعده صبحانه 

برنامه ریزی کنید.

برنامه ریزی برای تغذیه  دانش آموزان در مدرسه

قبل از دادن 
پول توجیبی به 

فرزندتان ابتدا باید 
شیوه مدیریت و 

هزینه کردن آن را 
آموزش دهید واو را 
برای خرید تنقالت 

سالم کمک کنید.

در این مطلب می خواهیم به شــما راهکار هایی را ارائه کنیم 
که یک رژیم غذایی سالم و ساعت خواب مناسب برای خود و 
خانواده تان برنامه ریزی کنید تا اگر هر دوی والدین شاغل هم 

هستید مشکلی نداشته باشید.
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Two hundred thousand 
high-income households 
have been removed from 
the list of cash subsidy 
receivers, the spokesman of 
the headquarters associated 
with the implementation of 
Clause 14 of the Fiscal 2019-20 
Budget Law said. “The deletion 
process was executed based 
on information gathered from 
various governmental bodies 
on individuals’ economic 
conditions, including whether 
they owned assets such as real 
estate or cars, held a job, source 

of income or their tax returns,” 
Hossein Mirzaei also told IRIB 
News.
The Iranian Cabinet ratified 
on July 7 the implementation 
of Clause 14 of the Budget Law, 
which pertains to Targeted 
Subsidies Law. As per the 
directive signed by First Vice 
President Es’haq Jahangiri, 
related governmental bodies 
were tasked with identifying 
and removing households 
from the top three high-income 
deciles within a month of the 
notification. 

550 
pharmaceutical 
companies to 
attend IRAN 
PHARMA 
2019
Chairman of 
the Iranian 
P h a r m a c e u t i c a l 
Industries Syndicate 
announced in a 
news conference on 
Saturday that some 
550 companies, active 
in pharmaceuticals 
and related industries, 
will attend the 
5th International 
Exhibition on 
Pharmaceuticals and 
Related Industries in 
Tehran.
“Some 550 
p h a r m a c e u t i c a l 
companies from 30 
countries are to attend 
the event, from among 
which, 400 companies 
are Iranian,” Ahmad 
Sheibani said.
As Sheibani added, 
despite US-led 
sanctions imposed 
on Iranian medicine 
sector, domestic 
producers are to 
showcase their 
capabilities and 
latest improvements 
in pharmaceutical 
industry in the event.
"Among the foreign 
participants, China and 
India, have a significant 
role," he said.
The event is to be held 
from September 24 
to September 26, at 
at Tehran’s Mosalla, 
covering an area of 
35,000 sq.m.
IRAN PHARMA 
is the biggest 
pharmaceutical event 
of the MENA region 
and a hub for the 
regions market, with 
half a billion potential 
consumers.
“Germany and China 
have been the most 
active participants in 
the previous editions 
of Iran Pharma Expo, 
and in this edition, 
they have also showed 
keen interest in 
participating in the 
sectors of equipment 
and API and their loyal 
clients in Iran,” the 
event’s director, Leili 
Chegini said in mid-
September.
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Iran: 200,000 Households Struck Off 
Cash Subsidy List

"The US' 
reimposition of 
sanctions on CBI 
shows they lack 
any more leverage 
for exerting more 
pressure against 
Iran," Hemmati 

added.
If such measures had any 
effect in advancing their 
unjust demands, Iran's 
economic situation would 
have been different from 
what it is now, Hemmati 
noted.
Repeated failures of the 
US government over the 
past and a half years show 
that these sanctions have 
become more ‘ineffective’ 
than any other time, he 
said, adding, “however, 
Iranian economy has 
proven its resilience against 
sanctions.”
The recent successes and 
achievements gained by 

the Central Bank of Iran and 
the stability of forex market 
indicate that country’s trade 
and financial transactions 
are carried out in ways that 
cannot be sanctioned by the 
United States, he stated.
CBI Governor Hemmati 
added, “fortunately, the 
country has moved on from 
circumventing sanctions to 
the non-sanctioning era of 
foreign trade. It is high time 
that the US administration 
learn lessons from realities.”
The US Department of 
the Treasury announced 
on Friday that its Office of 
Foreign Assets Control 

(OFAC) had taken action 
against the CBI, the National 
Development Fund of 
Iran (NDF), and Etemad 
Tejarate Pars Co. under 
its 'counterterrorism' 
authority.
It claimed that the CBI 
had provided billions 
of dollars to the Islamic 
Revolutionary Guards 
Corps (IRGC), its Quds Force 
and the Lebanese resistance 
movement Hezbollah.
Later in the day, Iran’s 
Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
reacted to the move, saying 
the United States' sanctions 
on CBI clearly shows 

Washington’s “desperate 
approach” toward the 
Islamic Republic.
“The Americans have 
imposed any sanctions 
they could on the Islamic 
Republic. What they are 
doing now is sanctioning 
an entity which has been 
sanctioned before under a 
different pretext,” he told 
reporters in New York.
“The new sanctions are 
aimed at blocking Iran’s 
international transactions 
and its access to food and 
medicine. This move 
is unacceptable and 
dangerous,” Zarif added.

US Sanctions Iran’s 
Central Bank
US President Donald Trump said Washington 
has imposed new sanctions on Iran's central 
bank following Tehran's alleged involvement 
in last weekend's drone attacks on Saudi oil 
facilities.
Speaking in the Oval Office during a meeting 
with Australian Prime Minister Scott Morrison, 
the US president said, "We have just sanctioned 
the Iranian national bank."
"It’s going to hell," Trump said, referring to Iran’s 
economy, Sky News reported.
He said, "I think the sanctions work. The 
military would work. That's a very severe form 
of winning."US Treasury Secretary Steven 
Mnuchin told reporters the bank was Tehran's 
last source of funds, saying, "We have now 
cut off all funds to Iran".The Yemeni forces on 
September 14 launched drone attacks on two 
plants at the heart of Saudi Arabia's oil industry, 
including the world's biggest petroleum 
processing facility.
The attacks came in retaliation for the Saudi-led 
coalition’s continued aggression on the Arabian 
Peninsula country.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.Iran has 
strongly denied any involvement in the attacks 
on the Saudi Aramco facilities, which shook 
global oil markets.Tehran has warned that any 
strike on it by the US or the kingdom would lead 
to "an all-out war".

€300m Will Be Allocated 
to Chabahar-Zahedan 
Railroad From NDFI
The Cabinet has decided to allocate €300 
million needed to complete the railroad project 
connecting the southeastern port city of 
Chabahar to the eastern city of Zahedan near the 
border with Afghanistan and Pakistan, both in 
Sistan-Baluchestan Province, from the National 
Development Fund of Iran, the country’s 
sovereign wealth fund.The decision came after 
Leader of Islamic Revolution Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei announced his authorization.The 
610-kilometer railroad project from Chabahar 
to Zahedan got off the ground in the fiscal 2010-
11, only to come to a halt for three years due to 
a lack of resources. The execution of the project 
resumed in the year ending March 2015, after a 
change of contractor.

Growth Returns to Iran’s 
Non-Oil Sector in Q1
The first three months of current Iranian year 
(started March 21) saw the non-oil sector, which 
is the productive sector of the economy, grow 
0.4% compared with the corresponding period 
of last year.Growth has returned to Iran's non-
oil sector, says Central Bank of Iran's Governor 
Abdolnasser Hammati."The first three months 
of the year [13]98 [the current Iranian year that 
started on March 21], saw the non-oil sector, 
which is the productive sector of the economy, 
grow 0.4% compared with the corresponding 
period of [13]97 [last Iranian year]," the CBI 
chief wrote in a piece published on the central 
bank's website."Although this growth is well 
below the potential capacity, considering the 
negative growth rates of the three preceding 
quarters and the beginning of deflation, it's a 
cause for hope," he added.

Governor of Central Bank of Iran (CBI) 
Abdolnaser Hemmati said Friday that 
the US reimposition of sanctions on CBI 
revealed just how empty-handed the US 
is in pursuing the pressure campaign 
against Iran.

Reimposition of sanctions on CBI reveals US 
empty hands: CBI governor
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It claimed 
that the CBI 
had provided 
billions of 
dollars to 
the Islamic 
Revolutionary 
Guards Corps 
(IRGC), its 
Quds Force 
and the 
Lebanese 
resistance 
movement 
Hezbollah.
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 China, US Had ‘Constructive’ Trade 
Talks in Washington: Xinhua
 China and the United States had “constructive” discussions on trade in 
Washington, state news agency Xinhua said on Saturday.
The two countries agreed to keep communicating on related issues, and 
discussed the details of the next round of trade talks in October, Xinhua 
said, without providing other details.
Chinese officials were expected to visit US farmers next week as a 
goodwill gesture, but canceled to return to China sooner than originally 
scheduled, agriculture organizations from Montana and Nebraska said.
The United States had removed tariffs overnight from over 400 Chinese 
products in response to requests from US companies.
The Chinese Embassy and the US Department of Agriculture did not 
immediately respond to requests for comment.
The US Trade Representative’s office issued a brief statement 
characterizing the two days as “productive” and that a principal-level 
trade meeting in Washington would take place in October as previously 
planned.
Trade experts, executives and government officials in both countries say 
that even if the September and October talks produced an interim deal, 
the US-China trade war has hardened into a political and ideological 
battle that runs far deeper than tariffs and could take years to resolve.

