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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 نشست مشترک هیات نمایندگان با هیات مدیره بانک ملی ایران عنوان شد:   

جهاد بانک ها کنار فعاالن اقتصادی

توجه بیشتر به 
بیماران خاص!

آمارها نشان می دهد حدود 130 
هزار بیمار خاص در کشور وجود 
دارد . هرچنــد این تعــداد صرفا 
بیمارانی را که دولت شناســایی 
کرده نشــان می دهــد و تعداد 
بیماران خاص در کشــور بسیار 
بیشتر از این آمار است اما همین 
تعداد شناسایی شــده هم اندک 
نیست و می طلبد روزی خاص در 
تقویم به این عزیزان اختصاص داده 
شود تا به مدد این روز مشکالت 
این قشــر آســیب پذیر بیشتر 
شناسایی شود.18 اردیبهشت را 
روز جهانی تاالسمی و بیماری های 
خاص و صعب العــالج نامیده اند. 
بیماران خاص از این جهت خاص 
نامیده شــده اند که بیماری آنها 
در جامعه عمومیت نداشــته و به 
همین دلیل شناخت نسبت به این 
بیماری هــا و روش های مداوا ی 
آنها پیشرفت چشم گیری نداشته 
است.براســاس تعریــف وزارت 
بهداشت، چهار بیماری تاالسمی، 
هموفیلی، دیالیز وام اس در زمره 
بیماران خاص قــرار می گیرند و 
درمان این بیماری هــا به عنوان 

درمان های صعب العالج به...

فرمان بازار خودرو هم چنان در دست 
دالالن؛

قیمت خودروهای وارداتی 
در بازار می شکند؟

آن طور که روند قیمت ها در بازار خودرو نشــان 
می دهد، خودروهای وارداتــی به حدی افزایش 
قیمت داشته اند که قیمت هایی نزدیک به قیمت 
خانه پیدا کرده اند و اغلب با قیمت هایی میلیاردی 
در بازار به فروش می رسند. این در شرایطی است 
که عده ای از دالالن با ایجاد انتظار تورمی در این 

بازار، باعث شدند که قیمت ها روز به روز باال رود.
در کمتر از یک ماه گذشته، قیمت خودرو از 30 تا 
۵0 درصد و در بعضی موارد تا 100 درصد افزایش 

داشت. 
این افزایش قیمت را که اکنون حتی از روزانه به 

ساعتی رسیده، ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

     در شرایطی که 40 درصد از منابع نظام بانکی کشور فریز شده است بانک ها نمی توانند تامین مالی بنگاه ها را به راحتی انجام دهند .

بازار طال و سکه  98/2/16 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,880,0004,900,000قدیم

سکه طرح 
5,115,0005,075,000جدید

2,850,0002,800,000نیم سکه

1,830,0001,830,000ربع سکه

990,0001,000,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18464,080459,853 عیار

یک گرم طالی 
19446,535446,535 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

تهران-تفلیس ۶۰ هزار تومان

چند راه برای سفر ارزان به خارج از 
کشور

هنوز هم سفر به خارج از کشور را می توان ارزان تمام کرد 
اگر به گزینه های دیگری برای ســفر غیر از هواپیما نیز 
فکر شود مانند سفر با قطار و یا اتوبوس که البته به زمان 

بیشتری نیاز دارند.
 سفر به خارج از کشــور دیگر نه با دالر 1۵ هزار تومانی می 

صرفد و نه با عوارض خروج ۲۲0 هزار تومانی. ارز مسافرتی نیز ...
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احمدرضا محسنی - شهردار داران

حسینعلی صادقی -  شهردار سمیرم 

مهدی خضری-  مدیر کل 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

شناسه : 458855

شناسه: 459315

شناسه: 458181

شناسه: 459431 

آگهی مناقصه نوبت دوم
شهرداری داران در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه سال 98 شهرداری عملیات خدمات شهری مانند) رفت و روب، الیروبی جداول، رفع تخلفات سد معبر و گزارش تخلفات ساختمانی ( سطح 

شهر را با اعتبار 3/600/000/000 ریال به مدت شش ماه از طریق مناقصه عمومی به شرح زیر مطابق آئین نامه مالی شهرداریها به پیمانکار واجد الشرایط  واگذار نماید. 
1- افرادی که مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی باشند نمی توانند در مناقصه شرکت نمایند.

2- شرکت کنندگان باید دارای صالحیت فنی و مالی  و توانایی انجام کار بوده و صالحیت به تایید کمیته فنی و کمیسیون معامالت شهرداری خواهد رسید.
 3- شرکت کنندگان باید دارای گواهینامه ی تایید صالحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت ســال98 ، دارای تایید صالحیت ایمنی سال 1397 ، ارائه تاییدیه و حسن انجام کار از 

فعالیت های قبلی و ارائه صورت قراردادهای جاریه سال 96 و 97 با موضوع مناقصه، و ارائه مدارک در خصوص توان مالی             ) جهت پرداخت دو ماه هزینه حقوق و ...( را داشته باشد.
4- ارائه مدارک کامل در خصوص آگهی تاسیس  و ثبت شرکت اعم از اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی و گواهی تاییدیه صالحیت برابر اصل و برگه رتبه بندی با مشخصات شماره 

ثبت و شناسه ملی و کد اقتصادی شرکت الزامی است.
5- پیشنهاد دهندگان می بایست معادل 5 درصد از کل مبلغ اعتبار پروژه را به صورت وجه نقد به حساب شماره  1 -4311846512 - 1414 شهرداری نزد بانک انصار شعبه داران به عنوان سپرده 

در مناقصه واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
 6- پیشنهاددهندگان جهت اخذ و تحویل اسناد و مدارک مناقصه ضمن واریز مبلغ 000 / 500 ریال به حساب 0104865976004 نزد بانک ملی مربوط به شهرداری داران می بایست از تاریخ
 16 / 2 /98 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 26 / 2/ 98 به شهرداری مراجعه و پیشنهادات خود را در پاکت های )الف( ، )ب ( و )ج ( که پاکت الف( حاوی سپرده شرکت در مناقصه و پاکت ب ( حاوی 
رزومه کاری و لیست تجهیزات و ماشین آالت خدماتی موجود در شرکت، مدارک و اسناد مناقصه، گواهی ارزش افزوده و مشخصات کامل و آدرس و امضاء پیشنهاد دهنده و پاکت ج( که حاوی 

قیمت پیشنهادی می باشد را به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.
7- پیشنهادات رسیده در روز شنبه 28 / 2 / 98 ساعت 15 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری باز و برنده مناقصه مشخص خواهد شد .

8-  ارائه پیشنهادات پس از مهلت تعیین شده فاقد اعتبار بوده و به پیشنهادات مبهم و مخدوش مشروط و فاقد امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

10- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند. چنانچه برنده اول مناقصه از انعقاد قرارداد تا پایان مهلت قانونی خودداری نماید سپرده او به نفع 
شهرداری ضبط و قرارداد با برنده منعقد خواهد گردیدو در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفته روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
11- برنده آگهی در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10 درصد کل قرارداد را به عنوان ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی به حساب سپرده 1 - 11846512 - 43 - 1414 نزد بانک انصار شعبه داران 

واریز و رسید آن را به شهرداری تسلیم نماید.
12- هزینه کارهای انجام شده پس از صورت وضعیت های ارائه شده توسط پیمانکار، توسط واحد خدمات شهری بررسی و پس از تایید واحد مذکور از طریق شهرداری به مرور زمان پرداخت 

خواهد شد.
13- مدت قرارداد شش ماه می باشد) به کار گیری حداقل 20 نفر نیروی انسانی 8 ساعت کار در طول قرارداد الزامی است(

14- متقاضیان ضمن مطلع بودن از کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتی شهرداری ها و دیگر قوانین مرتبط باید دارای تمام صالحیت قانونی جهت انعقاد قرارداد بوده و منع قانونی نداشته باشد.
15- کلیه کسورات قانونی از جمله مالیات و بیمه و عوارض شهرداری به عهده برنده مناقصه می باشد.

16- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
17- شهرداری خودروهای موجود خود جهت حمل زباله را در اختیار پیمانکار برنده مناقصه قرارخواهد داد و بابت اجاره خودروها با قیمت کارشناسی یا توافق طرفین از کل مبلغ اعتبار کسر خواهد 

نمود، در ضمن هزینه سوخت و استهالک به عهده پیمانکار می باشد.
18- شرکت کنندگان با مراجعه به واحد خدمات شهری از شرایط اجرای کار در طول مدت قرارداد مطلع شوند و پس از انعقاد قرارداد هیچ گونه عذری پذیرفته نخواهد بود.

آگهی مزایده )نوبت دوم( 
شهرداری سمیرم در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 1 مورخ 1398/01/20 شورای محترم اسالمی 
شهر مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو را به شرکت واجد شرایط صالحیت دار واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان 
جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده از تاریخ 1398/02/18 لغایت 1398/02/25 به مدت 7 روز 
کاری در ساعات اداری به شهرداری )واحد مالی – درآمد( مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را حداکثر تا روز 
یکشنبه تاریخ 1398/02/25 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات 

مختار است. ضمنا هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

پیام ایمنی: در حین رانندگی رعایت فاصله طولی و عرضی از دیگر خودروها 
ضامن ایمنی سفر شما می باشد. 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در نظر دارد  پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه »قیمت ها متناسب با کاالی 

ساخت داخلی با لحاظ کیفیت ارایه گردد« برای شرکت در فرآیند مناقصات زیر دعوت به عمل می آید. 
1- اجرای روکش آسفالت سیلکت راه های روستایی و فرعی شهرستان اردستان )تجدید مناقصه 2/9810407( 

2- احداث پل  یک دهانه 8 متری بیه به همراه دیوار برگشتی، دیوار حائل و رادیه برید محور سیور شهرستان سمیرم )مناقصه 
 )1/9810409

3- احداث پل های محور قدیم نطنز-  کاشان شهرستان نطنز )مناقصه 1/9810408(
مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهی تا ساعت 13 تاریخ 98/02/27 ، از طریق سامانه ستاد ایران. 

مهلت ارسال فایل های کلیه مناقصات فوق به سامانه ستاد ایران تا ساعت 13 تاریخ 98/03/06 و تحویل ضمانتنامه شرکت در 
 مناقصه تا ساعت 13 تاریخ 98/03/06 به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، طبقه ششم اداره حراست 
می باشد. گشایش فایل های پاکات مناقصه از طر یق سامانه ستاد ایران در ساعت 9 صبح روز 98/03/07 در محل سالن جلسات 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان انجام می شود.
نشانی: بلوار میرزا کوچک خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود، کدپستی: 33743-81766، تلفن گویا 031-35059

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور
 و دمونتاژ دستگاه های آسانسور موجود بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( فریدونشهر 

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس: poshtibani.mui.ac.ir مراجعه فرمایند. 
شرایط متقاضیان حقوقی: 

1- تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت تصویر و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان امضای مجاز شرکت 
2- تصویر پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنایع و معادن و عضویت در اتحادیه یا سندیکای تولید کنندگان الکتروموتور، ژنراتور، آسانسور و پله برقی شهر اصفهان 

3- ارایه مستندات مبنی بر ساخت دستگاه ها توسط متقاضی در کشور و مستندات و کاتالوگ های دستگاه پیشنهادی  شامل: مشخصات کامل تخصصی، فنی و کلیه 
متعلقات دستگاه، امکانات و قابلیت های دستگاه 

4- ارایه حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار )تحویل قطعی( طی 5 سال گذشته و تایید کارفرمای مربوطه از عملکرد و خدمات پس از فروش دستگاه ها 
5- اعالم کتبی تعداد کل دستگاه های راه اندازی و در حال بهره برداری در مراکز درمانی کشور )با ذکر تاریخ( که توسط متقاضی انجام گردیده است. 

