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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

در گفت و گو با کارشناسان مطرح شد  :   

 ایجاد مشکالت زیست محیطی پیامد تخریب مادی ها در اصفهان

تحقق روز جهانی سالمتی 
در عمل ؟

بهداشت جهانی 
برای همه در همه جا!

حضرت علی )ع( فرمــوده اند: 
»ســامتی تاجی اســت بر  سر 
افراد ســالم که تنها اشــخاص 
بیمار قادر به دیدن آن هستند«. 
7آوریل یا 18 فروردین روز جهانی 
سامتی است. هرچند هر روز باید 
روز ســامتی و اهمیت دادن به 
این مقوله مهم باشد اما یک روز 
به صورت نمادیــن برای آگاهی 
بیشتر مردم در این راستا به نام روز 
سامتی نام گذاری شده است.

سامتی چیزی نیست که بتوان 
به آن اهمیت نداد. هر فردی اگر 
بخواهد زندگی باکیفیتی داشته 
باشد ناگزیر باید به سامت فردی 
و حتی اجتماعی توجه داشــته 
باشد. این موضوع آنقدر با اهمیت 
است که سازمان بهداشت جهانی 
هر ســال یک هفته را به عنوان 
هفته ســامت در نظر گرفته و 
شعاری هم برای آن برمی گزیند. 
از جمله ویژگی ها فردی و غریزی 
انســان ها میل به تعالی در همه 
 امور اســت و این تعالی محقق 

نمی شود مگر با تنی سالم . ...

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اصفهان: 

افزایش 14 درصدی شمار 
مسافران نوروزی اصفهان

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اصفهان گفت: مسافران نوروزی این 
استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 14 
درصد بیشتر شدند که یکی از دالیل اصلی آن 
بازگشایی زاینده رود بود.فریدون الهیاری افزود: 
2 میلیون و 871 هزار و 921 مسافر در ایام عید 
امسال در اســتان اقامت کردند که 50 درصد 
این آمار مربوط به کانشهر اصفهان و نیمی از 
آن مربوط به سایر شهرستان هاست.وی ادامه 
داد: 6 میلیون و 956 هزار و 245 گردشگر در 
این روزها از آثار تاریخی، گردشگری و فرهنگی 
منطقه بازدید کردند که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 16 درصد رشد داشت.

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

   عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان : با حذف مادی ها و زمین های کشاورزی که از آب آن استفاده می کردند، از آن منبع بی بهره شدند زیرا این آب در زمین فرو می رفت و چاه های آب هم از آن استفاده می کردند. 

وضعیت پرداخت حقوق کارکنان و 
بازنشسته ها در سال جاری

با وجود چانه زنی های بسیاری که بین دولت و مجلس در رابطه با پرداخت حقوق 
کارکنان و بازنشسته ها در سال جاری وجود داشت در نهایت دولت ملزم به افزایش 
400 هزار تومانی به طور یکسان بین تمامی حقوق بگیران به اضافه افزایش 10 

درصدی آن است. این در حالی اســت که دولت با این روند موافقتی 
نداشت و اعام کرده بود که اگر قرار بر افزایش 400 هزار تومانی باشد 
توان مالی افزایش بیش از پنج درصد را نخواهد داشت.  گرچه دولت 
در الیحه بودجه 1۳98 افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان به طور 

یکسان مطرح کرده بود، اما در صحن علنی مجلس و در جریان ...
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بازار طال و سکه  و دالر 98/1/17

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4547,0004,527,000قدیم

سکه طرح 
4,712,0004,656,000جدید

2,549,0002,550,000نیم سکه

1,650,0001,649,000ربع سکه

880000879000سکه گرمی

1291,551291,89اونس طال

یک گرم طالی 
18431000428300 عیار

یک گرم طالی 
24574700571000 عیار

دالر در بازار 
1356013500تهران



بهداشت جهانی برای 
همه در همه جا!

ادامه از صفحه یک:
... ســامتی درواقــع زیربنای 
و  اقتصــادی  فعالیت هــای 
پیشرفت های اجتماعی یک ملت 
اســت و ســامت جامعه در گرو 
رعایت اصول بهداشتی می باشد 
و یک جامعه ســالم و تندرست 
اســت که می تواند از منافع خود 
دفاع و حقوق خود را کسب کند. و 
بر عکس جامعه بیمار نه تنها توان 
پیشــرفت ندارد بلکه ساالنه باید 
مبالغ هنگفتــی را در جهت رفع 
بیماری بدهــد و این ضرر بزرگی 

برای یک ملت محسوب می شود.
البته چند ســالی است علمی به 
نام علم اقتصاد سامت به کمک 
سامتی بشریت شــتافته است.  
افزایش بســیار شــدید هزینه 
 های درمانی در تمــام دنیا، اکثر

 دولت ها و سازمان های ذیربط را 
وادار نموده است تا در مورد این امر 
به تفکر بپردازند و این خدمات را 
از دیدگاه اقتصــادی مورد تجزیه 
وتحلیل قرار دهند. از این رو، زمینه 
خاصی به نام»اقتصاد ســامت« 
پدیدار شده اســت .که البته ااین 
رشــته در ایران بســیار مورد کم 
لطفی قرار گرفته و سیاست گذاران 
ما با تصویب و تغییر روزانه قوانین 
در همه حوزه ها من جمله سامت، 
اقتصاد سامت را که نیازمند ثبات 
در قوانین برا تصمیم گیری های 
بهتر است دچار تشــویش کرده 
اند. در  حالی کــه در دنیا  اقتصاد 
سامت با تکیه بر شیوهای علمی 
تخصصی منابع، ارتقاء بهره وری، 
 برقراری عدالت و ارزیابی اقتصادی 
می تواند کمک شایانی به مدیران و 
سیاست گذاران بخش سامت در 
دستیابی به اهداف متعالی تامین 
سامت مردم جامعه انجام دهد.  
معموالً در شرایط حاد که سامتی 
 انسان در خطر است مردم حاضر 
می شــوند که هر مبلغی را برای 
دریا فت مراقبت های پزشــکی 
 مــی پردازنــد . امــا آنهــا اکثراً 
نمی خواهنــد درگیــر تصمیم 
گیــری دشــوار مبادله پــول با 
 ســامتی شــوند . زیــرا برخی 
نمی دانند اگر برای پیشــگیری 
برخــی بیمــاری هــا  در طول 
 عمــر خــود و بــه مــرور زمان

 هزینه هایی را پرداخت کنند دیگر 
الزم نیســت در مواقع اظطراری 
چندین برابــر این هزینــه هارا 
بپردازند به امید اینکه شاید اندکی 
از سامتیشان را به دست آورند. 
امسال شعار روز جهانی سامت 
»پوشش بهداشت جهانی ، همه 
کس ، همه جا« است که البته این 
تنها یک شعار از سوی سیاسیون 
جهانی است و رعایت نمی شود. 
زیرا کشورهای فقیر و کشورهای 
جنگ زده و یا در تحریم از تمامی 
خدمــات بهداشــتی موجود در 
 جهــان نمــی توانند اســتفاده

 کنند. 
یکی از این کشــورها، ایران است 
که علی رغم گفتــه های تحریم 
کننــدگان به دلیــل اینکه توان 
مبادله مالی با جهان را نداریم عما 
نمی توانیم تجهیزات پزشکی و دارو 
تهیه کنیم مگر از کشورهایی که 
حاضر هستند در قبال فروش این 
کاالها ، کاالیی به جز دالر و یورو از 

ما قبول کنند. 
علم اقتصاد نیز ثابت کرده با اعتدال 
در زندگی به همــه چیز خواهیم 

رسید حتی سامتی. 
پس امســال را با اعتدال شــروع 
 کنیم به امید رســیدن به تمامی

 خواســته هایمــان مــن جمله 
سامتی.

اقتصاد استان
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
ذوب آهن اصفهان یکی از سه رکورد تولید ساالنه خود را در سال ۱۳۹۷ ثبت کرد

سال ۹۷ برای ذوب آهن اصفهان با وجود مشکات بحران آب، اعتصاب کامیون داران، مشکات تامین مواد 
اولیه و ... یک سال موفقیت آمیز بود. دراین سال یکی از سه رکورد تولید سالیانه تاریخ ذوب آهن اصفهان با 
تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتن با دو کوره بلند به ثبت رسید. رکورد های قبلی مربوط به سال ۱۳۸۹ با سه 

کوره بلند و سال ۱۳۹۳ با دوکوره بلند است. منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ضمن بیان مطلب 
فوق، در خصوص عملکرد این شرکت در سال گذشته و برنامه های سال جاری، گفت: یکی از مشکات مزمن ذوب 

آهن تامین پایدار مواد اولیه به خصوص سنگ آهن است که در سال گذشته اقداماتی برای حل آن انجام شده و در حال 
پیگیری است.وی افزود: میزان صادرات ذوب آهن در سال گذشته با توجه به مشکات از جمله تحریم ها، کاهش مختصری 

نسبت به سال ۱۳۹۶ داشته، اما در آمد ارزی ذوب آهن از محل صادرات افزایش یافته است.یزدی زاده، یکی از اتفاقات خوب سال ۹۷ برای ذوب 
آهن اصفهان را، تولید محصوالت جدید و استراتژیک از جمله ریل دانست و گفت: در سال گذشته ریل U ۳۳ تولید وتحویل راه آهن شد و ریل 
UIC ۶۰ نیز تحویل بخش خصوصی گردید و قرارداد فروش آن با وزارت راه نیز در انتهای سال گذشته منعقد شد. همچنین ریل S ۴۹ هم در ذوب 

آهن طراحی و تولید شد که در متروی اصفهان استفاده خواهد شد و تقاضا هایی از سایر مترو های کشور نیز داریم.

شهردار اصفهان خبر داد؛
اقامت بیش از یک میلیون گردشگر نوروزی در اصفهان

شهردار اصفهان گفت: در ایام نوروز یک میلیون و ۲۵۸ هزار گردشگر نوروزی در اصفهان 
اقامت داشــتند که این آمار ۵ درصد رشــد نسبت به مدت مشابه ســال گذشته را نشان 
می دهد. قدرت اله نوروزی، ضمن قدردانی از شهروندان اصفهانی برای مهمان نوازی مثال 

زدنی خود در ایام نوروز که سبب رضایت گردشگران شده بود، اظهار کرد: در ایام تعطیات 
یک میلیون و ۲۵۸ هزار مسافر در شــهر اصفهان اقامت پیدا کردند. پیش بینی ما یک میلیون 

و ۸۰۰ هزار مســافر بود که به دلیل شــرایط جوی و وضعیت فوق العاده ای که در کشور رخ داد، 
بسیاری از سفرها انجام نشد.وی ادامه داد: آمارها نشــان می دهد سفرهای نوروزی به اصفهان رشد پنج درصدی 
نسبت به سال گذشته داشته است. طبق نظرســنجی از مسافران اصفهان ۹۳ درصد گردشــگران از زیباسازی 

فضای شهری اصفهان اعام رضایت کرده بودند که از زحمات خدمات شــهری و زیباسازی در این زمینه تشکر می کنم.
 شهردار اصفهان تصریح کرد: فعال بودن مترو در ایام تعطیل به کمک شهروندان و مسافران آمد و میزان رضایت مندی را

 افزایش داد.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

یک کارشناس اقتصادی:

بانک ها نقش تعیین کننده ای در رونق تولید کشور دارند

 
یک کارشــناس اقتصادی گفت: نقش بانک ها در 
اقتصادهای بانک محوری همچون نظام مالی ایران غیر قابل انکار است 

و در صورتی که این نهادهای مالی عظیم توسعه اقتصادی کشور را 
در الویت قرار دهند، تولید و دیگر ارکان اقتصادی داخلی رونق پیدا 
می کند و در حقیقت بانک ها عامل اصلی رونق تولید در کشور هستند.

احمد نصیری اظهــار کرد: علم اقتصاد از ابعاد مختلفی، توســعه مالی و نقش 
بانک ها در این توســعه را مورد موشــکافی قرار داده و در این راستا، آنچه در 
خصوص نظام های مالــی بانک محور اهمیت پیدا می کند، توزیع تســهیات 

اعطایی بین بخش های اقتصادی از سوی بانک های تخصصی است.
وی با اشاره به نقش اعطای تسهیات توسط بانک ها در نظام تولید هر کشور، 
افزود: در بازارهــای غیررقابتی اطاعات صحیحــی از فعالیت های اقتصادی 
 به ویژه در نظام تولید وجود ندارد و توزیع تســهیات تنهــا به گونه ای صورت 
می گیرد که ســود و منفعت حداکثری شــامل حال بانک ها و ارائه کنندگان 
تسهیات شود، این نوع تسهیات نیز از رونق تولید در کشور جلوگیری می کند 
زیرا تولید کننده پس از دریافت تســهیات هدفی به غیر از پرداخت آنها در مدت 

معین ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور خاطر نشان کرد: ارائه تسهیات توسط بانک ها برای 
تولید کنندگان در کشور به گونه ای صورت می گیرد که تنها منافع مالی بانک مدنظر 
است و منافع اجتماعی آسیب می بیند، تبعات منفی این نوع از ارائه تسهیات نیز نه 

تنها شامل تولید کننده و خط تولید، بلکه شامل همه افراد جامعه می شود.
نصیری افزود: نتایج تحقیقات یکی از دانشگاه های معروف انگلستان در این زمینه 
نشان می دهد؛ ارائه تســهیات با در نظر گرفتن منافع اجتماعی از سوی بانک ها 
برای تولید کنندگان در درازمدت منجر به منفعت اقتصادی- اجتماعی قابل توجه و 
معناداری شده است که نشان دهنده نقش تعیین کننده بانک ها در نظام اقتصادی 

هر کشور است.
وی اضافه کرد: به بیان دیگر، افزایش تسهیات بانکی نسبت به GDP )تولید ناخالص 
داخلی( اثر کاما مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما هرچه گرایش این تسهیات به 
سمت تقویت تولید باشد، رشد اقتصادی مثبت شــده و تولید در کشور رونق پیدا 

می کند.
ایمنا

خـــبــــر

ناصر حاجیان به نقل 
از شاردن جهانگرد 

فرانسوی یادآور شد: 
وقتی از باال به شهر 

اصفهان نگاه می کنیم 
مثل یک جنگل است که 

فقط چند مناره در آن 
پیداست و این گفته یعنی 
اینکه اصفهان با کمترین 
ساختمان سازی و بیشتر 

فضای سبز بوده است. 