The Chinese delegation did not present any new proposals on core 
structural issues including intellectual property protections, forced 
technology transfers, industrial subsidies and other trade barriers, said 
a person briefed on the talks.
 “The conclusion from the US side was that we’re not close to an 
agreement,” the person said, CNBC reported.
This source and another person familiar with the talks said that the 
Chinese delegation’s leader, Vice Finance Minister Liao Min, laid out 
China’s demands that any deal must remove all US tariffs and be balanced 
so that it is not all concessions from Beijing and none from Washington.
The sources said that a lack of results from deputy meetings is not 
uncommon as they often are not authorized to make deals or present 
new offers.
The early October meeting will include the top trade negotiators: 
Chinese vice Premier Liu He, US Trade Representative Robert Lighthizer 
and US Treasury Secretary Steven Mnuchin. It is expected to determine 
whether the world’s two largest economies are starting to chart a path 
out of their 14-month trade war or headed for new and higher tariffs on 
each other's’ goods.
Cancellation of the Chinese agriculture visits, which were seen as 
potentially leading to increased purchases of US soybeans and pork, 
caused Wall Street’s main stock indexes to fall as early optimism about 
the talks faded.



Commander:
Enemies Never Dare to 
Attack Iran
Iranian Deputy Army Commander for 
Coordination Rear Admiral Habibollah Sayyari 
stressed that his country's power has deterred 
any enemy attack.
 "Enemy is still present but doesn’t dare to face a 
powerful country; our Armed Forces enjoy full 
readiness. The enemy knows that the Iranian 
nation backs the Armed Forces and that people 
and Leader are united," Rear Admiral Sayyari 
said on Thursday, addressing a local ceremony 
in Markazi province in Central Iran.
After the Islamic Revolution, enemies hatched 
different plots such as assassinations, the 
imposed war, and sowing discord among 
different ethnic and religious groups to stop the 
Revolution's growth, he said, adding, “Today, 
they are busy designing different conspiracies 
with different approaches, but they have always 
failed.”
According to Fars News Agency, in relevant 
remarks in August, Rear Admiral Sayyari 
warned of the country's crushing response to 
any aggression, and said the Islamic Republic 
Armed Forces have prepared different scenarios 
to confront enemies' threats.
"The incidents around us show that numerous 
threats are posed to us and due to the variety of 
threats and different changes, we have prepared 
numerous scenarios to confront enemy threats," 
he said.
"The enemies should know that if they decide 
to target the Army and Armed Forces, they will 
certainly face a response which makes them 
regret their deed," Sayyari added.

Analyst:
Trump doesn’t want war with 
Iran, so Pompeo changes 
tone accordingly
US President Donald Trump does not want war 
with Iran and Secretary of State Mike Pompeo has 
changed his tone accordingly, a former American 
Senate foreign policy analyst has said.
Pompeo has said the United States prefers a 
peaceful resolution to the crisis sparked by the 
recent attacks on Saudi Arabia’s state-run oil 
company.
"We'd like a peaceful resolution," Pompeo said on 
Thursday in Abu Dhabi, the capital of the United 
Arab Emirates.
"I hope the Islamic Republic of Iran sees it the 
same way," he told reporters.
Pompeo dialed back war rhetoric against Iran 
after Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
raised the prospect of "all-out war” if the United 
States carried out a possible military strike 
against the country.
Asked by CNN what the consequence of a US or 
Saudi military strike on Iran would be, Zarif said: 
"All-out war."

Zarif: Sanction on Iran Central 
Bank Signifies US Frustration

In an interview with 
IRNA on Friday, Zarif 
described the US 
a d m i n i s t r a t i o n ’ s 
decision to impose new 
sanctions on the Central 

Bank of Iran and the National 
Development Fund as a testimony 
to its “frustration”.
“The Americans have imposed 
whatever type of sanctions on Iran 
they could. What they are doing 
now is imposing a sanction on 
the central bank, which has been 
already sanctioned, under a new 
name,” he deplored.
“It also reveals that the (US) policy 
of maximum pressure is nearing 
its end,” Zarif said, adding that 
imposition of several sanctions on 
a single institute proves the failure 
of the US policy that was supposed 
to bring Iran to its knees in a few 
months.  
The top diplomat noted that the 
US’ “unacceptable” move also 
reveals its attempt to hinder the 
delivery of foodstuff and medicine 
to people of Iran.
“This (US) measure violates all 
international commitments, 
not only the JCPOA, but also 

the recognized international 
principles of immunity of the 
central banks,” Zarif said.
He advised the US to concede the 
defeat of its policy of maximum 
pressure on Iran and look for a way 
to end it in a dignified manner.
Zarif also echoed the recent 
comments by Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei, saying the Americans 
had better “repent of ” their 
mistakes and return to the JCPOA 
instead of slapping sanctions on 
the Central Bank of Iran several 
times.
In remarks on Tuesday, Ayatollah 
Khamenei slammed the US’ bid for 
talks with Iran as a trick, stressing 
that Iranian and US officials will 
not hold negotiations whatsoever, 
either in New York or anywhere 
else.

“If the US backs off from its call, 
repents, and returns to the nuclear 
treaty it has breached, then it will 
be able to join the gathering of the 
parties to the deal (JCPOA) who 
hold meetings and talk with Iran, 
otherwise no negotiations will 
take place between the officials 
of the Islamic Republic and the 
Americans at any level, not in 
New York and not anywhere else,” 
Ayatollah Khamenei said.
The US Department of the 
Treasury on Friday slapped 
sanctions on the Central Bank of 
Iran and the country’s sovereign 
wealth fund, a move US President 
Donald Trump described as the 
"highest level of sanctions".
The successive sanctions on 
Iran heightened after the US 
withdrawal from the JCPOA in 
May 2018.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
slammed the US move to once again impose 
sanctions on the Central Bank of Iran as a sign of 
Washington’s frustration and the looming end of 
its policy of “maximum pressure” against Tehran.

Politics
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US resorting to 'maximum 
deception' campaign against Iran: 
Envoy
Iran's ambassador to the UN has rejected "certain baseless 
accusations" repeated by the US against the Islamic Republic's 
space and ballistic missile activities, saying Washington is 
resorting to a “maximum deception” campaign in dealing 
with Tehran."This 'maximum deception' campaign is in line 
with and a living example of the so-called 'maximum pressure' 
policy of the United States against Iran," Majid Takht-e 
Ravanchi said in separate letters to the United Nations and 

the UN Security Council on Friday.He added that Iran has 
repeatedly announced that none of its "ballistic missiles are 
designed to be capable of delivering nuclear weapons" and 
added that paragraph 3 of annex B to Resolution 2231 (which 
endorses a nuclear deal signed between Iran and major world 
powers) does not limit, in any way, Iran’s activities regarding 
the conventional ballistic missiles."Consequently, Iran’s 
related activities are not inconsistent with that paragraph. 
Rather, they fall outside of the purview or competence of the 
Security Council resolution and its annexes (S/2015/550)," 
he added.The Iranian diplomat firmly rejected the desperate 
attempts by the United States for the arbitrary reinterpretation 
of paragraph 3 of annex B to Resolution 2231.

"There is no implicit or explicit 
reference in that paragraph 
either to the Missile 
Technology Control Regime 
itself or to its definitions and, 
thus, any reference thereto is 
totally misleading. Moreover, 
while the Missile Technology 
Control Regime criteria are 
not legally binding, even for its 35 
members, any attempt to portray them 
as the universally agreed definition is definitively 
premature."