6- متقاضیانی که با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری نموده اند باید رضایت مندی مدیریت امور فنی دانشگاه  را در زمینه دستگاه های فروخته شده و خدمات 
پس از فروش شرکت را ارایه نمایند. 

7- ارایه پیشنهاد فنی دقیق و کامل شرکت جهت بررسی و ارزیابی در کمیته فنی و بازرگانی دانشگاه 
8- گواهی بازدید یکی از اعضای هیئت مدیره از محل پروژه که به تایید ناظر مقیم و مسئول امور عمومی واحد رسیده باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 250.000.000 ریال 
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1398/2/18 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/2/23

نوبت دوم

32274512گروه بازرگانی روزنامهبا ما رتشیب دیده شوید



 توجه بیشتر به
 بیماران خاص!

ادامه از صفحه یک:
...  حساب می  آید و عوارض بیماری 
تا پایان عمر همــراه بیمار می ماند. 
البته تعداد این بیماری ها بیشــتر 
اســت اما کثرت این چهار بیماری 

فزونی یافته است
برای کمک به این بیماران در سال 
1375 بنیادی به نام بنیاد بیماران 
خاص در کشور تشــکیل شده که 
این بنیاد تالش می کند هزینه های 
درمانی این بیماران را کاهش دهد و 
در مواردی به صفر برساند که عمده 
بودجه این ســازمان از کمک های 
مردمی تامین می شود. آمارها نشان 
می دهد دیابت و فشــارخون عامل 
حدود 70 درصد بیماری های حاد 
کلیوی و مادر اغلــب بیماری های 
خاص در ایران اســت. اما متاسفانه 
آمار بیماران دیابتی و فشــار خونی 
به شدت افزایش یافته و این یعنی 
در سال های آتی بیماری های خاص 
به صورت چشــم گیــری افزایش 
خواهد یافــت.  در ســال اخیر به 
دلیل افزایــش قیمت ناگهانی دالر 
مشکالت این بیمارن دوچندان شده 
است. کمبود داروی بیماران خاص 
و صعب العالج در داروخانه و افزایش 
 سرسام آور قیمت دارو از نتیجه های
  تحریــم هــای اخیــر و افزایش

 قیمت هاســت که متاسفانه هیچ 
فکری برای این موضوع نشده است. 
ضمن اینکه این بیمــاران به دلیل  
فراهم نبودن فضای شغلی  مناسب  
نمی توانند قابلیت های شغلی خود 
را بروز دهند و از لحاظ در آمدی نیز 
مشکالت بسیاری دارند.  هزینه های 
درمانی بســیار زیاد و هزینه های 
عوارض بیماری که هزینه های دیگر 
را نیز ایجاد می کند  سبب شده برخی 
از این افراد از ادامه روند درمان سر باز 
زنند و پیگیری هــای الزم را انجام 
ندهند. ضمن اینکه بــه دلیل قرار 
دادی بودن شغل بسیاری از افراد در 
جامعه در صورتی که این بیماران از 
بیمه تقاضای درصدی از کار افتادگی 
بکنند ، سال آینده کارفرما به دلیل 
دوری از مشــکالت و هزینه هایی 
که باید بپردازد با این بیماران ادامه 

همکاری نخواهد داشت . 
به همین دلیل بسیاری از بیماران 
بیماری های خاص در محل کاری 
خود بیماریشــان را کتمان کرده و 
در شرایطی که برایشان  طاقت فرسا 
 است و باعث تشــدید بیماریشان

 می شود به کار ادامه می دهند.
 بیمه رایــگاِن بیماری های  خاص 
شامل تمامِی موارد درمانی و دارویی 
این بیماران در سراســر کشــور، 
افزایش تعداد کلینیک  های درمانِی 
بیماری های  خاص، افزایش تعداد 
واحدهــای مددکاری در سراســر 
کشور، کمک به اشتغال این عزیزان 
و وجود مشاوران رایگان در کنار این 
بیمارن می تواند کمک به سزایی در 
جهت ســالمت این افراد و سالمت 
جامعه داشته باشد . امید است که 
امروز ، در روز جهانی بیماری های 
خاص کمی بیشتر به مشکالت این 

قشر توجه شود.
هر چند گفته شده درمان بیماران 
خاص بسیار ســخت و غیر ممکن 
است اما چه بســیارند افرادی که از 
بیماری های سخت تن سالم به در 

برده اند. 
 در ایــن مــاه عزیــز از خداونــد

 می خواهیم تمام بیماران را شــفا 
عنایت بفرماید.

مولي امیرالمؤمنین علیه السالم«:َکم 
ِمن َدنٍَف َقد نَجي و َصحیٍح َقد َهوي!

چه بسیار بیماران سخت و مشرف 
به مرگ بودند که نجات یافتند و چه 
بسیار افراد سالم و تندرست بودند که 

از پاي درآمدند!

اقتصاد استان
02

چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398  | شمـاره 220

ISFAHAN
N E W S

رهاسازی ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود با افزایش 1۹0 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶1۴ میلیون مترمکعب رسیده است و در حال حاضر 50 

درصد مخزن این سد پر است.
مسعود میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه میزان بارندگی های استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 

حدود 1۸۹ میلی متر رسیده است، ادامه داد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 1۴1 
درصد و در مقایسه با مدت متوسط بلندمدت حدود ۲5 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه میزان آب ورودی به مخزن سد زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به بیش از یک 
میلیارد مترمکعب رسیده است، گفت: سال گذشته در همین بازه زمانی ورودی به مخزن زاینده رود تنها ۲75 میلیون 

مترمکعب بوده است ولی بارندگی های مناسب سال آبی جاری موجب شده تا روان آب ورودی به مخزن این سد هم اکنون از مرز یک میلیارد 
مترمکعب نیز بگذرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: حجم آب موجود در مخزن سد زاینده رود نیز با افزایش 1۹0 درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به ۶1۴ میلیون مترمکعب رسیده است و در حال حاضر 50 درصد مخزن این سد پر است.

حضور 8۰ شرکت در چهارمین نمایشگاه تشریفات و تسهیالت ازدواج اصفهان
چهارمین نمایشگاه تشریفات و تســهیالت ازدواج طی روزهای 1۸ تا ۲3 اردیبهشت ماه در اصفهان برپا 

می شود و پل شهرستان را به محلی برای مراجعه جوانان و خانواده  های زوج های جوان تبدیل خواهد کرد.
به گزارش شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان، این نمایشگاه در مجموعه نمایشگاه های 
اجتماعیـ  اقتصادی جای می گیرد که سبب می شود جوانان، زوج های جوان و خانواده  های آنان به صورت 

یکجا با خدمات و فعالیت های مرتبط با حوزه تشریفات و تسهیالت ازدواج آشنا شوند.
۸0 شرکت و موسسه مرتبط با حوزه تشریفات و تسهیالت ازدواج در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و 
توانمندی های خود را در ۸۲00 مترمربع متراژ کل و 3۲00 مترمربع فضای نمایشگاهی به نمایش می گذارند.

آتلیه ها و خدمات عکاسی و فیلمبرداری، گل آرایی و تزئینات مراسم، سالن های زیبایی، مزون های لباس عروس و داماد، 
موسسات تشریفاتی، باغ تاالرها، شرکت های ارائه دهنده خدمات وابسته، مراکز مشاوره و کانون های فرهنگی در این نمایشگاه حضور 

دارند تا خدمات خود را بهتر به جوانان و مخاطبان نمایشگاه معرفی کنند. تاالر قصر شرق و تاالر آناهیتا، آرایش و زیبایی تک، آتلیه تابش، باغ 
تاالر بهشت، سفره عقد فرنیک، باغ تاالر شب، آتلیه شب، گالری تاج پرنسس، آتلیه پدیده، سالن خانه عروس و آتلیه دانژه از مطرح ترین فعاالن 

این حوزه هستند که در چهارمین نمایشگاه تشریفات و تسهیالت ازدواج حضور خواهند یافت.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله 

ISFAHAN
N E W S

استان اصفهان پس از 
تهران دومین تامین 

کننده منابع مالی این 
بانک است و میزان 

معوقات بانک ملی در 
استان اصفهان پایین تر 

از سایر استان هاست .

در نشست مشترک هیات نمایندگان با هیات مدیره بانک ملی ایران عنوان شد:   

جهاد بانک ها کنار فعاالن اقتصادی
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشســت گفت:در شرایط 
کنونی اقتصاد بانک ها در کنارفعاالن اقتصادی باید جهادگونه 
فعالیت کنند تا چرخه تولید و تجارت متوقف نشود. به گزارش 
روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،مســعود گلشیرازی در 
نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با عضو 
هیات مدیره و مدیران بانک ملی در سالن اجتماعات تصریح کرد: 
تامین مالی از بانک ها یکی از مولفه های مهم و اثرگذار محیط  

کسب و کار  است و نقش موثری در تولید و اشتغال زایی دارد .

اتاق بازرگانی
گـــزارش

ISFAHAN
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     در شرایطی که 40 درصد از منابع نظام بانکی کشور فریز شده است بانک ها نمی توانند تامین مالی بنگاه ها را به راحتی انجام دهند .

 برگزاری سلسله نشست های چهل چراغ
 در ایام ماه مبارک رمضان

در مرکز تخصصی خانواده، راه های نرفته 
موفقیت ارائه می شود

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان از برگزاری 
سلسله نشست های ))چهل چراغ(( با محوریت روابط و رفتارهای 
اجتماعی و بهبود ارتباطات شهروندان به همت مرکز تخصصی 
خانواده در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: در این نشست ها به 
جهت انتقال بهتر مفاهیم و موضوعات اجرای بخش ها و آیتم های 
شــاد و متنوع نیز پیش بینی شــده که این رویکرد خود جزء 

ویژگی های برجسته این دوره خواهد بود.