در گفت و گو با کارشناسان مطرح شد  :   

 ایجاد مشکالت زیست محیطی پیامد تخریب مادی ها در اصفهان

 مادی ها به همراه جوی های منشعب از آنها مانند شبکه ای در 
سطح شهر گسترده شده و آب باران و برف را در مسیر مناسب 
هدایت می کردند و درنتیجه آبگرفتگی در معابر و گذرگاه های 

محالت بوجود نمی آمد. 
کارشناسان طول این مادی ها را با سرشاخه های آن هزار کیلومتر 
در گسترده جغرافیایی شهر اصفهان اعالم کردند که آیا امروز 

خبری از این مجاری طبیعی آب وجود دارد؟ 

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    مادی ها نقش و تاثیر مهمی از جمله در تقسیم و انتقال آب، جلوگیری از فرو نشست زمین داشتند که به اعتقاد کارشناسان، تخریب آنها چالش های فراوانی را از جمله 
چالش های زیست محیطی برای کالنشهر اصفهان ایجاد کرده است.

در سال ۹۸ برگزار می شود؛

۵۱ رویداد نمایشگاهی با تمرکز بر 
رونق تولید در اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان از پیش بینی برگزاری ۵۱ عنوان نمایشگاهی 
طی ســال ۹۸ در این اســتان خبر داد و گفت: در 
برنامه ریزی این نمایشگاه ها به توسعه تولیدات داخلی 

توجه ویژه ای شده است.

 علی یارمحمدیان اظهار کرد: حضور در نمایشــگاه ها، جنبه 
مهمی از پیش برد فروش را در بر می گیــرد و این فرصت را 
فراهم می آورد که ضمن به معرض نمایش گذاشتن تولیدات 
و خدمات، مشتریان بالقوه نیز شناسایی شوند؛ با این اتفاق، 
افزایش فروش، افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت و به 

رونق کسب و کار خواهد انجامید.
وی با تاکید بر نقش تاثیرگذار نمایشــگاه بر توسعه کسب و 
کار و اقتصاد، تصریح کرد: هیچ یک از وسایل ارتباط جمعی 
مانند نمایشگاه دارای کارکرد چند بعدی نیست؛ در نمایشگاه 
می توان عاوه بر جذب مشتریان جدید و بهبود مناسبات با 
مشتریان فعلی، از تغییرات در ترکیب و رفتار آنها اطاع پیدا 
کرد و ضمن تماس مستقیم با خریداران، اطاعات مورد نیاز 
در زمینه هایی چون کیفیــت کاال، روش یا طریقه کار با آن، 

خدمات پس از فروش و... را در اختیار آنها گذاشت.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه رســالت نمایشگاه، بســیار واالتر از ایجاد 
دسترسی برای مصرف کننده نهایی است، ادامه داد: رسالت 
اصلی نمایشــگاه، تقویت و بهبود سیســتم توزیع، تسهیل 
ارتباطات تجاری و رونق مبادالت است؛ خدمتی که نمایشگاه 
به سیستم توزیع می کند، بسیار فراتر از آن است که به عنوان 

یک مرکز خرید و فروش تلقی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان در سال جدید 
توجه ویژه ای به بخش خصوصی دارد، گفت: برگزاری تعداد 
بسیار زیادی از نمایشگاه های امسال اصفهان به شرکت های 
خصوصی برگزار کننده نمایشــگاه واگذار شــده تا شــاهد 
برگزاری نمایشــگاه های با کیفیت، بهتر و مخاطب پسندتر 
باشیم؛ به این صورت، بخش خصوصی را برای کمک به توسعه 
و رونق فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی به کار گرفته ایم 

تا شاهد ایجاد رونق در کسب و کار باشیم.
یارمحمدیان سال ۱۳۹۸ را یک سال سخت اقتصادی عنوان و 
بیان کرد: در شرایطی که بسیاری از کارشناسان، سال جدید 
را یک سال حساس و مهم از نظر اقتصادی دانسته اند، اعتقاد 
راســخ داریم که می توان با اســتفاده از فرصت های صنعت 
نمایشگاهی، شرایط بسیار مطلوبی برای توسعه و رونق کسب 
و کارها فراهم آورد؛ بنابراین با تمام تــوان، تاش می کنیم 

شرایط الزم برای فعاالن اقتصادی را فراهم آوریم.

گـــزارش

این مجــاری انتقال آب 
همچون شــریانی منظم 
و گســترده جریان آب را 
 در سطح شــهر مدیریت 
می کرد و موجب شــکل 
گیــری فضاهای ســبز 
زیبایی و رشــد درختانی 
انبوه شــده که این عرصه هم اکنون نیز 
به منزله باغ های کوچکی در جای جای 

شهر اصفهان مشاهده می شود. 
مادی های نه تنها در توزیع بلکه در جمع 
آوری روان آبها و سیابها و بهره گیری از 

نزوالت نیز کارکردی موثر داشتند. 
با گسترش شهر، شهرنشــینی، ازدیاد 
جمعیــت، افزایش جمعیــت مهاجر و 
ساخت و سازهای بی رویه در کنار نابودی 
بخش زیــادی از اراضــی زراعی داخل 
 شهر که در گذشته از مادی ها مشروب

 می شدند، بخشی از مادی ها و شعبات 
فرعی آنها نیز از بین رفته است. 

تخریب ســردهنه مادی ها، مســدود 
شــدن انتها و یا قســمتی از مسیر نهر، 
تأثیر فاضاب ها ، ساخت و سازهای بی 
رویه ، تبدیل مسیر نهر به جاده و دیواره 
سازی غیر اصولی از جمله عوامل نابودی 
مادیهای اصفهان در چند ساله اخیر است 
. برخی از مسیر این مادیها یا نهر به پارک 

و فضای سبز تبدیل شده است. 
    تخریب مادی ها در فرونشست 

زمین اثرگذاشت 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان 
گفت: مادی ها نقش کلیدی در زیست بوم 
از گذشته تاکنون داشته اند که تخریب آن 
ها مشکاتی در نشست زمین و دفع آبهای 

سطحی ایجاد کرده است. 
ناصر حاجیان به نقل از شاردن جهانگرد 
فرانسوی یادآور شد: وقتی از باال به شهر 
اصفهان نگاه می کنیم مثل یک جنگل 
است که فقط چند مناره در آن پیداست و 
این گفته یعنی اینکه اصفهان با کمترین 
ساختمان سازی و بیشــتر فضای سبز 

بوده است. 
وی ادامه داد: این گفته شاردن حکایت 
از آن دارد که این درخت های بلند قامت 
و جنگل، رود خانه و مادی وجود داشته 
است که با گذر زمان این سبزی ها و مادی 

ها از بین رفته است. 

    آیا هزار کیلومتر مادی اصفهان 
قدیم امروز وجود دارد؟ 

این استاد دانشگاه با اشاره به هزار کیلومتر 
مادی در این شهر،خاطرنشان کرد: این 
مادی ها از زمان 'ماد ها' با توجه به اینکه 
کانال های فرسایش داشته، ایجاد شده 

است. 
وی طراحــی مادی هــا را در انتقال آب 
کارآمد و مهم اعام کرد و گفت: آب در 
قالب این مادی ها به دشت های اصفهان 
انتقال داده می شد که سرعت جریان آب 
در پیچ و خم ها برای جلوگیری از تخریب 

تحت کنترل بود. 
وی ادامــه داد: با وجود ایــن مادی ها و 
انتقال آب کمبود آب وجود نداشــت و 
همواره آب رودخانه در این مسیرها هم 

انتقال داده می شد. 
حاجیان با اشاره به اینکه  مادی ها نقش 
کلیدی در شهر داشتند، خاطرنشان کرد: 
جلوگیری از نشست ها و تامین آب مادی 
ها نقش موثری داشته اند و باید این بخش 

شهر احیا شود. 
     حذف مادی ها باعث خشک شدن 

چاه ها شد 
وی حذف مادی هــا را عاملی در کم آب 
شدن چاه های آب اعام کرد و گفت: با 
حذف مادی ها و زمین های کشاورزی که 
از آب آن استفاده می کردند، از آن منبع 
بی بهره شدند زیرا این آب در زمین فرو 
می رفت و چاه های آب هم از آن استفاده 

می کردند. 
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اصفهان 
ادامــه داد: مادی ها به طــور دائمی آب 
داشتند و این آب موجود باعث استفاده 
منابع زیر زمینی می شد که البته نفوذ آب 
در زمین اتاف منابع نیست بلکه سرمایه 
گذاری در زیر ساخت های آبی است و این 
موضوع به تامین آب چاه ها کمک کرده و 

مانع از نابودی کشاورزی می شود. 

وی اضافه کرد: اگر آب در مادی ها جریان 
داشت، چاه های آب کاهش نمی یافت و 
با کمترین میزان آب امکان حفظ مزارع و 

باغ ها وجود داشت. 
این اســتاد دانشــگاه الیروبی مادی ها 
را مهم دانســت و گفت : منابعی که در 
مسیر مادی مانده است را برای کود دهی 

درختان اطراف مادی موثر بود. 
     مادی ها با ایجاد تغییر ســاختار 

شهر از بین رفته اند 
اصفهان شــناس و پژوهشــگر گفت: 
مادی ها تنها برای کشــاورزی نبوده و 
کارکردهای زیادی برای شهر داشته اند 
که از ۵۰ سال پیش این مجاری انتقال آب 
از بین رفت و با تغییراتی در شهرسازی 

ایجاد شده این مادی ها از بین رفته اند. 
حشــمت اهلل انتخابی ادامه داد: اراضی 
کشــاورزی در گذشــته بیش از حال 
حاضر بود و منازل مسکونی هم باغ خانه 
 بودند و آپارتمانی نبودند که برخی از آن

 خانه ها مثل باغ خلیفه که االن هم وجود 
دارد ساخته شده و این چنین ساختمان 
هایی آب مادی ها را و یا درختان اطراف 
آن ها از مادی ها آب مورد نیاز را تامین 

می کردند. 
وی با بیان اینکه مادی ها زیر مجموعه و 
شاخه هایی داشتند، خاطرنشان کرد: هر 
مادی مثل یک درخت شاخه های زیادی 
مثل جوی داشت که برخی از آن هم وجود 
دارد و درختان تنومند و ۵۰ ساله اصفهان 

از آن ها آب می گرفتند. 
وی اضافه کرد: مســاجد در گذشته از 
آب جاری اســتفاده می کردند و مردم 
برای وضو گرفتن از آب رود در حال عبور 
استفاده می کردند و ۵۰ یخچال هم عاوه 
بر آب برف ها از آب مادی ها اســتفاده 

می کردند. 
این استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه آب و 
محیط زیست به دیگر کارکردهای مادی 

ها اشاره کرد و گفت: حمام های قدیمی، 
غسالخانه ها، روســتاهای کهن و مردم 
بیشترین استفاده به جز مصرف خوراکی 
 آب مورد نیاز جاری خــود را از مادی ها 
می گرفتند و با توسعه شهرسازی کارکرد 

آن ها کاهش یافت. 
وی یادآورشــد: با نگاهی به عکس های 
هوایی دهه ۴۰ مشاهده می شود که باغ و 
فضای سبز بیشترین نسبت به ساختمان 
ها در اصفهان وجود داشته که با توسعه 
ساختمان سازی این بافت های سبز از 
بین رفته و فرونشست پیامد این تغییر 

بوده است. 
     در 3۵ سال گذشته حریم مادی ها 

ساخت و ساز شد 
انتخابی با اشاره به اینکه فرونشست هایی 
در مناطق اصفهان مثل کوشک، شمال 
شرق اصفهان، اطراف پل چمران وجود 
دارد، تصریح کرد: تخریــب مادی ها و 
برداشت زیاد از حد از چاه های آب موجب 

چنین اتفاقی در شهرها شده است. 
وی بیان کرد : مادی هــا روان آب های 
شهر جمع آوری می کردند و این خدمات 
 را مدیریت شهری و جلوگیری سیاب ها

 داشــتند و به همین خاطر مادی ها به 
زاینده رود منتهی می شدند. 

وی یادآورشد: با توجه به اهمیت مادی 
ها، مردم در گذشته محافظ آن ها بوده 
و حریم این مجاری انتقال آب را رعایت 
می کردند و در حریم آن ها ساخت و ساز 

نمی کردند. 
این پژوهشگر آب با اشــاره به ساخت و 
ســازها و تصرف هایی که در اطراف این 
مادی ها انجام شده است، گفت: در ۳۵ 
سال گذشــته با واگذاری این حریم ها 
به مالکیت عمومی ســاخت و سازهای 
زیادی در حریم مادی ها انجام شده که 
اگر مالکیت شخصی داشت چنین اتفاقی 

نمی افتاد. 