“It also reveals 
that the (US) 
policy of 
maximum 
pressure is 
nearing its end,”
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Iran Keen to Broaden Ties with 
Armenia
Iranian President Hassan Rouhani hoped that relations with 
neighboring Armenia would grow considering the two neighbors’ 
close bonds and their potential.Rouhani on Saturday sent separate 
messages to Armenian President Armen Sarkissian and Prime 
Minister Nikol Pashinyan to congratulate the Caucasus country's 
Independence Day.
In the messages, the Iranian president expressed hope that Tehran 
and Yerevan would enhance relations in all fields considering the deep 
cultural and historical bonds between the two nations, their great 
capacities, and the political will of their senior authorities.He also 
wished welfare and prosperity for the people of Armenia.
In February, Armenian Prime Minister Pashinian paid a visit to Iran 
and held a meeting with Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 

Seyed Ali Khamenei.
In the meeting, Ayatollah Khamenei hailed Armenia as a good 
neighbor of Iran, stressing that the two nations should maintain 
friendly ties despite the US plots.
“Contrary to what the US desires, the ties between Iran and Armenia 
should be strong, persistent and friendly,” the Leader underscored.
Ayatollah Khamenei also described increased cooperation and 
friendly relations as a duty to be conducted in favor of common 
interests of Iran and Armenia, saying, “Of course, the US is completely 
unreliable and always tries to cause sedition, corruption, conflict and 
war; they are against the relations between Iran and Armenia and 
they oppose the interests of the nations. However, in response, we 
need to strengthen our relations and cooperation.”Highlighting the 
friendly relations of Iran and Armenia throughout history, the Leader 
went on to say, “Iran and Armenia have never had any problems with 
each other. According to our Islamic teachings, we deem ourselves 

obliged 
to behave well toward our 

neighboring countries; even though the US officials, such as John 
Bolton, have no understanding of such matters or of human relations.”

News

FM Zarif:
US must end 
economic 
war if wants 
to join 4+1 in 
nuclear talks
Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif says if 
Washington wants 
to join discussions 
regarding the future 
of the nuclear deal, 
known as the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action, it must 
first lift its economic 
sanctions against Iran.
“The US must end its 
economic war against 
the Islamic Republic 
and then become an 
official member to 
the deal - as 5+1 - or 
a guest - as 4+1,” Zarif 
told reporters in New 
York on Friday.Iran, 
which had been fully 
complying with all 
of its commitments 
despite the US pullout 
and the European 
shortfalls, began 
scaling down its 
commitments to the 
JCPOA in early July.
Zarif also reacted to 
the United States' 
recent sanctions 
on Iran’s Central 
Bank, saying the 
move clearly shows 
W a s h i n g t o n ’ s 
“desperate approach” 
toward the Islamic 
R e p u b l i c . “ T h e 
Americans have 
imposed any sanctions 
they could on the 
Islamic Republic. 
What they are doing 
now is sanctioning an 
entity which has been 
sanctioned before 
under a different 
pretext,” he added.
“The new sanctions 
are aimed at blocking 
Iran’s international 
transactions and its 
access to food and 
medicine. This move 
is unacceptable and 
dangerous.”Earlier 
on Friday, US 
President Donald 
Trump announced 
the move and added 
that the sanctions 
imposed on Iran’s 
Central Bank were 
the highest sanctions 
ever imposed on a 
foreign country by 
Washington.
In response to the 
move, Iran's Central 
Bank Governor 
Abdolnaser Hemmati 
described the new 
sanctions a sign 
of Washington's 
inability to exert “ 
leverage.

Iran
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Iran-Russia banking 
ties not to be affected by 
US sanctions: Moscow
US sanctions against the central 
bank of Iran will not affect Russian 
businesses in that country, Russian 
Special Presidential Representative 
for Afghanistan, head of the Asian 
department of Russia’s Foreign Ministry, 
Zamir Kabulov said on Friday.
"It will not affect it, because we 
work without using US dollars and 
US channels," Kabulov added, TASS 
reported.
He noted that the US sanctions against 
the Central Bank of Iran and Iran’s 
National Development Fund will further 
complicate the situation in the Middle 
East.
"We can only regret this. Such a step, 
which is another tool of pressure on 

Iran, will not affect Tehran’s position, as 
we understand it. It only leads to further 
complication of relations between 
those countries and the situation in the 
region," Kabulov said.
The US Department of the Treasury 
announced on Friday that its Office 
of Foreign Assets Control (OFAC) had 
taken action against the CBI, the National 
Development Fund of Iran (NDF), and 
Etemad Tejarate Pars Co. under its 
'counterterrorism' authority.
It claimed that the CBI had provided 
billions of dollars to the Islamic 
Revolutionary Guards Corps (IRGC), its 
Quds Force and the Lebanese resistance 
movement Hezbollah.
Later in the day, Iran’s Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif reacted to 
the move, saying the United States' 
sanctions on CBI clearly shows 
Washington’s “desperate approach” 

toward the Islamic Republic.
“The Americans have imposed any 
sanctions they could on the Islamic 
Republic. What they are doing now is 
sanctioning an entity which has been 
sanctioned before under a different 
pretext,” he told reporters in New York.
“The new sanctions are aimed 
at blocking Iran’s international 
transactions and its access to food and 
medicine. This move is unacceptable and 
dangerous,” Zarif added.



Iran says Americans should accept policy of sanctions is failed
Iranian Foreign Ministry spokesman, Abbas Mousavi says the new US 
sanctions against the Central Bank of Iran (CBI) are nothing new, but 
the same old bans in a new form.“Since the imposition of the very first 
sanctions, which were some of the toughest of their kind, Iran has found 
its way and will continue its development and progress with reliance 
on domestic potential and the cooperation of friendly countries,” said the 
spokesman on Saturday.He said the United States’ foreign policy is a confused 
and desperate one which is only based on bullying, unilateralism and committing 
acts of economic terrorism against others.“It (the US foreign policy) lacks the required 
potential for any logical and dynamic diplomatic initiative for the peaceful settlement of differences 
with other countries,” he noted.

Iranian President Hassan 
Rouhani will travel to 
New York on Monday 
to attend the annual 
gathering of world 
leaders at the United 
Nations next week.
September, 21, 2019 - 
12:04 Politics Comments 
Iranian President to Head 
for New York Monday
Heading a high-ranking 
delegation, Rouhani is 
slated to leave Tehran for 
New York to participate 
in the high-level meeting 
of the 193-member UN 
General Assembly.
Delivering a speech at 
the 74th UNGA meeting, 
holding talks with 
presidents and heads 
of states, and attending 
news conferences are on 
the agenda of Rouhani’s 
visit to New York. 
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In an address to the Lebanese people in a 
televised speech broadcast live from the 
Lebanese capital city of Beirut on Friday, 
Seyed Hassan Nasrallah pointed to the 
highly disruptive drone attacks on Saudi 
Aramco petroleum and gas processing plants 
at Abqaiq and Khurais in the kingdom's 
Eastern Province, stating that the “ensuing 
development clearly showed how expensive 
is oil once compared to blood. Saudi 
warplanes continue to kill Yemeni children, 
but no concrete action is taken (to stop the 
onslaught).”
“Saudi Arabia is highly advised to stop the 
war on Yemen instead of seeking to purchase 
advanced air defense missile systems. All 
costly weapons purchased the United States 
cannot protect you from (Yemeni) drone 
attacks,” the Hezbollah secretary-general 
said, according to Press TV. 
He then urged Saudi officials to work out 
an agreement with Iran, emphasizing that 
"military aggression on Iran will never be 
to the benefit of Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates.”
“(US President Donald) Trump has 
commenced a new process of milking the 
Saudi kingdom. Trump is desperately seeking 
for a bilateral meeting with his Iranian 
counterpart Hassan Rouhani,” Nasrallah said.
He also strongly dismissed “unsubstantiated 
and malicious” allegations that Hezbollah 
plans to change the demographics in Syria, 
stressing that the Lebanese resistance 
movement has worked closely with the 
Damascus government to facilitate the 
repatriation of Syrian refugees.
Elsewhere in his remarks, Nasrallah 
described all those Lebanese nationals 

collaborating with the Israeli regime as 
“traitors,” noting that “they must be tried in 
accordance with their crimes.”
“Israeli collaborators must not be 
classified as 'forcibly deported' because 
they escaped to the occupied territories. 
Hezbollah distinguishes between the traitor 
and his innocent family members, who 
can return peacefully to their homeland. 
Neither Hezbollah nor the Free Patriotic 
Movement stipulates the return of the Israeli 
collaborators without any trial,” he said.
Nasrallah underlined that Hezbollah’s 
interception and targeting of Israeli drones 
curbed the Tel Aviv regime’s constant 
violation of the Lebanese airspace, 
emphasizing that the resistance movement 
reserves the right to confront Israeli 
unmanned aerial vehicles.
On September 9, Hezbollah announced that 
it had shot down an Israeli combat drone as 
it was flying in the skies over the southern 
border town of Ramyah.
The resistance group said it had successfully 
recovered the wreckage of the Israeli drone.
Nasrallah further referred to the recent 
Israeli elections and said, “Netanyahu tried to 
change equation in Lebanon in a bid to stay in 
power and continue on as incumbent Israeli 
prime minister. He even engaged in fiery 
rhetoric against Iran, but his bid to secure 
another term just failed”.
"Results of the recent Israeli elections 
exposed the extent of leadership crisis there, 
and showed the lack of confidence in the 
regime,” the Hezbollah chief said.
He noted that Netanyahu sought to 
exacerbate tensions in the Middle East in 
order to get elected.
Israel’s September 17 snap general elections 
came five months after an inconclusive vote 
in August, where Netanyahu once again failed 
to form a majority cabinet.
With 99 percent of the votes counted, Israeli 
media are saying that a Likud-led right-wing 
bloc looks set to control 55 of the parliament's 
120 seats, with up to 57 for a center-left 
alliance.

