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

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان مطرح شد ؛   

تنها دو درصد سهم تجارت سنگ در دست ایران

 روزی که 
فراموش شد

هفته ای که گذشــت پــر بود از 
مناسبت ها و روزهایی که هر کدام 
بزرگداشتی می طلبید به وسعت 
روزها و شاید ماه ها. روز شورا، روز 
خلیج فارس ،روز کارگر و روز معلم 
و اســتاد . هفته دوم اردیبهشت 
توانست تمام این روزها را در خود 
جای دهد و برایــش هیچ فرقی 
نمیکرد که این روز متعلق به چه 
قشری از جامعه است ، اردیبهشت 
ســخاوتی دارد به انــدازه باران 
بهاری. اما متاسفانه در بین ما مردم 
خاکی، یک روز کمتر دیده شــد 
 و نادیده گرفته شــد، شاید وقتی 
می خواهند کارگر را معنا کنند، 
یکی از معانیــش نادیده گرفتن 
باشد، نادیده گرفتن حتی به اندازه 
گفتن  یک تبریــک! وقتی صدا و 
سیما، رسانه ها و به خصوص فضای 
مجازی پر بود از تبریک برای روز 
معلم ، کارگران مشغول کار بودند 
و وقت چک کــردن تقویم برای 
پیدا کردن روز خود و گذاشــتن 
پست در فضای مجازی را نداشتند 
! مردم و مســئولین هم که مثل 
همیشه یادشان رفت اگر کارگران 

نبودند آنها ...

وزیر بهداشت در کاشان:

9۷ درصد داروهای کشور 
تولید داخل است

وزیر بهداشــت با بیان اینکه ۹۷ درصد داروهای 
کشور تولید داخل است گفت: شیوه توزیع و عرضه 

دارو در کشور مناسب نیست.
سعید نمکی ظهر پنجشنبه در همایش سازمان 
غذا و دارو کشور در کاشان، ضمن تقدیر از عملکرد 
خوب وزارت بهداشت در مناطق سیل زده کشور 
اظهار داشت: امسال سالی است که در تحریم های 
ظالمانه آمریکا قرار گرفتیم اما به لطف خدا و تالش 
همکاران از این پیچ و خم سخت عبور می کنیم و 
بر همین اساس از مسئوالن تقاضا دارم تا روزانه 
موجودی داروها بررســی و کمبود آنها گزارش 
شود که این موضوع نیازمند نظارت پیوسته است.

وی ضمن تاکید بر حمایــت از تولید و رونق آن 
افزود: از آنجا که بر رونق و حمایت از ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

     نوع نگاه ما از فرآوری سنگ باید تغییر کند و بخش دولتی باید حرف های بخش خصوصی را بشنود.

بازار طال و سکه  98/2/12 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,830,0004,750,000قدیم

سکه طرح 
5,051,0004,975,000جدید

2,840,0002,720,000نیم سکه

1,813,0001,730,000ربع سکه

980000970000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18452,000446,233 عیار

یک گرم طالی 
19446,535446,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

۷5 درصد کسب وکارهای نوپا موفق 
نبوده اند

ایده، شاید خاستگاه یک استارت آپ  باشد، اما نقطه شروع آن نیست. تا زمانی 
که راه تجاری سازی آن پیدا نشود، مطرح کردن آن هم ارزش چندانی ندارد. 

حتی برخی از این استارت آپ ها با وجود پشت سر گذاشتن مراحل اولیه جذب 
سرمایه و تبدیل شدن به یونیکورن، عمر طوالنی ندارند و شکست می خورند. 

بسیاری از استارت آپ های خوشنامی که امروز به شهرت جهانی رسیده اند، احتماال 
یکی از صدها شرکت همتای خود هستند که توانستند همچنان در میدان رقابت باقی 

بمانند. طبق گزارش مدرسه بازرگانی هاروارد، حدود ۷۵ درصد استارت آپ ها ...
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روزنامه اقتصادى استان اصفهان
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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 500 تومان

در قالب برگزارى نمایشگاه بین المللى «ایران پروژه» انجام شد:   

فصل جدید روابط تجارى ایران و عراق

برگزارى هفته 
اصفهان ، آرى یا 

خیر؟!

هر سال این روزهاى اردیبهشتى، 
شهر اصفهان حال و هواى دیگرى 
داشــت. در روز سوم اردیبهشت 
ماه مصادف با سالروز بزرگداشت 
شیخ بهایى، هفته اصفهان آغاز 
مى شــد و شــهر با برنامه هاى 
هفته اصفهان جــان دوباره اى 
مى گرفت. امسال که بعد از چند 
ســال زاینده رود نیز همزمان با 
هفته اصفهان جارى است مسلما 
بزرگداشــت هفته اصفهان شور 
دیگرى داشــت. امــا برگزارى 
هفته اصفهان از مدتها پیش در 
هاله اى از ابهام بود. پس از انتقال 
روز اصفهان به آذرماه  در ســال 
گذشــته که به گفته مسئولین 
با اصرار نخبگان فرهنگى شــهر 
صورت گرفت، قرار بر این بود که 
هفته اصفهان نیز از اردیبهشت 
ماه به آذر ماه انتقال یابد اما چندى 
بعد با تغییراتى در افکار مدیریت 
شهرى، مسئوالن اصفهان اعالم 
کردند براى استفاده بهتر از فضاى 
بهارى تصمیم داریم تا برنامه هاى 
هفته اول اردیبهشــت را با قوت 

بیشترى ادامه دهیم....

سهم اشتغال اصفهانى ها در 
بخش خدمات افزایش یافت

 مدیر گروه طرح هاى آمارى سازمان مدیریت 
و برنامه ریزى اصفهان گفت: بر اساس آخرین 
آمار، سهم اشــتغال مردم این استان در بخش 
خدمات در ســال 97 به 48,9 درصد رسید و 
نسبت به ســال 96 حدود 3,6 درصد افزایش 

یافت.
رستم پیر على افزود: بر اســاس آخرین آمار و 
اطالعات که درباره وضعیت بیکارى و اشتغال 
استان ها در ســال 97 و مقایسه آن با سال 96 
منتشر شد، نسبت اشتغال در اصفهان در سال 
گذشته به 37,5 درصد رسید که نسبت به سال 

96 حدود 2 درصد افزایش دارد.
وى نرخ بیکارى در این اســتان در سال 97 را 
13,7 درصد اعالم و خاطرنشان کرد: این نرخ 

در سال 96 حدود 14,1 درصد بود و...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

      برگزارى این نمایشگاه از سویى موجب افزایش رونق اقتصادى شرکت هاى ایرانى و کسب  و کارهاى داخلى مى شود و از سوى دیگر، اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش تولید، افزایش 
صادرات و افزایش سودآورى شرکت هاى ایرانى دارد.
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بازار طال و سکه  98/2/3 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه طرح 
4,650,0004,430,000قدیم

سکه طرح 
4,785,0004,545,000جدید

2,650,0002,480,000نیم سکه

1,670,0001,620,000ربع سکه

950000860000سکه گرمى

یک مثقال 
1,910,0001,910,000طالى 17 عیار

یک گرم طالى 
18415530362400 عیار

یک گرم طالى 
19439,535465,380 عیار

یک گرم طالى 
24541,760541,760 عیار

مسعود منتظرى نجف آبادى  -  شهردار نجف آباد  شناسه: 442628 

چاپ اول

چاپ دوم

آگهى مزایده (نوبت دوم) 
شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 97/3060 مورخ 97/09/03 شوراى اسالمى شهر نسبت به 
فروش عرصه یک پالك تجارى واقع در منطقه دو شهردارى نجف آباد، خیابان میرداماد، کوچه مالصدرا، پاساژ الماس، 
به مساحت 20/31 متر مربع، حسب مشخصات موجود در مدارك مزایده، با قیمت پایه جمعاً به مبلغ 2/843/400/000 
ریال اقدام نماید، از افراد واجد شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 
ادارى روز پنجشنبه مورخ 98/02/19 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 
مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط 

به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

هتل آزادى اصفهان جهت تکمیــل کادر خود به تعدادى نیروى 
فارغ التحصیل در رشته هتلدارى نیازمند است. 

متقاضیان مى توانند به این مرکز واقع در چهار راه تختى ابتداى 
خیابان مسجد سید مراجعه و یا با شماره تلفن 32204056 تماس 

حاصل فرمایند. 
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جهش قیمت نفت تحت تاثیر 
تحریم هاى نفتى ضدایرانى

قیمت نفت روز دوشنبه تحت تأثیر ابهامات پیرامون 
تمدید تحریم هاى نفتى آمریکا علیه ایران، حدود سه 

درصد جهش یافت.
بهاى معامالت آتى وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 2.9 
درصد افزایش یافت و به 65.87 دالر در هر بشکه رسید.

بهاى معامالت آتى نفت برنت با 3.3 درصد افزایش، به 74.31 دالر در هر 
بشکه رسید.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا قرار است روز دوشنبه تصمیم دولت این کشور ...

احمدرضا محسنی - شهردار داران شناسه: 441750

آگهى مناقصه نوبت اول
شهرداري داران به استناد بودجه سال 98 در نظر دارد پروژه ذیل را به صورت پیمانی به واجدین شرایط ( به شرکت هاي معتبر ) از ردیف اعتبارات عمرانی شهرداري واگذار نماید . شرکت کنندگان باید 

قیمت هاي پیشنهادي خود را  ارائه نمایند. 
1- اجراي سالن پیش سرد کشتارگاه با اعتبار 000 / 000 / 2000 ریال

مشخصات اجراى کار:
1- احداث و راه اندازي سالن پیش سرد باالي صفر تا 4 درجه نگهداري گوشت قرمز در ابعاد 7 *10 و ارتفاع 5 /2 متر

2- درب ریلی به ابعاد 5 /2 در 30 / 1 و اجراي بتن کف 
3- بدنه ساندویچ پنل 10 سانتیمتري دو رو ورق- کویر پنل و یا نبوق

4- عایق پالستوفوم 10 سانتی p25  جهت اجراي کف
5- کمپرسور 15 اسب  بیت زر

6- اواپراتور 15 اسب با ذکر نام شرکت سازنده
7- کندانسور 20 اسب با ذکر نام شرکت سازنده

8- شیرآالت کامل دانفوس
(  LS ) 9- تابلو برق کامل با سیستم عیب یاب اتوماتیک یک دستگاه

10- ضمنا شرکت کنندگان پیشنهادات خود را براساس کابل و لوله هاي استاندارد - گاز سریونR22  جهت شارژ دستگاه - روشنایی داخل کابین و اتصاالت کامل - عایق لوله ها - داکت و سینی کابل برق و 
هزینه هاي اجرت نصب و راه اندازي ارائه نمایند.

11 - متقاضیان می توانند با مراجعه به واحد امور عمرانی شهرداري نقشه و مشخصات اجرایی را دریافت نمایند.
شرایط شرکت کنندگان :

  1- پیشنهاددهندگان باید داراي صالحیت فنی و رتبه بندي سازمان مدیریت و برنامه ریزي بوده و این صالحیت و رتبه بندي به تایید دفتر فنی استانداري و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان رسیده باشد.
2- کلیه شرکت هاي متقاضی پیشنهاد دهنده باید داراي اساسنامه ثبتی باشد.

3- پیشنهاددهندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5 درصد کل اعتبار را به صورت نقد به حساب 1 -4311846512 - 1414 شهرداري نزد بانک انصار شعبه داران واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود بنمایند.
5-  پیشنهاددهندگان باید پیشنهادات خود را در سه پاکت الك و مهر شده به شرح ذیل از تاریخ 29 / 01 / 98 حداکثر تا پایان وقت اداري روز سه شنبه 10 / 2 / 98 به واحد حراست شهرداري تحویل و رسید 

دریافت نمایند.
پاکت الف- سپرده یا ضمانتنامه    پاکت ب ) رزومه کاري، مدارك و اسناد مناقصه، گواهی ارزش افزوده و مشخصات کامل و آدرس و امضاي پیشنهاد دهنده

پاکت ج) پیشنهاد قیمت و برگه آگهی شرکت در مناقصه که توسط پیمانکار مهر و امضاء شده باشد.
6- پیشنهادات رسیده در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 11 / 2 / 98 با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت خواهد شد.

7 - کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و حق انتخاب دارد.
8- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده  و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- سپرده نفر و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداري باقی مانده و چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از یک هفته خودداري نمود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد 
و نفر سوم هم به همین منوال خواهد بود.

10- شرکت کنندگان با مراجعه به واحد امور عمرانی شرایط مناقصه را دریافت نمایند.
11- کارفرما می تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه یا کسر نماید.

12 - کلیه هزینه هاي کارهاي انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیري و بررسی صورت وضعیت هاي ارسالی، توسط کارفرما بررسی و پس از تایید آن توسط مهندس ناظر شهرداري طبق مقررات به 
مرور زمان از طریق شهرداري قابل پرداخت خواهد بود.

13- شرکت کنندگان باید ذیل این برگه را به منزله قبول کلیه شرایط آن مهر و امضاء و سپس ضمیمه پیشنهاد نمایند.
14- هرگونه اختالف و اشکال براساس شرایط عمومی پیمان قابل بررسی می باشد.

15- ارائه گواهی نامه ثبت نام در نظام ارزش افزوده داراي اعتبار الزامی می باشد.
16- کلیه هزینه هاي چاپ آگهی  در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

17 - کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکاران می باشد.