بازارمیوه و تره بار  ۹8/۱/۱۷ ساعت ۱5:00  )منبع : ایمنا(

قیمت عادی درجه۱نوع میوه 

50,000 ریالبادمجان

۱00,000 ریالقارچ فله ای

80,000 ریالبروکلی

80,000 ریالپیاز

75,000 ریالپرتقال تامسون سپاهان

90,000 ریالسیب سمیرم

۱25,000 ریال موز انواع

80,000 ریالکیوی سبدی



Gonbad-e 
Qabus 
tower

Gonbad-e Qabus 
tower is a historical 
building that 
is located near 
the ruins of the 
ancient city of 
Jorjan in Golestan 
Province. This 
tower that attracts 
the eyes of any 
tourist from miles 
away, is a valuable 
monument left 
from the fourth 
Islamic century.
Gonbad-e Qabus 
tower that is 
52 meters high 
includes a conical 
roof with a circular 
structure. The 
inner and outer 
perimeter of this 
building is 30 and 
60 square meters, 
r e s p e c t i v e l y , 
and the inner 
diameter is 9.67 
meters as well. It 
is constructed on 
top of an artificial 
hill, as high as 10 
meters which is 
considered as the 
foundation of the 
tower.
This tower is 
made of bricks 
and Sarooj, 
the traditional 
Iranian concrete. 
Like other tomb 
towers, there is 
a cellar inside the 
foundation. The 
exterior body has 
buttresses with 
right angles that 
create silhouettes, 
adding to its 
beauty during the 
day. The conical 
roof of this tower 
with a 9 meter 
diameter space 
was constructed 
with baked bricks 
as well. The interior 
of the building 
consists of earlier 
Muqarnas designs.
There are two 
decorative Kufic 
inscriptions in 
this building; one 
of them at the top 
of the portal, the 
other one below the 
dome. The style is a 
simple Kufic brick-
made embossed 
inscription that is 
surrounded with a 
brick-made frame.
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Topsy-Turvy 
weather couldn’t 
stop Iranian from 
traveling

“Despite the topsy-turvy weather, the 
number and length of visitors’ stays have 
increased by 6 percent, in comparison 
to the last year,” Iran’s deputy head of 
Tourism Organization and director of the 
country’s travel services coordination 
headquarter said.
Appreciating the efforts of all responsible 
organizations, Vali Teimouri added, 
“latest statistics indicates that 74 million 
and 300 night stays have been registered 
during holiday; on average, it can be said 
that 18 million domestic travels has been 
carried out during Nowrouz.”
“The number of foreign tourists during 
the 14 days of holiday was reported to be 
183 thousand and 280; it has increased by 
16.71 percent compared with the same 
period last year. Despite the U.S hostile 
measures against Iran, the number of 
foreign tourists indicates their desire to 
travel to Iran,” he continued.
“377 thousand people have traveled 
abroad in Nowruz holidays; the 
statistics has decreased by 32 percent in 
comparison to the last year. Altogether, 
despite the mentioned conditions, 
tourism industry gained a good position 
during Nowrouz 2019,” Teimouri said.

Persian manuscripts 
available at Library of 
Congress

The Library of Congress make the exquisite 
collection of Persian manuscripts available 
online for public access
The Library of Congress is the oldest federal 
cultural institution in the United States. The 
research library is the home of a noteworthy 
collection of rare Persian materials. The good 
news is that the valuable Persian collection is 
being digitized and available online.
It took three years to complete the online 
collection; in the first step 170 works were 
digitized, and at later points, at least 600 
lithographic books and exquisite lead printed 
books will be available online.
The Masnavi, Ferdowsi’s Shahnameh, Nezami’s 
Khamseh, Sa’adi’s Yusuf and Zulaikha and 
Koliat-e-Saadi are the main Persian materials 
that have been published online.
The digitalized manuscripts are available at  
https://www.loc.gov/collections/persian-
language-rare-materials/about-this-
collection/.
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cultural heritage

The village is a potential touristic site, which 
enjoys all three types of the cliff, sandy and 
coral beaches in the vicinity.
Darak or ‘Darag’ in the local language means 
settling along the sea. It is where the burning 
sands nestle in the arms of the free waters.
In the coastline, the waters of the Gulf of 
Oman and the Indian Ocean collide. The 
perceived coastlines of the sands and palm 
trees create wonderful scenes.
Location
The village forms a part of Zarabad County 
in the borders of Konarak. It is 19km from 
Johlou, the capital city of Zarabad. From the 
east, Darak is linked to the coastal village 
of Jod, and from the west, it borders Poshti 
Village. Mountains embrace the village from 
the north and the sea from the south.
Abandoning the usual tourist routes, one 
could take an unknown route to venture into 
Sistan and Baluchestan. Trotting along the 
mild path, we will reach its sandy shore that 
offers a unique spectacle.
This village is located between two important 
southern port cities: Chabahar and Bandar 
Abbas.
he sand hills, shores, corals, rocks, 
mountains, and surrounding forests, and the 
unspoiled and domesticated nature can all be 
seen in the same place.
Thanks to the efforts of the indigenous people 
and officials, this village has kept its purity 
and beauty. Interestingly, it does not appear 
on Iranian maps and you have to look in 
English maps or look for the term “Darak 
Coast” in English or Darak Beach to geolocate.
Tourist sites and entertainment
Darak has a pristine shoreline. It is known 
for its extraordinary beaches. However, 
fortunately, or unfortunately, its tourist 
potential has never been exploited and no 
tourist development has been realized. It 
is a site for those who are looking for the 
authenticity and charm of this unspoiled 
coastline.

The sand dunes and the extended coast are 
a good combination for cycling enthusiasts. 
Roads in this region are also suitable for 
motorized leisure activities, including off-
road.
Along the Chabahar road in the village of 
Darak are temporary signs indicating access 
to one of the most beautiful coasts of Iran. 
This road is itself a tourist attraction by the 
landscapes that it presents to the eyes, but 
also by the sporty driving that it requires - it 
is thus preferable to take this road with a car 
adapted to all types of ground.
The most obvious recreation at the seaside 
is swimming. The place is also very good for 
all kinds of water activities, from surfing to 
diving. But again, no development has been 
done and it must become equipped.
Picnics, photography, and hiking
The village, in itself, is worth seeing. Do not 
hesitate on the way to stop for a picnic under 
the shade of a palm tree. Hiking trails abound 
and compete with the coastal path. The hikes 
are made in forests and palm groves up to the 
sky, always with a view of the coast of sand 
and coral. The sunsets are also of unique 
beauty.
Best season to travel
The province of Sistan and Baluchistan is 
one of the hottest provinces of Iran. It rarely 
rains there, let alone in the years of drought. 
Nevertheless, the Darak village enjoys a 
spring climate most of the year. It is due to the 
refreshing winds that come from the Indian 
Ocean.
The best time to visit Darak is spring, from 
early to mid-season. After that, the heat of 
summer may reduce the pleasure of this trip. 
Summer remains a season to avoid due to 
high temperatures.
The beginning of autumn is still warm in 
the province, but the monsoon winds allow 
Chabahar and the littoral zones to benefit 
from a little more freshness. It is quite 
possible to go there in the fall, although it 
is better to wait until the second half of the 
season. Winter is also a good season to visit 
the village of Darak.
Inhabitants of Darak
The inhabitants of Darak belong to the 
Balouch ethnicity and speak Baluchi. Men’s 
clothing consists of shalwar kameez. It 
consists of very baggy pants. The kameez is 

also loose, which traditionally is long with 
long sleeves. The Balochi shalwar kameez 
is similar to the styles worn in Afghanistan. 
The female Balochi suit consists of the 
headscarf, long dress, and a shalwar. Balochi 
women wear loose dresses which are 
embroidered in colorful designs that are 
particularly renowned for the finesse of their 
embroidery.
The inhabitants of Darak mainly do 
fishing, but they also practice agriculture 
as a secondary activity. The kindness of 
these people is proverbial. It is common 
that visitors and travelers are invited to 
enjoy delicious local dishes, seasoned with 
traditional spices, where the ancestral 
culinary know-how of the women of the 
village is tasted. According to the latest 
censuses, Darak is populated by less than 
500 people, making up over a hundred 
households.
Therapeutic virtues of Darak coastal 
dunes
One of the interesting aspects of the coast of 
Darak village is the existence of white sand 
hills that, according to locals, have healing 
properties for muscular and bone pains. In 
order to cure these pains, they lie on the sand 
early in the morning, when the sun shines 
high in the sky.
Darak is a rather green place, and one 
wonders how the palms grew on this hot 
desert coast. This is another oddity of the 
village: this place nestled near the sea and 
located in a hot and dry area has fresh water, 
just a few tens of meters from the sea. fresh 
water exists less than two meters deep.
This water is the origin of the forest and the 
variety of tropical species existing there. The 
inhabitants use fresh water to cultivate and 
harvest watermelon, corn, palm trees, etc. 
Side by side with these fruits, you will also 
see different species of acacia nilotica and fig 
trees pagodas.
Acacia nilotica (the red gum) is a species 
native to East Africa and the Indian 
subcontinent of the family Fabaceae, which 
also grows in Tchabahar in southern Iran. 
This tree has therapeutic virtues.The fig 
tree of the pagodas is a tree belonging to the 
genus Ficus religiosa of the Moraceae family. 
It is a sacred tree according to Hinduism and 
Buddhism.

Darak, Where the Desert 
Meets the Sea 
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The coastal village of ‘Darak’ can 
be found in the southernmost tip of 
Iran, on Mokran’s shores, stretching 
along the Sea of Oman. It is one of the 
most stunningly pristine beaches in 
the country.
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 The Foreign Ministry of France 
announced that the country will 
send an emergency humanitarian 
aid shipment to Iran to mitigate 
the effects of floods which have hit 
several provinces of Iran in the past 
few days.In a Friday statement, 
the French Foreign Ministry 
expressed its “utmost solidarity 
with the Iranian people” and 
offered condolences to the family 
of victims.“Given this situation, and 
in response to the needs expressed 
by the Iranian authorities, the 
Crisis and Support Center of the 
Ministry for Europe and Foreign 
Affairs is organizing an emergency 

humanitarian aid shipment to 
Iran,” reads the statement, adding, 
“Twelve tons of humanitarian 
cargo, including 114 motorized 
pumps, will be sent by air.”“The first 
shipment is expected in the coming 
days,” highlights the statement.
Exceptionally heavy rains since 
March 19 have flooded some 
1,900 cities and villages across 
Iran, claiming 56 lives, according 
to Interior Minister Rahmani Fazli, 
and causing hundreds of millions 
of dollars of damage to Iranian 
agriculture. Floods have affected 
several provinces in the north and 
west of the country .

Govt. to 
grand 
$9.5b to 
prosper 
SMEs
In a bid to protect 
Iranian economy 
and prosper 
industrial parks, 
some 400 trillion 
rials (about 
$9.52 billion) 
of financial 
resources will 
be granted 
to Small and 
Medium-sized 
E n t e r p r i s e s 
(SMEs) during 
the current 
Iranian calendar 
year (started on 
March 21, 2019), 
Deputy Industry 
Minister Mohsen 
S a l e h i n i a 
announced on 
Saturday.
Salehinia, who 
is also the head 
of Iran Small 
Industries and 
Industrial Parks 
O r g a n i z a t i o n 
(ISIPO), also 
added that his 
o r g a n i z a t i o n 
plans to 
expand the 
infrastructure of 
these production 
u n i t s , 
c o n c e n t r a t e 
on increasing 
e m p l o y m e n t 
and job creation 
in them, improve 
their business 
e nv i ro n m e n t , 
and supply 
the working 
capital of these 
production units 
to reach the set 
targets by the 
yearend.
Leader of Islamic 
R e v o l u t i o n 
Ayatollah Seyyed 
Ali Khamenei 
has named the 
Persian New 
Year, 1398, as the 
‘Year of Boosting 
P r o d u c t i o n ’, 
which can solve 
the country’s 
e c o n o m i c 
p r o b l e m s 
and cut 
dependency on  
foreigners.
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France to provide aid for flood-stricken 
regions of Iran

Farms and agricultural 
products in 16 provinces 
incurred heavy damages, 
according to the director 
general of the Ministry 
of Agriculture’s Crisis 
Management and Hazard 
Reduction Department.
The northern Golestan 
Province incurred 34% 
of the $350 million 
damage while Khuzestan, 
Mazandaran, Lorestan 
and Fars accounted for 
13%, 12%, 11% and 6% 
of the loss. Kermanshah, 
Kohgilouyeh-Boyerahmar, 
Chaharmahal-Bakhtiari, 
Isfahan, Hamedan, North 
Khorasan Semnan, 
S i s t a n - B a l u c h e s t a n , 
Ilam, Kurdestan and 
Tehran accounted for 
the remaining 24%, 
Mohammad Mousavi said.
About 49% of the overall 
damage to the agriculture 
sector was inflicted to the 
farming sector, 22% to 
water and soil resources as 
well as agro infrastructure, 
16% to horticulture and 
13% to livestock, poultry 
and fisheries sectors, the 
official added.
Close to 12,000 kilometers 
of roads in the vicinity of 
rivers or water bodies 
have been damaged by 

submersion or soil and 
rock slides
Head of the Iranian 
Nomadic Affairs 
Organization Karamali 
Qandali says nomads have 
lost close to 15,000 head of 
livestock during the recent 
floods.
“Nomads in Golestan 
Province incurred 
the biggest loss in this 
respect,” he said.
Mohammad Eslami, 
Minister of Roads and 
Urban Development says 
close to 12,000 kilometers 
of roads in the vicinity of 
rivers or water bodies 
have been damaged by 
submersion or soil and 
rock slides.
Shaban-Ali Khavari, 
an official with Road 
Maintenance and 
T r a n s p o r t a t i o n 
Organization of the Islamic 
Republic of Iran says it is 
estimated that damages 
to road infrastructure will 
exceed $150 million.
“Over 400 bridges have 
been totally destroyed 
and around 5,000 have 
incurred partial damage. 
Road infrastructures 
in Lorestan, Golestan, 
Mazandaran, Khuzestan 
and North Khorasan 

provinces were damaged 
more than in other 
provinces,” he was quoted 
as saying.
The head of the Iranian 
Legal Medicine 
Organization told on 
Friday that the disaster 
has left 67 people dead 
across the country.
“We lost 21 people in 
Fars, 15 in Lorestan, 8 in 
Golestan, 6 in Mazandaran, 
5 in Hamedan, 3 in 
North Khorasan and 
2 in Kohgilouyeh-
Boyerahmad, and one in 
Khuzestan, Kermanshah, 
Semnan, Khorasan 
Razavi and Qom each. 
Also, 2 people died in 
Rasht-Qazvin road due to 
landslide,” Ahmad Shojaei 
said.
sweet water reserves 
replenished
 On the plus side, Reza 
Ardakaniyan Minister of 
Energy said on Tuesday 
that the recent rainfalls 

have added 5 billion cubic 
meters of sweet water to 
the country’s storage dam 
reserves.
“If we were to derive this 
water by sweetening sea 
water it would have cost 
us around $2.5 billion. 
We have 172 large dams, 
which are up to 75% 
full at the moment,” the 
news portal of the Energy 
Ministry reported.
The minister added 
that the precipitations 
and flood water have 
replenished 40 of the 
country’s main wetlands. 
The European 
Commission announced 
on Thursday that it will 
dedicate an initial amount 
of €1.2 million in response 
to the devastating floods 
that have recently affected 
northern and south-
western parts of Iran. The 
emergency funding will 
assist the most vulnerable 
communities.