As the 7th round of the New Horizon 
Conference (NHC) is scheduled to open 
on Monday in Lebanese capital, dozens 
of international experts, peace activists 
and thinkers are invited to attend the event 
known for its criticism for capitalism and 
liberal hegemony.
The previous rounds of the conference 
have been marked with its anti-Zionism 
and participants from four corners of the 
world included a number of outspoken 
experts protesting Israel for its occupation 
and atrocities against Palestinian people, or 
criticizing the United States for its endless 
wars which have left millions of casualties 
and calamities for the humanity.
Another edition of the event had shed light 
on the role of Hollywood in propagating 
political interests of global hegemony and 
in promoting and supporting the Zionist 
agenda through the language of art. This was 
indeed one of the main reasons the American 
administration decided to put the conference 
and its organizers on the list of US sanctions 
earlier this year, in February.
Now, with the conference going to open with a 
long list of figures from different nationalities, 
from as far as China to Russia, the Middle 
East and Europe, unable to prevent the 
conference, US officials have resorted to 
intimidation of American invitees to prevent 
them from joining the event.
According to the organizers of the conference, 
American guests on the list of invitees have 
been facing threats and harassments from 
FBI. The security agents have appeared 
at their doorsteps warning them of ‘dire 
consequences’ if they ‘ever tried to reattend 
the NHC,’ the invitees have informed the 
organizers.

In mid-August, three of the guests broke the 
news in interviews with Press TV revealing 
that they have been warned by FBI of a wide 
range of punishments from $50,000 in fine 
to years-long prison sentences. Former 
Pentagon official Michael Maloof, a former 
US diplomat in Saudi Arabia J. Michael 
Springmann, and Scott Rickard, a former 
service member to US Air Force and NSA, 
were those telling Press TV that the aim 
of such bullying threats was to “prevent 
Americans from learning about Iran, 
experiencing Iran, and exchanging ideas with 
anyone from Iran.”
According to the organizers, all the American 
invitees had informed them that to avoid 
further intimidation from the American 
government, they had to cancel their trips 
to Lebanon and couldn’t take part at the 
conference.
The sanctions against the New Horizon 
Organization were set in February 2019 
targeting among other individuals, media 
figure and chairman of the NHC Nader 
Talebzadeh and his wife. “It is both sad and 
hilarious,” had written Talebzadeh in his 
letter of opposition to the US Treasury then, 
“that such a government with the claim of 
Democracy and freedom of speech should go 
for harassment of his own citizens for taking 
part in a ‘forum for free thought’.”
The sanctions and intimidation against the 
conference comes despite the fact that the 
event is sponsored by Custodianship of Holy 
Shrine of Hazrat Massoumah in city of Qom 
which is a religious entity and promotes 
peace and prevention of war through such 
events aimed at raising awareness among the 
public across the world. Similarly, the 2018 
conference was sponsored by Holy Shrine 
of Imam Reza in Mashhad, Northeast of Iran.
Michael Maloof had earlier noticed that they 
had attended the conference for dialogue 
and by a desire to build diplomatic bridges; 
“we’re all still US patriots, but we believe 
there’s another way to go about things than 
looking at everything in Iran through the 
prism of Israel.”

Nasrallah Advises Riyadh to Stop War on Yemen, 
Work Out Deal with Iran

FBI’s intimidation campaign against 
American freethinkers

 The secretary-general of the Lebanese resistance 
movement Hezbollah advised Saudi officials to, instead 
of trying to purchase advanced air defense missile 
systems, stop the deadly war on Yemen and hammer out an 
agreement with Iran.

With an international conference on peace and 
truth about to open in Beirut next week, the FBI has 
launched an intimidation campaign against American 
academicians, veterans and activists invited to the 
conference to prevent their participation.

Another 
edition of the 
event had shed 
light on the role 
of Hollywood 
in propagating 
political 
interests 
of global 
hegemony and 
in promoting 
and supporting 
the Zionist 
agenda 
through the 
language of art. 

“Netanyahu tried 
to change equation 
in Lebanon in a bid 
to stay in power 
and continue on as 
incumbent Israeli 
prime minister. 
He even engaged 
in fiery rhetoric 
against Iran, but 
his bid to secure 
another term just 
failed”.



بازار مسکن اواخر امسال بهبود پیدا مى کند
یک کارشناس بازار مسکن با بیان این که در شرایط فعلى تولید مسکن بیش از دو برابر تقاضا در شهر تهران است، 
گفت: انتظار داریم با رسیدن قیمت مسکن به کف و افزایش اندك توان متقاضیان در انتهاى سال جارى وضعیت 

معامالت بهبود پیدا کند.
مهدى روان شاد نیا اظهار کرد: با توجه به وجود بیش از سه میلیون خانه خالى در کشور و حجم اندك معامالت 

فروش هر واحد مسکونى 80 سال زمان مى برد این به معناى آن است که بازار مسکن در رکود عمیقى قرار گرفته 
که علت اصلى آن در افت محسوس توان طرف تقاضا است.

وى ادامه داد: با این وجود انتظار مى رود متغیرهاى تقویت کننده بازار مسکن اواخر سال جارى به شکل کمرنگ بروز کند. 
تلفیق پس انداز خانواده ها با تسهیالت بانکى یکى از عوامل کمک کننده به بازار مسکن است.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این که وام هاى کنونى کمتر از یک چهارم قیمت یک خانه معمولى در تهران را پوشش مى دهد تصریح 
کرد: اگر میانگین قیمت مسکن شهر تهران را با یک واحد 75 مترى ضرب کنیم هزینه اى که براى یک واحد معمولى باید پرداخت شود حدود یک 
میلیارد تومان است. در حالى که سقف تسهیالت خانه اولى ها به اضافه 60 میلیون تومان وام ازدواج رقمى معادل 220 میلیون تومان است. این 

بدان معناس که زوجین باید حدود 800 میلیون تومان را خودشان تامین کنند.

واکنش همتى به تحریم بانک مرکزى
رئیس کل بانک مرکــزى در واکنش به تحریم مجدد بانک مرکزى گفــت: تحریم مجدد بانک 
مرکزى توسط دولت آمریکا نشان مى دهد که دست آنها براى پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران 

تاچه حدى خالى است.
عبدالناصر همتى تاکید کرد: اگر این گونه اقدامات مى توانست در پیشبرد خواسته هاى ظالمانه 

آن دولت موثر باشد، وضعیت اقتصادى کشور بسیار متفاوت با وضعیت فعلى بود.
رئیس کل بانک مرکزى تأکید کرد: ناکامى هاى مکرر دولت آمریکا در یک سال و اندى گذشته نشان 

مى دهد که این تحریم ها بى اثرتر از هر زمان دیگرى شــده اند و اقتصاد ایران، تاب آورى خود در مقابل 
تحریم ها رابه همگان اثبات کرده است.

وى افزود: موفقیت هاى اخیر بانک مرکزى و ثبات بازارنشان مى دهدکه خوشبختانه تجارت و مبادالت مالى کشور از راه هایى انجام 
مى شود که از سوى آمریکا غیرقابل تحریم است.

همتى افزود: خوشبختانه از دوره دور زدن تحریم ها به دوره تحریم ناپذیرى تجارت خارجى عبور کرده ایم و وقت آن رسیده است 
که دولت آمریکا از واقعیت  ها درس بگیرد.

ایرناپالس
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

روند مابه التفاوت 
درآمد و هزینه 

خانوارها در سال هاى 
اخیر از مثبت بودن 
این مابه التفاوت از 
چند سال گذشته 

حکایت دارد

اقتصاد ایران
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تشکیل شوراى عالى کار 
با هدف تامین مسکن 

کارگران

در حالى کــه در آخرین نشســت 
شــوراى عالى کار موضوع خانه دار 
شدن کارگران کلید خورد، خبرها 
حکایت از آن دارد که قرار اســت در 
جلسه آتى شورا، راهکارهاى تامین 
مسکن مشــارکتى کارگران مورد 
بحث و بررســى قرار گیرد. دویست 
و هشتاد و پنجمین نشست شوراى 
عالى کار با محور بررسى راهکارهاى 
تقویت تعاونى هاى مسکن و مصرف 
کارگران، ساز و کارهاى تامین مسکن 
مشارکتى و استفاده از ظرفیت تعاونى 
هاى توزیعى بــراى تامین کاالهاى 
اساسى و مورد نیاز کارگران سه شنبه 

دوم مهرماه برگزار شود.
در این نشســت معاون امور تعاون 
و معاون فرهنگــى اجتماعى وزیر 
کار نیــز حضور خواهند داشــت تا 
ضمن شــنیدن دیدگاهها و نظرات 
تشکل هاى کارگرى و کارفرمایى، 
راهکارهاى پیشــنهادى را بررسى 

کنند.
 پیش از این نشست شوراى عالى کار 
مرداد ماه جارى با حضور معاون روابط 
کار و نمایندگان کارگرى و کارفرمایى 
برگزار شده و موضوع تامین مسکن 
کارگران و توزیع کاالهاى اساســى 
ارزان قیمت و حمایت هاى غیرنقدى 

در دستور کارقرار گرفته بود.