به گــزارش روابط عمومی 
اتــاق بازرگانــی اصفهان 
مسعود گلشیرازی، رئیس 
اتاق بازرگانــی اصفهان در 
این نشســت  که با حضور 
رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامــل صنــدوق ضمانت 
صادرات ایران، معــاون  هماهنگی امور 
اقتصادی اســتاندار اصفهــان ، اعضای 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان،  
مدیران صمت استان وجمعی از فعاالن 
اقتصادی و صادرکنندگان نمونه استان 
اصفهان برگزار شد ؛ با اشاره به نامگذاری 
ســال ۹8 بعنوان »ســال رونق تولید« ؛ 
این رونق را فزونــی تولید برعرضه،ایجاد 
بازارهای جدید به همراه توسعه بازارها به 
نحوی که چرخ تولید و تجارت آسانتر از 
گذشته بچرخد دانست و توسعه صادرات 
را یکی از راههای کمک به توسعه بازارها 
و رونق تولید عنــوان کــرد. وی با ارائه 
گزارشی از شــاخص های فضای کسب 
و کار اســتان تصریــح کرد: متاســفانه 
اصفهان در کنار 4 اســتان محروم کشور 
و  در رتبه های آخر از نظر فضای کسب و 
کار قرار دارد به گونه ای که نرخ بیکاری 
صنعتی ترین اســتان کشور  3.2 درصد 
باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است. 
گلشیرازی در ادامه تصریح کرد: صنایع 
استان در سالهای گذشته از ظرفیت های 
خالی بسیاری برخوردار بودند وچنانچه 
بازا ر های مناســبی ایجاد و تامین مالی 
درســتی برای این صنایع انجام می شد، 
شاهد استفاده حداکثری از ظرفیت های 
تولیدی این واحدها و در نتیجه افزایش 
اشتغال و ارتقاء سطح معیشت شهروندان 

در استان بودیم.
 رئیس اتاق بازرگانــی اصفهان باالبودن 
نســبت ســپرده گذاری بــه GDPاز 
میانگین کشوری و همچنین پائین بودن 
نسبت تسهیالت دریافتی به GDP  در 
این اســتان   از میانگین کشــور را یکی 
 از نشــانه هــای تامین نامناســب مالی

 بخش های تولیــدی و صنعتی و خروج 
نقدینگی و ســرمایه های استان دانست 
و افزود:  یک ســری از بانک های تجاری 

غیر مسوول در اســتان وجود دارند که 
 منابع را از قطب های صنعتی دریافت و به

 موضوع های غیر مولد گسیل می کنند. 
وی خاطرنشــان کرد: مقرر شده که این 
بانک ها دســت کم بر مبنای نسبت ملی 
82 درصد، نسبت به پرداخت تسهیالت 
در این اســتان تامیــن مالــی نمایند. 
گلشــیرازی  افزود: تامین مالی  صنایع و 
بخش های تولیدی در شــرایط تحریم 
سخت تر و تجارت مستقیم با طرف های 
تجاری شناســنامه دار محدودتر است، 
بنابراین هیچ راهی جز توجه به صادرات 
غیر نفتــی و حمایــت از صادرکنندگان 
نداریم. وی ایجاد تعامل مناســب میان 
ســازمان های دولتی ،  بخش خصوصی  
و تشــکل های اقتصادی را تنها راهکار 
حمایت عملــی از رونق تولیــد عنوان و 
تاکید کرد: صندوق ضمانت صادرات نیز به 
عنوان یکی از متولیان حمایت از صادرات 
کشور می تواند حمایت های مناسبی از 
فعاالن اقتصادی استان در جهت توسعه 
بازارهای صادراتی و ارزآوری انجام دهد 
که متاســفانه تاکنــون صادرکنندگان 
اصفهانــی نتوانســتند از امکانــات این 
صندوق به نحو مناسبی بهره مند گردند. 
رییس اتاق بازرگانی صنایــع، معادن و 
کشاورزی اصفهان ابراز امیدواری کرد که 
این نشست به صدور سند و منشوری برای 
همکاری بیشتر اتاق اصفهان با صندوق 
ضمانت صادرات با نظارت اســتانداری 
اصفهان منجر شــود. سید حسن قاضی 
عسگر ، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداراصفهان نیز در این نشســت با 

بیان اینکه متاسفانه بســیاری از صنایع 
استان پائین تر از ظرفیت های خود فعال 
بوده و در رکود به ســر می برند تصریح 
کرد: همین رکود در بخش های تولیدی 
صنعتی ترین استان کشور سبب باالبودن 
نرخ بیکاری در اصفهان شــده اســت که 
اســتانداری اصفهان نیز به منظور کمک 
به رونق تولید و افزایش اشتغال ،حمایت 
از  توسعه صادرات را در اولویت قرار داده 
اســت. وی ابراز امیدواری کرد با امضای 
تفاهمنامه و افزایش حمایت های صندوق 
ضمانت صادرات بتوانیم تولید و اشتغال 
استان را توسعه دهیم. قاضی عسگر تنها 
راه برون رفت از مشــکالت امروز استان 
و کشور، ایجاد اشــتغال و افزایش سطح 
معیشت شــهروندان را توســعه صادرات 
دانست. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداراصفهان از برگزاری نشســت با 
صادرکنندگان  استان در آینده ای نزدیک 
به منظور آشــنایی با چالش های موجود 
و کمک به رفع موانع در مســیر توســعه 

صادرات خبر داد.
 افروز بهرامی، رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در 
این نشست ضمن معرفی خدمات  حمایتی 
این صندوق بــرای صادرکنندگان  گفت: 
سهم استان اصفهان در ســال گذشته از 
صادرات 44 میلیارد دالری کشــور تنها 
2/66میلیارد دالر بــوده  و اصفهان رتبه 
ششم صادرات در کشــور را داراست که 
با توجه به ظرفیت هــای باالی تولیدی و 
صنعتی این استان الزم است مسیر توسعه   

آن هموارتر  گردد.

در نشست » بررسی توسعه خدمات صندوق ضمانت صادرات و رفع مشکالت صادرکنندگان « عنوان شد:
آمادگی صندوق ضمانت صادرات برای ارائه خدمات یک میلیارد دالری به صادرکنندگان اصفهانی

 متاسفانه اصفهان در 
کنار 4 استان محروم 
کشور و  در رتبه های 

آخر از نظر فضای 
کسب و کار قرار دارد 

به گونه ای که
 نرخ بیکاری

 صنعتی ترین استان 
کشور  3.2 درصد 

باالتر از میانگین نرخ 
بیکاری کشور است.

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در نشست »بررسی توسعه خدمات صندوق ضمانت صادرات و رفع مشکالت صادرکنندگان« 
از آمادگی این صندوق جهت افزایش سطح پوشش خدمات تا سقف یک میلیارد دالر در سال جاری برای صادرکنندگان اصفهانی خبر داد. 

اخبار اصفهان
گـــزارش
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 روزی که
 فراموش شد

ادامه از صفحه یک:
...  به همین راحتی نمی توانستند 
برای معلمانشان پست بگذارند و 

الیک بگیرند.
بال تشــبیه کارگران مثل مرغ 
شــده اند که هم در عزا سرشان 
را می برند و هم در عروســی! از 
یک طرف مســئوالن داخلی از 
نام کارگر اســتفاده می کنند و 
رای جمع می کننــد و از طرف 
 دیگر خارجی ها به هر بهانه ای

  پــای کارگــران را بــه میان 
می کشند.

آخرین بار هم همین روز کارگر 
 امســال بود که برخی رسانه ها

 از یــک تجمع کارگــری برای 
گرفتن حق پایمال شــده خود 
یک جنــگ جهانی ســاختند  
و نوشــتند ، همزمــان بــا روز 
جهانی کارگــر، خبرها حاکی 
از به درگیری کشــیده شــدن 
تجمعات کارگــران در ایران و 
بازداشت چندین نفر از فعاالن 
 کارگری، فرهنگی و دانشجویی

 است. 
جمعی از کارگران به مناسب روز 
جهانی کارگر روز چهارشنبه ۱۱ 
اردیبهشت مقابل مجلس شورای 
اسالمی دست به تجمع اعتراضی 
زدنــد و شــعارهایی همچون 
»کارگر، معلم، دانشــجو، اتحاد 
اتحاد «، »گرانی تورم بالی جان 
مردم«، ســر دادند و خواستار 
رســیدگی به وضعیت صنفی 

خود شدند.
 اما گزارش ها حاکی از برخورد 
امنیتی و بازداشــت گســترده 
فعــاالن صنفــی در این تجمع 
کارگــری در تهــران اســت.  
متاســفانه تجمعاتی که در روز 
جهانی کارگر در همه جای دنیا 
مرسوم اســت در ایران به تیتر 

اخبار تبدیل شده است.
از برخــی  وقتــی   البتــه 

 ابتدایی ترین حقوق کارگران که 
گفتن یک تبریک به آنها در روز 
خودشــان و یا دادن یک شاخه 
گل به آنهاست در کشور رعایت 
نمی شــود ، باید هم بقیه از این 
موقعیت سو اســتفاده کنند تا 
اوضاع داخلی را آشــفته جلوه 

دهند.
کارگران همواره در عرصه های 
مختلف برای انقالب جانفشانی 
کردنــد و مشــارکت جدی در 
تحقق انقالب اســالمی، هشت 
سال دفاع مقدس و عرصه های 
مختلف سیاســی، اقتصادی و 

اجتماعی کشور دارند.
شان و منزلت کارگران باید در 
همه عرصه هــا حفظ و صیانت 
شود و بنا به فرموده حضرت امام 
خمینی )ره( حــق تعالی مبداء 
کارگری اســت. اما اینقدر این 
شان و منزلت نادیده گرفته شده 
که حتی خجالت می کشــیم 
در فضای مجازی بــه پدرمان 
روزشان را تبریک بگوییم و از او 
و تمام پدران کشورمان به خاطر 
تالش های بی وقفه در راستای 
آبادی کشور تشــکر کنیم. اما 
وقتــی روز معلم شــد فضای 
مجازی پر شد از عکس معلمانی 
که شاید یک ســال بیشتر با ما 

نبودند !
آنوقت بود که مشــخص شــد 
چقدر جای خالــی کارگران در 

فضای مجازی خالیست.
زیرا آنها در فضای حقیقی به سر 
میبرند و نسل حاضر زندگیشان 
شده فضای مجازی. پدرم و تمام 
پدارن کشورم هرچند دیر شده 

ولی روزتان مبارک.

اقتصاد استان
02
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اصفهانبه»خوددریافتبازیافت«مجهزمیشود
معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از خریداری دو دستگاه 
RVM»خود دریافت بازیافت« خبر داد و گفت: این دستگاه ها بطری های پالستیکی را از شهروندان 

دریافت کرده و در ازای آن هدیه می دهند.
فرشاد مستاجران با اشاره به کســب عنوان غرفه برتر سازمان پسماند در دومین همایش بین المللی 

دانشگاه ســبز در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: حدود دوماه پیش، از سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان دعوت شد که به عنوان مسئول کمیته پسماند در این همایش حضور یابد که در این راستا 

از همان زمان سازمان مدیریت پسماند کمیته ای تشکیل و آغاز به کار کرد.
وی با بیان اینکه در این کمیته از صاحب نظران و کارشناسان و اساتید کشوری دعوت و نشست های تخصصی تشکیل 

شد، افزود: روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه نیز در همایش دانشگاه سبز دو نشست با حضور کارشناسان و با محوریت مدیریت پسماند 
برگزار شد. مستاجران با بیان اینکه در نمایشگاه همایش بین المللی دانشگاه سبز، سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان غرفه ای با 
عنوان این سازمان برگزار کرد ، ادامه داد: در این غرفه فعالیت ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان مدیریت پسماند به نمایش گذاشته شده 

که بخشی از فعالیت ها صورت گرفته و بخشی از آنها در حال انجام است.

استفادهازاوراقمشارکتبرایاجرایطرحهایبزرگعمرانیشهر
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان می کوشد تا از اوراق مشارکت برای اجرای 

پروژه های عمرانی استفاده کند.
مرتضی طهرانی معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان اظهار کرد: فروش اولیه ۱۰۰ میلیون تومان اوراق 

مشارکت در اسفندماه سال گذشته انجام شد تا از بودجه ۹۷ استفاده کرده باشیم.
وی با اشاره به تاریخ انتشار اوراق مشارکت تصریح کرد: برای تعیین تاریخ انتشار اوراق مشارکت مذاکراتی با 

صندوق های تامین مالی انجام شده است و تا خردادماه منتشر خواهد شد.
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با اشاره به استفاده از اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های بزرگ عمرانی 

شهر گفت: شهرداری اصفهان می کوشد تا از اوراق مشــارکت که جزء برنامه ها و قانون دولت است برای اجرای پروژه های 
عمرانی به خصوص در راه اندازی قطار شهری استفاده کند. وی با بیان اینکه طبق اعالم سازمان قطار شهری اصفهان ۴۸ درصد تاخیر 

فعالیت های خط دو قطار شهری اصفهان مربوط به تملکات است گفت: با توجه به این موضوع مهم دستور کاری برای مناطق ۱۰ و ۱۴ صادر 
می شود تا سرعت کار تملیک ایستگاه ها را افزایش دهند. طهرانی تصریح کرد: با توجه به اینکه فضای ایستگاه های خط دو در فضایی بزرگتر از 

حد نیاز طراحی شده، مقرر شد با همکاری مشاور تا حد امکان با حفظ استاندارد ها تملک فضای ایستگاه ها کمتر شود.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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خـــبــــر

وزیر بهداشت در کاشان:
۹۷ درصد داروهای کشور تولید داخل است

وزیر بهداشت با بیان اینکه ۹۷ درصد داروهای کشور تولید داخل است گفت: 

شیوه توزیع و عرضه دارو در کشور مناسب نیست.