Iran to Increase joint 
courses with foreign 
universities: official
Iran is going to hold 50 joint training courses with 
foreign universities in the new Iranian calendar 
year (starting on March 21), an official with the 
Ministry of Science, Research and Technology told 
MNA on Saturday.
One of the programs that is being pursued by the 
science ministry is to communicate with different 
countries in the current year, koohian said, 
adding, “we want to establish branches in Yemen 
and Lebanon, in addition to granting scholarship 
to some students of these countries.”
Iran will also offer different MoU to Syria and 
Iraq to create branches of Iranian universities 
in these countries and also to support research 
opportunities.
“We have held a meeting with Malaysian 
authorities that there will be joint projects in 
addition to the exchange of students,” deputy 
science minister for scientific cooperation added.
He went on to say that exchanging of professors 
and holding joint projects with European 
countries such as Germany, France, and Italy will 
also be continued.
Koohian noted that Iranian scientists can show 
the countries capabilities by holding science day 
in different countries.
“Increasing the number of international students 
in our country is one of our other policies in this 
year,” he added.

US, China Make Progress 
on ‘Numerous Key Issues’ 
during Trade Talks: 
Washington
 US and Chinese officials have made progress on 
numerous key issues during trade negotiations 
in Washington, DC this week, White House 
spokeswoman Sarah Huckabee Sanders said 
in a press release.“The United States and China 
had productive meetings and made progress on 
numerous key issues”, Sanders said in the release 
on Friday evening.US Trade Representative Robert 
Lighthizer and Treasury Secretary Steven Mnuchin 
met with Chinese vice Premier Liu He and his Chinese 
delegation for trade negotiations from Wednesday 
to Friday, Sanders said, Sputnik reported.Chinese 
President Xi Jinping in a message to US President 
Donald Trump on Thursday expressed hope for an 
early conclusion to the bilateral trade negotiations.
China and the United States have been engaged 
in a trade dispute since last June when Trump 
announced the United States would subject $50 
billion worth of Chinese goods to 25 percent tariffs 
in a bid to fix the US-Chinese trade deficit. Since then, 
the two countries have exchanged several rounds of 
trade tariffs.

Heavy raining and floods sweeping across much 
of Iranian provinces during Nowruz holidays are 
estimated to have caused about 470$ million to the 
country’s agriculture and roads infrastructures 
(350$ million and around 120$ million respectively).

Iran Floods Cause Half Billion Dollar Damage 
To Agriculture, Roadsnews

Deputy industry min.:
Confronting US sanctions, a top 
priority
Deputy Ministry of Industry, Mine and Trade for 
Industries Affairs Farshad Moghimi said that dealing 
with US sanctions imposed on Iran still continues in the 
ministry seriously.
With the coordination made by the Central Bank of Iran 
(CBI), Ministry of Industry, Mine and Trade and Islamic 
Republic of Iran Customs Administration (IRICA), 
effective steps have been taken in the field of provision 

of raw materials, he added.
He made the remarks in an exclusive interview with 
IRNA and reiterated, “the ministry faced various 
challenges, ranging from volatility of exchange rate 
to the US withdrawal from JCPOA, in the past Iranian 
calendar year (ended March 20, 2019), total of which 
left negative impacts in the field of production directly.”
Under such circumstances, pertinent activities 
should be managed optimally especially in the field of 
provision of raw materials, he stated.
He placed special emphasis on the need to turn threats 
caused by sanctions into an opportunity and added, 
“despite sanctions overshadowing the country in 

textile and clothing sectors in 
particular, the country faced 
considerable production 
growth in these two 
sectors.”
Elsewhere in his remarks, 
the deputy minister of 
industry revealed the 
defining 99 projects in one 
of the giant car manufacturing 
companies and said, “these projects 
will bear fruit in the current Iranian calendar year 
(started Mar. 21, 2019).”

Kish- Eco Institute 
Joint Cooperation 
Office opens
Kish Free Trade Zone and the ECO 
Cultural Institute Joint Cooperation Office 
officially was launched on Thursday 
with an approach to strengthen cultural 
cooperation, especially in the international 
tourism field on the island.
According to IRNA, the ceremony was 
attended by Managing Director of Kish 
Free Zone Organization Gholam Hossein 

Mozaffari, ECO Cultural Institute’s head 
Mohammad Mehdi Mazaheri, Deputy for 
Cultural and Social Affairs of Kish Free 
Trade Zone Saeed Pour Ali, Turkmenistan 
Ambassador Ahmad Qorbanov, Pakistani 
Ambassador Rafat Massoud, Kazakhstan 
Ambassador Askhat Orazbai, and a group 
of Kish officials.
Speaking on the sidelines of the ceremony, 
Managing Director of Kish Free Zone 
Organization highlighted that the opening 
of the office of the ECO Cultural Institute in 
Kish is considered as an important step in 
strengthening the international tourism of 

Kish Free Zone. 
In an interview with the Islamic Republic 
News Agency (IRNA), Gholam Hossein 
Mozafari pointed to the economic 
Cooperation Organization’s cultural 
discourse as a major contribution to joint 
activities with Kish Island, adding that 
ECO’s spiritual credibility in holding 
events is a valuable potential for Kish 
Island and ‘through interaction with the 
ECO countries, we can use regional and 
global capacities to develop and strengthen 
the international tourism and tourism 
industry in Kish Island’.

“We lost 21 
people in 
Fars, 15 in 
Lorestan, 8 in 
Golestan, 6 in 
Mazandaran, 
5 in Hamedan, 
3 in North 
Khorasan 
and 2 in 
Kohgilouyeh-
Boyerahmad, 
and one in 
Khuzestan, 
Kermanshah, 
Semnan, 
Khorasan 
Razavi and 
Qom each. 
Also, 2 people 
died in 
Rasht-Qazvin 
road due to 
landslide,”



Iran, Russia, Azerbaijan 
to Hold Trilateral Summit 
in August, Diplomat Says
Foreign Minister of the Republic of 
Azerbaijan Elmar Mammadyarov said the 
presidents of his country, Iran, and Russia 
plan to hold another round of talks in Russia 
in August.
Speaking to reporters on the sidelines of 
a meeting of the Council of Ministers of 
Foreign Affairs of the Commonwealth of 
Independent States (CIS) in Moscow on 
Friday, Mammadyarov said his country 
has received an invitation to the trilateral 
summit, due to be held in mid-August.
“We have received an official note. I have to 
return to Baku and find out exactly whether 
we have responded. Because there was a 
change in dates: first it was the fifteenth, 
now it is the fourteenth,” Mammadyarov was 
quoted as saying by Russian media.
In August 2016, Iranian President Hassan 
Rouhani and his Russian and Azerbaijani 
counterparts, Vladimir Putin and Ilham 
Aliyev held their first key tripartite summit 
in Azerbaijan’s capital.
They discussed ways of enhancing 
cooperation in the areas of commerce, 
energy, communications, transport and 
transit.
The three presidents also exchanged views 
on environmental issues and the fight 
against terrorism.

Trump’s Baby Balloon 
Flies at US-Mexico Border 
during Protest 
 A giant inflatable balloon depicting US 
President Donald Trump as a diaper-clad 
baby flew at the US-Mexico border wall on 
Friday in protest to Trump’s scheduled visit 
to California.
A group of protestors set up the “Baby 
Trump” balloon in advance of his tour of 
the southern border near Calexico, Calif., 
according to local outlet ABC 10 KGTV.
The inflatable balloon has made several 
appearances across the US in recent months, 
greeting Trump at various locations he 
travels to for campaign rallies and events. 
The 20-foot-tall inflatable features a balloon 
looking like Trump wearing a diaper and 
holding a cell phone.
A local news outlet reported that Trump 
supporters were gathered just a few 
miles from the protesters to welcome the 
president.
A 2.5-mile long portion of replacement wall 
was recently installed in the area Trump is 
expected to tour.

Expert: US illegal sanctions hamper 
aid to Iran

‘Due to the illegal and unjust US 
sanctions, in violation of UNSC 
2231, international efforts to assist 
Iran have been seriously hampered 
and there has not been even a trickle 
of assistance from the UN relief 
agencies, some of whom have cited 
the US sanctions,’ Kaveh L. Afrasiabi 
said in his letter to UN Secretary 
General António Guterres. 
Unprecedented heavy rains caused 
floods in various parts of Iran over 
the past two weeks. Scores of people 
were killed and 478 others were 
injured and a large number were 
displaced across Iran.
The disaster coincided with the high 
season of Iranian trips as they were 
spending the national two-week 
holidays of the New Year, Nowruz. 
US act to create road block on 
sending humanitarian assistance to 
Iranians have so far been criticized 
by Iranian Foreign Ministry 
spokesman Bahran Qasemi, Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif 
and President of the International 
Committee of the Red Cross (ICRC) 
Peter Maurer. 
In the letter, Afrasiabi introduced 
himself as ‘a concerned Iranian-

American citizen who is an expert 
on Iran’s foreign affairs as well as 
UN reform,’ and said ‘I write this 
letter to express my profound 
disappointment at the inexcusable 
inaction of UN agencies with 
respect to the humanitarian 
disaster afflicting Iran in the form of 
extensive flooding covering most of 
Iran’s territory.’
He further said that ‘as a result 
of this on-going natural disaster 
overwhelming Iran’s public 
resources, millions of lives have 
been adversely affected, hundreds 
of thousands displaced, and tens 
of thousands are in dire need of 
immediate assistance.’
The expert went on to stress that 
‘Due to the illegal and unjust US 
sanctions, in violation of UNSC 
2231, international efforts to assist 
Iran have been seriously hampered 
and there has not been even a trickle 

of assistance from the UN relief 
agencies, some of whom have cited 
the US sanctions. 
This represents a great disservice 
to UN norms and humanitarian 
principles, to allow a predatory 
Western superpower that feeds 
on the misery of Iranian people to 
bask in the tragedy gripping Iran 
nowadays.’
‘I implore you to prioritize this 
matter and to instruct the relevant 
agencies to begin the much-needed 
assistance to the Iranian people, 
particularly those in hard-to-reach 
areas who need basic necessities 
such as tent, blankets, food, water, 
and medical assistance,’ he added. 
The UN’s failure to heed its 
responsibility and to demonstrate 
unbiased care for the Iranian 
people will certainly mar the 
Organization’s image and global 
credibility, he stressed.

 An expert on Iran foreign policy in US said 
America’s illegal and unjust sanctions impeded 
humanitarian aid to Iranian flood-stricken people.
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Chairman of 
National Security 
and Foreign Policy 
Commission of 
Iranian Parliament 
H e s h m a t o l l a h 
Falahatpisheh said 
that Iran will strike 
back at any move for 
blacklisting Islamic 
R e v o l u t i o n a r y 
Guards Corps.
In a Saturday tweet, 
the senior lawmaker 
wrote, “If IRGC is 
placed on America’s 
list of terrorist 
groups, we will 
put that country’s 
military on the 
terror blacklist 
besides Daesh 
[ISIL].”
The remarks came 
after a report by the 
Wall Street Journal 
which claimed that 
US officials will 
designate IRGC as 
a foreign terrorist 
organization. The 
move could be 
announced as early 
as Monday, April 8, 
according to WSJ. If 
carried out, it will 
mark the first time 
another country’s 
military has been 
branded as a 
terrorist group.
Iran consistently 
responsible, 
peace-seeking: 
FM Zarif
Iranian Foreign 
M i n i s t e r , 
M o h a m m a d 
Javad Zarif 
emphasized that 
Iran is consistently 
responsible and 
peace-seeking.
“Flip-flop par 
excellence: one day 
US claims Iran on 
verge of collapse, 
the next we’re 
demonized as a 
"Great Power" that 
threatens NATO. @
SecPompeo & his 
boss will make any 
contradictory claim 
that fits an occasion. 
In contrast, Iran 
is consistently 
responsible & 
peace-seeking,” he 
wrote on his official 
Twitter account.