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

مرکــز آمــار، با انتشــار 
بخــش دیگــرى از نتایج 
طرح آمارگیــرى از هزینه 
و درآمــد خانوار در ســال 
1397، اطالعاتى از درآمد 
و هزینه خانوارها را بر اساس 
دهک هاى درآمدى منتشر 

کرده است.
در دهک هاى درآمدى، ابتدا جمعیت بر 
اساس میزان درآمد از کم به زیاد، فهرست 
مى شود و پس از آن، به 10 گروه با جمعیت 
مساوى تقسیم مى شــود. به این ترتیب، 
دهک هاى درآمدى ساخته مى شوند. در 
نتیجه، دهک اول درآمدى، نشان دهنده 
10 درصد از افراد جامعه است که کمترین 
درآمد را دارند و در مقابــل، دهک دهم، 
نشان دهنده 10 درصد از افراد جامعه است 

که بیشترین درآمد را دارند.

  کم درآمدها بیشتر خرج کردند
بر اساس گزارش مرکز آمار، در سال 1397 

هزینه نیمى از خانوارهاى روســتایى، از 
درآمدشان بیشتر بوده اســت. این آمار 
مربوط به دهک هاى اول تا پنجم، یعنى 
نیمه کم درآمد خانوارهاى روستایى است. 
در شهرها نیز، هزینه سه دهک اول بیشتر 

از درآمدشان بوده است.
این در حالى است که در سال 1396 تنها 
دو دهک اول خانوارهاى شــهرى و چهار 
دهک خانوارهاى روستایى دچار کسرى 
بودجه بودند و گــزارش جدید مرکز آمار 
نشان مى دهد در سال گذشته، هزینه هاى 
خانوارهاى بیشترى از درآمدشان سبقت 

گرفته است.

موضوع دیگرى که در این گزارش به چشم 
مى خورد، میزان این کســرى بودجه در 
دهک هاى مختلف درآمدى اســت. هر 
چقدر از دهک هاى پایین تر به دهک هاى 

باالتر مى رویم، یا به عبارت دیگر، هر چقدر 
از جمعیت کم درآمد به ســمت جمعیت 
پردرآمد حرکت مى کنیم، میزان کسرى 
بودجه خانوار کمتر مى شــود. این به این 
معناست که فشار هزینه اى وارد شده به 

خانوارهاى کم درآمد، بیشتر بوده است.
به عنوان مثال، شــکاف هزینــه و درآمد 
خانوار شهرى در دهک اول به طور متوسط 
14 برابر دهک سوم است. در خانوارهاى 
روستایى نیز فشار هزینه اى بر خانوارهاى 
کم درآمد بیشتر بوده، به طورى که نسبت 
کســرى بودجه خانوار دهک اول حدود 
15.6 برابر کســرى بودجه خانوار دهک 
پنجم بوده است و تورم تقریباً 27 درصدى 
سال 1397 دهک هاى پایین درآمدى را 
بیشتر تحت تأثیر قرار داده و خانوارهاى 
بیشترى را دچار کسرى بودجه کرده است.

   درآمد مصرف  نشده خانوار کاهش 
یافته است

مرکز آمار در بخش دیگرى از این گزارش 
مى نویســد: «روند مابه التفاوت درآمد و 
هزینه خانوارها در سال هاى اخیر از مثبت 
بودن این مابه التفاوت از چند سال گذشته 
حکایت دارد. به گونه اى که در ســال هاى 
1395 و 1396 نیز هر خانوار شــهرى به 
ترتیب ســه میلیون و 239 هزار تومان و 
سه میلیون و 742 هزار تومان و هر خانوار 
روســتایى به ترتیب یک میلیون و 996 

هزار تومان و دو میلیون و 317 هزار تومان 
بیشتر از هزینه ســاالنه اش درآمد داشته 
اســت. همان طور که ذکر شــد، در سال 
1397 متوسط ماهانه مابه التفاوت درآمد 
نســبت هزینه براى هر خانوار شهرى و 
روســتایى به ترتیب معادل با 347 هزار 
و 300 تومان و 155 هــزار و 400 تومان 

بوده است.»
این در حالى اســت کــه تــورم در این 
تحلیل نادیده گرفته شده است. اگر این 
مابه التفاوت با استفاده از شاخص قیمت 
مصرف کننده، تعدیل شــود، مشــخص 
مى شود که تفاوت درآمد و هزینه خانوار، 
رو به کاهــش بــوده و ارزش واقعى این 
مابه التفاوت در سال گذشته، کاهش یافته 

است. تفاوت واقعى درآمد و هزینه خانوار 
هم در مناطق شــهرى و هم در مناطق 
روستایى در ســال 1396 نسبت به سال 
1395 افزایش یافته بود، اما تورم ســال 
1397، موجب شــد ارزش واقعى مازاد 
بودجه خانوار در ســال 1397 نسبت به 
سال 1396 کاهش یابد. ارزش واقعى مازاد 

بودجه خانوار در ســال 1396 در مناطق 
شهرى سه میلیون و 460 هزار تومان و در 
مناطق روستایى دو میلیون و 130 هزار 
تومان بوده که در ســال 1397 به ترتیب 
به سه میلیون تومان و یک میلیون و 300 
هزار تومان کاهش یافته و به رقمى کمتر از 

سال 1395 رسیده است.

ارزش پس انداز خانوارها به سطحى کمتر از سال 1395 رسید   

کسرى بودجه، خانوارهاى بیشترى را مى بلعد
وقتى صحبت از کسرى بودجه مى شود، به یاد دولت ها مى افتیم، 
اما خانوارهایى که دخل و خرجشان با هم نمى سازد هم دچار 
کسرى بودجه هستند. آمارهاى جدید نشان مى دهد در سال 
1397 تعداد خانوارهایى که دچار کســرى بودجه شــده اند، 
افزایش یافته، تا جایى که نیمى از خانوارهاى روستایى و 30 درصد 
خانوارهاى شهرى، بیشتر از درآمد ساالنه شان، هزینه کرده اند.



استارت آپ

گفتگویى با دکتر حامد بهشتى بنیان گذار استارت آپى برگزیده در اروپا

تغییر زندگى انسان ها به کمک تکنولوژى آب شیرین کن خورشیدى

دکتر حامد بهشتى کارآفرین برگزیده آلمان، بنیان گذار 
و مدیر عامل شرکت Boreal Light است که به عنوان 
استارت آپ برتر اروپا در صنعت غذایى انتخاب شده است. این مجموعه موفق 
شده است با تولید آب شیرین کن خورشیدى به قیمت اقتصادى و با مدلى مبتنى 
بر کسب و کار اجتماعى، زندگى افراد زیادى در مناطق فقیرنشین آفریقا را متحول 
کند. فعالیت هاى این شرکت منحصر به تولید آب نوشیدنى نمى شود، بلکه بر مبناى 
اصل اقتصاد دورانى کار خود را در حوزه هاى متنوعى از کشاورزى گرفته تا پرورش 
ماهى، توسعه داده است. در ادامه با دکتر بهشتى همراه مى شویم تا از داستان 

کسب و کار خود و علل موفقیتش برایمان بگوید.

   ابتدا برایمان کمى از خودتان و فعالیت هایى که در گذشته داشته اید، بگویید.
بنده در مقطع کارشناسى در رشته علوم سیاسى در دانشگاه تهران تحصیل کردم ولى از ابتداى 
دانشگاه برخالف موضوع رشته ام در حوزه انرژى فعالیت و مطالعه داشتم. مطالعه خود را از نیز از 
حوزه نفت و گاز آغاز کرده بودم و با پژوهشکده صنعت نفت و پژوهشکده نیرو همکارى داشتم 

و پس از مدتى به سمت انرژى هاى تجدیدپذیر رفتم.
من از ابتدا به کشور لبنان عالقه مند بودم و بعد از مقطع کارشناسى براى تحصیل در حوزه 
انرژى خورشیدى به آنجا رفتم و در دانشگاه آمریکایى بیروت تحصیل کردم. دست بر قضا در 
آن زمان جنگ سى و سه روزه سال 2006 آغاز شد. پس از جنگ، که بازسازى لبنان شروع شده 
بود در لبنان مشکل برق وجود داشت. من به دلیل تخصصم در این زمینه، فعالیت هاى زیادى را 
در این خصوص انجام دادم و در ادامه مشاور سازمان ملل در زمینه انرژى خورشیدى شدم و در 
پروژه هایى همکارى داشتم که اساتیدم در دانشگاه، مشاور آن بودند. این یک نقطه پرش براى 
من بود. در سال 2007 نیز وارد حوزه کاربرد انرژى خورشیدى در زمینه هاى کشاورزى شدم.