سعید نمکی ظهر پنجشنبه در همایش سازمان غذا و دارو کشور در کاشان، 
ضمن تقدیر از عملکرد خوب وزارت بهداشت در مناطق سیل زده کشور 
اظهار داشت: امسال سالی است که در تحریم های ظالمانه آمریکا قرار گرفتیم 
اما به لطف خدا و تالش همکاران از این پیچ و خم سخت عبور می کنیم و 
بر همین اساس از مسئوالن تقاضا دارم تا روزانه موجودی داروها بررسی و 

کمبود آنها گزارش شود که این موضوع نیازمند نظارت پیوسته است.
وی ضمن تاکید بر حمایت از تولید و رونق آن افــزود: از آنجا که بر رونق و 
حمایت از تولید اهتمام داشتیم در حکم رئیس سازمان غذا و دارو بر عدم 
واردات بی رویه دارو تاکید ویژه ای شده است چرا که برایداروهای تولید داخل 
که ۹۷ درصد داروهای کشور را تشکیل می دهد، ۵۵۰ میلیون دالر ارز هزینه 
شده و سه درصد مابقی داروهای کشور که واردتی بوده ۱.۳ میلیارد دالر ارز 

هزینه شده است.

وزیر بهداشت ضمن اشاره به صادرات دارو به کشور عراق طی تفاهم نامه در سفر اخیر به 
این کشور ابراز داشت: صنعت داخلی در تولید و تهیه دارو از اهمیت باالیی برخوردار است 
چرا که ۹۷ درصد داروهای کشور تولید داخل هستند و بر همین اساس با خون دل این 
صنعت را حفظ می کنیم و بر همین اساس عالوه بر کمک و همکاری با داروسازان باید با 

رانت خواران نیز مقابله کرد چرا که اولین وظیفه ما حفظ جان مردم است.
وی با بیان اینکه شیوه توزیع دارو در کشور سنتی است، گفت: متأسفانه نظام عرضه دارو 
در داروخانه ها مناسب نیست و تکریم ارباب رجوع در آن اماکن از بین رفته است چرا که 
برخی داروسازان جوان ما حتی به چهره بیماران نگاه نمی کنند در حالی که عزت را مردم 

و نه دولت به افراد می دهند و با مردم زندگی کردن همان راه کسب عزت است.
نمکی با بیان اینکه نباید اجازه داد همکار داروساز به تولید داخل بی حرمتی کند، اظهار 
داشت: الزم است تا همکاران من توجه کنند که نباید داروخانه ای به صنعت داخل بی 
حرمتی کند و اگر واحدی این اقدام را صورت داد نسبت به پلمب آن اقدام کنند و از دیگر 
اقدامات نادرست برخی داروخانه ها گسترش بخش آرایشــی داروخانه ها است که با 

گسترش این روند داروخانه ها به حاشیه کشیده می شوند.
مهر

خـــبــــر

در تعطیالت نوروزی 
میزان سفر گردشگران 

به استان اصفهان در 
مقایسه با سال گذشته 20 

درصد رشد داشته است.

در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته اصفهان مطرح شد ؛   

تنهادودرصدسهمتجارتسنگدردستایران

احمد شــریفی دبیرکل انجمن ســنگ ایران نیز در ادامه در 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته 
اصفهان با انتقاد از هزینه باالی نقل و انتقال پول برای فعاالن حوزه 
صنعت سنگ از خارج به داخل کشور گفت: هزینه تحمیل شده 
به صنعتگران برای نقل و انتقال پول ۱۵ تا 20 درصد است و حتی 
اگر شرکت خارجی هم برای این کار ثبت نکرده باشیم باید این 
میزان هزینه را به آن ها پرداخت کنیم که این رقم مبلغ باالیی 

خواهد بود.

یلدا توکلی
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     نوع نگاه ما از فرآوری سنگ باید تغییر کند و بخش دولتی باید حرف های بخش خصوصی را بشنود.

واگذاری ۹۳ انشعاب جدید به  مجموعه 
مسکونی کارکنان آموزش و پرورش 

پروژه تجهیز پست تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه  
۵ در  خیابان کاوه نبش خیابان نیکبخت با هزینه ای 

بالغ بر ۳۲۰۰ میلیون ریال عملیاتی گردید. 
مهندس محسن معتمدی فرد  مدیر امور برق شــمال گفت :تجهیز پست و 
برقرسانی به تعداد ۹۳ مشترک این مجموعه مســکونی از طریق نصب یک 
دستگاه پست  به ظرفیت ۵۰۰ کیلوولت آمپر  و احداث  ۲۰۰ متر شبکه فشار 

متوسط زمینی و ۲۷۰ متر شبکه فشار ضعیف زمینی انجام پذیرفته است.
وی در ادامه گفــت :  با اجــرای این پروژه امــکان برکناری یک دســتگاه 
ترانســفورماتور هوایی ۲۵۰ کیلوولت آمپــر و تعدیل بار فیدرهای فشــار 
 ضعیف منطقــه و در نتیجــه ارتقاء کیفیت تــوان و کاهش تلفات میســر

 گردیده است. 

سرمایه صندوق پژوهش و فناوری اصفهان 
پاسخگوی نیاز استان نیست

مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری اصفهان گفت: سرمایه فعلی 
 این صندوق، پاســخگوی نیاز شــرکت های دانش بنیان، فناور و

 استارت آپ های استان نیست و باید افزایش یابد.

صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری اصفهان طبق ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم 
توسعه در سال ۸۴ با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان و ارائه تسهیالت 

به آنها تاسیس شد و دومین صندوق پژوهش در کشور است.
احمد ورد روز پنجشنبه افزود: سرمایه فعلی صندوق پژوهش و فناوری استان 
اصفهان حدود ۷۰ میلیارد ریال و قابل قبول نیست و دست کم باید تا پنج برابر 

افزایش یابد.
وی با بیان اینکه استان اصفهان بیش از ۱۰ درصد شرکت های دانش بنیان 
کشور را در خود دارد، اظهار داشت: افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری 

عامل مهمی است که موجب رشد اقتصاد دانش محور می شود.
ورد با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی کشور تا ۹ برابر سرمایه صندوق 
های پژوهش و فناوری، منابع مالی و اعتبــاری در اختیار آنها قرار می دهد، 
تصریح کرد: سرمایه صندوق اصفهان دست کم باید به ۲۰۰ میلیارد ریال برسد 
تا بتواند با جذب یکهزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار به خوبی از شرکت های دانش 

بنیان حمایت کند.
مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری اصفهان با اظهــار امیدواری از اینکه 
افزایش سرمایه این صندوق تا ۲۰۰ میلیارد ریال در مجمع آن، تصویب شود، 
اضافه کرد: نیاز شرکت های فناور و دانش بنیان استان حدود ۲ هزار میلیاد 

ریال است.
ورد با تاکید بر اینکه با افزایش سرمایه، جهش خوبی در بخش دانش بنیان و 
فناوری در استان اصفهان خواهیم داشت، گفت: الزم است نهادهای دولتی و 

خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق کمک و مشارکت کنند.
وی اضافه کرد: همچنین باید بوروکراسی های اداری، رفع و برخی موارد قانونی 

برای افزایش سرمایه های صندوق های پژوهش، تسهیل شود.
 ورد یکی از عوامل تاثیرگذار در جذب سرمایه گذار برای این قبیل صندوق ها

 را رســانه ای کردن موفقیت های شــرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 
عنوان و تصریح کرد: هرچه درباره دستاوردهای این شرکت ها، اطالع رسانی 
بیشتری شود ســرمایه گذاران نیز تمایل باالیی برای سرمایه گذاری در آنها 

خواهند داشت.
مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری اصفهان خاطرنشان کرد: این صندوق از 

نظر جذب منابع در کشور رتبه چهارم را دارد.
تاکنون ۵۰۰ میلیارد ریال در قالب یکهزار نوع خدمت و تســهیالت مالی به 

شرکت های دانش بنیان در اصفهان توسط این صندوق پرداخت شده است.
میزان منابع تخصیص یافته به این صندوق در سال جاری ۴۰۰ میلیارد ریال 
است که ۱۳۰ میلیارد ریال در قالب تسهیالت و ۲۷۰ میلیارد ریال در قالب 

خط اعتباری است.
تا کنون ۴۵ صندوق پژوهش و فناوری در کشور مجوز گرفته اند که از بین آنها 

حدود ۲۵ صندوق فعالند.
استان اصفهان بیش از ۵۰۰ شرکت دانش بنیان دارد.

گــزارش

شریفی با اشــاره به اینکه 
دولت باید بــرای این امر 
بانک هــای ایرانی خارج از 
کشور را فعال کند، تصریح 
کرد: حتی وارد کردن پول از 
طریق بانک های ایرانی هم 
برای فعاالن اقتصادی هزینه 
دارد و این امر نیازمند حمایت بیشتر دولت 
از فعاالن صنعت سنگ است.وی با اشاره به 
اینکه برخی صنعتگران سنگ های برند 
ایران را به قیمت های پایین می فروشند، 
 افزود: سنگ الشــتر یکی از سنگ های
  برند کشــور ما اســت کــه خارجی ها

 آن را ۲۰۰ تا ۳۰۰ دالر می فروشــند اما 
برخی صنعتگران ایرانی این سنگ را که 
با زحمت فراوان به برند تبدیل شــده به 
قیمت هــای پایین می فروشــند ما باید 
معادن را برند کنیم و اگر قرار باشد از یک 
معدن ۵۰ کارخانه خرید کند و هرکارخانه 
با قیمت متفاوت ســنگ را در بازار عرضه 
کند برندینگ سنگ از بین می رود و طرف 
خارجی دچار سردرگمی شده و از ما دیگر 
خرید نخواهد کرد که باید انجمن ها در این 

خصوص، بازار را کنترل کنند.

   هفت میلیارد تن ذخیره ســنگ 
داریم 

شکوری، رییس کمیســیون معدن اتاق 
بازرگانی ایران اســت وی نیز با اشاره به 
اینک شش هزار کارخانه فرآوری در کشور 
با کمترین ظرفیت در حال کار هستند، 

اظهار کرد: هفت میلیارد تن ذخیره سنگ 
داریم که تا به حال حتی ۱۵ میلیون تن 
هم تولید نکردیم و تا ۳۰۰ سال دیگر هم 
سنگ داریم. رییس کمیسیون معدن اتاق 
بازرگانی ایران با انتقاد به اینکه کاالهای 
مشابه ســنگ افزایش پیدا کرده ، گفت: 
کاشی و سرامیک از رقبای سنگ هستند 
و  تولید آنها در ســال های اخیر افزایش 
چشمگیری داشته اند، نوع مصرف سنگ 
هم درحال تغییر اســت و معلوم نیست 
با این تغییرات تا ۵۰ ســال آینده کسی 
به استفاده از ســنگ نیاز داشته باشد یا 
خیر؟! و باید کارخانه های فرآوری سنگ 
با صادرات، ارزش افزوده بیشتری بدست 
آورند.نیز اظهار کرد: ایران تنها دو درصد 
ســهم تجارت ســنگ را در اختیار دارد 
درحالیکه ترکیه سهم ۱۲درصدی از این 
تجارت دارد و رســیدن به این مهم تنها 
مربوط به دولت یا بخش خصوصی نیست 
و تمام تصمیمات باید برمبنای کارشناسی 
باشد وقتی عقالنیت در تصمیم گیری ها 
نیست و مجلس و دولت بدون مشورت با 
فعاالن اقتصادی تصمیم می گیرند چالش 
های قبل تکرار می شــود.وی با اشاره به 
اینکه با وجود استفاده از تکنولوژی های 
جدید از میزان ضایعات ســنگ کاسته 
شده، افزود: نوع نگاه ما از فرآوری سنگ 

باید تغییر کند و بخش دولتی باید حرف 
های بخش خصوصی را بشــنود.رییس 
کمیســیون معدن اتاق بازرگانی ایران با 
اشاره به اینکه تعامالت سیاسی و مشکالت 
این حوزه همه تالش های صنعتگران را از 
بین می برد، گفت: دولت هیچ حمایتی از 
ما نکرده بلکه زمان هایی بوده که یک قانون 
مجلس همه سیستم فعاالن اقتصادی را به 
هم ریخته است گاهی اوقات با تغییر قوانین 
هم می توان به فعــاالن اقتصادی کمک 
کرد و کمک کردن تنها اختصاص بودجه 
نیست بلکه قوانین هم برای به پیش رفتن 
مهم است.شکوری با انتقاد از موضوع ارزش 
افزوده و تحمیــل آن به فعاالن اقتصادی 
افزود: چگونه یک فعــال اقتصادی وقتی 
هنوز کاالیی را فــروش نکرده باید ارزش 
افزوده آن را در ابتــدا پرداخت کند باید 
اجازه داد هزینه ای که برای ارزش افزوده 
در نظر گرفته می شود در تولید سرمایه 
گذاری شــود و این هزینه را بعد از چند 
 سال یا به مرور اخذ کنند، اینگونه است که 
می گوییم تغییر قوانین می تواند کمک 

بزرگی به رونق تولید داشته باشد. 