مرتضی رشیدی با بیان اینکه این نشســت ها از 1۶ تا 30 ام اردیبهشت 
ماه در ایام ماه مبارک رمضان هر روز از ساعت 13 تا 1۶ بعدازظهر برگزار 
می شود، افزود: این سلسله نشست ها در راســتای اهداف، مأموریت ها و 
رســالت ها و برای افزایش دانش اجتماعی و بهبود ارتباطات اجتماعی 

مخاطبان ارائه می شود.
وی با اشاره به اینکه موضوع موفقیت جزء موضوعاتی است که دغدغه همه 
جوامع امروزی است ابراز داشت: همه افراد در تمامی روابط خانوادگی، 
شغلی و تحصیلی، اقتصادی، معنوی و حتی فراغتی خود به دنبال کسب 
موفقیت هستند تا جایی که رشد و تعالی و کسب موفقیت مبدل به یکی 
از دغدغه های اصلی مردم جهان شده، از همین رو و با توجه به اهمیت و 
جایگاه ویژه این موضوع، این سلسله نشست ها در هشتمین دوره اجرای 
خود با موضوع بررسی و کشف »راههای نرفته موفقیت « برگزار خواهد 

شد.
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
با اشاره به این که در نشســت های موفقیت، ابعاد و راههای تازه ای برای 
موفقیت بیان می شود، خاطرنشان کرد: این موضوع را نباید از ذهن دور 
کنیم که برای رســیدن به موفقیت گاهی اوقات مســیرها و آدرس های 
اشتباهی داده می شود و متاسفانه بخش بسیاری از کتاب هایی که در حوزه 
موفقیت منتشر می شود و یا بخشی از دوره هایی که به اسم موفقیت برگزار 
می شــوند عموماً راههای خطا و غلطی را برای رسیدن به موفقیت ارائه 
می دهند اما در این دوره تالش شده است که با حضور دو استاد ارجمند و 
برجسته اصفهان دکتر محمدرضا عابدی رئیس دانشکده علوم تربیتی و 
روانشناسی و راضیه ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه به مساله موفقیت 
از ابعاد دیگری و از پنجره های جدیدتری پرداخته شود و نگاه های درست 

و تابلوهای صحیحی از موفقیت در مقابل دیدگان مخاطبان قرار گیرد.
رشــیدی در پایان از همــه شــهروندان عالقمه مند دعوت کــرد تا در 
 این نشســت ها شــرکت کرده و از مباحث و موضوعــات آن بهره مند

 گردند.

گــزارش

 وی تامین مالی را یکی از 
چالش های جدی فعاالن 
اقتصادی استان اصفهان 
برشمرد و گفت: در شرایط 
کنونی بانک هــا در کنار 
واحدهــای تولیدی می 
توانند نقــش موثری در 

بهبود فضای کسب و کار داشته باشند.
گلشیرازی خواســتار افزایش اختیارات 
سرپرســتی بانک ملی در استان ها شد و 
گفت:افزایش اختیارات در ارایه تسهیالت 
در کنار کنترل داخلــی می تواند فضای 

کسب و کار را ببهود بخشد.
وی با اشــاره به رتبه اســتان اصفهان در 
پایش ملــی کســب و کار گفت:با وجود 
ظرفیت ها و پتانســیل ها،استان جایگاه 
مناسبی در این جدول ندارد . ۴0 درصد 
از منابع نظام بانکی کشــور فریز شــده 
اســت برات کریمی عضو هیــات مدیره 
بانک ملی ایران در این نشســت  با اشاره 
به اینکه اقتصاد کشــور  اقتصادی بانک 
محور است،افزود:۹0 درصد تامین مالی 
واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی از 

طریق نظام بانکی انجام می شود.
 وی بانک ها و فعاالن اقتصادی را دو بخش  
مهم هر اقتصاد عنوان کــرد و گفت: در 
شرایطی که ۴0 درصد از منابع نظام بانکی 

کشور فریز شده است بانک ها نمی توانند 
تامین مالی بنگاه ها را بــه راحتی انجام 

دهند .
کریمی تصریح کــرد: بانــک و فعاالن 
اقتصادی نباید در مقابل هم باشند بلکه 
در کنار هم می توانند رشد اقتصادی برای 

کشور ایجاد کنند.
وی اســتان اصفهان را استانی صنعتی و 
توانمند در عرصه اقتصادی برشــمرد و 
گفت:استان اصفهان پس از تهران دومین 
تامین کننده منابع مالی این بانک است و 
میزان معوقات بانک ملی در استان اصفهان 

پایین تر از سایر استان هاست .
کریمی خواستار تجدید نظر در برخورد 
دستگاه های نظارتی با مدیران بانک ها 
شد و گفت:جســارت مدیران بانکی در 
ارایه خدمات به واحدهای تولیدی در اثر 
 این برخوردها پایین می آید و نتیجه ان 
می شــود که تامین مالی این واحدها با 

چالش روبرو می شود.
 lc وی خواســتار اســتفاده از ظرفیــت
داخلی توسط بنگاه های اقتصادی شد و 
گفت:بانک ملی تالش می کند که صدور 
ضمانت نامه های بانکی در اسرع وقت در 

اختیار متقاضیان قرار گیرد.
حمیدرضا قلمکاری نایــب رییس اتاق 

بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت:پایین 
بودن میزان معوقات بانک ملی از استان 
اصفهان نشــان از توانمندی بنگاه های 
اقتصادی در هزینه کرد  تسهیالت بانکی 

است.
وی با اشــاره بــه افزایش قیمــت نهاده 
های تولید و همچنین نرخ ارز خواســتار 
افزایــش حجــم   تســهیالت بانکی به 
واحدهای تولیدی اســتان اصفهان شد 
و گفت:واحدهای تولیــدی برای خرید 
نهاده های تولیدی  باید چند برابر گذشته 
تامین مالی شوند تا بتوانند چرخه تولید 

را بچرخاند.
وی خواســتار افزایش حد اعتباری امور 
شعب استان اصفهان شد و گفت:افزایش 
این حد اختیار به ســهولت تامین مالی  

فعاالن اقتصادی منجر می شود.
محمدرضا رجالی عضو هیات نمایندگان 
اتــاق بازرگانی اصفهان در این نشســت 
گفت:در شرایطی که مساله اصلی اقتصاد 
کشور رونق کســب و کار و اشتغال زایی 
اســت ،اســتان اصفهان به عنوان مرکز 
نســاجی ایران می تواند نقش موثری در 
اشتغال زایی داشــته باشد و بانک ملی با 
نگاه ویژه می توانــد در تعالی این بخش 

نقش داشته باشد.

اصغر اخــوان مقدم  دیگــر عضو هیات  
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این 
جلسه گفت:برای حل مسایل واحدهای 
صنعتی باید مدیران و کارشناسان بانک 
به این واحدها نگاه بهتری داشته باشند تا 
تامین مالی خرید ماشین آالت و مواد اولیه 

انان با مشکل روبرو نشود.
رضا برادران عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان در این نشست خواستار 
همکاری بانک ملی در راه اندازی صندوق 
های الکترونیکی بین المللی در فروشگاه 
های صنایع دستی اســتان اصفهان شد 
و گفت:گردشگران خارجی با استفاده از 
این صندوق ها می توانند خرید بیشتری از 

صنایع دستی اصفهان داشته باشند.
 مصطفــی متین راد مشــاور بانکی اتاق 
بازرگانی اصفهان در این نشست خواستار 
افزایش سقف اعتبارات سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی شــد و گفت:ملحوظ 
نکردن خسارت تاخیر از امهال بدهی ها 
،قبول ســند واحدهای تولیدی شهرک 
های صنعتی به عنوان وثیقه ،چابک شدن 
بانک در ارایه تسهیالت سرمایه در گردش 
و قبول ذینفع ثانی در هنگام تکمیل سقف 
تسهیالت خواسته های فعاالن اقتصادی 

از بانک ملی است.

یلدا توکلی
خـــبــــر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان خانم فرشــته علیپور فرزند قربان 
دادخواستی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم 
طالق به دلیل مفقوداالثر بودن زوج بیش از ۴ ســال و 
ندادن خرجی زندگی و عســر و حرج به طرفیت آقای 
حامد ابراهیمی فرزند ذوالفقار به دادگســتری کاشان 
تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه اول دادگاه خانواده به 
کالســه ۹۸017۲ ثبت و برای روز 13۹۸/۴/1 ساعت 
0۹:15 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که 
خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی مراتب به نامبرده ابــالغ می گردد که در 
وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبرده 
می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه 
نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در 
صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده کاشان 

شناسه: 459107

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان مهدی جعفری بهشتی دادخواستی 
به خواسته مطالبه مبلغ 51/000/000 ریال به طرفیت 
شهناز عزتی به مجتمع شوراهای حل اختالف کاشان 
تقدیم که پس از ارجاع به شــعبه دوم حقوقی شورای 
حل اختالف به کالســه 10۸0/۹7 ثبــت و برای روز 
13۹۸/3/۲۲ ساعت 0۶:۴5 عصر وقت رسیدگی تعیین 
گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده 
لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می 
گردد که در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا 
نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه 
مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب 
شده در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف 

کاشان شناسه: ۴5۹1۲۴

آگهی اجراییه
شــماره اجراییه: ۹۸10۴۲3۶5۹۲0001۴ شــماره 
پرونده: ۹70۹۹۸3۶5۹۲00313 شماره بایگانی شعبه: 
۹7031۸ به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه 
به شــماره ۹۸100۹3۶5۹۲0013۲ و شماره دادنامه 

مربوطــه ۹70۹۹73۶5۹۲011۴۲ مورخه ۹7/۸/15 
محکوم علیه منصور محاوی فرزند ســعید به نشــانی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت دویست و چهل 
میلیون ریال خســارت وارده به انضمام هزینه دادرسی 
وفق تعرفه مبلغ ۶۶۹3۹۹0 ریال و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست ۹7/۴/13 لغایت اجرای حکم 
رای صادره غیابی است. هزینه عملیات اجرایی نیز پس 
از محاسبه در دایره اجرا از محکوم علیه قابل اخذ خواهد 
بود. مشخصات محکوم له: محمدرضا ابوالحسنی کاشانی 
فرزند حمزه به نشانی استان اصفهان، شهرستان کاشان 
انتهای خ مالحبیب اله بن بست رسولی منزل شخصی. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف 
ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا گــذارد. )ماده 3۴ قانون 
اجرای احکام مدنی( ۲- ترتیبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اســتیفا 
محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شــود. )مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 13۹۴( ۴- خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 3۴ قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 13۹۴( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده ۲1 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 13۹۴( ۶- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیــع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴( مدیر دفتر 
شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشان 

شناسه: 459104 هیئت امنای امامزاده عبدالعزیز شاتور  شناسه: 459311

آگهی مزایده مرحله دوم 
دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش جلگه و جرقویه و هیئت امنای امامزاده عبدالعزیز روستای شاتور در نظر دارد طبق مجوز شماره 
97/1271362 مورخ 1397/12/12 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و صورت جلسه کمیسیون مزایده مرحله اول و عدم شرکت 

کنندگان در نظر دارد مرحله دوم مزایده تعداد 6 عدد فرش نایینی را از طریق مزایده کتبی به شرح زیر به متقاضیان واگذار نماید. 

قیمت کارشناسیتعدادسایزنوع

فرش دستبافت
نایینی

78/5 میلیون تومان2 عدد5*8

20 میلیون تومان 4 عدد3*2

1- متقاضیان شرکت در مزایده می بایستی تقاضای کتبی خود را از تاریخ 1398/02/21 به انضمام یک فقره چک تضمینی به مبلغ 100 میلیون 
ریال در وجه دفتر نمایندگی اوقاف بخش جلگه تا پایان وقت اداری 1398/03/04 به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه بخش جلگه واقع در 

شهر هرند به شماره تلفن 46405069-031 تحویل و رسید دریافت نمایند. 
2- کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1398/03/19 تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگی خواهد شد. 

3- حضور شخص متقاضی در موعد مقرر الزامیست.
4- کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهاد ناقص و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

5- برنده مزایده موظف است ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از اعالم نظر کمیسیون نسبت به واریز مبلغ مورد نظر به حساب مذکور اقدام 
نماید در غیر این صورت به منزله انصراف تلقی و ضمن ضبط سپرده برابر مقررات نسبت به واگذاری به نفر بعدی اقدام خواهد شد. 