در ادامه براى ادامه تحصیل در مقطع دکترا به آلمان رفتم که البته بخشى از موضوع تحقیق 
من در کانادا انجام مى شد. پروسه تحصیلى بنده نیز بر محور مدیریت انرژى هاى تجدیدپذیر 

و محیط زیست با عنوان Environmental Science در دانشگاه برلین 
سپرى شد. مدرکى هم در زمینه مدیریت انرژى هاى تجدیدپذیر در کشورهاى در 
حال توسعه از دانشگاه درسدن اخذ کردم. در این دوران و در سال 2013-2014 

ایده کار روى آب شیرین کن خورشیدى به ذهنم رسید. 

  استارت آپ خود را از چه زمانى آغاز کردید و کار شما چگونه پیش رفت؟
کار از زمانى که در حال تحصیل در مقطع دکترى بودم، آغاز شد و در آن زمان نیز با 
فضاى استارت آپى آشنا نبودم ولى بعدتر که همراه شریکم با آن آشنا شدیم فرمت 
کار را به شکل استارت آپ تعریف کردیم. بعد از اتمام دوره دکترا به طور تمام وقت 
روى این موضوع کار کردم. اکوسیستم برلین در زمینه  استارت آپ هاى نرم افزارى 
بسیار قوى عمل مى کند، به طورى که بسیارى از نرم افزارها از برلین بیرون مى آیند؛ اما 
از طرف دیگر عالقه زیادى به رشد زمینه هاى سخت افزار نیز داشتند و به همین دلیل 

حمایت هایى مانند فضاى کار البراتوار شکل با هزینه ى کمتر در اختیار ما قرار دادند.
ما سیستم را از ابتدا براى شرایط آب و هوایى شرق آفریقا طراحى کردیم. چرا که مى دانستیم 
اروپا نیاز چندانى به چنین دســتگاهى ندارد. مترصد این فرصت هم بودیم که در یکى از 
کشورهاى این منطقه طرح را به شکل پایلوت اجرا کنیم. در همین حین یک کنفرانس توسط 
دولت آلمان در کنیا در زمینه آب برگزار شد که از ما نیز دعوت به عمل آوردند و ما کار خود را 
در آنجا ارائه دادیم. این اتفاق در آپریل سال 2017 افتاد و به طور کلى برند و اعتبارى که ما در 

حال حاضر از آن برخورداریم در همین دو سال شکل گرفته است.
از ســوى دیگر از آنجایى که آلمان ها محافظه کارترین ســرمایه گذاران هستند، (همین 
محافظه کارى باعث شد در رکود جهانى 2008-2007 آسیب کمترى ببینند) ما در مرحله 
تکنولوژى موفق به جذب سرمایه نشــدیم. به همین دلیل من مجبور شدم منزل خود در 
تهران را بفروشم و به این وسیله دو سالى توانستیم هزینه هاى خودمان را تأمین کنیم. این در 
شرایطى بود که فرزند دوم من هم به تازگى متولد شده بود. از سوى دیگر شریک آلمانى بنده 

هم پس انداز زندگى اش را آورد تا ما بتوانیم این کار را پیش ببریم.
بعد از مدتى به جایى رسیدیم که احساس نیاز به یک پایلوت اجرایى و رسمى براى کسب و 
کارمان داشتیم. در این راستا از طریق کرادفاندینگ براى کسب سرمایه اقدام کردیم و موفق 
شدیم که در عرض 15 ساعت 154 هزار یورو سرمایه جذب کنیم. البته این مبحث با مفهومى 
از کرادفاندینگ که در ایران جا افتاده متفاوت است و ما آن سرمایه را به صورت قرض یا وام 
دریافت کردیم. همین سرمایه باعث شد ارزش شرکت 20 برابر شود و پس از آن مدل کسب و 
کار خود را براى محصول WaterKiosk معرفى کردیم و با سیل مختلفى از درخواست ها 
مواجه شــدیم. WaterKiosk محصول یا پروژه اى ساخته شده از پایه جهت دستیابى 

جوامع کم برخوردار به زیربناهاى توسعه است.

   وضعیت مناطقى که در آن فعالیت داشته اید به چه شکل است؟ چه مشکالتى 
در آن مناطق آفریقا وجود دارد؟

در شرق آفریقا قیمت آب نه چندان ســالم در فصل باران با وجود انواع جرم هاى شناور در 
آن براى 1000 لیتر حدود 10 دالر هست! در فصل خشک این مقدار حتى به صد دالر هم 
مى رسد. آن هم در جامعه اى که 80-70 دالر براى یک نفر حقوق کامل است. ضمناً این آب 
همیشه موجود نیست و گاه باید آن را از چند کیلومتر دورتر به دست بیاورید. این آب بى نهایت 
آلوده به انواع ویروس و آالینده ها هم هســت! معدل قیمت آب نوشــیدنى سالم که توسط 
شرکت ها تولید مى شود هم در شرق آفریقا 4 دالر براى 20 لیتر هست که بومى ها به هیچ وجه 

قدرت خرید آن را ندارند.
مشکالت آنجا تنها محدود به آب نوشیدنى نیست و مشکالت اقلیمى زیادى وجود دارد. به 
عنوان مثال بر اثر آبیارى زمین ها با آب شور، گیاهان از بین رفته اند و زمین ها بى ثمر شده اند. 
در مزارع زیادى در غرب آفریقا درختانى از انواع میوه ها را مى بینید که خشک شده اند. تا عمق 
200 کیلومتر از ساحل با چاه آب شورى مواجه هستید که روستاها را بالاستفاده کرده است. 
به دلیل مهاجرت مردان براى کار به مناطق شهرى، روستاهاى زنانه در آنجا شکل گرفته و 

معضالت زیادى به وجود آمده است.
ما با توجه به این شرایط دنبال راه حل هایى پایدار براى مناطق روستایى و حتى شهرى بودیم.

   از دستگاه آب شیرین کن خورشیدى که ساخته اید، بگویید. دستگاه شما چه 
تفاوتى با نمونه هاى مشابه داشت که توانست به موفقیت برسد؟

سه ویژگى اصلى سیستم ما سادگى، اتصال مستقیم به شبکه خورشیدى بدون نیاز به باترى 
و دیزل و در نهایت صرفه اقتصادى سیستم اســت. ما بالغ ترین تکنولوژى آب شیرین کن را 
انتخاب کردیم و ایرادهاى آن را مانند گران بودن، پیچیده بودن و مصرف باالى برق را هدف 
قرار دادیم. پیچیدگى آن را به شکلى ساده کردیم تا مردم بومى در آفریقا هم بتوانند با یک 
آچار و پیچ گوشــتى 80 درصد تعمیرات را انجام دهند و این متضمن پایدارى پروژه در آن 
مناطق خواهد بود. سادگى کار تا جایى هست که بچه هایى که دبیرستان را تمام نکرده اند هم 
توانستند با دو روز آموزش مسئولیت تعمیرات و نگهدارى و بهره بردارى از دستگاه را به عهده 
گیرند. ساختن چیز ساده اى که کار بکند خیلى سخت هســت و مدت ها ساده کردن این 

سیستم از ما زمان برد.
مسئله مصرف برق دستگاه را با انتقال به مصرف خورشــیدى حل کردیم و با ساده کردن و 
خورشیدى کردن به ویژگى سوم رسیدیم؛ یعنى باعث پایین آمدن قیمت آن شدیم. هزینه 
تعمیر و نگهدارى سیستم هم خیلى پایین هست و این کار ما را اقتصادى نگه مى دارد. پیش 
از این شــرکت هایى بوده اند که آب شیرین کن خورشیدى ســاخته اند اما ما سیستم یک 
میلیون یورویى را به پنجاه هزار یورویى تبدیل کردیم. ضمن آن که به این وســیله هزینه 
تولید آب شیرین از آب دریا توسط این سیستم براى 1000 لیتر تنها حدود 50 سنت خواهد

 بود.
 به این ترتیب هر سه مسئله را حل کردیم. این آب در مناطق روستایى با قیمت حدود یک چهلم 
قیمت آب هاى دیگر فروخته مى شــود و طبق گفته وزیر آب کنیا، ما ارزان ترین آب کنیا را 

تولید مى کنیم.