   وجود رقابت منفی در ایران
علیرضا ســاالریان، نماینده وزارت امور 
خارجه در اســتان اصفهان نیــز در این 

نشست با اشــاره به اینکه فعاالن صنعت 
سنگ از دو اســتان اصفهان و فارس در 
نمایشگاه های سنگ چین حضور پررنگی 
دارند، افزود: تا ســال ۹۵ برجام راه را باز 
کرده بود و در چین مسائل بانکی تحریمی 
نداشتیم اگرچه مشــکالت صادراتی در 
آن زمان هم وجود داشت اما خواسته ما 
تشکیل یک کنسرســیوم برای صادرات 
است چرا که صادرات یک امر تخصصی 
است.نماینده وزارت امور خارجه در استان 
اصفهان با اشاره به اینکه تولید و صادرات 
در دنیا دو بحث متفاوت اســت، تصریح 
کرد: حتی پیشــنهاد ما به کسانی که در 
نمایشگاه های چین حضور داشتند این 
بود که با چینی ها شرکت مشترک تشکیل 
دهند، دنیای امروز دنیای تقسیم کار است 
و در چین بازارهای تخصصی وجود دارد 
که به صورت تیمی فعالیــت می کنند.

ساالریان با اشــاره به وجود رقابت منفی 
در ایران گفت: حتی چینــی ها از وجود 
این نوع رقابت منفی در بین ایرانی ها گله 
داشتند، این مشکالت چیزی نیست که به 
سیاست مربوط باشد متأسفانه آنکه تولید 
کننده سنگ است خودش هم می خواهد 
صادرکننده باشد که این امر کار درستی 
نیست و باید هرقسمت کارتخصصی خود 

را انجام دهد.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

وی با اشــاره بــه اینکه ایــن تســهیالت در ســال جاری 
از ۲۵ میلیون بــه ۴۰ میلیون تومان افزایــش یافته که می 
تواند فرصت خوبی برای مقاوم کردن واحدهای مســکونی 
 روســتایی در مقابــل حــوادث باشــد، افــزود: داوطلبان 
 می توانند با مراجعه به شــعب بنیاد مسکن در شهرستان ها

 نســبت به تکمیل پرونــده و دریافــت معرفی نامــه برای 

تهیــه نقشــه هــای مربوطــه در دفاتــر خدماتــی فنی 
روســتایی بنیاد اقــدام و پــس از تعیین ناظر نظــام فنی 
 و اخــذ پروانه ســاختمان بــه بانک هــای عامــل معرفی 

شوند.
قوی بیان ادامه داد: یکی از مشکالت اصلی که در روستائیان 
جهت دریافــت تســهیالت وام دارند عدم اجرایی شــدن 

مصوبات هیئت دولت مبنی بر پذیرش ســفته زنجیره ای به 
عنوان ضمانت اســت که هم اکنون بانک هــا اغلب به دنبال 
 دو ضامن کارمند با کســری حقوق هســتند و روســتائیان 
نمی توانند تامین کنند و از دریافت تســهیالت انصراف می 
دهند که با تاکید استاندار در جلسات با بانک ها مقرر بر رفع 

این مشکل شد .

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان عنوان کرد:
اختصاص12هزارو500فقرهوامبرایساختمسکنروستاییدراصفهان

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: امسال سهمیه ای بالغ بر ۱2هزار و ۵00 
فقره وام برای ساخت مسکن روستایی به استان اصفهان اختصاص یافته اســت که از اواخر اردیبهشت ماه با تخصیص 40 
میلیون تومان به هر نفر تخصیص می یابد.  محسن قوی بیان اظهار کرد: از سال 84 تاکنون، ۵2 هزار فقره ویژه بهسازی مسکن روستایی با کارمزد 

پنج درصد توسط بانک های عامل پرداخت شده است.

ایسنا
خـــبــــر
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Eight Tehran 
structures added to 
National Heritage list

A total of eight aging structures and sites, 
which are scattered cross the Iranian capital, 
have recently been inscribed on the National 
Heritage list, IRNA reported.
The new entries are: Amjadieh sports 
complex, Poulad zoorkhaneh (where a 
traditional system of athletics used to be 
practiced), Faculty of Management at the 
University of Tehran, Padegan-e Sefr-Shish 
(Garrison 06), Sarpulak Bathhouse, two 
residential buildings, and a 20th-century 
military-industrial complex.
The first time Tehran is mentioned in 
historical accounts is in an 11th-century 
chronicle in which it is described as a small 
village north of Ray.
Ray, in which signs of settlement dates from 
6000 BC, is often considered to be Tehran’s 
predecessor. It became the capital city of 
the Seljuk Empire in the 11th century but 
later declined with factional strife between 
different neighborhoods and the Mongol 
invasion of 1220.
Tehran has many to offer its visitors 
including Golestan Palace, Grand Bazaar, 
Treasury of National Jewels, National 
Museum of Iran, Glass & Ceramic Museum, 
Masoudieh Palace, Sarkis Cathedral, 
Tehran Museum of Contemporary 
Art, Carpet Museum of Iran, to name  
a few.

attraction

Holy 
Hovhannes: A 
5th-Century 
Church in Iran

The Holy Hovhannes 
Church is an 
Armenian Catholic 
Church named after 
one of the disciples of 
Jesus called Johannes, 
or Hovhannes. It is 
located in Maragheh, 
northwestern Iran, 
and is the city’s only 
church.
May, 01, 2019 - 19:05 
Tourism Comments 
Holy Hovhannes: A 
5th-Century Church 
in Iran
It is said to have been 
built in the 5th and 
6th centuries CE. 
The original building 
has been destroyed 
many times in various 
occurrences. But the 
present structure was 
built on the initiative 
of General Samson 
Khan by Russian and 
French architects. It 
is made of brick with 
a rectangular design.
M a r a g h e h ’ s 
Hovhannes Church 
held a special place 
under the Ilkhanate 
Mogul rule. But it 
has been effectively 
abandoned now 
with the migration of 
Armenians to Tehran 
and other cities.
Hovhannes Church 
has three sections: 
The Archbishop's 
residence, a school, 
and an altar to light 
candles and incense. 
The church’s domed 
entrance is in its 
west wing. This is a 
conical-shaped dome 
with a steel cover 
holding the bell.
The main space of the 
church is a rectangle 
with an altar in its 
east wing. Lighting 
is provided by the 
main entrance and 
small windows in the 
eastern, northern, 
and western walls. A 
string of one-storey 
buildings have been 
constructed in the 
west wing of the 
courtyard which 
were occupied in 
the past, but are now 
derelict. Other rooms 
are also seen around 
the courtyard which 
were used by the 
poor.

monument
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Golpayegan (Persian: Golpāyegān , also 
Romanized as Golpayegan; also known 
as Shahr-e Golpāyegān meaning “City of 
Golpayegan”) is a city in and the capital 
of Golpayegan County, Isfahan Province, 
Iran. At the 2006 census, its population 
was 47,849, in 14,263 families.Golpayegan 
is located 186 kilometers (116 mi) 
northwest of Isfahan and 102 kilometers 
(63 mi) southeast of Arak, situated at 
an altitude of 1,830 m.Historically, the 
name of the town has been recorded as 
Vartpadegān,Jorfadeghan, Darbayagan, 
Kuhpayegan,and Golbādagān. Golpayegan 
means fortress of flowers and land of 
tulips.According to Ḥamd-Allāh Mostawfi, 
the town of Golpāyegān was built by the 
daughter of Bahman, Samra, also known as 
Homāy Bente Bahman.
Tourist attractions
Golpayegan minaret
Golpayegan minaret with the 18-meter 
height is called “Mill Golpayegan” which is 
among the fifth tallest minaret in 5 century 
(AH) and belongs to the Seljuk period. 
It is located in Imam Khomeini avenue 
and in front of Fanoos park. It has been 
refurbished in 1938-39. The minaret has got 
two doors and there are some stairs inside 
the minaret. The lower and upper sides 
of minaret have been restored and there 
is a brick inscription in it that is written 
in Kufic script without any date. The text 
of inscription is the verses from the Holy 
Quran. The minaret is about 900 years old 
and it is standing against natural disasters 
such as earthquake, wind, rain, coldness 
and heat and is among the tallest minarets 
in Iran. It has got two circular staircases with 
64 stairs to ascend to the top to the minaret.
It is said that this minaret had been guidance 
for caravans and they installed lights on the 
top of it. 
 Jameh (Grand) Mosque of Golpayegan
In the Western Iranian highland town of 
Golpayegan, the lofty brick dome towering 
above the roofs announces the Friday 
Mosque to the visitor approaching through 
the surrounding river oasis, which lies 
embedded in the mountain ranges of 
the Zagros. Upon entering the mosque, 
the building presents itself as a rather 
unassuming courtyard complex - except 

for the dome chamber. This room stands 
out against the rest of the mosque because 
of its architectural decoration, with brick 
patterns and stucco ornament. On this 
building, two characteristic elements of 
Islamic art can be observed at a very early 
stage: Muqarnas in regular rows of cells 
adorning corner squinches, and inscriptions 
in square Kufic.
The Friday Mosque of Golpayegan is a 
building of high architectural standards, 
which experienced many turns in its history 
through the past nine centuries. This alone 
would justify a thorough examination. 
Besides, the exploration of the mosque 
can contribute to clarify overarching 
questions concerning the history of mosque 
architecture in Iran. 
Among the mosques with a Saljuq dome 
chamber, the Friday Mosque of Golpayegan 
holds a relatively early position. The date 
of 508/1114-15, inscribed on the lower 
frame of the mihrab, was discovered twenty 
years ago. It puts the dome about twenty 
years after the first impressive dome 
chambers in the Friday Mosque of Isfahan, 
contemporary with the dome chamber 
in the Friday Mosque of Qazvin, and well 
before the dome chambers of Barsiyan, 
Borujerd, and Ardestan, to name the most 
important examples.
Concerning its position within the structure 
of the Friday Mosque, the dome chamber 
of Golpayegan appears clearly separated 
from the adjacent parts. The vaulted halls 
surrounding the courtyard, together with 
the two extant entrance bays, can be dated 
to the early Qajar period. Likewise, two 
walls perpendicular to the front of the dome 
chamber just like lateral walls of an iwan, 
belong to this building phase, while the 
hall on the opposite side of the courtyard 
has been replaced by a modern concrete 
construction. There is a clear joint between 
the Saljuq and the Qajar parts of the building. 
More important for the older phases of the 
mosque were elements of stucco decoration, 
which can partly be ascribed to the Saljuq 
building phase of the dome chamber. Typical 
for the period, they contain grid patterns, 
tendrils, and leaves. Stucco plugs from 
the joints between the bricks were also 
characteristic. Some elements, however, 

seem to date from a pre-Saljuq construction. 
Among them, a small feathered half 
palmette is similar to elements of the Buyid 
phase at Ardestan. Clear evidence of such 
a pre-Saljuq mosque was unearthed in the 
dome chamber: foundations of a pillar, 
which was obviously razed to pave the 
way for the construction of 508/1114-
15. While the foundations have a square 
plan, the pillars themselves seem to have 
been cylindrical. This is indicated by a 
considerable number of wedge-shaped 
bricks which are built into the lower layers 
of the Saljuq dome chamber or was used to 
pave the floor, obviously in secondary use. It 
can be concluded that the pre-Saljuq Friday 
Mosque of Golpayegan followed the type of 
the hypostyle hall. According to the style of 
stucco fragments, this building can probably 
be dated to the 4th/10th century. Traces of 
an even earlier building phase can be seen 
in the remnants of mud brick and adobe 
which were visible in the lower layers of the 
soundings.
Googed citadel
Googad Citadel which is located near the 
city of Golpayegan (in Isfahan province) 
dates back to about four centuries.The only 
written document that has been left from the 
citadel belongs to about 130 years ago.This 
document indicates that half of the citadel 
was built by a person named Ali Khan who 
gave his share of the citadel to his wife as 
dowry.According to K.domaindlx website, 
Googad Citadel and the city of Golpayegan 
was located en route Silk Road. This is why 
the citadel was called Alikhani Citadel for 
some time. Golpayegan has a minaret which 
is about 18 meters high and it was used as a 
guide for passengers in the past.The citadel 
was used as a caravansary for businessmen 
during peace time.Aqa Mohammad Khan, 
the Qajar king, has also spent several days in 
the citadel while he was returning from one 
of his wars.The citadel is currently used as 
a luxury hotel nowadays.A room currently 
used as a special suite was designated for 
kings.Doves acted as an alarm system for 
of the citadel so that special openings were 
considered for the doves to settle in the 
citadel’s wall and whenever they heard 
the strange sound they also began to make 
noise.

Golpayegan, land of  Tulips

 Tomb of Amir Oveis

 Jameh ( Grand ) Mosque of Golpayegan

 Golpayegan minaret

 Googed citadel

 Jameh ( Grand ) Mosque of Golpayegan

 Googed citadel

Isfahan Traditional Hotel

As the name suggests, this hotel offers tourists an insight 
into everyday elite living during the Safavid and Qajar eras. 
The hotel is housed in two adjoining Qajar mansions that 
have been masterfully restored by skilled craftsmen from 
around Isfahan and Yazd and painted in bright blues and 
ochre. It uses symbolic Iranian architectural elements 
like low vaulted corridors, two central courtyards, and an 
entrance from a busy market.
The hotel offers an internet café, a secure parking area for 
guests, and a cab calling service.
Rooms:The hotel is relatively small, with only 16 rooms – 
but this means that service is much more attentive, and the 
place does not get very crowded. 
Rooms come in different sizes – 10 Standard Double 
Rooms, 5 Regular Suites, and one VIP Suite. All rooms 
are spacious, with individual air conditioning, satellite 
television, pay-per-view movies, DVD players, 
refrigerators, direct landlines, and electric tea makers. Not 
all rooms have attached baths. Only the Suites do. 
Dining:Not surprisingly, the hotel contains a restaurant 
that is really popular even with tourists who are not staying 
at the hotel. It serves delectable local and international 
dishes and can seat up to 120 guests at a time.