6- سپرده نفر دوم و سوم پس از انتقال سند به نفر اول مزایده مسترد خواهد شد. 
7- هزینه کارشناسی و نشر آگهی مزایده هر دو مرحله به عهده برنده مزایده می باشد. 

8- متقاضیان جهت بازدید به آدرس بخش جلگه، شهر هرند، دهستان امامزاده عبدالعزیز )شاتور( مراجعه و با شماره تلفن 09132150630 
تماس حاصل فرمایند. 

ضمنا متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم پیشنهاد قیمت و یا کسب اطالعات بیشتر در یکی از ساعات اداری به آدرس فوق مراجعه 
نمایند. 

دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش جلگه و جرقویه سفلی 

لزوم توجه بیشتر
 به حرفه مامایى

ادامه از صفحه یک:
... مشــکالت عدم بارورى زوجین و 
باردارى هاى پر خطر در سال هاى 
اخیر باعث شده است تا روز جهانى 
ماما فرصت مناســبى باشــد براى 
جلب نظر بیشتر مسئوالن و مردم در 
راستاى اهمیت شغل مامایى و نقش 
آن را در افزایش سالمت خانواده پر 
رنگ تر نشان دهد. تا با توجه بیشتر 
به این حرفه  ارتقاى سالمت خانواده 
و تامین سالمت جامعه و در پى آن 
آینده اى مطمئن تر را در پیش داشته 

باشیم.
ماماها وظایف گسترده اى از قبیل 
تنطیم خانــواده، آمــوزش دوران 
باردارى و مشخص نمودن و آموزش 
وظایف پــدر بودن و مــادر بودن را 

دارند.
اما طبق نظر عموم، ماما مترادف با 
کلمه زایمان و مراقبت دوران باردارى 
اســت، در حالى که حیطه خدمات 
مامایى بسیار وسیعتر و از ابتداى تولد 
تا انتهاى عمر اســت و ابعاد مختلف 
بهداشتى در زمینه بهداشت بارورى، 
مشاوره، آموزش و آگاهى در دوران 
بلوغ، ازدواج، باردارى و یائســگى را 

شامل مى شود.
رهبر فرزانه انقالب در چند ســال 
اخیر بارها در ســخنرانى هاى خود 
از مشــکالت جمعیتى در کشــور 
صحبت کرده اند و تاکید نموده اند 
مسئوالن باید راه هاى فرزند آورى 
و مشــکالت این مســیر ره هموار 

کنند .
 ایشان تاکید دارند: «مسئله جمعّیت 
که بجد هم مورد بحــث و اختالف 
نظر در جامعه اســت، مسئله بسیار 
مهّمى است. بالشک از نظر سیاست 
کلّى کشــور، کشــور باید برود به 
ســمت افزایش جمعّیت؛ البّته به 
نحو معقول و معتدل. مسئله نماى 
جــوان براى کشــور یک مســئله 
اساســى و مهــم و تعییــن کننده

 است. 
آن طورى که اهل علم و اهل تحقیق 
بررســى کرده اند و جوانب قضّیه را 
مالحظه کرده انــد و آمارها را مورد 
مداّقه قرار داده اند، ما اگر چنانچه با 
این شیوه اى که امروز داریم حرکت 
مى کنیــم پیش برویــم، در آینده 
نه چنــدان دور، یک کشــور پیرى 
خواهیم بود که عــالج این بیمارى 
پیرى هم در حقیقت در دســترس 

نیست.
« یکى از مصادیــق بر طرف نمودن 
مشکالت رشــد جمعیت توجه به 
اشتغال هایى چون مامایى  و گسترش 
فعالیت این عزیزان در سطح جامعه 
است. متاسفانه این حرفه على رغم 
تاکید ســازمان جهانى بهداشــت 
هــر روز در کشــور مــا کمرنگ تر 

مى شود.
روز جهانى ماما فرصت مناسبى است 
تا نگاهى دوباره بــه جایگاه مامایى 
در نظام ســالمت کشــور انداخته 

شود. 
فرآینــد زایمان ،فرآیندى بســیار 
مهیج وپر استرس است که براى هر 
فردى ایجاد نمى شود و تنها افرادى 
که این دوره را طى کرده اند متوجه 
مى شوند در چه موقعیت پر تنشى 
هســتند به همین دلیل مسئوالنى 
کــه عمدتا هم مــرد هســتند به 
درستى نمى توانند چنین شرایطى 
را درك کنند تا در راســتاى سهل 
شــدن این فرآینــد قوانینى وضع

 کنند. 
مادر باید قبل از بــاردارى، در طول 
دوران باردارى، هنگام زایمان و پس 
از زایمان زیر نظــر ماما و متخصص 
زنــان و زایمان باشــد. پــس بهتر 
اســت به این قشــر توجه بیشترى

 شود.

اقتصاد استان
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24 اثر تاریخى در صف واگذارى به بخش خصوصى است
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان آماده حضور 
سرمایه گذاران براى بناهاى تاریخى است، گفت: سه اثر تاریخى سال گذشته به بخش خصوصى واگذار 

شده است و 24 اثر دیگر پس از بررسى تعیین کاربرى به بخش خصوصى واگذار مى شود.
فریدون الهیارى  در خصوص آخرین وضعیت واگذارى آثارتاریخى به بخش خصوصى در استان، اظهار 

کرد: واگذارى آثار تاریخى در دو قالب انجام مى پذیرد؛ یکى از قالب ها صندوق احیا است که بناها، خانه ها 
و کاروانسراها را با مصوبه دولت به بخش خصوصى واگذار مى کند، البته این اتفاق بر اساس کارشناسى انجام 

خواهد شد.
وى افزود: قالب دیگرى که این واگذارى ها بر اساس آن رخ مى دهد ماده 27 است که در آن مشخص شده است که پروژه ها 

به دو سطح ملى و استانى تقسیم و پس از تعیین کاربردى براى آن بنا واگذارى انجام مى شود.
مدیرکل میراث فرهنگى استان اصفهان ادامه داد: بر اساس صندوق احیا دو کاروانسراى گز و جهاد آباد و خانه تاریخى بخردى واگذار شده 
است. همچنین 24 بنا در سطح استان در ماده 27 در حال تعیین کاربرى هستند تا واگذار شوند که اکثر آنها خانه تاریخى هستند، اما حمام 

و کاروانسرا نیز در میان آنها وجود دارد.

عملیات اجرایى پروژه باریافت سرد محور اردستان- نایین آغاز شد
عملیات اجرایى پروژه بازیافت سرد محور اردستان- نایین با اعتبارى بالغ بر 210 میلیارد ریال با حضور 
معاون استاندار اصفهان، معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان و جمعى 

از مسئولین شهرستان هاى اردستان و نایین آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان، حجت اهللا غالمى در آیین 

آغاز پروژه بازیافت سرد محور اردستان- نایین، اظهار کرد: جاده اردستان به نایین یکى از محورهاى پرتردد 
و مهم در استان به شمار مى رود و نقش مهمى در حمل ونقل جاده اى کشور ایفا مى کند لذا توجه به بهسازى 

روکش آسفالت آن ضرورى است.
 معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان اصفهان نیز با تشریح جزییات این پروژه، گفت: با توجه به 

اهمیت مدیریت منابع، زیرساخت هاى کشور و همچنین کاهش هزینه ها و حفاظت از محیط زیست، پروژه بازیافت سرد آسفالت براى 
اولین بار در استان اصفهان اجرا مى شود. فرزاد دادخواه حفظ منابع طبیعى به دلیل استفاده مجدد از مصالح موجود، کاهش مخارج بهره بردارى 
و نگهدارى راه، صرفه جویى در مصرف انرژى، کاهش و جلوگیرى از آلودگى محیط زیست، افزایش کیفیت روسازى بدون افزایش ضخامت را 

از جمله مزیت هاى بازیافت آسفالت سرد عنوان کرد.

کوثر بابایى
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

نوروزى:
مدیریت مصرف آب در هر شرایطى ضرورى است

شهردار اصفهان گفت: هنوز کمبود آب جبران نشده و زیرساخت هاى مورد نیاز براى تامین 
آب مورد نیاز تکمیل نیست، پس در هر شرایطى باید در مصرف بهینه آب توجه کنیم.

 قدرت اهللا نوروزى صبح دیروز -شنبه 14 اردیبهشت ماه 98- در برنامه رادیویى «سالم اصفهان» با 
توصیه به شهروندان در خصوص مصرف بهینه آب اظهارکرد: امســال همچون سال گذشته باید در 
مصرف آب مدیریت داشته باشیم، درست است که آب در زاینده رود جارى است و امیدواریم مستدام 
باشد، اما باید به این نکته توجه کرد که هنوز کمبود آب جبران نشده و زیرساخت هاى مورد نیاز براى 

تامین آب مورد نیاز تکمیل نیست، پس در هر شرایطى باید در مصرف بهینه آب توجه کنیم.
وى تصریح کرد: شهردارى اصفهان افتخار دارد به مناسبت روز «کار و کارگر» جشنى را به مدت پنج 
شب براى کارگران بخش خدمات شهرى شهردارى از جمله کارگرانى که نظافت شهر و فضاى سبز را 
بر عهده دارند، برگزار و در شهر رویاها میزبان آنها و خانواده آنها است که البته این جشن ها همچنان 

ادامه دارد.
شهردار اصفهان تصریح کرد: از شهروندان اصفهانى مى خواهم به احترام تالش کارگران عزیز با فهم 
و درایت خود و با رعایت نظافت شهر، حفظ فضاى ســبز و... در کاهش آالم کارگران در محیط شهر 

موثر باشند.   

در حال حاضر جامعه 
کارگرى استان وضعیت 

مناسبى ندارد و 
شکایت ها و گالیه هاى 
دهک هاى مختلف به 
دلیل گرانى ها بسیار 

شنیده مى شود.

فقط 5 درصد قراردهاى کارگرى اصفهان بیش از یک سال است:   

امنیت شغلى؛ مهمترین خواسته حداقلى کارگران

در میان تمام دغدغه هاى جامعه کارگرى، «نبود امنیت شغلى» 
بیشترین رخ نمایى را دارد به طورى که این مسئله مهمترین 
مطالبه نمایندگان و فعاالن این بخش و درگیرى ذهنى کارگران 

جامعه را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار سرشمارى نفوس و مسکن مرکز آمار در سال 
95، بیش از 14 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونى کشور را 
کارگران تشکیل مى دهند که با احتساب بُعد 3.2 نفرى خانوار 
مى توان ادعا کرد حدود 45 میلیون نفر از جمعیت کشور یعنى 
بیش از 50 درصد از جمعیت را جامعه کارگرى به خود اختصاص 
مى دهد. کارگرانى که بنا به گفته خودشان، با وجود مشکالت 
تامین معیشت، نبود امنیت شغلى، بزرگترین درگیرى فکرى 

آنها است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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      اصغر برشان دبیر اجرایى خانه کارگر اصفهان : افرادى هم که از اصالح قانون کار سخن مى گویند تصمیم بر حذف حداقل مزد از اصول قانون کار دارند که این مهم جاى 
اعتراض دارد.