استارت آپ برتر اروپا در صنعت غذایى انتخاب شده است. این مجموعه موفق 
اقتصاد آنالین
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براى بهبود نتایج بدســت 
آمده توســط تیــم خود، 
باید نگرش خــود را تغییر 
داده و بــا افزایــش قدرت 
ریسک پذیرى شــرایط را 
تغییر دهید. 10 راهکارى 
که در ادامه مى آید را تا جاى 
ممکن به کار بســته تا مدیریت بهترى را 

براى سازمان خود به ارمغان آورید.

    به بحث هاى رودررو فرصت هاى 
بیشترى بدهید

مشــکالت و درگیرى هــاى روزانــه در 
محیط کار ممکن است باعث شود از وقت 
گذراندن با اعضاى تیم خود غافل شوید. با 
این حال، شما باید تمام سعى خود را به کار 
گیرید تا زمان هایى، هر  چند کوتاه، را در 
تقویم خود خالى کرده و بتوانید آن ها را به 
صحبت با همکاران خود اختصاص دهید. 
تالش شما براى تبدیل شدن به یک مدیر 
بهتر باعث مى شود همکاران از شما رضایت 

بیشترى داشته باشند.

    از اعمال نظــارت و مدیریت بر 
کوچک ترین چیزها خوددارى کنید

هیــچ کارمنــدى مایکرومنیجرى که 

کوچک ترین امور محیط کار را مدیریت 
کرده و بر آن ها نظارت دارد را دوست ندارد. 
کارمندان قوى حتى وقتى که شما نظارتى 
بر ایشــان ندارید باز هم کارهایشان را به 

بهترین شکل ممکن انجام مى دهند.
براى رفع این مشــکل تنها کافیست به 
کارمندان خود فضا دهید تا توان خود را 
به شما نشان دهند. براى تبدیل شدن به 
یک مدیر بهتر باید فرصت هاى بیشترى در 

اختیار کارمندان خود قرار دهید.

    رویکرد خود را به «اعتماد بى چون 
و چرا» تغییر دهید

به جاى اینکه نیاز داشته باشید افراد ابتدا 
اعتمادتان را جلب کنند و پس از آن به آنان 
اعتماد کنید، سعى کنید از همان ابتدا بناى 
روابط خود را بر اعتماد بگذارید. در غیر این 
صورت، همکاران شما ناچارند میزان زیادى 
از انرژى خود را تنهــا صرف جلب اعتماد 
شما کنند. اگر رویکرد اعتماد را در پیش 
بگیرید، اعضاى تیم شما هم به سرعت به 
شما اعتماد مى کنند و عالوه بر آن، با انرژى 
و پشــتکار بیش ترى وظایف خود را ایفاء 
خواهند کرد. اعتماد به اعضاى تیم یکى از 

راه هاى مدیریت بهتر است.

    براى تبدیل شدن به یک مدیر 
بهتر نباید فقط نظاره گر باشید

هیچ کس دوســت ندارد براى یک مدیر 
تنبل، نظاره گــر و ایرادگیر کار کند. براى 
مدیریت بهتر الزم است از صندلى خود بلند 
شده و از میز مدیریت فاصله بگیرید، خود را 
در کسب و کار خود غرق کرده و از چالش ها 

و مشکالت اعضاى تیم خود با خبر شوید.

    در جلسات خود را از اعضاى تیم 
جدا ندانید

وقتى به شــرح وظایــف مدیریتى نگاه 

مى کنید، هیچ کجا نوشته نشده که شما 
حتماً باید باهوش ترین فرد در ســازمان 
باشید. بنابراین سعى نکنید در جلسات با 
چنین رویکردى با اعضاى تیم خود رفتار 
کنید. به یاد داشته باشید وظیفه شما براى 
مدیریت بهتر این اســت که افرادى که از 

شما باهوش ترند را استخدام کنید.

    اجازه دهید جریان اطالعات به 
آسانى به اعضاى تیم برسد

مطمئناً دغدغه تک تک اعضاى تیم است 
که بدانند وضعیت شرکت چگونه بوده و 
تیم فروش چه قراردادهایى را اخیراً به ثبت 
رسانده است. اگر بتوانید مرتباً جلساتى را 
براى ارائه چنین اطالعاتى به اعضاى تیم 
داشته باشید، عالوه بر تبدیل شدن به یک 
مدیر بهتر، در ایجاد رضایت اعضاى تیم نیز 
موفق بوده اید. اعضاى تیم شــما با اطالع 
دقیق از وضعیت مجموعه احساس خواهند 
کرد که براى آنان ارزش قائل هســتید، 
بنابراین تالش خود را براى رســیدن به 

اهداف شرکت دو چندان خواهند کرد.

    نسبت 3 به 1 را یاد گرفته و حتمًا 
آن را به کار بگیرید

تا جاى ممکن در ارائه بازخورد از نســبت 
طالیى 3 به 1 استفاده کنید. یعنى نکات 
مثبت را 3 برابر بیش از نکات منفى ببینید 
و بیش تر به آن ها اشــاره کنید. استفاده 
از نســبت 3 به 1 در ارائه بازخورد یکى از 

راه هایى است که عالوه بر بهبود مدیریت 
شما، با افزایش روحیه در کارمندان باعث 

مى شود عملکرد آن ها نیز بهبود یابد.

    بیش تر مطالعه کنید
اگر یادگیرى و مطالعه را در دســتور کار 
خود قرار نداده ایــد، بدانید که با توجه به 
ســرعت تغییر علــم، در واقــع در حال 
عقب گرد هستید. از مجالت صنعت خود، 
تا گاهنامه هاى دوره اى مربوط به کسب و 
کار و کتب پرفروش گرفته تا هر چیزى که 
به به روز ماندن شما کمک مى کند را باید به 
صورت مداوم مطالعه کنید. هیچ بهانه اى 

براى نداشتن مطالعه وجود ندارد.
خود را به هیچ ژانر و صنعت خاصى محدود 
نکنید. هر موضوع و ژانــرى که مى تواند 
به شــما کمک کند تا در معرض ایده ها و 
رویکردهاى جدید قرار بگیرید مناســب 
خواهد بود. یافته هــا و ایده هایى را که به 
تازگى آموخته اید را با تیم خود به اشتراك 
بگذارید. مطالعه، عالوه بر کمک به مدیریت 
بهتر به یادگیرى و پیشرفت شما نیز کمک 

شایانى خواهد کرد.

    تیم خود را به مطالعه بیشــتر 
ترغیب کنید

جهت ترغیب به مطالعه و ایجاد بحث بین 
کارمندان، یک گروه ایجاد کنید. در ابتدا 
به اعضاى تیم موضــوع و عناوین مطالعه  
پیشنهاد دهید و ســپس اجازه دهید تا 
موضوعات و عناوین بعدى را خودشــان 
انتخاب کنند. حتماً زمانى را براى مالقات 
و صحبت درباره موضوعات مورد مطالعه 

اختصاص دهید.

   دیدگاه خود را نسبت به تربیت و 
آموزش کارمندان به روز کنید

براى آنکه به مدیر بهترى تبدیل شوید باید 
رویکرد خود را نســبت به آموزش عوض 
کنید. باید این طور فکر کنید: «وقتى اوضاع 
خوب پیش نمى رود، تقصیر مربى است و 
وقتى اوضاع خوب پیش مى رود، همت و 

تالش تیم است.»
باید گفت مدیریت کارى بســیار دشوار 
است و مدیران براى گرفتن نتایج مناسب 
و همچنین پیشرفت مداوم، همیشه تحت 

فشار هستند. 

10 راهکار براى بهبود؛

چگونه مدیر بهترى شویم؟

اعضاى تیم شما با 
اطالع دقیق از وضعیت 

مجموعه احساس 
خواهند کرد که براى 

آنان ارزش قائل 
هستید، بنابراین تالش 

خود را براى رسیدن 
به اهداف شرکت دو 
چندان خواهند کرد

به ندرت پیش مى آید که مدیران یا مســئوالن اجرایى کامًال 
از عملکرد تیم خود رضایت داشته باشند و اغلب اوقات این 
نارضایتى در بیش ترین سطح خود به وقوع مى پیوندد. اما بحثى 
که وجود دارد این است که براى تغییر شرایط باید چه کارهایى 
انجام داد. تحقیقات اخیر نشــان داده بزرگ ترین عاملى که 

مى تواند عملکرد تیم را بهبود ببخشد، مدیریت بهتر است.
در این مقاله قصد داریم 10 راهکار براى تبدیل شدن به یک مدیر 
بهتر و در نهایت، بهبود عملکرد تیم ارائه کنیم. با استفاده از این 
راهکارها خواهید توانست رشد و بهبود عملکرد تیم خود را به 

وضوح مشاهده کنید و به یک مدیر بهتر تبدیل شوید.