 Bagh-e Ghalandarhra Alley, off Hakim Street, Isfahan

Isfahan Museums Address IRR
Chrhel Sotun Imam Hossein Square,  

Isfahan,Isfahan Province
200000

Vank Church Vank Church Alley , Jolfa , 
Isfahan,Isfahan Province

200000

Imam Mosque Imam square , Isfahan , 
Isfahan Province

200000

Ali Gholi Agha hammam  Bid Abadi St, Isfahan , 
Isfahan Province

200000

Decorative Arts Museum Ostandari Street Isfahan , 
Isfahan Province

150000
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O PEC oil supply hit a four-
year low in April due to 
further involuntary declines 
in sanctions-hit Iran and 
Venezuela and output 
restraint by top exporter Saudi 
Arabia.
The 14-member Organization 
of the Petroleum Exporting 
Countries pumped 30.23 
million barrels per day this 
month, the survey showed, 
down 90,000 bpd from March 
and the lowest OPEC total 
since 2015, the Reuters survey 

showed.
The survey suggests that Saudi 
Arabia and its Persian Gulf 
Arab allies are maintaining 
even larger supply cuts than 
called for by OPEC’s latest deal, 
shrugging off pressure from 
US President Donald Trump. 
Crude oil is trading above $73 a 
barrel and hit a six-month high 
above $75 last week, boosted 
by Saudi supply restraint and 
curbs in Venezuela and Iran, 
which face US sanctions that 
are limiting their exports.

Iran, Oman 
to discuss 
energy 
cooperation 
amid US 
pressures
 Iran's Oil Minister 
Bijan Zangeneh 
headed to Oman 
on Friday for 
bilateral talks 
on energy 
cooperation amid 
rising pressures 
by the US to 
tighten the noose 
around Iran's oil 
industry.
Zangeneh is 
paying the visit to 
Muscat in pursuit 
of efforts to 
establish bilateral 
cooperation on 
energy between 
Iran and Oman.
He is 
accompanied by 
a team of senior 
managers and 
officials of Iran's 
oil industry.
The talks come at 
a time that the US 
is trying to tighten 
the noose around 
the country's 
main foreign 
revenue source.
Iran's economy's 
backbone, the 
oil industry, has 
been targeted 
by Washington's 
harsh sanctions 
after the US 
P r e s i d e n t 
Donald Trump 
a n n o u n c e d 
withdrawal from 
a nuclear deal 
with Iran.
Washington has 
tried to intensify 
the economic 
pressure on Iran 
by refusing to 
extend sanctions 
waivers for major 
buyers of Iran's 
crude.
Iranian officials, 
including the oil 
minister, have 
said that they 
would continue 
selling the crude 
despite the US 
attempts on 
halting the oil 
import flow by 
adding pressure 
on Iran's main oil 
customers.
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OPEC Oil Output at -4Year Low in 
April

Turkey’s statement 
follows comments by 
China, which said last 
month it opposed “long-
armed jurisdictions 
implemented by the 
United States” and would 

continue “rational and legal” 
cooperation with Iran.
The United States told buyers to 
stop oil purchases by May 1 or face 
sanctions, ending six months of 
waivers that had allowed Iran’s 
biggest customers to import limited 
volumes.
Turkey has reduced its heavy 
reliance on Iranian crude in the past 
year, but Turkish Foreign Minister 
Mevlut Cavusoglu said its refineries 
were not suited to handling oil from 
some other countries.
“It does not seem possible for us 
to diversify the sources of the oil 
we import in a short time,” he told 
a news conference, adding that 
Washington should review its 
decision, Reuters reported.

“We have to renew the technology 
of our refineries when we buy oil 
from third countries. That would 
mean the refineries remaining shut 
for some time. This, of course, has 
a cost.”
The White House has put pressure 
on its strategic Persian Gulf ally 
and top global oil exporter, Saudi 
Arabia, as well as the United Arab 
Emirates to export more oil to meet 
potential shortages arising from 
Iranian sanctions.
Turkish imports from Iran have 
dropped gradually since May 
2018, when the United States first 
mentioned possible sanctions.
Turkey, which is almost completely 
reliant on imports to meet its 

energy needs, imported 912,000 
tonnes of oil per month on average 
from Iran until May 2018, making 
up 47 percent of its total oil 
requirements.
In the four months after the 
imposition of sanctions in 
November, Turkey imported an 
average of 209,000 tonnes of oil 
per month from Iran, or 12 percent 
of its needs, according to Reuters 
calculations based on regulatory 
data.
Turkey last week said it was 
working to convince Washington to 
allow oil refiner Tupras to continue 
crude imports from Iran.

US unilateral 
decisions against Iran 
‘ineffective’: OPEC 
chief

 In his meeting with the Iranian Oil 
Minister Bijan Zanganeh, Organization of 
Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
Secretary General Mohammed Sanusi 
Barkindo said that US unilateral decisions 
taken against Iran would not be effective.
In the meeting held on Thursday, the two 
sides exchanged views on the relevant 
issues.
Barkindo said during his meeting with 
Zangeneh that he had benefited from his 
"advice".
“There is no doubt that we face major 
challenges today but I am sure that the 
Islamic Republic of Iran can resolve 
pertinent problems appropriately,” 
Barkindo added.
In response to a question on his evaluation 
of unilateral moves taken by some OPEC 
member states against the Islamic 
Republic of Iran, he said, “Organization 
of Petroleum Exporting Countries has 
always taken decisions collectively and we 
have repeatedly seen in the past that when 
member states took unilateral actions, 
their moves have not been effective.”
Speaking to Shana after the meeting with 
the visiting OPEC Secretary-General, Bijan 
Zangeneh said "Iran is an OPEC member 
just for its interests and if certain OPEC 
members want to threaten and endanger 
Iran, the country will not refrain from 
responding to them."
"I told Mr Barkindo that OPEC is being 
threatened due to unilateralism by certain 
members and this organization is likely to 
collapse," he added.
The OPEC Secretary General Barkindo was 
Iran to visit the 24th Iran International 
Oil, Gas, Refining and Petrochemical 
Exhibition dubbed “Iran Oil Show 2019’ 
on May 2.

Turkey will be unable to diversify oil imports 
quickly after the United States ended waivers on 
purchases from Iran, the Turkish foreign minister 
said on Thursday, a day after a US-imposed sanctions 
deadline passed.

Turkey Cannot Quickly Abandon 
Iranian Oil: FM

news

The National 
Security Council, 
according to 
two sources, 
played a key 
role in driving 
the argument 
to end the 
waiver program 
- especially 
Richard 
Goldberg, a 
new member 
of the Trump 
administration 
and a longtime 
advocate for 
confronting Iran.
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CBI head outlines steps 
taken to overcome US 
sanctions
Governor of Central Bank (CBI) of Iran Abdolnasser 
Hemmati outlined the measures implemented to 
confront the outcomes of US economic pressures 
by controlling inflation as well as exchange market 
in the country.
'The Central Bank of Iran has already taken 
measures required for confronting and foiking 
the economic pressures of the US, as well as an 
appropriate arrangement for controlling the 

exchange market and containing the inflation rate,' 
Hemmati wrote on his Instagram page.
Efforts for sustaining and strengthening the 
relative stability in the foreign exchange (FX) 
market through implementation of special market, 
strengthening the integrated FX platform known 
as NIMA, and FX balance of the country are among 
them, he added.
The measures also include setting FX policies for 
propping up oil and non-oil exports and leading 
back the revenues toward the country's economic 
cycle.The establishment of financial mechanisms 
with neighbor and friendly countries and 

strengthening barter 
systems for imports 
also form other 
steps taken by 
Central Bank of 
Iran to neutralize 
the economic 
pressures.
Iran's economy 
has been targeted 
by the US sanctions 
with the oil industry at 
the center stage.

Pakistan believes 
CPEC can counter 
US unilateral 
sanctions
 Pakistan’s Minister for Human 
Rights says China Pakistan 
Economic Corridor (CPEC) can 
counter unilaterally imposed US 
sanctions, state news agency APP 
reported.
Dr Shireen Mazari said this while 
speaking at seminar on Gold Ring 
Economic-Bloc consisting of Russia, 
China, Pakistan, and Iran jointly 
organized by GREF and Pakistan 
Institute for Parliamentary Services 
(PIPS) in Islamabad.
She explained the CPEC should 
be considered as community of 
power and not be conceived just as 
transactional relations adding that 

it can be used to counter sanctions 
on GREF countries. 
She said CPEC is a huge opportunity 
which can and should be exploited 
and used for the economic 
betterment of the people of these 
Golden Ring Countries and it can 
also help bring harmony, peace and 
stability in these countries.
Earlier Iran’s Ambassador to 
Pakistan Mehdi Honardoost while 
speaking to senior Pakistani 
journalists had said that the CPEC 
project is a game changer. 
“In CPEC nobody can ignore 
importance and capabilities of 
Iran as it has huge and enormous 
resources…we believe in 
cooperation among regional 
powers,” the envoy noted. 
He added that Iran is ready to 
become part of the CPEC project and 
can play a very major role in making 
the project a success with its vast 

energy recourses.
Meanwhile Chinese Ambassador 
to Pakistan Yao Jing talking to IRNA 
had said that Iran because of its 
geographical position in the region 
becomes natural partner in the CPEC 
project.
“I think CPEC is a regional project 
and if Iran could be the beneficiary 
of the regional connectivity and 
cooperation I think this would 
add to the value of the CPEC,” he 
 said. 



Iran UN envoy:
Iran won't back down 
on its position on missile 
program
Iran’s Permanent Representative to the 
United Nations Majid Takht-e Ravanchi 
said that Islamic Republic will not back 
down on its position on missile program.
Iran’s missile program is non-negotiable, 
he said, adding, “Iran will not back down 
on its position regarding its missile 
program, which is a matter of national 
defense.”He made the remarks on 
Thursday in reaction to the trip of a US 
official to New York aimed at persuading 
the UN to take a stance against Iran’s 
missile activities."We reiterated in a 
statement that Iran’s missiles are not 
included in the UNSC Resolution 2231.”
This resolution, as drawn up and 
ratified by the United States and other 
countries, puts a ban on those missiles 
that are designed for carrying nuclear 
warheads, he added.Iran’s UN envoy once 
again stressed that “our missiles have 
not been designed for this purpose. It is 
perfectly clear that all of Iran’s nuclear 
activities are for peaceful purposes, and 
the 14 reports by the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) confirm it.""Our 
stance is clear; our missile program is 
a matter of national defense. It is non-
negotiable, and by no means runs counter 
to the Resolution 2231," Takht-e Ravanchi 
stressed.

FM Zarif:
US unilateralism quickly 
replacing rule of law with 
rule of jungle
Iranian Foreign Minister Zarif in his 
address to Asia Cooperation Dialogue 
in Doha called for a collective effort to 
deal with the alarming unilateralism of 
the current US administration, which is 
“quickly replacing the rule of law with the 
rule of the jungle.”Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad addressed the 16th 
Foreign Ministers' Meeting of the Asia 
Cooperation Dialogue in Doha, Qatar, on 
Wednesday.
He highlighted the need to collectively 
address the alarming unilateralism of the 
current US administration, saying that the 
“imposition of the will of a single power 
over all other nations is an existential 
threat” for everyone.
Unless we align our capabilities to secure 
multilateralism, a rising and aggressive 
unilateralist wave can cover the entire 
world, quickly replacing the rule of law 
with the rule of the jungle, he stressed.

Abe Seen Reaching Out to North Korea 
Ahead of Key Election

In a recent interview with 
the Japanese daily Sankei 
Shimbun, Abe voiced his desire 
to meet North Korean leader 
Kim Jong-un "unconditionally" 
for frank talks and to tackle the 
issue of Japanese nationals 

abducted by Pyongyang decades ago.
Abe has been girding for upper 
house elections slated for July, amid 
expectation that he may strive for foreign 
policy coups in the wake of his ruling 
Liberal Democratic Party's defeat last 
month in two key by-elections seen as a 
major test of public sentiment.
"We can't break the shell of mutual 
distrust between Japan and North 
Korea unless I directly face Mr. Kim," 
he told the newspaper. "I hope that he 
is a leader who can make a decision 
strategically and flexibly on what is best 
for his nation."
Japan has recently held out olive 
branches to the North through such 
measures as desisting from submitting 
to the United Nations an annual joint 
resolution condemning Pyongyang's 
human rights violations.
Abe, a foreign policy hawk, has appeared 
to have put out the diplomatic feelers 
to Pyongyang in apparent hopes of 
addressing the abduction issue to appeal 
to his voters and carving out a presence 
in ongoing efforts for a nuclear-free 
Korean Peninsula.
Bolstering electoral chances is crucial 
for Abe's long-standing push for the 
constitutional revision aimed at 
expanding his country's security role, 
which requires at least a two-thirds 
majority in the upper house of the Diet.
"Abe's move vis-a-vis the North may not 
be unrelated to the summer elections 
given that the constitutional change is his 
lifelong task amid growing opposition 
to that agenda," Nam Chang-hee, 
professor of international politics at Inha 
University, said, Yonhap news agency 
reported.
Abe's outreach has also spawned 
speculation that Tokyo might seek to 
court the impoverished state in a show 
of its diplomatic clout amid tensions 
with Seoul at a time when inter-Korean 
reconciliation is feared to be losing 
steam due to a lack of progress in 
denuclearization negotiations between 
Pyongyang and Washington.