مدیرعامل فوالد مبارکه:
دستاوردهاى فوالد مبارکه براى جهان اسالم 

امیدبخش است
مهندس حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان، در اختتامیهٴ 
همایش بین المللى آیندهٴ جهان اسالم در افق 
1414 که در دانشگاه تهران برگزار شد، اقدام هاى شرکت فوالد مبارکه 

در شرایط فعلى منطقه و جهان اسالم را امیدبخش دانست.
 وى با تأکید بر این که فوالد مبارکه مولود انقالب اسالمى است و در بخش صنعت 
و تولید کاالى استراتژیک تاکنون پیشرفت هاى ویژه اى داشته است تصریح کرد: 
در سال 1357 کشور ما 600 هزار تن تولید داشت و 4 میلیون تن فوالد وارد 
مى کرد؛ درحالى که امروز در چهل سالگى انقالب اسالمى، صنعت فوالد ایران 
اسالمى با 32 میلیون تن ظرفیت نصب شده، به تولید واقعى 25 میلیون تن 

دست یافته است.
مدیرعامل فوالد مبارکه ارتقاى جایگاه ایران در بین دیگر کشورهاى تولیدکنندهٴ 
فوالد جهان را ثمرهٴ تالش جهادگران عرصهٴ صنعت دانســت و افزود: در سال 
1357 رتبهٴ تولید فوالد ایران در جهان سى وپنجم بود که امروز به رتبهٴ دهم 
ارتقا یافته است. عظیمیان گفت: فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمى 
در حال حاضر با 10,2 میلیون تن تولید، 50 درصد تولید کشور را در اختیار 
دارد و توانسته از سنگ تا رنگ را جامهٴ عمل بپوشاند و زنجیرهٴ تولید فوالد را 

در خود کامل کند.
وى قرار گرفتن نام فوالد مبارکه در فهرست تحریم ها را اقدامى ظالمانه خواند و 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه در 27 مهرماه سال گذشته در فهرست تحریم ها 
قرار گرفت. این اقدام نشان دهندهٴ این است که فوالد مبارکه نقش بسیار بزرگى 
در صنعت و اقتصاد ایران دارد و آمریکا براى به زانو درآوردن اقتصاد ایران فوالد 

مبارکه را در فهرست تحریم ها قرار داده است.
 GDP مهندس عظیمیان ادامه داد: در حال حاضر فوالد مبارکه یک درصد
کشور و 5 درصد از GDP صنعت را در اختیار دارد و با پرداخت 1500 میلیارد 
تومان مالیات، ردیف اول در بین شرکت هاى تولیدى و ردیف دوم در شرکت هاى 
بورسى را به خود اختصاص داده است.  مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد:  
مدیران و کارکنان فوالد مبارکه در همهٴ قسمت هاى کارخانه، هم قسم شده اند تا 
اجازه ندهند تحت هیچ شرایطى تولید متوقف شود. در حقیقت کارکنان فوالد 
مبارکه و آن هایى که به صورت غیرمستقیم با این بنگاه اقتصادى سروکار دارند، 

خانواده اى 350 هزار نفرى را تشکیل مى دهند.
وى در بخش دیگرى از ســخنان خود در این همایش، از ارتباط فوالد مبارکه 
با دانشــگاه به عنوان یک مزیت یاد و اضافه کرد: در فوالد مبارکه ده ها قرارداد 
مطالعاتى، تحقیقاتى و پژوهشى با دانشگاه هاى کشور منعقد شده تا از توان و 
تخصص جامعهٴ علمى بهره برده شود. یکى دیگر از دستاوردهاى بزرگ شرکت 
استفاده از توان حداکثرى شرکت هاى سازندهٴ داخلى و بومى است؛ تاآنجاکه 
توانسته ایم بیش از 80 درصد قطعات موردنیاز خود را بومى سازى و از داخل 
کشور تأمین کنیم. این موفقیت بزرگ حاکى از وجود نیروهاى متخصص و 

متعهد در ایران اسالمى است.

   جهان اسالم نیازمند استراتژى مقاومت در برابر سلطه است
یحیى رحیم صفوى، مشاور مقام معظم رهبرى، دیگر سخنران این همایش با 
اشاره به معضالتى که در پى فقدان استراتژى مقاومت در کشورهاى اسالمى 
پدید آمده، اظهار کرد: مسلمانان نیازها و عالیق مشترکى دارند و این امر ما را 
به استراتژى واحدى در سطح بین الملل سوق مى دهد؛ باید این استراتژى را 

در عرصه هاى مختلف در پیش بگیریم تا توفیق عملى در پیش داشته باشیم.
مشاور مقام معظم رهبرى افزود: این حادثه اى تلخ است که بسیارى از اتفاقات 
در جهان اسالم را غربى ها رقم مى زنند و براى مدتى بعد از قرارداد سایکس پیکو، 
حاکمان سرزمین هاى اسالمى غربى ها بودند و سرزمین هاى مسلمانان را بین 

خود تقسیم کرده بودند.
صفوى بیان کرد: برندهٴ اختالف در کشــورهاى مسلمان، دشمنان هستند. 
دشمنان حتى امنیت را در کشورهاى اسالمى تجارى کرده اند؛ تا از این کشورها 
براى تأمین امنیتشان که خود آن را به مخاطره انداخته اند مطالبهٴ اقتصادى 
داشته باشــند. رحیم صفوى گفت: کشورهاى اســالمى حدود 60 درصد از 
منابع انرژى جهان را در اختیار دارند، اما ازلحاظ اقتصادى به خوبى توسعه پیدا 
نکرده اند؛ درحالى که سایر کشورها براى پیشرفت اقتصادى خود و براى تأمین 

انرژى نیازمند کشورهاى مسلمان اند.

گــزارش

آمارها نشــان مى دهد 
که تقریبــا 95 درصد از 
کارگران بــا قراردادهاى 
موقت کمتر از یکســال 
مشغول به کار هستند و 
غالب این قراردادها نیز 
در بازه هــاى زمانى یک 
تا 6 ماهه تعریف مى شود. این درحالى  
است که بـا وجـود تدویـن آیین نامـه 
سـاماندهى امنیت شــغلى مشاغل، 
29 سال قبل و ارسال آن در تیر ماه سال 
گذشــته به هیئت وزیــران، همچنان 

خبرى از تصویب آن نیست.
در زمان تصویب قانـون کار به صراحت 
تاکید شده تا در راستاى امنیت شغلى 
نیــروى کار، حداکثــر مــدت موقت 
براى کارهایى کــه طبیعت آنها جنبه 
غیرمســــتمر دارد، توسط وزارت کار 
تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد، 
اما به رغـم تاکید قانـون کار بر تعیین 
تکلیف مدت انعقاد قـــرارداد موقت 
در مشاغل غیرمستمر و تعیین سقف 
زمانــى بــراى انعقاد قــرارداد موقت 
بــا نیــــروى کار این مشـاغل، این 
آیین نامه در طول ســال هاى گذشته 
به فراموشى سپرده شد تا اینکه در تیر 
ماه سال 1397، پس از گذشت 29 سال 
از تصویب قانون کار، سرانجام این آیین 
نامه توسط وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعى، با مشــارکت نماینـدگان 
کارگــرى و کارفرمایى شــوراى عالى 
کار، تدوین و از ســــوى على ربیعى، 
وزیر وقــت کار به معــاون اول رییس 
جمهور ارائه شد تا در دســــتور کار 
هیئت وزیــران قرار گیــرد. اما پس از 
گذشت ماه ها خبرى از وجود این آیین 
نامه نیســت و همچنان این آیین نامه 

بالتکلیف مانده است.
نکته قابــل توجــه اینجا اســت که 
«معیشت» دغدغه جدى دیگر جامعه 
کارگرى کشور است که پس از «نبود 
امنیت شغلى»، قرار مى گیرد؛ هرچند 
امسال با همکارى و مذاکرات نمایندگان 

دولــت، کارفرمایــان و کارگــران در 
شوراى عالى کار، مزد منصفانه تعیین 
شد به طورى که شوراى عالى کار اسفند 
ماه ســال گذشــته حداقل دستمزد 
کارگران را 36.5 درصد افزایش داد و در 
پى این افزایش، پایه حقوق کارگران در 
سال 1398 با افزایش 400 هزار تومانى 
همراه شد هرچند این روند براى جبران 
شکاف زیاد دستمزد تا هزینه معیشت 

باید ادامه داشته باشد.

  فقط 5 درصد قراردهاى کارگرى 
اصفهان بیش از یک سال است

بى شک استان اصفهان با دارا بودن آمار 
جمعیتى باال و وجود صنایع بسیار، قطعاً 
داراى کارگران بسیارى است. بنابراین 
ســهم اســتان اصفهان از این دست 
معضالت بیشتر خواهد بود به عالوه آنکه 
بارها اعالم شده است اصفهان ازلحاظ 
آمار بیکارى در رتبه هاى نخست کشور 
قرار دارد که بدون تردید بخش بزرگى 
از این بیــکاران را کارگران تشــکیل 
مى دهند. کارگرانى که با دستمزد اندك، 
در حال فعالیت  و بــا وجوداین درآمد 
ناکافى بازهم با معضل نبود امنیت شغلى 

دست  به  گریبان هستند.
احمدرضــا معینــى، رییــس کانون 
هماهنگى شوراى اسالمى کار استان 
اصفهان با ارائه تحلیلى از شرایط موجود 
قشر کارگرى به خبرنگار ایمنا مى گوید: 
حدود پنج درصد از قراردادهاى کارگرى 
اصفهان بیشتر از یک سال است و مابقى 
کارگران با قراردادهاى کمتر از یک سال 
فعال هستند و به این ترتیب آنها هیچ 

امنیتى از لحاظ استمرار شغلى ندارند.