Iran to designate 
US forces as 
terrorists if 
Washington 
blacklists IRGC: 
senior MP

Iran
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 IAEA Urges Saudi Safeguards on 
First Nuclear Reactor
The International Atomic Energy Agency (IAEA) said it has 
called on Saudi Arabia to agree to safeguards on nuclear 
material that could arrive by the end of the year for its first 
atomic reactor.
Satellite imagery recently emerged of the Argentine-built 
project on the outskirts of Riyadh, which comes amid 
controversy in Washington over US President Donald 
Trump’s approval of nuclear projects with the oil-rich 
kingdom.
But Yukiya Amano, director general of the IAEA, said there 

was nothing secret about the reactor and that Saudi Arabia 
informed the Vienna-based UN body about its plans in 2014.
Saudi Arabia in 2005 signed with the IAEA a so-called 
small quantities protocol, which exempts countries from 
inspections if they have no or minimal nuclear programs.
“We have proposed to Saudi Arabia to rescind and replace it 
by the full-fledged comprehensive safeguards agreement,” 
Amano told reporters in Washington.
“They didn’t say no, they didn’t say yes, and they are now 
giving thoughts. We are waiting,” he said.
“For now, they don’t have the material, so there is no 
violation,” he said.
Amano said that Saudi Arabia may bring in nuclear material 

“by the end of the year,” although 
he cautioned that nuclear 
projects frequently get 
delayed.
Saudi Arabia has announced 
plans to spend $80 billion to 
build 16 nuclear reactors over 
the coming two decades.
The first project, being built by 
Argentina’s state-backed nuclear 
company INVAP, is a so-called low 
power research reactor (LPRR) that is generally used to 
train technicians.

Top General Vows ‘Maximum 
Effort’ in Relief Operations 
across Iran

 Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Major 
General Mohammad Hossein Baqeri pledged that 
the forces would make every effort to provide relief 
for the flood-stricken people across the country.
Speaking to reporters in the western city 
of Khorramabad on Saturday, Major General 
Baqeri said the main objective behind his visit 
to the flood-hit areas is to become more familiar 
with the conditions and problems of the people 
so that he would be able to better mobilize the 
Armed Forces’ equipment and capacities for relief 

efforts.
“God Willing, we will make the maximum effort to 
serve the people and reduce their sufferings and 
problems,” the top general added. 
Amid unprecedented torrential rains in northern, 
western and southwestern Iran, the military forces 
have mobilized efforts to help people trapped in the 
flood-affected areas and evacuate residents in the 
regions with an emergency situation.
Record spring rainfall that has battered Iran in 
the past weeks caused serious flooding in many 
areas, mainly the provinces of Golestan, Lorestan, 
Khuzestan, Fars and Ilam, forcing thousands to 
leave their homes.
While residents in some western areas are still in 
need of relief aid, the Army Ground Force, the IRGC, 

a n d 
Basij have deployed forces, 

heavy military machinery, aircraft and boats to the 
disaster zones.
The death toll in the disaster has reached  
67.

News

‘as a result of 
this on-going 
natural disaster 
overwhelming 
Iran’s public 
resources, 
millions of 
lives have been 
adversely 
affected, 
hundreds of 
thousands 
displaced, and 
tens of thousands 
are in dire need 
of immediate 
assistance.’

 Larijani:
IPU Assembly, good 
chance to discuss US 
hostility toward Iran
 Parliament Speaker Ali Larijani, who is 
slated to take part at the 140th Assembly 
of the Inter-Parliamentary Union in 
Qatar, said the meeting will be a good 
opportunity to discuss with world 
leaders the US hostile measures against 
Iran.
He made the remarks before 
departing for Qatari capital Doha to 
take part at the 140th Assembly of 
the Inter-Parliamentary Union (IPU), 
scheduled for 6-10 April 2019, where 
parliamentary delegations from 180 
countries around the world are expected 
to attend.

“The IPU Assembly is a highly significant 
opportunity to exchange views on all-
out international as well as bilateral 
cooperation,” he said.
We supported the proposal for Qatar to 
host this year’s IPU Assembly, as Qatar 
is our neighbor and a friend, Larijani 
added.
According to him, the Assembly will 
discuss important topics such as 
the current international situation, 
terrorism, drug trafficking, human rights 
issues, development of countries, and 
the role of parliaments in this regard.
Larijani also stressed that the Assembly 
would be a good opportunity to discuss 
the Americans’ hostile measures against 
Iran.
“It’s our people toward whom Americans 
are antagonistic , because it was the 
people who were affected by the 

flood … the US blocked the Red Cross 
humanitarian aid from reaching our Red 
Crescent Society,” he noted.
“In this situation, given the US’ enmity 
and its economic sanctions, it is 
important for Iran to hold talks with 
heads of parliaments of all countries, and 
I will attend meetings with them on the 
sidelines of the Assembly, and discuss 
economic cooperation and investment 
in Iran,” Larijani added.



IRGC Choppers Conduct 105 Sorties to Help Flood 
Victims
The Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Ground Force’ helicopters 
have so far conducted 105 sorties in relief and rescue operations in 
flood-hit areas across Iran, a senior commander of the IRGC Ground Force 
Airborne Unit said.
In remarks released on Saturday, Brigadier General Abbas Khani Arani said 
the choppers of the IRGC Ground Force Airborne Unit have been deployed to 
various provinces across the country to rescue flood-hit people.
“We deployed 6 helicopters to 4 flood-stricken provinces, conducting 105 sorties, during 
which 557 people were rescued,” he said.

A member of the 
Expediency Council, 
Gholamreza Mesbahi 
Moghadam, said Sat. 
the date for holding a 
session on reviewing 
Iran’s accession 
to the two FATF-
related bills is still 
uncertain. Mesbahi 
Moghadam said the 
Expediency Council 
will not hold a session 
today to review the 
country’s accession 
to the two remaining 
FATF-related bills, 
namely the Palermo 
Bill (United Nations 
Convention against 
T r a n s n a t i o n a l 
Organized Crime), 
and CFT (Combating 
Financing of 
Terrorism.
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Morning call to prayer : 
05:21:03  
Noon call to prayer : 
13:05:33  
Evening call to prayer: 
19:44:50  

High: 21  ° c
Low: 9 ° c

5000 Rials

Expediency still 
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Expert: US 
illegal sanctions 
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Iran Floods Cause 
Half Billion 
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Agriculture, Roads
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“Moscow and Cairo are closely 
coordinating their steps in the 
Libyan direction,” he said in 
an interview with Egypt’s Al 
Ahram newspaper published on 
Saturday. “Our task is to help the 
Libyans to overcome the existing 

differences, to achieve sustainable 
agreements regarding the parameters 
of national reconciliation.”
“We share a common approach to 
ways of restoring Libya’s statehood 
via an inclusive national dialogue 
with the participation of prominent 
representatives from military and 
political circles, civil society, religious 
groups,” Russia’s top diplomat added, 
Tass reported.
Lavrov, who is visiting Egypt on 
Saturday, said that close foreign policy 
coordination between Moscow and 
Cairo “plays an important stabilizing role 
in the entire Middle Eastern region.”
“We plan to hold a profound exchange 
of opinions on the situation in Syria, 
Libya, Yemen and the Palestinian 
territories, including the efforts to 
reunite Palestinian groups, in which 
Egypt plays a special role,” he added. 
“We will also discuss ways to defuse 
the potential for conflict in the region, 
including prospects for making Middle 
East a zone free of weapons of mass 
destruction.”
Issues of countering terrorist and 
extremist activities will also be an 
important issue raised at the talks. 
Besides, the parties will discuss 
preparations for the first Russia-Africa 
summit in Russia’s Black Sea resort city 
of Sochi, scheduled for October.

The situation in Libya escalated during 
the visit of UN Secretary General Antonio 
Guterres. Currently, the country has two 
governments: Tripoli’s Government of 
National Accord, led by Prime Minister 
Fayez al-Sarraj and recognized by the 
international community, and the 
interim Cabinet of Abdullah Al-Thani, 
who is acting in the country’s east 
together with the elected parliament and 
supported by the Libyan National Army 
of Field Marshal Khalifa Haftar.
On Thursday, Haftar announced the 
launch of an offensive on Tripoli to 
retake the capital from what he called 
terrorists and armed groups. The army 
is advancing to the capital now and, 
as some media reported, has already 
approached the city’s outskirts. 
Meanwhile, al-Sarraj ordered all military 
units subordinate to him to be on alert 
and to use force if necessary “to defend 
the civilian population and critical 
facilities.”
In the meantime, Al-Hadath television 
channel said that at a meeting with 
Antonio Guterres in Benghazi on 
Friday, Haftar notified the UN Secretary 
General that he would not negotiate with 
“terrorists” but would liberate Libya’s 
capital from them. According to the 
sources cited by the TV channel, Guterres 
asked Haftar to abide by generally 
recognized rules for military operations 
and by the international laws.

Trump traveled to Calexico, 
California, on Friday to view a 
section of the border barrier and 
participate in a roundtable on 
immigration.
 “There is indeed an emergency on 
our southern border,” Trump said 

at the briefing, adding that there had been a 
sharp uptick in illegal crossings. “It’s a colossal 
surge, and it’s overwhelming our immigration 
system. We can’t take you anymore. Our 
country is full”, the Guardian reported.
Trump, as he so often does, mixed fact with 
fiction when warning of the threat.
He described the section of border barrier 
he visited as new, even though it was a long-
planned replacement for an older barrier. The 
Trump administration has not completed any 
new mileage of wall or fence anywhere on the 
border since taking office.
When complaining about the Flores legal 
settlement that governs treatment of 
migrant children and families, he blamed 
“Judge Flores, whoever you may be”. But the 
settlement is actually named after Jenny 
Flores, a 15-year-old girl from El Salvador 
whose 1985 detention by US immigration 
enforcement (then known as the Immigration 
and Naturalization Service) was the subject of 
a class-action lawsuit. Flores was being held 
in a facility with adult men and women, and 
was regularly strip-searched. Human rights 
attorneys sued on her and other minors’ 
behalf.
Trump also downplayed the claims of people 
seeking asylum at the border, declaring 
without evidence that many were gang 
members while comparing some of their 
efforts to find safety in the US to the special 
counsel Robert Mueller’s investigation of 
Russian interference in the 2016 elections.
“It’s a scam, it’s a hoax,” Trump said. “I know 

about hoaxes. I just went through a hoax.”
Trump has been increasingly exasperated at 
his inability to halt the swelling number of 
migrants entering the US, including thousands 
who have been released after arriving because 
border officials have no space for them. Arrests 
along the southern border have soared in 
recent months, and border agents were on 
track to make 100,000 arrests or denials of 
entry in March, a 12-year high. More than half 
of those are families with children.
Before departing for California, Trump told 
reporters in Washington he was considering 
imposing an unspecified economic penalty 
on Mexico unless it helps alleviate the United 
States’ drug and immigrant flows, even though 
much of the drug trade is not carried out by 
migrants but by professional crime gangs that 
send narcotics to the United States in vehicles 
through official ports of entry.
 “If they continue that, everything will be fine. 
If they don’t we’re going to tariff their cars at 
25%.”
 “Also, I’m looking at an economic penalty for 
all of the drugs that are coming in through 
the southern border and killing our people,” 
Trump said.As Trump traveled to California, 
20 states filed a motion seeking to block the 
president from diverting federal funds to build 
a border wall.A statement from the Southern 
Border Communities Coalition called Trump’s 
visit “trite political theater to extract more 
funds to fulfill his obsession with building 
deadly walls”.Protesters who had gathered 
near the barrier flew a balloon depicting 
Trump as a baby.And the California governor, 
Gavin Newsom, who plans to travel to El 
Salvador this weekend to meet with officials 
and NGOs about the causes of migration, 
issued a sharp rebuke to the president’s push 
for Congress to pass legislation that would 
tighten asylum rules.
 “Since our founding, this country has been a 
place of refuge – a safe haven for people fleeing 
tyranny, oppression and violence,” Newsom 
said in a statement. “His words show a total 
disregard of the constitution, our justice 
system, and what it means to be an American.

Moscow, Cairo Coordinate Steps on Libyan 
Settlement: Lavrov

‘Our Country Is Full’: Trump Claims Emergency 
during Border Visit

Russia and Egypt have been coordinating their efforts to 
restore the Libyan statehood through a national dialogue, 
Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov said.

 Donald Trump once again insisted the US immigration 
system was overburdened and illegal border crossings 
must be stopped on a visit to the US-Mexico border in 
California.
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“We plan to 
hold a profound 
exchange of 
opinions on 
the situation 
in Syria, Libya, 
Yemen and the 
Palestinian 
territories, 
including 
the efforts 
to reunite 
Palestinian 
groups, in 
which Egypt 
plays a special 
role,

“Also, I’m 
looking at 
an economic 
penalty for all 
of the drugs 
that are coming 
in through the 
southern border 
and killing our 
people,”

Deputy industry min.:
Confronting US sanctions, a top priority



جزئیات حقوق ومزایای سال۹۸ کارگران
 در واپسین روزهای سال ۹۷ دستمزد سال ۹۸ کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و 
تأمین اجتماعی پس از نشست دوازده ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری 

و کارفرمایی با وزیر کار تعیین شد.
میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از »کارگران حداقلی بگیر« و »سایر سطوح 

مزدی« به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت.
کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هســتند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار 
می شوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران )اعم از قرارداد 
دائم یا موقت( با افزایش ۳۶.۵ درصدی نسبت به حقوق پایه سال گذشته از ابتدای سال 

جاری روزانه مبلغ ۵۰۵,۶۲۷ ریال تعیین شده است.
بر این اساس، دســتمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۸ از یک میلیون و ۱۱۱ 

هزار و ۲۶۹ تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان افزایش یافت.
عالوه بر این، به این گروه از کارگران حق بن کارگری به صورت نقدی به میزان ۱۹۰ هزار 

تومان و حق مسکن به میزان ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه تعلق می گیرد. حق بن کارگری در 
سال گذشته ۱۱۰ هزار تومان و حق مسکن نیز ۴۰ هزار تومان بود.