The relations between the South and 
Japan have chilled in recent months 
amid tensions over Japan's wartime 
forced labor and a military spat caused 
by Tokyo's claim that a South Korean 
warship locked fire-control radar on its 
patrol aircraft in December.
Tokyo's move to engage with Pyongyang 
also appears to have been affected by a 
growing wariness over the possibility of 
Japan being marginalized in the shifting 
contours of geopolitics on the peninsula.
Japan has been seen as left out in the 
cold or out of the loop while Seoul 
and Washington have been beefing 
up cooperation for the shared goal of 
Pyongyang's denuclearization despite 
intermittent rumors of discord between 
the allies.
Analysts said that Tokyo may want to 
keep abreast of developments on the 
peninsula as it wants to ensure that its 
interests are not harmed in the ongoing 
peace process that could lead to a 
weakening of US security commitments 
to the region under a diplomatic 
arrangement between Washington and 
Pyongyang.
For Japan, the North armed with nuclear 
warheads and operational intermediate-
range ballistic missiles still remains an 
abiding source of security threats.
During his speech at the UN General 
Assembly last September, Abe said he 
was open to a summit with Kim to help 
address the mutual distrust dating 
back to Japan's 1910-45 colonization 
and to "get off to a new start," though 
he underscored that their meeting, if 
realized, must contribute to resolving 
the abduction issue.
Pyongyang is thought to have kidnapped 
many Japanese people to train its agents 
for espionage operations during the 
1970s and 80s.
After Japanese prime minister Junichiro 
Koizumi visited Pyongyang for a summit 
with North Korean leader Kim Jong-il 
in 2002, the North admitted that it had 

kidnapped 13 Japanese, returning five of 
them while claiming the remaining eight 
had passed away.
As to Tokyo's conciliatory gesture, 
Pyongyang has yet to make any response.
But speculation is growing that the North 
Korean leader might seek to meet Abe 
in his own diplomatic drive toward key 
regional players, including the United 
States, China, Russia and South Korea, 
as part of a push to ease international 
sanctions and advance his economic 
agenda.
Tokyo appears well positioned to 
provide financial support to Pyongyang 
in the form of making reparations 
to its former colony in exchange for 
normalizing diplomatic relations at 
a time when Washington appears 
reluctant to "reward Pyongyang's bad 
behavior."
Amid fears that Japan's influence over 
the North could overshadow the South's 
diplomatic presence, Seoul appears to be 
seeking to mend fences with Tokyo first 
through a pledge for a "future-oriented 
partnership."
"It has to build a good relationship with 
Japan for security, economy and future 
development," President Moon Jae-in 
said during a luncheon meeting with 
senior leaders of Korean society on 
Thursday.
The president, however, voiced 
concerns that Japan has a tendency 
to politicize and amplify the bilateral 
issues stemming from the "unfortunate" 
history between the two countries.
His remarks followed Foreign Minister 
Kang Kyung-wha's statement about 
Seoul's "clear will" to improve relations 
with Japan.
"With regard to Japan that ushered in 
a new era with the enthronement of 
Emperor Naruhito yesterday, (South 
Korea) will continue to push for the 
development of a future-oriented 
relationship while squarely facing 
history," Kang said.

Japanese Prime Minister Shinzo Abe appears to be 
revving up his diplomatic outreach to North Korea 
amid preparations for key parliamentary elections 
this summer and simmering tensions with South 
Korea.
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Iran has strongly 
condemned the 
US efforts to carry 
out coup or any 
military action 
in Venezuela and 
the remarks by US 
officials aimed at 
triggering turmoil 
and violence in 
that country.
In a statement 
on Thursday, 
Foreign Ministry 
S p o k e s m a n 
Abbas Mousavi 
said the threat to 
use force against 
other countries is 
a clear violation 
of international 
law, especially the 
United Nations 
Charter, adding, 
“the UN secretary 
general and all 
members of the 
i n t e r n a t i o n a l 
c o m m u n i t y 
are expected to 
condemn these 
statements and 
show appropriate 
reaction to them.”
U n fo r t u n a te ly, 
i n t e r n a t i o n a l 
order and 
stability have 
been jeopardized 
by some 
wa r m o n g e r i n g 
parties in the US 
administration, 
so that it is 
necessary that 
all members of 
the international 
c o m m u n i t y 
s h o u l d e r 
their great 
r e s p o n s i b i l i t y 
to control these 
types of moves, 
Foreign Ministry 
spokesman added.
The remarks 
of Iranian FM 
s p o k e s m a n 
came after the US 
Secretary of State 
Mike Pompeo 
in a televised 
interview on 
W e d n e s d a y 
warned Nicolas 
M a d u r o 
Administration 
that Washington 
is ready to wage 
military action 
to interfere in 
the Venezuelan 
affairs.

Iran strongly 
condemns US 
coup efforts in 
Venezuela

Iran
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Pakistani court rejects ex-PM Nawaz 
plea for extension in bail
 The Supreme Court of Pakistan on Friday rejected former 
Prime Minister Nawaz Sharif's plea seeking an extension in 
his six-week bail in corruption case, local media reported.
Pakistani court rejects ex-PM Nawaz plea for extension in 
bail
A three-member bench headed by Chief Justice Asif Saeed 
Khosa heard the petition.
The conduct of the petitioner shows there is no imminent 
threat to his life and the plea was based more on 

apprehensions, said the chief justice.
Nawaz Sharif was sentenced to seven years in prison 
and was fined Rs1.5 billion and $25 million in the Al-
Azizia corruption reference by an accountability court on 
December 24, 2018.
The former premier had filed a bail plea in the Islamabad 
High Court on medical grounds, but it was turned down as 
the high court noted that 'none of the reports [about Sharif's 
condition] suggest that continued imprisonment of the 
petitioner, in any way, would be detrimental to his life'.
Later he moved the Supreme Court which granted the bail to 
former PM on medical grounds for six weeks.

Sharif family has been fighting a 
series of cases on accusations 
of money laundering, tax 
evasion and hiding offshore 
assets.
On July 28, 2017, the Supreme 
Court verdict had, besides 
disqualifying then Prime Minister 
Nawaz from his position, also directed 
the accountability authority to file three references – 
regarding the family's Avenfield Properties, Al-Azizia, and 
Flagship Investment – before the accountability court.

China Will Build String of Military 
Bases around World: Pentagon
The US Defense Department expects China to add military 
bases around the world to protect its investments in the 
ambitious One Belt One Road global infrastructure program, 
according to an official report released on Thursday.
Beijing currently has just one overseas military base, in 
Djibouti, but is believed planning others, including possibly 
Pakistan, as it seeks to project itself as a global superpower.
 “China’s advancement of projects such as the ‘One Belt, One 
Road’ Initiative (OBOR) will probably drive military overseas 
basing through a perceived need to provide security for OBOR 
projects,” the Pentagon said in its annual report to Congress 

on Chinese military and security developments, the Guardian 
reported.
 “China will seek to establish additional military bases 
in countries with which it has a longstanding friendly 
relationship and similar strategic interests, such as Pakistan, 
and in which there is a precedent for hosting foreign 
militaries,” the report said.That effort could be constrained 
by other countries’ wariness of hosting a full-time presence 
of the People’s Liberation Army, the report noted.But target 
locations for military basing could include the Middle East, 
Southeast Asia, and the western Pacific.
The report came as the Pentagon also warned that deepening 
Chinese activities in the Arctic region could also pave the 
way for a strengthened military presence, including the 

deployment of 
submarines to act as 
deterrents against 
nuclear attacks.
The assessment is 
included in the US 
military’s annual report 
to Congress on China’s 
armed forces.The 
Pentagon report noted that Denmark has 
expressed concern about China’s interest in Greenland, 
which has included proposals to establish a research station, 
establish a satellite ground station, renovate airports and 
expand mining.
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conciliatory 
gesture, 
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yet to make any 
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Using oil as a weapon a threat to OPEC: Iran oil 
minister
Anyone who uses oil as a weapon is creating the death and collapse of 
OPEC, Iran’s oil minister Bijan Zanganeh said on Wednesday.
 “Those who use oil as a weapon against two founding members of OPEC 
are disturbing the unity of OPEC and creating the death and collapse 
of OPEC and the responsibility for that is with them,” Zanganeh said in 
a speech at an oil and gas conference in Tehran.Anyone who uses oil as a 
political tool must also accept the consequences, he said.The deadline for the U S 
administration to decide whether to extend sanctions waivers granted to buyers of Iranian oil 
is now less than a month away, and President Donald Trump faces a tricky decision.

IRGC Aerospace Force 
Commander Brig. Gen. 
Amir Ali Hajizadeh said 
that Iran’s aerospace 
force is ready to transfer 
experience and technical 
knowhow to Iraqi defense 
forces.He made the 
remarks in his meeting 
with Iraqi Air Defense 
Commander Lt. Gen. Jabar 
Obeid Kadhim Jabbar on 
Friday.Brigadier General 
Hajizadeh pointed to Iran’s 
advisory measures and 
support to Iraqi aerospace 
forces in the fight against 
ISIL and said, “from the first 
days of Iraq's fight against 
ISIL and Takfiri terrorist 
groups, Iran’s aerospace 
force stood by the people, 
government of armed 
forces of Iraq at the request 
of Iraqi government."

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:44:14  
Noon call to prayer : 
13:00:08   
Evening call to prayer: 
20:05:14  

High: 27  ° c
Low: 11  ° c

5000 Rials

Iran ready 
to transfer 
experience to 
Iraqi defense 
forces

FM Zarif:
US unilateralism 
quickly replacing 
rule of law with rule 
of jungle

Turkey Cannot 
Quickly Abandon 
Iranian Oil: FM

Golpayegan, land 
of  Tulips
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CBI head outlines steps taken to 
overcome US sanctions

In creating Daesh, one of the 
West’s main objective was to 
defeat Hezbollah, Nasrallah 
said Thursday, addressing his 
supporters via a televised speech 
broadcast live from the Lebanese 
capital of Beirut.

In his address, he dismissed the possibility 
of a new Israeli war on Lebanon this summer, 
describing such speculation and related 
media reports as “psychological warfare”.
Sayed Hassan Nasrallah cautioned the Tel 
Aviv regime against launching a new military 
aggression against his country, stressing 
that “Israeli forces will be destroyed” in such 
a case. 
“All in Israel know that any war on Lebanon 
needs to be decisive and swift. Hezbollah 
remains fairly capable and utterly 
determined irrespective of sanctions 
imposed on it. The Zionist regime (of Israel) 
fears launching a new war, even on the 
besieged Gaza Strip, let alone Lebanon. All 
Israeli battalions will be destroyed under 
the eyes of mainstream media and the entire 
world, if they dare enter Lebanon. We will 
not compromise on even one iota of the 
Lebanese soil,” Nasrallah stressed.
Commenting on the presence of Hezbollah 
fighters in neighboring Syria, Nasrallah 
said the fighters had entered Syria in order 
to thwart US, Israeli and Saudi conspiracies 
there, adding, “What happened in Syria was 
a multifaceted scheme, and not a change for 
democracy.”
The Hezbollah chief then blamed certain 
Persian Gulf Arab states for funneling money 
and munitions to the Daesh terrorist group, 
emphasizing that the Takfiris could not have 
been able to overrun large swathes of land 
in Iraq and Syria without their support and 
media coverage.

Nasrallah added that Daesh has its roots in 
the radical ideology of Wahhabism, which is 
being preached in Saudi Arabia.
“The United States and Saudi Arabia created 
and sponsored Daesh. One of the main 
objectives of the West in this regard was 
to defeat Hezbollah. Daesh was created 
by Washington and tasked with standing 
against all those who confront US-Israeli 
plots in the region. This is what American 
officials have acknowledged themselves,” 
the Hezbollah leader underlined.
Nasrallah said Daesh was created in a bid to 
provide Pentagon with an excuse to dispatch 
military forces to Iraq and Syria.
“Daesh has served the US, Israel and other 
enemies of our nation. It has destroyed 
several armies and societies in the region. 
The terror outfit still remains a threat as its 
ideology persists and its sleeper cells can be 
resurrected,” he said.
The Hezbollah chief also pointed to US 
President Donald Trump’s humiliation of 
Saudi Arabia at a campaign rally in Green 
Bay, Wisconsin, on April 27, where he 
boasted to his supporters about a bizarre 
phone call with King Salman bin Abdulaziz 
Al Saud. Trump asserted that he had made 
the monarch pay more money in exchange 
for the military support that the oil-rich 
kingdom receives from Washington.
“I feel pity for the Saudi king in the wake 
of Trump’s humiliation of him in his latest 
remarks. Trump has so far fulfilled his 
(2016 presidential) campaign promises 
concerning the so-called deal of century (on 
the Israeli–Palestinian conflict) and milking 
Saudi Arabia,” Nasrallah commented, 
according to Press TV.
“The US secretary of state (Mike Pompeo) 
has even admitted that he is a liar, a deceiver 
and a thief,” he said.
Elsewhere, the Hezbollah chief condemned 
Saudi Arabia over beheading 37 of its 
nationals, emphasizing that petrodollars 
and financial gains prevented the so-called 
advocates of human rights from denouncing 
the heinous mass executions.

In an interview with British online 
newspaper The Independent, 
Iranian FM Zarif was quoted as 
saying although he doesn’t think 
war between Iran and the United 
States is imminent, “accidents can 
happen”.