به گفتــه این مســئول دو مــورد از 
اصلى ترین دغدغه هاى جامعه کارگرى 
استان نبود امنیت شغلى و قدرت خرید 

است.
وى مى افزاید: در حــال حاضر جامعه 
کارگرى استان وضعیت مناسبى ندارد 
و شــکایت ها و گالیه هاى دهک هاى 
مختلف به دلیل گرانى ها بسیار شنیده 
مى شــود. با این اوصاف، اقدام به فعال 
کردن دوباره کارگروه مزد شوراى کار 
اســتان کردیم؛ کارگروهى که در آن 
هر هفته بر اساس تورم، سبد معیشت 
خانوارها را بررسى و نتیجه آن را اعالم 
مى کند و به این ترتیب مشــخص شد 
سبد معیشت خانوار کارگرى نسبت به 

قبل کاهش چشمگیرى داشته است.
معینــى ادامه مــى دهد: بــا چنین 
شرایطى افزایش 36.5 درصدى حقوق 
کارگران نه تنها معیشــت بلکه هزینه 
درمان کارگران را هم تأمین نمى کند. 
واقعیت آن است که اگر دولت خواهان 
بقاى این قشــر زحمت کش است باید 
حداقل ها را در تعیین دستمزد کارگران 
رعایت کند و بر اساس خط فقر که در 
کالن شهرهایى همچون اصفهان به پنج 
میلیون تومان رسیده است، دستمزدها 

تعیین شود.
همچنین اصغر برشــان دبیر اجرایى 
خانه کارگر اصفهان بــا تاکید بر نبود 
امنیت شغلى قشــر کارگر مى گوید: 
افرادى هم که از اصالح قانون کار سخن 
مى گویند تصمیم بر حذف حداقل مزد 
از اصول قانــون کار دارند که این مهم 
جاى اعتراض دارد زیــرا نباید اصالح 
قانون کار به بهاى حذف جوانب دیگر 

باشد و بنابراین نســبت به طرح هایى 
که دراین باره به مجلس ارائه شده است، 

اعتراض داریم.
وى مى افزاید: ســال گذشته افزایش 
ســطح دســتمزدى به همت اعضاى 
شــوراى عالى کار مقرر شــد اما آثار 
مطلــوب این اتفــاق در کمتــر از دو 
ماه از بیــن رفت چون در پایان ســال 
1397 ارزش قدرت خریــد این پول 
به یک سوم رســید، به عبارتى واضح 
با وجــود 20 درصــد افزایــش مزد 
کارگران، قدرت خرید آن ها به یک سوم 

رسیده است.
این عضو شوراى شهر یادآور مى شود: 
کاسته شدن از قدرت خرید، مربوط به 
همه اقشار است و همه مردم با هر حقوق 
و دستمزدى که باشند به همان میزان 
قدرت خریدشان کاســته شده است. 
درواقع ایراد بزرگ دســتمزدها عدم 
هم خوانى با قدرت خرید ازدست رفته 
مردم است و به هیچ وجه پاسخگوى نیاز 
ساکنان استان پر خرجى مانند اصفهان 
نیســت، از طرفى هم تولیدکنندگان 
توان افزایش سطح دستمزد بیش از این 

مقدار را ندارند.
برشــان تاکید مى کند: دولــت باید 
اقداماتى در قالب حمایت هاى اجتماعى 
همچون درمان و تأمین اجتماعى داشته 
باشــد. البته این انتظار وجود دارد که 
دولت در زمینــه اختصاص بن کاالى 
اساســى که تمامى زمینه ها و شرایط 
آن از جمله تعاونى هاى مصرف فراهم 
است، وارد شــود تا مستمرى بگیران، 
امکان دریافت کاالى اساسى را داشته

 باشند.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

بازرگانى

32274712
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Qamchaqai Castle 
in Iran's Western 
Province of Kurdistan

Qamchaqai castle is located 60 km north of Bijar 
county, 1 km north of Qamchaqai village and 
within the Bijar protected area.
According to the experts, the historic castle 
of Qamchaqai of Bijar has an inscription with 
hieroglyph drawing and in the Herat script. It is 
one of the oldest semi-visual inscriptions in Iran 
and it is comparable to the Sumerian scripts.
The height of the walls of this castle is 200 meters 
and the only way to connect it with the outside is 
a narrow passage that one can hardly cross. The 
castle has an area of   5,000 square meters and 
numerous reservoirs of water are excavated in the 
rocks, and its underground shelter with a depth 
of 41 steps, carved in the form of a tunnel of stone 
and led to the underground of castle.
The Qamchaqai Castle was  also used in the 
Parthian and Sasanian era. Historically, this castle 
is very important and is used at different times by 
different ethnic groups; therefore, Qamchaqai 
castle is one of the most valuable and historic 
castles in Iran. Some conjecture the Marling Cup 
was buried there.
Qamchaqai’s stones have no specifications that 
can be used to accurately determine the time of 
building of the castle, however, it is most likely to 
be attributed to the BC periods, such as the period 
of Mannaeans and Medes, and the castle was being 
used until the Sassanid and Islamic era.
Based on surveys by experts such as Dr. Reza 
Moradi Ghiasabadi and Dr. Mahmud Kardvani, 
it is known that the original monument of this 
magnificent castle dates back to the 21st-25th 
centuries BC, meaning that it is more than 4,000 
years old. Evidence of this is the existence of an 
inscription near the castle, written in a semi-
visual (Hieratic) script, and given that the first 
co-founders of the script were the Sumerian, it 
presumes the Qamchaqai castle and inscription 
were originally belong to the Sumerians.
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Ramadan is one 
of the times to 
observe that 
Iranian legendary 
hospitality. 

Takht-e 
Foulad hosting 
Ramdan 
special 
programs

The manager of Takht-e 
Foulad Historical, 
Cultural, and Religious 
Complex has announced 
the holding of special 
programs in this holy 
cemetery during the holy 
month of Ramadan.
Saying that four special 
programs are ready to 
run on the occasion of the 
holy month of Ramadan, 
Ali Moareknejad 
said, "The purpose of 
holding such programs 
is introducing buried 
figures and celebrities 
in Takht-e Foulad 
cemetery."
Referring to the 
broadcasting of the 
first programs entitled 
"Sahar Gahi" with 
the contribution of 
Isfahan's Radio and TV 
Broadcasting Center, 
he noted, "The program 
will run live in Tekyes 
(Religious sites) of 
Takht-e Foulad; buried 
r e l i g i o u s - c u l t u r a l 
individuals and Ullemas 
in the cemetery will be 
introduced through the 
show."
"Holding a Quran 
exhibition in Takht-e 
Foulad complex during 
the holy month of 
Ramadan is another 
special program through 
which buried Quranic 
figures in the cemetery 
will be introduced," he 
added.
Saying that five 
special stations will be 
established in Takht-e 
Foulad for people who 
are going to attend the 
ceremonies of Laylat 
al-Qadr (the Night of 
Decree), he continued, 
"The purpose of 
setting the stations 
is introducing the 
capacities of the holy 
cemetery as a cultural-
religious complex."
Pointing to the death 
anniversary of Allameh 
Majlesi in the 27th day 
of the holy month of 
Ramadan, he also said, 
"On this occasion, the 
complex will hold an 
exhibition beside the 
tomb of Allameh Majlesi, 
with the cooperation 
of General Directorate 
of Endowments Affairs 
and Charitable Activities 
Department of Isfahan 
province, in order to 
present the prominent 
figures of Takht-e Foulad 
and Allameh Majlesi by 
displaying photos and 
videos."
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Iran is a Muslim country and 
During the holy month of 
Ramadan, Muslims fast during 
the day, say prayers and then 
break their fast with Iftar, a special 
evening meal.
Fasting is obligatory for Muslims, 
with the exception of pregnant 
women, the ill, children or those 
suffering from diabetes.
From sunrise to sunset, Muslims 
refrain from eating any food, 
drinking liquids and smoking.
The philosophy of fasting is to 
make the people understand the 
situation from which the poor and 
the needy are suffering; and learn 
to appreciate God’s blessings in 
their lifetime. The philosophy 
encourages the people to share 
food with the poor, inviting people 
for the meal (Iftar) to break the 
fast at sunset, giving donation to 
charity, and reading part of holy 
Quran during this month in a way 
to complete the entire text of the 
holy book in one month to deserve 
the divine rewards.
The ancient Iranian people, like 
their ancient civilizations, held 
special rituals for many national 
and religious occasions, which, 
after the advent of Islam in Iran, 
many Islamic occasions had 
special colors and smell.
Ramadan is one of the Islamic 
occasions after Islam spread to 
Iran, and the people of this ancient 
land perform Ramadan rituals in 
their own way.
Many Muslims, including the 
Shia, perform rituals in the holy 
month of Ramadan with special 

customary specifications, 
including the mosque's desolation 
to welcome these all-spiritual 
events, as well as holding a party 
in the form of Iftar ceremony.
Iranian cuisine is as delicious and 
captivating as ever, considering 
all the different ethnic groups and 
cultures residing in the country.
The art of cooking is legendary in 
the realm of Middle Eastern food 
and each part has its own recipe 
and special dishes.
For that matter, the type of food 
during the month of fasting is also 
of a much more importance and 
verity.
Ramadan is one of the times to 
observe that Iranian legendary 
hospitality. 
It is a tradition in Iran to invite 
guests during Ramadan and at the 
time of breakfast, even uninvited 
people are welcomed.
Iranians believe that God showers 
the host with blessings when 
he shares his food with other 
people and during Ramadan this 
tradition comes even more into 
practice. In Iranian culture, “the 
guest is God’s friend” after all!
In this report, we will talk about 
some of the traditonal cuisines 
and customs in the provices and 
cities of Iran.
*** Shiraz's customs in 
Ramadan
In Fars province, the guest in the 
iftar table with special cooking 
is welcomed, where the people 
of Fars province and Shiraz 
break their fast with a variety 
of hot drinks such as 'Oxtongue 

(Gavzaban), Phoenix Dactylifera 
(TarUnhe), Eglantine (Nastaran) 
or Milk and Dates.
Ashe - asbzi, Ashe -Karde and 
Kalam Polo as well as Tar - e Halva 
in Shiraz are also amongst the 
favorite cuisines served during 
the holy month of Ramadanin 
Shiraz.
*** Shami, food of northern Iran
Shami is the food that people in 
the northern Iran cook it by frying 
small pieces of dough which is a 
mixture of meat and split yellow 
peas. 
They often serve this food 
during Ramadan beside Iranian 
bread, cheese, green herbs and 
non separable part of Iranian 
breakfast table, Chai (Black tea).
In northern Iran there is a 
tradition of making this special 
sweets as well, Khoshkar made 
by rice flour. However, Zulbia and 
Bamia which can also be found 
in Arab countries and Turkey, 
is the national Iranian sweet 
during Ramadan which is sold 
throughout the country.
Iranians often break their fast 
with a small portion of food at the 
time of sunset, following a proper 
meal after the Maqrib prayer and 
most family members gather at 
one home, one at the time.
Breaking the fast has this special 
ritual that they will wait for the 
Moazzin to say the call for Maqrib 
prayer (often on TV or from a 
mosque nearby).
They say some supplications 
afterward. But still no one rushes 
for the meal. They gently break 
the fast with a glass of warm 
water and some dates as it was the 
tradition of prophet Muhammad.
And patiently they keep 
themselves from eating until they 
say the night prayers. Just then, 
they start the bigger meal after a 
long period of fasting in which not 
even a drop of water has entered 
their mouth.

Ramadan customs in Iran; attractive 
for foreign tourists

Historical houses 
should be revived
Saying that there are 500 historical houses 
throughout the area and none of them owned by 
the municipality, the director of the district 3 of 
Isfahan municipality said, "The historical houses 
are considered as the good source of revenue in 
tourism sectors."
Warning that the situation of some old houses 
in Isfahan is alarming, Hossein Kargar noted, 
"Considering the private ownership issues 
and registration of houses, it is not easy for the 
municipality to get involved in the problems."
Emphasizing on the point that restoring 
historical houses requires comprehensive urban 
management, so that trustee organizations 
such as the Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism organization, General Directorate of 
Endowments Affairs, and the municipality will 
save the historical houses of the city, he added, 
"the owners of historical houses can make benefit 
of them as tourism destinations. If the houses are 
utilized and restored, the municipality will provide 
the necessary support."
Pointing out that several meetings have been 
held with the Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism department for the purpose of 
restoring historical houses, he continued, "The 
historical monuments will be inquired from the 
CHT organization before taking any action by the 
municipality."
"In case of any possible restoration, the owners of 
historical houses should refer to the municipality 
as quickly as possible, so that the Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism organization will 
cooperate and contribute in this regard. If some 
owners are not interested in the renovation 
processes or they cannot afford it, they should 
refer to the organization and transfer the house for 
further investigation," he also said.

where to stay

The philosophy 
of fasting is to 
make the people 
understand the 
situation from 
which the poor 
and the needy 
are suffering; 
and learn to 
appreciate God’s 
blessings in 
their lifetime. 
The philosophy 
encourages the 
people to share 
food with the 
poor, inviting 
people for the 
meal (Iftar) 
to break the 
fast at sunset, 
giving donation 
to charity, and 
reading part 
of holy Quran 
during this 
month in a way 
to complete the 
entire text of 
the holy book 
in one month 
to deserve the 
divine rewards.