همچنین برای کارگران دارای فرزند زیر ۱۸ سال، به ازای هر فرزند ۱۵۱ هزار و ۶۸۸ تومان 
به عنوان حق اوالد پرداخت می شود.

الزم به ذکر است، همه ردیف های مذکور به جز حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی از فروردین ماه 
باید در فیش های حقوقی اعمال شود. افزایش حق مسکن تنها ردیف فیش حقوقی است 
که با وجود تصویب در شورای عالی کار باید به تصویب هیأت وزیران نیز برسد. بنابراین تا 
پیش از تصویب هیأت وزیران، حق مسکن در سال ۹۸ به میزان ۴۰ هزار تومان سال قبل 

اعمال می شود.
دستمزدکارگراندارایبیشازیکسالسابقهچگونهمحاسبهمیشود؟

اما دستمزد کارگرانی که بیش از یکسال سابقه کار دارند، متفاوت از کارگران »حداقلی بگیر« 
افزایش یافت. دستمزد این کارگران که تحت عنوان »سایر سطوح مزدی« شناخته می شوند 

به صورت ترکیبی از »درصد« و »رقم ثابت« برای سال ۹۸ محاسبه می شود.

به این ترتیب، دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه، 
»۱۳ درصد« نسبت به حقوق پایه سال ۹۷ به اضافه »دو 

میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۸۲ ریال« افزایش یافت.
نکته ضروری اینکه تمام کارگران دارای بیش از یکسال 
سابقه کار مشمول دریافت »پایه سنواتی« هستند که 

عالوه بر افزایش ۱۳ درصدی و رقم ثابت، باید به حقوق 
پایه آنها اضافه شود.

بر اساس بخشنامه اسفندماه ۹۱ وزارت کار، تمام کارکنان دارای 
یک سال سابقه کار یا کارکنانی که یک سال از دریافت آخرین پایه 

سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، مشمول دریافت »پایه سنواتی« 
می شوند که این مبلغ باید به حقوق پایه کارگران اضافه شود تا به تناسب در اضافه کار، 
عیدی و حق سنوات نیروی کار مورد محاسبه قرار گیرد. بنابراین »پایه سنواتی« نباید به 

عنوان یک ردیف جداگانه محاسبه شود.

جملــه  از  ایــران   
اســت  کشــورهایی 
که ســطح مناسبی از 
دسترســی ۹۹ درصد 
جمعیت شــهری و ۷۵ 
درصــد روســتاییان 
بــه آب آشــامیدنی 
را فراهــم کرده اســت. در کنار این 
دستاورد مهم، جوامع انسانی متأثر 
از تنش های آبی در ســال های اخیر 
در ایران به شــدت افزایش یافته به 
طوری که در تابستان ۱۳۹۷، بیش 
از ۴۰ درصد جمعیت کشــور تحت 

تنش آبی بودند.
بنفشــه زهرایی - مدیــرکل دفتر 
مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری 
آب و آبفــای وزارت نیــرو - بر این 
باور اســت که روند افسار گسیخته 
افت آبخوان ها، مصداق از بین رفتن 

عدالت بین نســلی در دسترسی به 
آب در بســیاری از مناطق در فالت 
مرکزی ایران است. ما امروز بیش از 
هر زمان دیگری نیاز داریم که نگرشی 
مشــترک بین همه ایرانیــان اعم از 
شهرنشــین و روســتایی، کشاورز و 
صنعتگر، درباره ضرورت ایجاد عدالت 
آبی و حفاظت از این منبع حیاتی که 
از فرزندانمان به امانــت گرفته ایم، 

ایجاد کنیم.
از میــزان ذخیــره آبــی ناشــی از 
بارش هــای ابتــدای ســال ۱۳۹۸ 
که بعضاً به بروز ســیل و خســارت 
منجر شــد که بگذریم، به طور کلی 
باید گفــت که نشــانه ها و مصادیق 
کم آبی در ایــران غیرقابل اجتناب و 
چشم پوشی هستند؛ از جمله خشک 
شدن رودخانه ها، تاالب ها و خالی از 
سکنه شدن بعضی از روستاها و حتی 
شــهرهای کوچک، به دلیل مشکل 
عدم دسترســی به آب از جمله این 
مشکالت است. روند حدود ۱۰۰ سال 
اخیر نشــان می دهد که علل اصلی 
کم آبی در ایــران می توانند عواملی 
همچون رشــد جمعیت حدود ۱۰ 
برابری در این مدت که ســرانه آب 
در دسترس را از ۱۳۰۰۰ مترمکعب 
به ۱۴۰۰ مترمکعب رســانده است، 
باشد؛ چراکه این میزان در منطقه ما 
متوسط است، ولی با جهان که ۷۰۰۰ 

مترمکعب است، فاصله بسیاری دارد.
یکی دیگر از دالیل این مساله، وجود 
کشاورزی نامناســب و سنتی است 
که موجب هدر رفتــن منابع آب به 
میزان بســیار زیادی در این بخش 
می شــود. بخش کشــاورزی حدود 
۹۰ درصــد از منابع آبــی را مصرف 
می کند و متأســفانه با استانداردها 
فاصله بســیاری دارد. از طرف دیگر 
محصوالتی کشت می شــوند که به 
هیچ عنوان توجیه مصرف آب در این 
منطقه کم آب را ندارند. محصوالتی 
مانند برنــج، هنداونه و مشــابه که 
طبق گزارشــات فقــط هنداونه در 
ســال حدوداً آب معادل پشت سد 
کــرج را به صورت مجــازی از ایران 
خارج می کند. از طــرف دیگر فقط 
۱۷ درصد تولید ناخالص ملی از این 

بخش احصا می شود.
سیاستگذاری نامناسب در حوزه آب 
که باعث شده حدود نیمی از دشت ها 
از بین رفتــه و هم چنیــن به دلیل 
فرســوده بــودن و عدم رســیدگی 
مناسب حدود ۳۵ میلیارد مترمکعب 
آب در مســیر انتقال هــدر رفته که 
از دیگر دالیل بروز این اتفاق اســت. 
این ها بخشی از مشکالت حوزه آب 
در ایران است که نیاز به برنامه ریزی 
سریع و بدون تعارف برای جلوگیری 
از تبدیل شدن کم آبی به یک فاجعه 

دارد. قطعاً صرفه جویی در مصرف و 
استفاده بهینه آب در تمام بخش های 
مصرفــی الزم باید اجرا شــود، ولی 
طبیعتاً بــا توجه به میــزان مصرف 
در بخش های مختلــف اهمیت هر 

قسمت جای خود را خواهد داشت.
از ســوی دیگر، در حال حاضر سهم 
آب در سبد خانوار ایرانی بسیار کمتر 
از کشورهای اروپایی است که همین 
موضوع نیز موجب شــده ایران جزو 
کشورهای پرمصرف آبی به حساب 

آید، به طوری که بر اســاس آمار، آب 
ســهم کمتر از نیم درصــدی را در 
ســبد خانوار دارد و این در شرایطی 
اســت که این عدد در انگلیس، ۲.۵ 
درصد و در آلمان ۲.۷ درصد تخمین 
زده می شــود که همین موضوع نیز 
مشــکالت زیادی را به وجود آورده 

است.
بی تردید حل تنش ها و چالش های 
بحران آب در ایران و مدیریت صحیح 
آب های ناشی از بارش های اخیر در 

ایران و اندیشــیدن تمهیدات الزم 
برای جلوگیری از وقوع مجدد سیل 
و طغیان رودخانه هــا، نیازمند یک 
مدیریت اصولی و همه جانبه اســت 
چراکه تنها در این شــرایط است که 
می توان مشــکالت این بخش را سر 
و ســامان داد و به همین دلیل الزم 
است تا یک عزم جدی برای رفع این 
چالش بزرگ به وجود آید تا در آینده 
شاهد مشــکالت بزرگ تری از این 

بخش نباشیم.

مدیریت آب، شاه کلید حل مشکالت

ایسنا
گـــزارش
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ســبکزندگیایرانیاناعمازشهرنشینانوروستاییاندر
دهههایاخیربهنحویمتحولشدهکهتناسبنیازهایآبی
جمعیتروبهرشدایرانبامنابعآبآنبههمخوردهاستوبه
تاکیدکارشناسان،چنانچهاینتناسبدرعاداتغذاییونحوه
مصرفمستقیمآبدرفعالیتهایروزمرهشهرنشینانبرقرار
نشودومیزانآبموردنیازبرایتامینمعیشتروستاییان
متناســبباتوانســرزمینکاهشنیابد،جمعیتمتاثراز

تنشهایآبیافزایشخواهدیافت.

بیتردیدحلتنشها
وچالشهایبحران

آبدرایرانومدیریت
صحیحآبهایناشی
ازبارشهایاخیردر
ایرانواندیشیدن
تمهیداتالزمبرای
جلوگیریازوقوع

مجددسیلوطغیان
رودخانهها،نیازمند

یکمدیریتاصولیو
همهجانبهاست

اقتصاد ایران
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وضعیتپرداختحقوق
کارکنانوبازنشستهها

درسالجاری

با وجــود چانه زنی های بســیاری 
که بین دولت و مجلــس در رابطه 
بــا پرداخــت حقــوق کارکنان و 
بازنشسته ها در ســال جاری وجود 
داشــت در نهایت دولــت ملزم به 
افزایش ۴۰۰ هــزار تومانی به طور 
یکسان بین تمامی حقوق بگیران به 
اضافه افزایش ۱۰ درصدی آن است. 
این در حالی اســت که دولت با این 
روند موافقتی نداشت و اعالم کرده 
بود که اگر قرار بر افزایش ۴۰۰ هزار 
تومانی باشد توان مالی افزایش بیش 

از پنج درصد را نخواهد داشت.
 گرچه دولت در الیحه بودجه ۱۳۹۸ 
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان 
به طور یکسان مطرح کرده بود، اما 
در صحن علنی مجلس و در جریان 
بررسی الیحه با مخالفت مواجه شد 
و بعد از پیشنهادات متفاوت مطرح 
شــده، افزایــش ۴۰۰ هزارتومانی 
 به اضافــه ۱۰ درصد بــه تصویب

 رسید.
با این وجود دولت تاکید داشت که 
منابعی که برای افزایش حقوق در 
سال جاری می تواند در نظر بگیرد 
حداکثر ۳۲ هزار میلیارد تومان است 
که اگر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را از 
آن کنار بگذارد در نهایت می تواند 
پنج درصد دیگر به حقوق کارکنان 

اضافه کند.
اما در نهایت آنچه کــه به تصویب 
نهایی رســید و در تبصــره )۱۲( 
قانون بودجه ۱۳۹۸ گنجانده شد 
از این حکایت دارد که امسال افزایش 
حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل 
هیأت های علمی، قضات، کارکنان 
لشگری و کشوری، و بازنشستگان 
آن و شاغالن در کلیه دستگاه های 
اجرایی و همچنین وزارت اطالعات 
و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان 
آنها از افزایش ۴۰۰ هــزار تومانی 
حقوق برخوردار می شــود و عالوه 
بر آن افزایش ضریب ریالی ساالنه 
نسبت به سال گذشته تا ۱۰ درصد 

افزایش می یابد.

ایسنا
خـــبـــر
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گردشگری

ایرنا
گـــزارش

تحریمهایآمریکاموجب
کاهشگردشگرانخارجی

ایراننشد
معاونگردشگری
ســازمانمیراث
صنایع فرهنگی،
دستیوگردشگریبااشارهبهاثرنداشتن
تحریمهایآمریکابررشــدگردشگری
ایران،گفت:میزانورودگردشگرخارجی

درسال97بهایرانبیسابقهبود.

ولی تیموری در خصوص تحوالت مهم ســال 
۹۷ حوزه گردشگری با اشاره به انتخاب تبریز از 
سوی سازمان کنفرانس اسالمی در سال ۲۰۱۸ 
به عنوان شهر گردشــگری، اظهار داشت: سال 
گذشته در این شهر برنامه های ملی و بین المللی 

متنوع گردشگری برگزار شد.
وی گفت: سازمان همکاری اسالمی هر ساله یک 
شهر را به عنوان شهر گردشگری انتخاب می کند. 
مجمع همکاری آسیا، نیز شهر همدان را به عنوان 
شهر گردشگری کشورهای آسیایی انتخاب کرد 

که رویداد مهمی برای ایران بود.
معاون گردشــگری، میزبانی ایــران از اعضای 
سازمان جهانی گردشگری را در آبان ۹۷، یکی 
دیگر از تحوالت این معاونت اعالم کرد و افزود: 

در این مراسم بیشتر بخش های خصوصی حضور 
داشتند، کارگاه آموزشی برگزار و توافقات خوبی 

انجام شد.

ارائهسندراهبردیتوسعهگردشگریبه 
کمیسیونفرهنگیدولت

وی تدوین ســند راهبردی توسعه گردشگری 
کشــور را بــا کمک ســازمان هــای مربوطه 
از دیگر فعالیت ها دانســت و گفت: این ســند 
برای تایید نهایی به کمیسیون فرهنگی دولت 
ارســال شده اســت. تهیه این ســند از جمله 
وظایف ســازمان میراث فرهنگــی در برنامه 
 ششم توســعه )برای اجرا از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰(

 بوده است.
این ســند با چشــم انداز ایجاد یک چارچوب 
هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین 
بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار 
گردشگری و با همکاری دستگاه های اجرایی، 
اساتید دانشــگاهی و فعاالن بخش خصوصی 

تنظیم شده است.
ســند پیشــنهادی بر عناصر موثــر بر بخش 
گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل 
فضای کســب و کار این حوزه مهم فرهنگی-

اقتصادی، زیرساخت های گردشگری، نیروی 
انسانی و فرهنگ ســازی، مشکالت مربوط به 
اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی و دیگر موارد 

تمرکز دارد.