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif spoke to The Independent at Iran’s 
Permanent Mission to the United Nations 
a few days ago, while he was in New York 
to address a High-Level Meeting of the UN 
General Assembly on the International 
Day of Multilateralism and Diplomacy for 
Peace.
In the interview published on Thursday, 
Zarif was quoted as saying that although 
he doesn’t think war between Iran and 
the United States is imminent, “accidents 
can happen” that could then spiral into a 
military conflict. 
Elaborating on these “accidents”, Zarif 
gave the example of the Persian Gulf and 
the Strait of Hormuz, a strategic waterway 
where most of the world’s oil exporters 
pass through.
He also mentioned the January 2016 

incident in the Persian Gulf when two US 
Navy boats trespassed into Iranian waters 
and were captured by the IRGC.
Zarif then talked about the prisoner swap 
with the United States, saying it would be 
between Americans detained in Iran and 
Iranians detained for sanctions violations 
in the US or elsewhere. The swap, he 
elaborated, would not include Europeans 
like British-Iranian dual national Nazanin 
Zaghari-Ratcliffe, who has been detained in 
Iran on security charges.
Asked about his interview with Fox News, 
Zarif said he wanted to reach out to Trump’s 
base in mainstream America “because 
it is important to speak to the other side 
sometimes”. He added that this was not 
his first interview with Fox and that he 
had talked to the channel years ago when 
he was Iran’s ambassador at the United 
Nations in New York. 
While speaking to Fox, the Iranian top 
diplomat had said the “B-Team” is trying 
to drag President Trump into conflict with 
Iran. He explained that the B-Team includes 
Trump’s National Security Advisor John 
Bolton, Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu, Saudi Arabian Crown Prince 
Mohammed Bin Salman, and United 
Arab Emirates Prince Bin Zayed. He said 
that President Trump ran on a campaign 
promise of not bringing the US into another 
war.

US, Saudi Arabia Created Daesh to Defeat 
Hezbollah: Nasrallah

FM Zarif:War btw. Iran, US not 
imminent, but “accidents can happen”

 The secretary general of the Lebanese Hezbollah resistance 
movement said one of the reasons behind creation of the 
Daesh terrorist group was to confront Hezbollah.

 Iran's Ambassador to Lebanon Mohammad Jalal Firouznia 
stressed the fact that the United States will not be able to 
stop Iran oil exports.
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“All in Israel 
know that any 
war on Lebanon 
needs to be 
decisive and 
swift. Hezbollah 
remains 
fairly capable 
and utterly 
determined 
irrespective 
of sanctions 
imposed on 
it. The Zionist 
regime (of 
Israel) fears 
launching a new 
war, even on the 
besieged Gaza 
Strip, let alone 
Lebanon. 

Asked about his 
interview with 
Fox News, Zarif 
said he wanted 
to reach out to 
Trump’s base 
in mainstream 
America 
“because it is 
important to 
speak to the 
other side 
sometimes”. 

Iranian Oil 
Minister Warns 
of OPEC’s 
Collapse
Iranian Oil Minister 
Bijan Namdar Zanganeh 
warned the Organization 
of the Petroleum 
Exporting Countries 
(OPEC) could collapse 

due to unilateral moves by 
some of its member states.
Speaking to reporters 
after a meeting with 
OPEC Secretary General 
Mohammed Sanusi 
Barkindo in Tehran on 
Thursday, Zanganeh 
said in the session, he 
discussed the problems 
facing the global oil 

market.
“I told Mr. Barkindo that 
OPEC is at risk due to 
unilateralism by some 
members and that the 
organization is likely to 
collapse,” he added.
“Iran is a member of 
OPEC because of its 
interests, and if some 
other members want to 

threaten Iran, Iran will not 
let it go unanswered,” the 
oil minister went on to say.
The remarks came as 
US President Donald 
Trump’s administration 
on Thursday stopped 
issuing waivers that 
allowed some countries 
to continue buying Iranian 
oil.
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حضور استارت آپ ها در نمایشگاه نفت
 استارت آپ ها از روز چهارشنبه گذشته در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت حضور یافتند.

 بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، روز چهارشنبه با حضور وزیر نفت، 
معاونان این وزارتخانه، مدیران شرکت های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، مقامات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش 

یافت. رونق تولید، حمایت از فعاالن داخلی صنعت نفت به ویژه سازندگان کاالها و تجهیزات نفتی و شرکتهای 
اکتشاف تولید ایرانی و جذب سرمایه و انتقال فناوری مهمترین رویکرد برگزاری این نمایشگاه اعالم شده است. 

از این رو تعدادی از استارت آپ های مرتبط در این نمایشگاه غرفه دارند. در خصوص فعالیت استارت آپ ها در صنعت 
نفت، در افتتاحیه همین نمایشگاه بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: ما سعی داریم همگام با دیگر شرکت های بزرگ تولیدکننده 

نفت، به همکاری با استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان ادامه دهیم که این نمایشگاه فرصت بسیار مغتنمی است که این شرکت ها 
بتوانند در آن حضور پیدا کنند و ما نیز از امکانات آن استفاده کنیم. یادآور می شود در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، همچنین صدها شرکت 
از ایران و کشورهای اسپانیا، آلمان، ایتالیا، اوکراین، چین، روسیه، هلند و آذربایجان جدیدترین تجهیزات، صنایع، ماشین آالت و خدمات خود 

را ارائه و در معرض دید عالقمندان قرار می دهند.
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اگر تا بــه حال برایتان 
پیــش آمده کــه در 
باشــید  جلســه ای 
زدن  حــرف  از  و 
زیردستان تان احساس 
شرمســاری کنیــد، 
می دانید چقدر سخت 
است که ببینید یک عضو تیم، به سایرین 

صدمه می زند.
شــاید این فرد اغلب حرف همکارانش را 
قطع می کند. ممکن است این فرد مهربان 
یا برعکس اهل مجادله و دعوا باشد. مهم 
نیست دقیقا چه نوع رفتاری از او سر می زند، 
کارمند شما به طور واضح دیگران را عصبانی 
می کند. به عنوان مدیر، می دانید که وظیفه 
شماست تا این مشــکل را حل کنید، اما 
مطمئن نیستید که چگونه این مکالمه را 
شروع کنید. چه باید بگویید؟ چگونه باید 

این موضوع را مطرح کنید؟

آنچهکارشناسانمیگویند
»ارائه بازخورد عملکردی یــا رفتاری به 
فرد به روشــی که او را در حالت تدافعی 
قرار ندهد، همیشــه دشــوار است.« این 
را کارولین وب، نویســنده »چگونه روز 
خوبی داشته باشیم« و مدیر ارشد اجرایی 
 Sevenshift شــرکت مربی گــری
می گویــد. و زمانی که ایــن بازخورد در 
مورد اســتایل فردی یک کارمند است، 
این وظیفه حتی دشــوارتر نیز می شود. 
او می گوید »اینکه بــه کارمندان بگویید 
رفتار آنها باعث ناخشنودی همکارانشان 
می شود، نیاز به مقدار زیادی دقت و ظرافت 
دارد.« اما این گفت وگویی اســت که باید 
صورت بپذیرد.امی جن ســو، از مدیران 
Paravis Partners می گوید »اجازه 
ادامه این رفتار در پایــان کار تنها منجر 
به مشــکالت بزرگ تری خواهد شد.« در 
اکثر مشــاغل، موفقیت به همکاری نیاز 

دارد. سو می افزاید »انجام درست کارتان 
تنها توانایی شما برای انجام وظیفه محول 
شده به شما نیست بلکه به معنای توانایی 
شما در همکاری با سایرین نیز هست.« اگر 
کارمندان شما کارشان را به درستی انجام 
نمی دهند، این وظیفه شماست تا در مورد 
آن با آنها صحبت کنید. در اینجا در مورد 
چگونگی مدیریت این گفت وگوی دشوار 

صحبت می کنیم.

آمادهباشــیدکــهچهچیزی
میخواهیدبگویید

پیش از شروع بحث، شــما باید در مورد 
آنچه می خواهید بگویید عمیقا فکر کنید. 
وب می گوید »این مکالمه ای است که به 
آماده ســازی زیادی نیاز دارد.« پیشنهاد 
او این اســت که از خودتان بپرســید چه 
رفتارهایی را شخصا مشــاهده کرده اید. 
معقول و بی طرف باشــید. سو می گوید 
»قضاوت نکنید، تعمیم ندهید؛ تفســیر 
نکنید.« »شــما مشــاهدات بی طرفانه 
می خواهید؛ مشاهداتی مانند »من مورد 
X را در جلسه گذشــته مشاهده کرده ام 
و اثر آن مورد Y بوده اســت.« همچنین 
خردمندانه اســت که نحوه پاسخگویی 
کارمندتان به نظراتتان را استراتژی سازی 
کنید. او می گوید »احتمال دارد فردی با 
شخصیتی قوی، عکس العمل منفی داشته 
باشد یا این بازخورد را به چالش بکشد.« 
»این فرد ممکن اســت گریه کند، فریاد 
بکشــد یا حالت تدافعی به خود بگیرد.« 
شما باید برای هر نوع واکنشی آماده باشید.

چگونهبرایگفتنآنبرنامهریزی
میکنید؟

وقتی صحبــت از مکالماتــی مانند این 
می شود، آنچه شــما می گویید تقریبا به 
اندازه نحوه بیان آن مهم است. وب می گوید 
»شما نیاز به مراقبت و حساسیت دارید.« 
در مورد آنچه می خواهید مطرح کنید، فکر 
کنید.»احساسات مسری هستند. اگر با 
ناشی گری وارد بحث شــوید، این خامی 
شما منعکس خواهد شــد. اگر با میل به 
انتقاد وارد بحث شوید، احتمال بیشتری 
وجود دارد که یک گفت وگوی مجادله آمیز 
داشته باشــید.«همچنین در مورد نحوه 
بیان موضوع با کارمندتــان فکر کنید و 
شــرایط فیزیکی را نیز در نظر بگیرید. او 

می گوید »اگر خواستار مکالمه راحت تری 
هستید، بهتر است پیشنهاد قدم زدن با هم 
به کارمندتان بدهید یا این گفت وگو را در 

یک کافه انجام دهید.«

بررشدتمرکزکنید
مطــرح کــردن یــک موضــوع مانند 
بی نزاکتی های یک فرد کار راحتی نیست؛ 
بنابراین تالش کنید تا آن را در قالب »رشد 
کارمند« شــکل دهید. این یک مکالمه 
توسعه ای است و شــما باید بر آن کامال 
اشراف داشــته باشــید. »در مورد نیت و 
قصد خود شفاف باشــید.«وب می گوید 
»به یاد داشته باشید که هدف شما به عنوان 
یک مدیر این است که به اعضای تیم تان 
کمک کنید تا به بهترین کارمندان در نوع 
خودشان تبدیل شوند.« در ابتدای مکالمه 
نشان دهید که نیت شما خیر است.چیزی 
مانند این را بگویید »من همیشه به دنبال 
روش هایی هستم تا به پیشرفت شما کمک 
کنم و فکرهایی در ایــن زمینه دارم. چه 

زمانی برای گفت وگو مناسب تر است؟«

بهواقعیتهاتکیهکنید
پیشنهاد وب این است که با بیان مشاهدات 
واقعی، توصیفی از موقعیت مطرح کنید که 
مسلم و بالشک است. به عنوان مثال تصور 
کنید که باور شما این است که کارمندتان 
با پریدن مــداوم در حرف همکاران باعث 
آزار و ناراحتی آنها شده است. در این مورد، 
ممکن است چیزی شبیه این را بگویید »در 
جلسه سه شنبه گذشته، شما حرف سه نفر 

از همکارانش را قطع کردید.« سپس در 
مورد اثر فعالیت های کارمند و اینکه چرا 
تصور می کنید این رفتار مشکل زا است، 
صحبت کنید. »وقتی شما حرف سه نفر 
را قطع می کنید، من نمی توانم آنچه آنها 
می خواهند بگویند را بشنوم. این موضوع 
برای من مهم اســت چرا که می خواهم 
فضایی باز ایجاد کنم؛ فضایی که همه در 
آن احساس شنیده شــدن کنند؛ چون 
می دانم این کار عملکرد ما را به عنوان یک 
تیم بهبود خواهد بخشید.«مراقب باشید 
این طور تلقی نشود که این رفتار از روی 
عناد یا حتی عمدی است. کارمند شما باید 

احساس کند که نیات شما مثبت است.

اطالعاتبخواهید
پس از بیان حرفتان، پیشــنهاد سو این 
است که از چشم انداز کارمندتان بپرسید. 
بگویید »فکر می کنید جلســه سه شنبه 
چطور پیش رفت؟ در تــالش بودید تا در 
آن لحظه چه چیزی به دست آورید؟ اگر 
می توانستید دوباره آن جلسه را تشکیل 
دهیــد، چه چیــزی را به طــور متفاوت 
انجام می دادید؟«به گفتــه او هدف وادار 
کردن زیردســتتان به فکر در مورد شیوه 
و نگرشــش اســت. »این رفتار می تواند 
چیزی باشــد که خود فرد نیز از آن آگاه 
نیســت.« وب می گوید »این ســواالت 
همچنین به کارمندتــان زمان و فضایی 
برای تفکر در مورد رفتارش و علل ریشه ای 
آن می دهد.«در نهایت، همه نوع دالیلی 
می تواند وجود داشته باشد که چرا یک فرد 
به شیوه ای خاص رفتار می کند و شما باید 
در مورد آنچه سبب این رفتار شده، ذهنی 

باز و کنجکاو داشته باشید.