Millions of Muslims in Iran and 
around the world have marked 
the beginning of the Holy Month of 
Ramadan with special traditions 
making the religious ceremony 
attractive especially for foreign 
tourists.
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Iran’s semi-finished steel exports 
during past fiscal year (ended 
on March 20) stood at 4.899 
million tons, according to Iranian 
Steel Producers Association’s 
(ISPA) latest report.The figure 
shows a 29% decline compared 
to the previous year (March 2017-
2018), during which Iranian 
producers shipped some 6.872 
million tons of semi-finished 
steel to foreign markets.Billet and 
bloom shipments made up the 
bulk of exports (67%), reaching 
3.314 million tons. Slab exports 
came next with a 1.585 million 

tons.According to another report 
by ISPA, the exports of finished 
steel products during the last fiscal 
year reached 2.98 million tons, up 
84% year-on-year.Rebar was the 
main exported finished product 
with 1.65 million tons, registering 
a 177% jump compared with a 
year before.Following rebar were 
hot-rolled coil with 662,000 tons, 
down 5%; beams with 243,000 
tons, up 45%; other steel products 
with 212,000 tons, up 165%; 
coated coil with 172,000 tons, up 
182%; and cold-rolled coil with 
43,000 tons, up 115%.

INIC head:
250 new nano 
products to 
hit Iranian 
market this 
year
Head of Iran 
Nanotechnology 
Initiative Council 
(INIC), Saeid 
Sarkar, said his 
Council is planning 
to introduce as 
many as 250 
nanotechnology 
products to the 
domestic market 
this year.
Speaking to Mehr 
c o r r e s p o n d e n t 
on Tuesday, 
Sarkar said 180 
produced related 
to nanotechnology 
were developed 
and introduced to 
the Iranian market 
last year. He added 
that there are 
currently as many 
as 580 homegrown 
nanotechnology 
products in the 
domestic market.
Sarkar stressed 
the INIC’s plans to 
increase the number 
of Iranian nano 
products this year, 
saying the Council 
intends to develop 
and distribute 250 
nanotechnology-
related items to the 
market in 2019.
According to him, 
Iran’s expertise on 
nanotechnology has 
reached to over 15 
industrial sectors.
I r a n i a n 
nanotechnology 
products have been 
exported to over 
45 countries, he 
said, naming some 
of these countries 
as South Korea, 
Australia, China, 
Indonesia, Russia, 
Turkey, Malaysia, 
Canada, as well 
countries in Europe, 
Latin America, and 
Africa.
Last year, Iran’s 
revenues from nano 
exports stood at $62 
million, the INIC 
head said, adding 
that the Council has 
plans to increase the 
value of its exports 
this year.
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Semi-finished steel exports hit 4.9m 
tons in 19-2018 fiscal

He also adds that “Iran's 
oil exports are unlikely 
to reach zero, as Tehran 
can always find ways to 
sell its oil on the black 
market.”
“If President Trump 
is serious about 

negotiating with Tehran, he ought 
to appoint an Iran envoy who 
doesn't belong to Bolton/Pompeo 
camp and has a history of positive 
working relations with Iran,” Vaez 
tells the Tehran Times.
Following is the full text of the 
interview:
In a recent development, US 
exercise the sanctions on Iran 
nuclear facilities. How can assess 
this development?
The US is clearly trying to push 
Iran to walk away from the nuclear 
deal. The new nuclear restrictions 
are aimed at pushing other JCPOA 
signatories to join Washington 
in violating the deal. The Trump 
administration is hoping that 
with this move Russia stops 
construction of the second Bushehr 
nuclear reactor and that China halts 
the work on the new Arak heavy 
water reactor. The hope is that these 
setbacks would further motivate 
Tehran to take retaliatory measures 
of its own, which in turn will allow 
the Trump administration to 

further isolate Iran.
President Trump has said that 
Saudi Arabia and United Emirates 
Arabia will fill Iran oil gap in the 
market Can they do?
It appears that Saudi Arabia and 
other oil producing countries can 
make up for the loss of Iranian 
oil, but the heavy crude market 
remains quite tight. Any further 
disruptions, be in in Venezuela 
or southern Iraq, could result in 
significant price hikes.
Can they do reduce Iran oil export 
to zero?
Iran's oil exports are unlikely to 
reach zero, as Tehran can always 
find ways to sell its oil on the black 
market. It appears, however, that 
Washington has been successful in 
strong arming countries like China, 
India and Turkey in significantly 
reducing their oil imports from 
Iran, which can potentially send 
Iran's oil exports to their levels in 
decades. This undoubtedly will 
translate into severe stagflation 
in the Iranian economy. What it 

is unlikely to do is to force Iran to 
capitulate or witness economic 
collapse.
Iran foreign minister recently 
separated President Trump 
from "team B"(John Bolton, 
Mike Pompey). Do you think that 
President Trump eager to negotiate 
with Iran regardless Team B?
President Trump seems primarily 
motivated by negotiating a better 
deal with Iran. However, he 
wouldn't be able to achieve that 
objective with his current national 
security team. The trouble is every 
time the president gets impatient 
about negotiating with Iran, his 
national security team is likely 
to advise him against relieving 
pressure immaturely (the mistake 
they believe President Obama 
committed). If President Trump 
is serious about negotiating with 
Tehran, he ought to appoint an 
Iran envoy who doesn't belong 
to Bolton/Pompeo camp and 
has a history of positive working 
relations with Iran.

Iran-Hong Kong annual trade 
at $344m
The trade of non-oil goods between Iran and Hong 
Kong reached 94,242 tons worth $344.08 million 
during the last fiscal year (ended March 20), according 
to the data released by the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration.According to the report, the 
figure shows a 32.51% and 29.88% decline in volume 
and value respectively compared with the year before 
(March 2017-2018).Iran's exports, including fish, 
saffron and frozen chicken, to Hong Kong amounted to 
73,289 million tons worth $202.57 million, indicating 
a year-on-year decline of 11.36% and 47.3% in terms 
of volume and value. Hong Kong was Iran’s 23rd export 
destination during the period.In return, Hong Kong 
exported 20,952 tons of goods worth $141.5 million 
to Iran, showing a 63.21% decrease in tonnage and 
a 33.06% increase in value year-on-year. Hong Kong 
was the 28th exporter of goods to Iran last year. The 
country mainly shipped data storage devices, mining 
equipment and machinery to Iran.

Iran joined three countries 
producing anti-diabetes 
medicine
Two new medicines for diabetes treatment were 
unveiled by an Iranian knowledge-based company, 
with Science and Technology Vice-President and 
Health Minister in attendance.The anti-diabetes 
medicine “Empagliflozin” reduces adults’ death 
rate caused by type 2 diabetes.United States and 
Germany were the only countries possessing the 
technical knowledge to produce the medicine 
and Iran is now the third country able to produce 
Empagliflozin.“Dapagliflozin” is another new medicine 
for non-insulin-dependent diabetes that Iran is now 
producing, after United Kingdom.The drugs are 
classifies as inhibitors of the sodium glucose co-
transporter-2 (SGLT-2).The two medicines have 
initially been released in market in 2014 and Iran could 
localize the drugs after five years in 2019.

Iran says production of US-
sanctioned medicines on 
agenda
 Vice-President for Science and Technology Sorena 
Sattari said on Tuesday that Iran has put on agenda 
the indigenous production of the US-sanctioned 
medicines.Iran has high capacity for producing 
medicine inside the country, Sattari said at a ceremony 
held in northern Iranian province of Alborz on 
unveiling four anti-cancer and ant-diabetic drugs.
Within six months or a year, Iran relying on domestic 
capability can meet the country's needs to medicines, 
Sattari said.
In related developments, Iran's first Vice-President 
Eshaq Jahangiri said on April 29 that Tehran expects the 
world community to break silence on the US sanctions 
on medicine imports to Iran. He stressed that the US 
action is against the Human Rights Law (HRL).

Ali Vaez, director of the Iran program for 
International Crisis Group says that US is clearly 
trying to push Iran to walk away from the nuclear deal 
and that the new nuclear restrictions are aimed at 
pushing other JCPOA signatories to join Washington 
in violating the deal.

Iran's oil export unlikely to reach 
zero: Ali Vaez
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 Iran plans counter measures for new 
round of sanctions
The Central Bank of Iran has planned a number of measures to take 
for a new round of sanctions, said Abdolnaser Hemmati, Governor 
of the Central Bank of Iran, Trend reports referring to the website 
of the Central Bank of Iran.
According to Hemmati, the Central Bank had previously taken 
necessary measures to deal with the US economic pressure, 
control the foreign exchange market and prevent inflation.
He added that new programs will be implemented in the following 
format:
1. To work towards protecting the relative stability of the currency 

market through the formation of a single foreign exchange market, 
strengthening the NIMA system and ensuring the stability of the 
national currency.
2. To adjust foreign exchange policies for the development of non-
oil exports and the return of foreign currency to the country's 
economic turnover.3. To provide foreign currency needed for the 
import of essential goods in pursuit of the governmental policy of 
supporting low-income sections of the population.
4. Activate open market operations to control the price of 
securities and assist the government in the distribution of 
securities.
5. Ensure liquidity and equity capital for the growth and 
protection of the production through the banking system within 

the regulated programs in order to 
control the increase of liquidity.
6. Establish coordination between 
the Ministry of Industry, Mine 
and Trade of Iran, the Iranian 
Customs Administration and the 
Central Bank of Iran in order to 
create a financial mechanism and 
import through barter with friendly and 
neighboring countries.
The US declared its withdrawal from the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) in May 2018 and imposed sanctions on Iran 
in November of the same year.

Iran plans counter 
measures for new round 
of sanctions
The Central Bank of Iran has planned a 
number of measures to take for a new round 
of sanctions, said Abdolnaser Hemmati, 
Governor of the Central Bank of Iran, Trend 
reports referring to the website of the Central 
Bank of Iran.According to Hemmati, the 
Central Bank had previously taken necessary 
measures to deal with the US economic 
pressure, control the foreign exchange market 
and prevent inflation.

He added that new programs will be 
implemented in the following format:
1. To work towards protecting the relative 
stability of the currency market through 
the formation of a single foreign exchange 
market, strengthening the NIMA system 
and ensuring the stability of the national 
currency.2. To adjust foreign exchange policies 
for the development of non-oil exports 
and the return of foreign currency to the 
country's economic turnover.3. To provide 
foreign currency needed for the import of 
essential goods in pursuit of the governmental 
policy of supporting low-income sections 

of the population.4. Activate open market 
operations to control the price of securities 
and assist the government in the distribution 
of securities.5. Ensure liquidity and equity 
capital for the growth and protection of the 
production through the banking system 
within the regulated programs in order to 
control the increase of liquidity.6. Establish 
coordination between the Ministry of 
Industry, Mine and Trade of Iran, the Iranian 
Customs Administration and the Central Bank 
of Iran in order to create a financial mechanism 
and import through barter with friendly and 
neighboring countries.