08
اولین روزنامه اقتصادى دو زبانه استان اصفهان

استارت آپ LifeShip مى خواهد DNA شما را به ماه بفرستد
 یک استارت آپ فعال در زمینه بیوتکنولوژى مى خواهد در اقدامى دیوانه وار یک هرم روى ماه ساخته و دى 

ان اى انسانها و اطالعات ژنتیکى گیاهان و موجودات زمین را در آن ذخیره کند.
 «Ben Haldeman» توسط مهندس و کارآفرینى به نام (LifeShip) «استارت آپ «الیف شیپ
با سابقه تحصیلى درخشان بنیانگذارى شده. او روى چندین پروژه مختلف از جمله توسعه تجهیزات براى 

پیدا کردن آمینو اسیدها در مریخ و همچنین ساخت تلسکوپ براى رصد سیارات و سیستم هاى ستاره اى 
فعالیت کرده است.

«Haldeman» ایده ارسال اطالعات ژنتیکى موجودات زمین به ماه را به دلیل نگرانى از سرنوشت زمین در
 دهه هاى آینده اعالم کرده و مى گوید: «قصد داریم با ارسال اطالعات ژنتیکى موجودات زمین به ماه، نجات دهنده نسل هاى 

آینده باشیم و هدیه اى به نوادگان خود بدهیم. اگر بتوانیم آرشیو اطالعات ژنتیکى را به ماوراى منظومه شمسى بفرستیم، موجودات فرازمینى را 
هم بى نصیب نگذاشته ایم.» او دلیل انتخاب هرم را شناخته شده بودن آن در تقریباً تمام فرهنگ ها عنوان کرده و مى گوید: «هرم نماد شناخته 
شده اى روى زمین است و تقریباً در همه فرهنگ ها به چشم مى خورد. فکر مى کنم اگر یک هرم کوچک روى ماه ساخته و داده هاى ژنتیکى 

ساکنین کره زمین را در آن قرار دهیم، اداى دینى به زمین و بشریت کرده ایم. این نماد براى بشر بسیار ویژه خواهد بود.»

اگر یادگیرى و مطالعه 
را در دستور کار خود 
قرار نداده اید، بدانید 
که با توجه به سرعت 

تغییر علم، در واقع 
در حال عقب گرد 

هستید. 
،،

ایران تلنت
یــادداشـت
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آغاز ثبت نام 
پاویون شرکت هاى 

ICT ایرانى در 
جیتکس 2019

بخــش عمــده اى از هزینه 
حضــور  و  غرفــه  هــاى 
قالــب  در  نمایشــگاه  در 
حمایــت هــاى معاونــت، 
صندوق و ســازمان توســعه 

تجارت تامین مى شود.
نمایشــگاه فناورى اطالعات 
جیتکــس  ارتباطــات  و 
پیرامــون موضوعــات روز 
دنیــاى فنــاورى اطالعات و 
آخرین دستاوردهاى فناورى 
پــروژه هــاى شــبکه اى و 
حفاظتى، حــوزه هاى بالك 
چین، فناورى نسل پنجم (5)، 
رباتیک، اینترنت اشیاء، شهر 
هوشــمند، هوش مصنوعى، 
خانه و محل کار هوشــمند، 
سخت افزار، نرم افزار، نرم افزار 
تلفن همراه، بازى هاى رایانه 
اى، لپ تاپ و تبلت، گوشــى 
تلفــن همراه و حمــل و نقل 
آینده در ســطح جهانى مى 

باشد.
سى و نهمین دوره نمایشگاه 
فناورى اطالعــات جیتکس 
از تاریــخ 14 تــا 18 مهرماه 
در مرکــز تجــارت جهانى 
دبى بــه عنــوان بزرگترین 
رویــداد فنــاورى منطقــه 
درحالى برگزار مى شــود که 
میزبان بیــش از 4800 غرفه 
دار بــا بیــش از 100,000 
بازدیدکننده از 140 کشــور

 مى باشد. 
در روزهــاى اخیر بــه دلیل 
عــدم تخصیــص بودجه از 
سوى مســئوالن و نهادهاى 
مرتبــط، خبر احتمــال لغو 
حضور شرکت هاى ایرانى در 
قالب پاویون رسمى جمهورى 
اســالمى ایران منتشر شد؛ 
اما بنابر پیگیرى ها، از امروز 
ثبت نام پاویون شرکت هاى 
ICT ایرانــى در جیتکــس 
2019 آغــاز شــد و بخش 
عمده اى از هزینه هاى غرفه 
و حضور در نمایشگاه در قالب 
حمایــت هــاى معاونــت، 
صندوق و ســازمان توســعه 

تجارت تامین مى شود.
شایان ذکر اســت به منظور 
آشنایى بیشــتر با نمایشگاه 
جیتکس و کسب اطالعات در 
خصوص نحوه حضور در هیات 
تجارى مى توانید به وبسایت 
رسمى فارســى نمایشگاه به 
این آدرس مراجعــه کرده و 
یــا از طریــق شــماره تلفن 
02188175827 در ارتباط 

باشید.
در پایان الزم اســت به اطالع 
برســاند که با مجوز صادره از 
سوى سازمان توسعه تجارت 
ایران، به اعضــاى این هیات 
تجارى- بازاریابى در صورت 
احراز شرایط یارانه پرداخت 

خواهد شد.

اکوموتیو
گــزارش
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دکتر حامد بهشتى کارآفرین برگزیده آلمان، بنیان گذار 
Lightو مدیر عامل شرکت Lightو مدیر عامل شرکت BorealLight است که به عنوان 
استارت آپ برتر اروپا در صنعت غذایى انتخاب شده است. این مجموعه موفق 

و محیط زیست با عنوان 
سپرى شد. مدرکى هم در زمینه مدیریت انرژى هاى تجدیدپذیر در کشورهاى در 

حال توسعه از دانشگاه درسدن اخذ کردم. در این دوران و در سال 
ایده کار روى آب شیرین کن خورشیدى به ذهنم رسید. 

  استارت آپ خود را از چه زمانى آغاز کردید و کار شما چگونه پیش رفت؟
کار از زمانى که در حال تحصیل در مقطع دکترى بودم، آغاز شد و در آن زمان نیز با 
فضاى استارت آپى آشنا نبودم ولى بعدتر که همراه شریکم با آن آشنا شدیم فرمت 
کار را به شکل استارت آپ تعریف کردیم. بعد از اتمام دوره دکترا به طور تمام وقت 
روى این موضوع کار کردم. اکوسیستم برلین در زمینه  استارت آپ هاى نرم افزارى 
بسیار قوى عمل مى کند، به طورى که بسیارى از نرم افزارها از برلین بیرون مى آیند؛ اما 
از طرف دیگر عالقه زیادى به رشد زمینه هاى سخت افزار نیز داشتند و به همین دلیل 

حمایت هایى مانند فضاى کار البراتوار شکل با هزینه ى کمتر در اختیار ما قرار دادند.
ما سیستم را از ابتدا براى شرایط آب و هوایى شرق آفریقا طراحى کردیم. چرا که مى دانستیم 
اروپا نیاز چندانى به چنین دســتگاهى ندارد. مترصد این فرصت هم بودیم که در یکى از 
کشورهاى این منطقه طرح را به شکل پایلوت اجرا کنیم. در همین حین یک کنفرانس توسط 

دکتر حامد بهشتى کارآفرین برگزیده آلمان، بنیان گذار دکتر حامد بهشتى کارآفرین برگزیده آلمان، بنیان گذار 

حال توسعه از دانشگاه درسدن اخذ کردم. در این دوران و در سال 
ایده کار روى آب شیرین کن خورشیدى به ذهنم رسید. 

کار از زمانى که در حال تحصیل در مقطع دکترى بودم، آغاز شد و در آن زمان نیز با 
فضاى استارت آپى آشنا نبودم ولى بعدتر که همراه شریکم با آن آشنا شدیم فرمت 
کار را به شکل استارت آپ تعریف کردیم. بعد از اتمام دوره دکترا به طور تمام وقت 
روى این موضوع کار کردم. اکوسیستم برلین در زمینه  استارت آپ هاى نرم افزارى 
بسیار قوى عمل مى کند، به طورى که بسیارى از نرم افزارها از برلین بیرون مى آیند؛ اما 
از طرف دیگر عالقه زیادى به رشد زمینه هاى سخت افزار نیز داشتند و به همین دلیل 

حمایت هایى مانند فضاى کار البراتوار شکل با هزینه ى کمتر در اختیار ما قرار دادند.
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