باآرامشرویحرفخودبایستید
کارمند زیردست شــما می تواند با حالت 
دفاعی واکنش نشان دهد. وب می گوید 
»این دلیلی است که چرا نباید این حقیقت 
را فراموش کنید که شما در تالشید به این 
فرد کمک کنید تا از لحاظ حرفه ای موفق 

شود و پیشرفت کند.« توصیه سو این است 
که »آرام و متمرکــز باقی بمانید. اگر فرد 
مقابل عصبانی شود، احتمال زیادی وجود 
دارد که شما نیز از کوره دربروید.«پیشنهاد 
او تایید دیدگاه های کارمندتان اســت؛ 
اما در عین حال باید مطمئن شــوید که 
پیام تان به او منتقل شده است. به عنوان 
مثال، اگر کارمند موردنظر، پرخاشگر یا 
سرکش می شود، می توانید چیزی شبیه 
این را بگویید »دفعه بعد مطمئن شــوید 
که همکاران شما شانسی برای پایان دادن 
به جمالتشان پیش از شروع صبحت شما 
دارند. ما می خواهیم حرف های شــما را 
بشنویم اما خواســتار شنیدن حرف های 

بقیه نیز هستیم.«

مشکالتراباهمحلکنید
در پایان سو می گوید »به کارمندتان فرصت 
بدهید.« می توانید بگویید »خوشــحالم 
که پیش از جلسه بعدی تیم با شما آماده 
می شــوم و پــس از آن با شــما صحبت 
می کنــم.« وب می گوید »هوشــمندانه 
است که زیردستان خود را با بیان اید ه ها 
و پیشــنهادهای گروهــی، در نحوه حل 
مشــکالت دخیل کنید.« در نهایت »اگر 
فرد مقابل احساس کند که فرصتی برای 
طرح یک راه حل دارد، احتمال بیشتری 
وجود خواهد داشت تا تغییری در رفتار او 

مشاهده کنید.«

کارمندی که همکارانش را می رنجاند را چگونه کنترل کنیم؟   

مدیر عادل برای کارمندان عصبانی

اگرکارمندشمابهطور
واضحدیگرانرا

عصبانیمیکند.به
عنوانمدیر،میدانید
کهوظیفهشماستتا

اینمشکلراحلکنید،
امامطمئننیستیدکه
چگونهاینمکالمهرا

شروعکنید.

گاهیاوقاتدربعضیازگروهها،کارمندانیپیدامیشوندکه
همکارانخودرااذیتمیکنند.اگرنتوانیداینکارمندانرا
ادارهکنیدمیتواندپیامدهایجدیرابرایگروهشماداشته
باشد.دراینمقاله8مدلراههایکنترلکارمندانیراکه
همکارانشانرااذیتمیکنندراآمادهکردهایم.توصیهما
ایناستکهحتمااینمقالهرامطالعهکنید.باماهمراهشوید.

 
استارتآپ

ایده،شایدخاستگاهیکاستارتآپباشد،امانقطه
شروعآننیست.تازمانیکهراهتجاریسازیآن
پیدانشود،مطرحکردنآنهمارزشچندانیندارد.حتیبرخیازاین
استارتآپهاباوجودپشتسرگذاشتنمراحلاولیهجذبسرمایهو

تبدیلشدنبهیونیکورن،عمرطوالنیندارندوشکستمیخورند.

بسیاری از اســتارت آپ های خوشنامی که امروز به شــهرت جهانی رسیده اند، 
احتماال یکی از صدها شــرکت همتای خود هســتند که توانســتند همچنان 
در میدان رقابت باقی بمانند. طبق گزارش مدرســه بازرگانــی هاروارد، حدود 
۷۵ درصد استارت آپ ها در چند سال اخیر شکســت خورده اند. دلیل شکست 
هر یک از این کســب وکارها منحصر به آن اســتارت آپ بوده، با این حال، اکثر 
آنها با مجموعه ای از چالش های مشــترک مواجه بودند کــه در نهایت منجر به 
شکست شان شده است. البته نباید این مهم را فراموش کرد که شکست و حتی 

بعضا شکست های متعدد بخشی از مسیر موفقیت استارت آپ های 
شــناخته شــده و یونیکورن ها بوده اســت. در طول این سال ها، 
اســتارت آپ ها به مثابه الماس های ارزشــمند بودند که توســط 
سرمایه گذاران هوشمند از دل کوه اســتخراج شدند.  برای نمونه، 
 Accel Partners می توان به شرکت سرمایه گذاری جسورانه
واقع در آمریکا اشــاره کرد که به استارت آپ ها در مراحل رشد اولیه 
آنها کمک می کند. این شرکت یکی از حامیان مالی فیس بوک بود که 
۸/ ۱۴ میلیون دالر سرمایه گذاری کرد و پاداش آن از سرمایه گذاری 
سود ۶/ ۵میلیارد دالری بود. در واقع، رقمی معادل ۳۷۸برابر بیشتر 
از حجم سرمایه صرف شده. البته با سرمایه گذاری در هر استارت آپ 
چنین سودی حاصل نمی شود. زیرا گزارش CB Insights نشان 
داده حدود ۷۰ درصد اســتارت آپ ها طی ۲۰ ماه گذشــته شکست 
خورده اند. عالوه بر این، این نسبت از شکست روز به روز بدتر می شود. 
علت شکست چیست؟ این در حالی است که ایده پردازان و مالکان همه 
این استارت آپ ها با شور و شوق و نهایت تالش کار خود را آغاز می کنند. 
در ادامه به پنج دلیل عمده شکســت این اســتارت آپ هایی که بعضا با 
انگیزه راه ا ندازی شده و سرمایه  باالیی هم کسب کرده اند، می پردازیم: راه اندازی 
کسب وکار بدون مطالعه بازار تحقیقات بازار نقش مهمی در معرفی یک محصول 
جدید در بازار پویا دارد. استارت آپ ممکن است محصولی را عرضه کند که یک 
بازار رقابتی برای آن وجود داشته باشد، یا افراد به آن نیازی نداشته باشند یا اینکه 
پذیرش آن از سوی مصرف کننده نیاز به زمان داشته باشد. بنابراین، همزمان یا 
حتی پیش از راه اندازی یک استارت آپ باید تحقیقات میدانی درباره این محصول 
و بازاری که باید محصول موردنظر در آن عرضه شــود، آغاز شود. این تحقیقات 
می تواند از دوستان و خانواده شروع شود و در ابعاد وسیع گسترش یابد. ۴۲ درصد 
استارت آپ ها به دلیل دانش ضعیف بازار، از کسب وکار بی بهره ماندند. برای نمونه، 
برند Colgate با ایده فروش غذای منجمد در سال ۱۹۸۲ وارد بازار شد. با این 
حال، مصرف کنندگان از آن اســتقبال نکردند، زیرا این محصول Colgate با 
سایر محصوالت آن که مربوط به بهداشت دهان و دندان بود، مطابقتی نداشت. 

مطالعه ضعیف بازار، یکی از بزرگ ترین اشتباهات Colgate بود. تمام شدن 
نقدینگی یکی دیگر از مسائل مهم در میان استارت آپ ها، تمام شدن سرمایه یا 
نقدینگی است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که استارت آپ بودجه مناسب برای 
کسب و کار خود را دریافت نمی کند. استارت آپ ها مراحل اولیه رشد را معموال 
با سرمایه شخصی آغاز می کنند، اما برای ادامه رشد نیاز به سرمایه گذاری دارند. 
بسیاری از آنها از بانک وام دریافت می کنند و نمی توانند به موقع پرداخت کنند و 
در نهایت، ورشکست می شوند. این نسبت برای استارت آپ ها نگران کننده است 
به طوری که ۲۹ درصد آنها معموال با این چالش مواجه می شوند. بنابراین، برای 
به دست آوردن دانش مناسب در مورد امور مالی، ضروری است که استارت آپ ها 
یک حسابدار اســتخدام کنند، اما آنها معموال از این مساله برای صرفه جویی در 
پول چشم پوشی می کنند. کداک، یک برند شناخته شده در صنعت دوربین و فیلم 
بود. اما این شرکت در سال ۲۰۱۲ به خاطر مشکالت مالی ورشکسته شد. بنابراین، 
استارت آپ ها باید در کنار دانش به روز تکنولوژی که روی آن کار می کنند، دانش 
مالی کافی داشته باشند، در غیر این صورت از خدمات یک حسابدار بهره مند شوند. 
نداشتن تیم مناسب مالکان و بنیان گذاران هر استارت آپی نباید فراموش کنند، 
کارکنان جزو سرمایه آنها هستند. همان طور که بنیان گذاران استارت آپ به دنبال 
اثبات خود و تحقق رویایشان هستند، کارکنان نیز درصدد اثبات خود، افزایش 
توانایی ها و همچنین درآمدشان هستند. بنابراین، بنیان گذاران باید همیشه به 
دنبال تیمی باشند که ســعی می کنند متفاوت فکر کنند، زیرا خالقیت آنها در 
برخی موارد به استارت آپ ها کمک خواهد کرد. حدود ۲۳ درصد استارت آپ ها 
معموال به دلیل انتخاب تیم اشتباه شکست می خورند. یکی از این کسب وکارهای 
شکست خورده بلک بری، برند شناخته شده در حوزه موبایل بود. شکست این برند 
ناشی از ضعف در مهارت های رهبری بود، زیرا اغلب افرادی را استخدام می کردند 
که روی کار متمرکز باشــند و قابلیت و مهارت های آنها نادیده گرفته می شود. 
تکنیک  های ضعیف قیمت گذاری تصور اینکه یک استارت آپ  خدمت یا محصول 
جدیدی ایجاد کرده، بنابراین می تواند قیمت باالتر از مشــتری بخواهد تا سود 
بیشتری به دست آورد، یکی از بزرگ ترین اشتباهات است. البته این به آن معنا 
نیست که محصول استارت آپ به قیمت پایین تر از نقطه سربه سر فروخته شود. 

Businessinsider:منبع
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
مطرحکردنیکموضوع
مانندبینزاکتیهاییک
فردکارراحتینیست؛

بنابراینتالشکنیدتاآن
رادرقالب»رشدکارمند«

شکلدهید.

شعارسال
گـــزارش

۷۵درصدکسبوکارهاینوپاموفقنبودهاند

هفتههاللاحمربا
رقابتاستارتآپها

آغازمیشود

شهاب الدین صابونچی، رئیس 
سازمان جوانان جمعیت هالل 
احمر گفت: »نخستین رویداد 
ملی )کارآفرینی و فناوری( ایده 
پردازی، فنــاوری و کار آفرینی 
امداد، نجات و خدمات داوطلبانه 
با مشــارکت همــه واحد های 
جمعیت هالل احمر و همکاری 
شرکت های تخصصی و دانشگاه 
ها همکاری زیســت بوم تولید 
محتوای دیجیتــال ابر زندگی، 
مرکز نوآوری و شتابدهی توسکا 
و سایر دستگاه ها و سازمان ها 
با هدف تشویق و ترویج توسعه 
فناوری در حوزه ماموریت های 
جمعیــت هالل احمــر برگزار 
می شــود.« وی ادامه داد: »این 
رویداد ملی با انتخاب ۳۰ طرح 
اســتارت آپی و ۱۰ ایده دانش 
آموزی از بین ۷۷۴ نفر با ۲۱۱ 
ایده برگزار خواهد شد.«  رئیس 
سازمان جوانان جمعیت هالل 
احمر اضافه کــرد: »این رخداد 
در امتــداد فعالیت هــای این 
سازمان در زمینه آموزش مبانی 
کارآفرینی و کسب و کار در بین 
جوانان هالل احمری و برگزاری 
رویــداد کارآفرینی مقدماتی و 
پیشرفته از تمام استان ها است 
که در دو سال گذشته با عنوان 
»بومینو« با همکاری گروهی از 
اساتید دانشگاهی و متخصصان 
حوزه کارآفرینــی و با حمایت 
وزارت کشــور صــورت گرفته 
است.«  صابونچی افزود: »در این 
رویداد ملی، شرکت کنندگان 
می  توانند در یک مسابقه علمی 
و عملیاتی نسبت به ارایه ایده  ها 
و طرح  های عملیاتی و اجرایی 
خود با محوریت فرهنگ سازی، 
اطالع رســانی، پیش آگاهی و 
فناوری های حوزه توانمند سازی 
و بازســازی و نظایــر آن اقدام 
کنند.«  وی تصریح کرد: »قرار 
اســت در پایان این رویداد ملی 
سه تیم برتر انتخاب شوند و ۱۰ 
ایده برتر از سوی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری برای 
تولید مورد حمایت قرار بگیرند.«
راهیابی ۳۶ تیم به مرحله نهایی

دکتر احمد ســلطانی، معاون 
آمــوزش، پژوهــش و فناوری 
جمعیت هالل احمر در این باره 
گفت: »جمعیت هالل احمر به 
دنبال شناسایی استارت آپ های 
فعال در حوزه های امداد و نجات 
و خدمــات داوطلبانه اســت و 
به همین منظــور با هماهنگی 
و اخــذ موافقت هــای اولیه از 
معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، درصــدد راه اندازی 
مرکز نــوآوری و رشــد امداد و 

نجات در هالل احمر هستیم.«
وی درباره ماهیت فعالیت مراکز 
نوآوری امداد و نجات توضیح داد: 
»این مراکز با مشارکت و حمایت 
مالی معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری و نظارت فنی 
هالل احمر فعالیت خواهند کرد 
و در ایــن فرآیند گروه هایی که 
ایده های نوآورانــه ای در تولید 
ابزار، اپلیکیشــن و محصوالت 
در حوزه امداد و نجــات دارند، 
شناســایی و ایده هــای آنها به 
محصوالت کاربــردی تبدیل 
می شــود؛ بنابراین شناسایی 
استارت آپ ها نخستین گام در 

ایجاد مراکز نوآوری است.«

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
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