هفتمیلیونگردشگر 
خارجیدرسال97

تیموری سال ۹۷ را سال بسیار 
خوبی برای بخش گردشگری 
کشور دانست و گفت: با وجود 
مشکالت و نگرانی های بخش 
خصوصی در پی خروج غیرقانونی 
آمریــکا از برجــام، در حــوزه 
گردشگری بســیار خوب عمل 

کردیم.
»رویکرد ما از تمرکــز برای ورود 
گردشــگر اروپایی به گردشــگر 
کشــورهای منطقه تغییر کرد و 
توانستیم چالش و تهدید پیش رو 

را به فرصت تبدیل کنیم«.
به گفته تیموری کاهش ارزش پول 
ملی سبب شد، بسته های سفر ایران 
نسبت به دیگر کشورها رقابت پذیر 
شود و حوزه گردشگری ایران رونق 

بیشتری بگیرد.
وی میزان ورودی گردشــگران خارجی در ۱۱ 
ماه امسال را بیش از هفت میلیون نفر اعالم کرد 
و افزود: ورود این میزان گردشگر خارجی به ایران 
بی سابقه است؛ آمار ورودی گردشگر خارجی در 

تمام سال گذشته، پنج میلیون نفر بوده است.
تیموری درباره گردشگر داخلی گفت: با وجود 
همه مشکالت اقتصادی سفرهای داخلی رونق 
خوبی داشته است و بر اساس برآورد ما با افزایش 

۲۰ درصدی گردشگری داخلی مواجه شدیم.
وی اظهار داشت: مقاصد گردشگری در جهان 
موفق بوده اند که از ابتدا در حوزه گردشــگری 

داخلی موفق بودند.

ایجادحسابهایاقماریگردشگری 
کشور

معاون ســازمان میراث فرهنگی ایجاد حساب 
های اقماری گردشگری کشور را از جمله های 
کارهای زیربنایی سال ۹۷ عنوان کرد و افزود: 
در سال آینده می توان با استقرار این سیستم 
تغییرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری کشور 
را مشخص کرد. وی از پایان اقدامات برای ایجاد 
برند گردشــگری ایران خبر داد و گفت: تمام 
کارهای اجرایی آن انجام شــده و از سال آینده 

ایران صاحب برند گردشگری می شود.
تیموری از تهیه و تدویــن طرح جامع آموزش 
 گردشــگری خبــر داد و اظهار داشــت: این

 آموزش ها نیز از سال آینده اجرایی می شود. 

خبرهایدوخطی
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علیرضاالماسوندی،مدیرعاملپیشینشرکتمدیریتمنابعآبایرانگفت:باتوجهبهاینکه۶0درصدمنابع 
آبیتوسطآبهایزیرزمینیتأمینمیشود،بایدمدیریتدراینحوزهنیزتوسعهیابدوایندرشرایطاستکهبه

اعتقادکارشناساندرحالحاضردراینبخشپیشرفتقابلتوجهینداشتهایم.
چکهایعادیپشتنویسیشدهدرسال۱۳9۸کماکانمعتبرندوفقطچکهایتضمینی،قابلپشتنویسی 

نیستند.
بارانهایاخیرتاثیرمثبتیدربهبودوضعیتدریاچهارومیهگذاشته،بهگونهایکهبعدازمدتهامیتوانگفت 

ایندریاچهبهوضعیتنرمالنزدیکشدهاست.
کلیهپرداختهایآندستهازمقرریبگیرانبیمهبیکاریکهتاریخوقوعبیکاریآنانازتاریخ۱/۱/9۸بهبعداست 

بارعایتحداقلدستمزدسال9۸خواهدبود.
باتوجهبهالکترونیکیشــدنعوارضچهارآزادراهازبامداد۲۸اسفندماهسال۱۳97،درصورتیکهمالکان 
خودروهایعبوریازاینمناطق،تا۲۴فروردینماهعوارضخودراپرداختنکنند۳0هزارتومانجریمهخواهندشد.
پساز۲۴فروردیننیزتنهامهلت۴۸ساعتهبرایپرداختالکترونیکیعوارضآزادراههادرنظرگرفتهشدهاست.

درحالحاضرسهمآبدرسبدخانوارایرانیبسیارکمترازکشورهایاروپاییاستکههمینموضوعنیزموجبشدهایرانجزوکشورهایپرمصرفآبیبهحسابآید
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استارت آپ ها از دیدگاه رئیس بنیاد ملی نخبگان
رئیس بنیاد ملی نخبگان، در سالی که گذشت تاکیدی ویژه بر نقش کسب وکارهای استارتاپی در 
ارتقای جامعه و تحول اقتصاد داشت و از ضرورت ایجاد یک محیط مساعد برای کمک به بلوغ و رونق 

یافتن این کسب وکارها سخن گفت. 
بر همین اساس معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از اهمیت استارتاپ ها و حیات تازه ای می 

گوید که این کسب وکارها در اقتصاد و زندگی جامعه دمیده اند می گوید. معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری با اشاره به شکل گیری یک حرکت اجتماعی توسط کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپ ها 

 گفت: چندین هزار شرکت دانش بنیان و استارتاپ در اقتصاد کشور فعالیت می کند که با تحول آفرینی خود
 توانسته اند حرکتی اجتماعی در جامعه و فضای کسب و کار کشور ایجاد کند. 

او، به این که نسل جدید کارآفرینان دانش بنیان و استارتاپی فرهنگ جامعه و کسب و کار را متحول می کند، اشاره ای داشت و 
ادامه داد: در پی تالش برای ایجاد یک محیط کسب و کار مساعد برای این کسب و کارها هستیم. نسل جدیدی از کارآفرینان به جامعه 
وارد شده است که نه تنها با ایده های نوآورانه مشــکالت جامعه را حل می کند بلکه در آینده ای نزدیک ساختارهای سنتی اقتصاد را 

متحول خواهد کرد.
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در دهه هــای گذشــته 
دانستن اینکه چگونه یک 
محیط شــغلی می تواند 
بهتریــن حمایــت را از 
ســالمت روان کارکنان 
خود داشته باشد پیشرفت 
چشمگیری داشته است. 
سالمت روانی یک مسئله نگران کننده 
رو به رشد است که تاثیرات غیر مستقیم 
آن در بهره وری ضعیــف و عدم حضور 
کارکنان در محیــط کار، برای نمونه در 
ایاالت متحده زیانی در حدود ۷۹ میلیارد 

دالر به بار آورده است.
خوشبختانه تعداد زیادی از مدیران، در 
رده های مختلف شرکت های بزرگ، در 
حال ایجاد یک محیط کار راحت و ایمن 
هستند تا به بازدهی کارکنان به بهترین 

شکل کمک کنند.

 تاکید بر سالمت روان
هنگامی که کارکنان تندرست هستند 
و به کار خود تعهــد دارند، در محیط کار 
خشنودتر و پربازده تر هستند. اگر مدیران 
به سالمت روان کارکنان اهمیت دهند، 
باید محیطی ایمن ایجاد کنند که کارکنان 
بتوانند کار خود را به بهترین شکل انجام 
دهنــد. تمرکز بــر فرهنگ ســازمانی 
و ســالمت روان نیز به افزایش بازدهی 
کارکنان کمک می کند. این کار موجب 
صرفه جویی در هزینه های داخلی شده 
و همچنین مزایایــی مانند حفظ روابط 
مشتری و افزایش دانش و تجربیات کاری 
را در پی دارد. بنابراین در شــرکت های 
بزرگ تجربه و دانش در صنعت  از دست 
نمی رود زیرا کارکنان از مشاغل فعلی خود 

راضی هستند.

زمینه هایی برای رهبران تیم های کاری 
وجود دارد که بتواننــد با ایجاد فرهنگ 
سازمانی قوی، روابط بین افراد را بهبود 
بخشند و در نهایت باعث افزایش درآمد 
شــوند. پنج راه وجــود دارد که مدیران 
می توانند از سالمت روان کارکنان حمایت 
کنند و فرهنگی امن و شفاف ایجاد کنند:

 ۱-درباره سالمت روان کارکنان 
گفتگو کنید

تحریک انگیزه ها، مسلما مهم ترین چیزی 
اســت که هر مدیر می تواند برای ارتقای 
سالمت روانی انجام دهد. رهبران تیم به 
طور گسترده تالش می کنند تا با اقدامات 
موثر سالمت روان اعضای گروه را تامین 
کنند تا کارکنان بدانند کــه مراقبت از 
بیماری ها و نیازهــای آن ها در زمانی که 
رشد می کنند نیز حایز اهمیت است، در 
نتیجه آن ها نباید از سالمت روان خود در 

محیط کار نگران باشند.
برای نیــل به این اهداف الزم اســت که 
مدیران در جلســاتی که به طور منظم 
تشکیل می دهند، برنامه های کارآمدی را 
ارائه دهند. به جای کار با لیست وظایف، در 
یک جمع دوستانه با کارکنان به صورت 
دسته جمعی، لزوم حفظ تعادل در زندگی 
و کار را تشــریح کنند و از استرس های 
کاری بکاهند. این کار همچنین به مدیران 
اجــازه می دهد که تجربه و اســتراتژی 
شــخصی خود را برای مدیریت استرس 
و مراقبت از ســالمت روان کارکنان به 

اشتراک بگذارند.

 ۲-مزایای کارکنان را تامین کنید 
تا خدمات سالمت روان کارکنان را 

تامین کند
بیش از ۴۰ میلیون آمریکایی هستند که 
از شش سالگی با بیماری روحی زندگی 
می کنند؛ بنابراین تقریبا هر شــرکتی 
می تواند تحت تأثیر برخی از نگرانی های 
سالمت روان کارکنان قرار بگیرد. همانطور 
که شرکت های بیشتری با نیازها و مزایای 
ســالمت روان کارمندان آشنا و سازگار 
می شــوند، برنامه های بیشتری شامل 
این خدمات برای آن هــا در نظر گرفته 
می شود. مدیران باید با اعضای تیم خود 
این برنامه های یاری رسان را ارتقا دهند 
و مورد بحث بگذارنــد. نتیجه همه این 
تالش ها، منجر به کاهش تنش در محیط 

کار و افزایش امنیت کاری خواهد شد که 
در نهایت سود شرکت را در پی دارد.

در مواردی که شــرکت ها زمان و منابع 
کافی دارند، بهترین گزینه این است که 
کلینیک مخصوص در اختیار مشاوران 
بهداشت روانی قرار دهند. برای مثال در 
شرکت CHG، کارکنان می توانند در هر 
زمانی که نیاز دارند بدون نیاز به مرخصی 
استعالجی و مجوز مدیران، از کلینیک 

شرکت استفاده کنند.

 ۳-برای کارکنان تحت فشــار 
روحی، فرصت سازی کنید

زمانی که از میز یا محیــط کار خود دور 
هستید، زمان خوبی اســت که آرامش 

کسب کنید.
مطالعات نشان می دهد که دوری کردن 
از محیط کار، کســب آرامش و بازگشت 
دوباره به محیط کار و انجام وظایف، باعث 

افزایش بهره وری می شود.
 مدیران باید کارکنان را جهت استفاده از 
تعطیالت خود تشویق کنند یا در زمان 
بیماری از مرخصی های استعالجی بهره 
ببرند و با هرگونه کوتاهــی در این مورد 
برخورد کنند. عالوه بر ایــن می توانند 
رویدادهــای تفریحــی و دورهمی های 
گروهی را بیرون از محیط شرکت برای 
کارکنان خود ایجاد کنند. سالمت روان 
کارکنان در نتیجه این اقدامات مستمر 

بدست می آید.

  ۴-یک محیط کار ایمن و سالم را 
ایجاد کنید

مدیرانی که بر مســئله ســالمت روان 
متمرکز هســتند و به آن بها می دهند، 
با تقویت نقاط قوت کارکنان از آن بهره 
فراوان خواهند برد. هنگامی که مدیری 
در موقعیت های حساس کارمند خود را 
حمایت می کند؛ با کاهش استرس های 
کاری و ایجاد انگیزه در او، به شکوفا شدن 
توانایی ها و استعدادهایش کمک کرده و 
در نتیجه به راحتــی از نقاط قوت کاری 

ایشان بهره مند خواهد شد.
هر فرد ویژگی های منحصر به فرد خود را 
دارد. این موضوع در مورد ماهیت کاری 

تیم ها نیز صدق می کند.
برای نمونه واحد R&D شــرکت نیاز به 

آرامش دارد و مدیر باید متناســب با این 
شرایط با ارائه ماموریت های پژوهشی به 
افزایش انگیزه های کاری تیم کمک کند. 
اما عکس این موضوع نیز صادق اســت. 
مثال واحد انبار و تحویل کاال که همواره 
در تکاپو است نیاز به ماموریت با ماهیتی 

پر تحرک دارد.
 دریافت بازخورد نیــز از همه اقداماتی 
که انجام شده و تاثیراتی که داشته است 
جهت بررسی نتایج اهمیت دارد. مدیران 
باید با برنامه هایی همچون جلسات منظم 
با حضور همه کارکنان و بحث های غیر 
رســمی، جعبه پیشــنهادها مشارکت 
همگانی ایجاد کنند و انــواع روش های 
علمی سازمانی در کسب نتایج را به کار 

ببندند.
بنابراین برای این منظور الزم اســت که 
یک محیط کار باز و فعال ایجاد شــود. 
در نتیجه همه این اقدامات، ورودی ها و 
خروجی های سازمان مورد بررسی قرار 
گرفته و تغییرات الزم انجام خواهد گرفت.

   ۵-نمونه خوبی برای سالمت روان 
باشید

رهبران اغلب در تله تشــویق های مکرر 
ســازمانی قرار می گیرنــد. یعنی بدون 
بررســی شــرایط و اخــذ تصمیم های 
نادرست، منابع را برای ایجاد یک محیط 

سالم هدر خواهد داد.
یک مدیر واقعی خــود مثال خوبی برای 

ســالمت روان کارکنان می باشد. آنها با 
توجه به درگیری های کاری و فشارهای 
روانی، باید مدت زمانــی را دور از محیط 
کاری سپری کنند. مثال در تعطیالت که 
بهترین فرصت برای اســتراحت است از 
حجم انبوه ایمیل دور بمانند. هر چند این 
فرصت مناسبی برای انجام کارهای عقب 
افتاده می باشد. مدیر خود الگوی کاری 
و ســالمت روان کارکنان است و هرچه 
آرامش بیشتری در کار داشته باشد، قطعا 
در حفظ یک محیط پویا و سالم نقش به 

سزایی ایفا می کند.
افزایش سالمت روان و تسکین استرس 
دقیقا همان چیزی نیست که باعث کاهش 
سختی کار شود. شرکت ها می توانند با 
تغییر الگوها و فعال کردن افراد در تمام 
سطوح سازمان برای سپری کردن بخشی 
از زندگی خود خــارج از محیط کاری، 
قادر هستند، سطح باالیی از مشارکت و 

رضایت شغلی را به وجود آورند.
محیط های باز و حمایت شده در داخل 
شــرکت ها دارای مزایای بسیار مثبتی 
در ســالمت روان کارکنان می باشــند. 
وقتی رهبران با این محیــط باز ارتباط 
برقرار می کنند، اعضــای تیم خود را هم 
به همین ترتیب نمایــش می دهند. به 
اشــتراک گذاشــتن ایده ها و نظرات در 
میان اعضای تیم به انــدازه کافی برای 
 ساختن فرهنگ ســازمانی قوی کاربرد

 دارد.

۵ نکته برای کمک به سالمت روان کارکنان در محیط کار؛   

محیط کار سالم ، کارمندان سالم

بیش از ۴0 میلیون 
آمریکایی هستند که از 
شش سالگی با بیماری 

روحی زندگی می کنند؛ 
بنابراین تقریبا هر 
شرکتی می تواند 

تحت تأثیر برخی از 
نگرانی های سالمت 
روان کارکنان قرار 

بگیرد. 

یک محیط کار سالم، ارتباط نزدیکی با سالمت روان کارکنان 
خود دارد. وقتی از سالمت کارکنان در محیط کار سخن گفته 
می شود؛ بیشتر، عوامل جسمی و فیزیکی که در محیط کار 
بر سالمت کارکنان موثر است، به ذهن مان متبادر می شود 
یا عواملی همچون آلودگی داخلی محل کار، شرایط محیطی 
مانند نور، گرمایش و سرمایش و... ، اما دسته دیگری از عوامل 
نیز وجود دارد که بر سالمت روان کارکنان تاثیر به سزایی 

دارد.
در این راه نیز مدیران مجموعه بیشــترین نقش را در حفظ 

محیط کاری مطلوب ایفا می کنند.

 
استارت آپ

والت دیزنی، تصویرگر رویاهای کودکی ما، معتقد است 
که »راه شروع کار این است که صحبت کردن را تمام کنید و دست به کار شوید.«

بیشتر ما ترجیح می دهیم بیش از عمل کردن به ایده هایمان، وقت خود را صرف حرف زدن 
پیرامون آن کنیم. ضمنا، با آنکه چند سالی هم از تولد و فراگیری استارتاپ ها می گذرد؛ 
بسیاری از ما هنوز تعریف درستی از کسب و کارهای نوپا نداریم و گمان می کنیم تنها به 

صرف داشتن ایده ای نو می توان به کسب درآمد و موفقیت حرفه ای دست یافت.
تا به حال شده که ایده  ی کسب وکار جدیدی به سرتان بزند؟ شاید هم برایتان اتفاق افتاده 
که بخواهید با همان ایده یک شبه رهِ صدســاله بروید! اما به قول نیاکان ما، کار هر کس 

نیست خرمن کوفتن، گاو نر می خواهد و مرد کهن! 

درواقع، بــرای آغاز یک کســب و کار به عاملی فراتــر از ایده نیاز 
است. البته نمی توان منکر اهمیت ایده های بکر در راه اندازی و به 
ثمرنشستن بنگاه های اقتصادی شد. چرا که رسیدن به ایده های 
خوب آن قدرها هم ساده نیست، به همین دلیل است که وقتی ایده ای 
ناب به ذهن مان خطور می کند ممکن است سرمست از موفقیت، خود 

را ارشمیدسی بدانیم که یورکایش را یافته است!

   یافتم! یافتم!
احتماال قصه   ارشمیدس در حمام را شنیده باشــید. هیرو، پادشاه 
سیراکوز، زادگاه ارشمیدس، زرگری را مأمور کرده بود تا برایش تاجی 
از طالی خالص بسازد. سرانجام پس از تکمیل تاج  آن را به دست پادشاه 
رساندند، ولی هیرو تردید داشت که زرگر تمام طال را به کار برده باشد. 
شاه به همین خاطر، ارشمیدس را احضار کرد و از این ریاضیدان مشهور 
برای پی بردن به خلوص آن تاج که قرار بود تماما از طال ساخته شود کمک 
خواست. اما او راهکاری در آستین نداشــت تا اینکه روزی که مشغول 
استحمام در خزینه  حمام بود دریافت که حجم آب خارج شده از یک خزینه 
لبریز، با حجم بدنش برابر است. وی که از کشف خود بسیار هیجان زده شده بود 

برهنه از حمام بیرون دوید و فریاد زد یورکا! یورکا! که یعنی یافتم! یافتم!
واقعیت را بخواهید، بزرگ ترین شرکت های جهان نیز از ایده های بزرگ ساخته شده اند؛ 
هرچند که شاید خیلی دور از ذهن باشد که تا این حد خوش شانس باشیم که بتوانیم افکار 
و آرزوهای خود را مثل بنیانگذاران این برندها به ایده های چند میلیاردی تبدیل کنیم. 
اما هر ایده ای باید از نقطه ای شروع شود و حتی بزرگ ترین برندها هم با قدم های کوچک 

آغاز به کار کرده اند.

   چطور یک شبه ره صد ساله برویم؟
فرض کنید که یک فکر بکر به سرتان زده و ایده ای ناب در ذهن تان شکل گرفته است؛ 

حاال باید در ادامه چه مسیری را پیش بروید؟ مطمئنا تصور می کنید، تمام کاری که باید 
انجام دهید این است که ایده  خود را در بوق و کرنا کنید و درباره  آن با مردم صحبت کنید! 
احتماال خیال می کنید که اینگونه موفقیت نیز به سراغ تان خواهد آمد: سرمایه گذاران 
برای حمایت از ایده  ناب شما صف می کشند و مشتریان برای خریدن محصول تان سر از 
پا نخواهند شناخت! تنها چیزی که می ماند، چاپ تصویرتان روی جلد مجالت معتبر و 

مصاحبه های متعددی است که پایتان را به جرگه  کارآفرینان باز می کند!
شاید کمی بیش از حد در این مثال غلو شــده باشد؛ مطمئنا هیچ کس گمان نمی کند 
که یک ایده  درخشان بتواند یک شبه او را به موفقیت برساند. اما این باور که ایده  خوب 
به تنهایی برای موفقیت کفایت می کند، یکی از چالش ها و کژباوری های گریبانگیر جامعه 

کارآفرینی است.
شرکت های موفق اغلب ایده هایی عالی دارند، اما دستیابی به جایگاه مشابه آن ها به عاملی 
بیش از صرفا یک ایده  عالی نیاز دارد. برای تبدیل ایده  خود به کسب و کاری قابل اتکا و موفق 
باید ترکیبی از عوامل را درکنار ایده ای خوب فراهم کنید، وگرنه در هزارتوی کسب و کار 

سرگشته خواهید شد:

   مسیر پیشرفت تان را ریل گذاری کنید و قطارتان را به حرکت درآورید
شاید الهامات و ایده های سرشار درونی تان، شما را به این باور برساند که احتماال یک "متفکر 
بزرگ و بی چون و چرا" هستید! اما اگر قصد دارید که ایده  نوپای تان به ایجاد یک کسب و کار 
بیانجامد، باید وارد جزئیات شوید، مطالعه کنید، در گیر و دار تشریفات اداری و کاغذبازی 
بیافتید و قدم در راه اجرا بگذارید. ثبت شرکت، اخذ بیمه  مسئولیت، حفاظت از مالکیت 
معنوی، و توسعه و جذب نیرو ، تنها برخی از مواردی است که باید برای به ثمر نشاندن یک 
ایده و ایجاد یک بنگاه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اگر چنین مواردی در دایره  افکارتان 
جای نمی گیرد، باید به دنبال افرادی باشید که مهارت هایشان مکمل توانمندی های شما 

بوده و بتوانند گوشه ای از اجرای کار را عهده دار شوند.
این افسانه را که ایده باید بی نقص باشد نیز از ذهن تان بیرون کنید. کمال گرایی بی حساب 

و کتاب، شما را از اقدام و پیشرفت بازمی دارد.

منبع : کار فلو
یـــادداشت
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 مدیران باید با برنامه هایی 
همچون جلسات منظم 
با حضور همه کارکنان 

و بحث های غیر رسمی، 
جعبه پیشنهادها مشارکت 
همگانی ایجاد کنند و انواع 
روش های علمی سازمانی 

در کسب نتایج را به کار 
ببندند.

زومیت
گـــزارش

افسانه های استارتاپی؛
 فقط کافی است ایده خوبی داشته باشید!

اولین استارت آپ 
اسکن و پرینت سه 

بعدی مجسمه انسان 
در ایران

 مدیر عامل اســتارت آپ ۳۶۰ 
درجه گفت: ما اولین اســتارت 
آپ اســکن و پرینت سه بعدی 
انسان در ایران هســتیم که با 
اســکنر های ایرانی مجســمه 
را  اشــخاص  بعــدی   ســه 

می سازیم. 
محمــد دیانتی مدیــر عامل 
اســتارت آپ »۳۶۰ درجه« با 
بیان اینکــه ۳۶۰ درجه، اولین 
اســتارت آپ اســکن و پرینت 
ســه بعــدی انســان در ایران 
است، گفت: در این استارت آپ 
اسکنری طراحی و ساخته شده 
اســت که از جهات مختلف از 
فرد عکــس می گیــرد و آنگاه 
مدل ســه بعدی شخص در نرم 
 افزار، پرینت ســه بعدی رنگی 

می شود. 
دیانتــی با بیــان اینکــه تمام 
قطعــات و طراحی هــای این 
اسکنر جز دوربین ساخت ایران 
است، عنوان کرد: این استارت 
آپ اولین شرکت سازنده اسکنر 
در ایران است که با ۶۰ دوربین 
و عکسبرداری همزمان در یک 
صدم ثانیه، انسان را به صورت 
۳۶۰ درجه اسکن می کند. این 
اسکنر می تواند در حالت پرش 
اشخاص نیز عکسبرداری کند 
و فرآیند ســه بعدی ســازی را 

انجام دهد.
 مدیرعامل استارت آپ »۳۶۰ 
 درجــه« در خصــوص انگیزه

 راه اندازی چنین فعالیتی ادامه 
داد: از آنجایــی کــه تخصص 
اسکن ســه بعدی را داشتیم، 
تصمیم گرفتیم آن را به عنوان 
یک کار تجاری پیاده ســازی 
و ضمن اشــتغالزایی، خدمتی 
نوین را بــرای بهره مندی تمام 
مردم ایران فراهــم کنیم. این 
مجموعه تاکنون توانسته برای 
۱۰ نفر بصــورت مســتقیم و 
 غیرمستقیم اشتغالزایی ایجاد

 کند.
وی با اشاره به استقبال کاربران 
از این اســتارت آپ بیان کرد: با 
توجه به اینکه برای محصوالت 
ایــن اســتارت آپ تبلیغاتــی 
صورت نگرفته، اما با اســتقبال 
خوبی روبه رو بوده اســت البته 
نیاز به برنامه هــای تبلیغاتی و 
بازاریابی وجود دارد که به دلیل 
 هزینه بر بودن تاکنــون انجام 

نشده است.
دیانتــی اظهار داشــت: قیمت 
باالی مــواد اولیه پرینت ســه 
بعدی، در حال حاضر بزرگترین 
مشــکل ۳۶۰ درجه است که 
هزینه های ساخت هر مجسمه 
ســه بعدی برای مشــتری را 
افزایش می دهــد، درواقع مواد 
اولیه ایــن کار تولیــد داخلی 
نــدارد و واردات و هزینــه آن 
 برای ما به یــک چالش تبدیل 

شده است. 
مدیر عامل اســتارت آپ ۳۶۰ 
درجه با اشاره به برنامه در نظر 
گرفته شــده بــرای آینده این 
استارت آپ ادامه داد: علیرغم 
آنکــه تاکنــون توانســته ایم 
فعالیت های خــود را مطابق با 
اهداف و برنامه هــا پیش بریم، 
اما در نظر داریم که برای آینده 
حداقــل روزانه یک مشــتری 

داشته باشیم.

شعار سال
گــزارش

ISFAHAN
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