Iran should reconsider 
implementation of JCPOA: 
MP
 One of Iran’s senior lawmakers believes that 
Iran should reconsider the implementation of 
Nuclear Deal (JCPOA), since European signatories 
have failed to comply with their commitments 
under the deal.“Europeans have not complied 
with any of their commitments and hence, 
Iran should reconsider the implementation 
of JCPOA according to its national interests,” 
Mojtaba Zonnour, Chairman of Iranian 
Parliament’s Nuclear Committee, told Mehr 
correspondent on Tuesday.Asked about recent 
Iran’s possible announcement of reciprocal 
actions to US withdrawal from JCPOA, the 
lawmaker highlighted that “there is no longer 
any JCPOA in place for us to reduce the level of 
our commitments.”“JCPOA is like an abandoned 
house covered in cobwebs in which Mr. Rouhani 
keeps staying like Miss Havisham,” he added.
The member of National Security and Foreign 
Policy Commission of Iranian Parliament noted 
that recent US measure to sanction part of Iran’s 
nuclear activity is a clear violation of JCPOA.
“In case after [Iran’s] withdrawal from JCPOA, 
the US still creates problems for Iran, pulling out 
of NPT should be put on the agenda of Supreme 
National Security Council,” Zonnour said.
“The Islamic Republic of Iran is paying the price 
for putting JCPOA and NPT into effect, but earns 
nothing in return, so implementation of these two 
is not in Iran’s favor.”
He went on to say that the National Security and 
Foreign Policy Commission of Iranian Parliament 
will hold a session next week to discuss JCPOA, 
new US sanctions, and Iran’s withdrawal from 
NPT.

Germany rejects rumors 
on embassy evacuation in 
Tehran
German Foreign Ministry Spokesperson 
Christopher Burger has dismissed the rumors 
that the German Embassy in Tehran has been 
evacuated.Rumors have been circulating on 
Twitter for the past two days that the German 
embassy in Tehran was planning to evacuate. 
The question was raised by a journalist from 
Aljazeera in yesterday's government press 
conference in Berlin, who asked German Foreign 
Ministry Spokesperson Christopher Burger 
whether he confirmed the rumors.The German 
official dismissed the rumors, saying he could 
not confirm them.The rumors seem to be part 
of the US’ ever increasing efforts in waging a 
psychological warfare against Iran.According to 
reports, the Trump administration is expected 
to announce additional sanctions on Iran within 
the coming week, targeting new sections of 
the Iranian economy, after the US put further 
restriction on Iran's nuclear activities under the 
JCPOA.

US Policies Detrimental to Americans: Iran’s 
President

"These destabilizing 
actions of the US in the 
region will undoubtedly 
be detrimental to the 
peoples of the region, 
and even the American 
people," Rouhani said in 

a telephone conversation with 
his Iraqi counterpart Barham 
Salih on Monday.Congratulating 
the Iraqi leader, government and 
nation on the beginning of the 
holy month of Ramadan, Rouhani 
said,"The two countries have 
similar views regarding critical 
regional and international issues, 
and I hope we can further deepen 
ties through more cooperation."
"We are seriously seeking to 
develop our friendly relations 
with Iraq," the president’s 
official website quoted Rouhani 
as saying.He also slammed the 
Israeli air raids on Gaza, saying, 
"These acts of aggression of the 
Zionist regime are happening 
every day and it is essential 
that Islamic countries become 
more active in this field and 

prevent these acts."Decrying 
Washington’s destabilizing 
actions in the region, including 
its attempts to hamper Iran's 
oil exports, Rouhani said, "All 
regional countries need to 
understand the current critical 
conditions and cooperate with 
each other to stop US' bullying 
aimed at creating instability in the 
region."For his part, the president 
of Iraq said the relations between 
Iran and Iraq are based on strong 
historical and cultural pillars 
and the common interests of the 
two nations.“We are determined 
to develop these relations… 
We are attempting to improve 
bilateral relations based on the 
good agreements made between 

the two countries to serve our 
nations," Salih added.
The Iraqi president also 
described the current 
circumstances in the region as a 
matter of concern, saying, "We 
have voiced our stances about 
regional issues clearly. Iraq is 
against any tensions in the 
region and we will never accept 
the smallest harm to the people 
of our Muslim and brotherly 
neighbor, Iran."Salih stressed 
that the stances of Iran and Iraq 
towards Palestine are the same, 
and said, "As the leaders of Islamic 
countries, our duty is to help the 
oppressed people of Palestine 
and end the Zionist regime's acts 
of aggression."

Iranian President Hassan Rouhani said the US 
government’s policies on the Middle East are 
detrimental not only to the region, but also to the 
American people.
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A military aide 
to the Iranian 
Leader said that 
US is both 'unable' 
and 'unwilling' to 
wage a military 
war against Iran 
and dragging the 
Middle East region 
into crisis.
There is still little 
rationality in the 
US administration 
to prevent 
extremist actions 
such as waging a 
war against Iran, 
Brigadier General 
Hossein Dehghan 
said in an interview 
with Alarabiya.
“As Trump was 
quoted as saying 
that if he were to 
listen to whatever 
Bolton said, the US 
would have been 
fighting different 
wars in several 
places in the world 
right now,” he 
added.
The remarks came 
in response to Iran’s 
stance against the 
recent US decision 
to send a naval 
strike group led 
by the Abraham 
Lincoln carrier to 
the Middle East as a 
‘signal to Iran’.
Americans, Israelis 
and Saudis want 
to imply that the 
region is on the 
threshold of a 
crisis, but they are 
well aware that 
after firing the first 
missile, the next 
ones will not be 
limited to a specific 
geographical area, 
added the former 
Iranian defense 
minister.
“Americans are 
unwilling and 
unable to carry 
out military action 
against us ... and 
their unwillingness 
stems from their 
inability to drag the 
region into tension 
or wage military 
action against Iran,” 
he noted.

US 'unable, 
unwilling' to 
wage war on 
Iran: Cmdr. 
Dehghan
US

Iran
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Iran’s SNSC: Bolton Lacks 
Military, Security Understanding
The spokesman for Iran’s Supreme National Security 
Council (SNSC) hit back at US National Security 
Adviser John Bolton over his remarks against the 
Islamic Republic, saying he lacks “military and 
security understanding”.
"Bolton lacks military and security understanding 
and his remarks are mostly aimed at attracting 
attention,” Keyvan Khosravi said on Monday night 
after Bolton said the US is deploying a carrier strike 

group and bombers to the Middle East in response to 
troubling “indications and warnings” from Iran and 
to show the US will retaliate with “unrelenting force” 
to any attack.“The aircraft carrier (USS) Abraham 
Lincoln arrived in the Mediterranean Sea 21 days 
ago, and Bolton's statement is a clumsy use of a burnt-
out happening for psychological warfare,” the SNSC 
spokesman added.
Khosravi further pointed to the continuing failures 
of the US military in the face of regional crises and 
said, “It is unlikely that commanders and forces 
of the US military would be willing to test the 

proven capabilities 
of the Iranian 
armed forces.”In 
a statement on 
Sunday, Bolton, who 
has spearheaded an 
increasingly hawkish 
US policy on Iran, said 
the decision, which could 
exacerbate problems between 
the two countries, was meant to send a “clear and 
unmistakable message” of US resolve to Tehran.

UN expert decries US sanctions 
as gross violation of human 
rights
The UN expert and Special Rapporteur Idriss Jazairy said 
in a statement that US sanctions against Iran, Venezuela 
and Cuba as violation of human rights law.'Use of economic 
sanctions for political purposes violates the human rights 
law and the peremptory norms of the International Law,' 
Jazairy said. 'Regime change through economic measures 
likely to lead to the denial of basic human rights and indeed 
possibly to famine has never been an accepted practice of 
international relations,' the statement reads.
He added: 'Real concerns and serious political differences 

between governments must never be resolved by 
precipitating economic and humanitarian disasters, 
making ordinary people pawns and hostages thereof.'
'The resort by a major power of its dominant position in 
the international financial arena against its allies to cause 
economic hardship to the economy of sovereign States is 
contrary to International Law, and inevitably undermines 
the human rights of their citizens,' he noted.
On May 8, 2018, Trump withdrew from the JCPOA, which 
was condemned by other parties to the 2015 agreement.
Trump's choice has faced opposition of the international 
community; namely Russia, China, the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) and the European Union 
Foreign Policy Chief Federica Mogherini.
Earlier, Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 

Zarif said that 
countries are 
trying to push the 
US into a disastrous 
conflict, adding that 
they will suffer its 
consequences.
'So this is a cabal ... 
who are pushing the 
United States and 
President Trump 
into conflict and into disastrous situations and they will 
be the first to suffer the consequences, unfortunately,' 
Mohammad Javad Zarif said in an interview with Qatari 
media.

News

"All regional 
countries need to 
understand the 
current critical 
conditions and 
cooperate with 
each other to 
stop US' bullying 
aimed at creating 
instability in the 
region."
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 Iran parliament 
to review US 
abrogation of nuke 
deal

The closed session of the Iranian 
parliament (Majlis) devoted to 
domestic and foreign affairs, regional 
and international issues of concern, 
with particular emphasis on the 

Joint Comprehensive Plan Of Action 
(JCPOA) got underway on Tuesday 
morning.
An MP representing 'Golpayegan' 
in the Iranian parliament, Ali 
Bakhtiari, has said bearing in mind 
that Wednesday 8 May 2019, is 
the first anniversary of America's 
withdrawal from the Iran nuclear 
deal, the Joint Comprehensive Plan 
Of Action (JCPOA), a major portion of 
Tuesday's closed session of the Majlis 
will be devoted to the subject of US 
abrogation of JCPOA, with Iranian 
parliamentarians scrutinising and 
analysing the many different facets 
of this major event.
In a live televised and radio address 
on Wednesday, President Hassan 
Rouhani will announce Iran's 
retaliatory actions against the US 
withdrawal from the 2015 nuclear 

deal.
According to the source close to 
the supervisory board monitoring 
the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA) said on Monday, Iran 
will remove some limitations on its 
nuclear activities which had been 
suspended under the agreement.
The measures will be within the 
framework of the JCPOA’s 26 and 36 
articles and quitting the deal is not 
still on the agenda, Tehran Times 
reported.
The source said that move is also 
a response to the European 
Union which has failed to meet its 
obligations under the multilateral 
nuclear agreement.
US President Donald Trump had 
withdrawn from the Iran nuclear deal 
and set to renew sanctions on Iran On 
May 8, 2018.



Van Ham to auction 14 works from Iranian 
artists
 14 artworks from Iranian modern and contemporary artists will go 
under the hammer at Van Ham auction house.
Van Ham auction house was founded by Carola van Ham in 1959 in 
Cologne.During the upcoming auction, the artworks of Iranian artists will 
go on sale in three categories, including discovery, post war and contemporary.
The artworks will be sold in three sessions on May 29 and June 5 in Van Ham Art 
Auction in Cologne.Seyed Asadollah Shariatpanahi, Ahmad Nasrollahi, Ane Mohammad Tatari, 
Shahram Karimi, Vahed Khakdan, Bahman Mohassess, Massoud Arabshahi, Farideh Lashai and 
Reza Derakshani are the Iranian artists whose artworks will attend the auction.

 Iran will overcome 
psychological warfare of 
the enemies, Iran's Defense 
Minister Amir Hatami said 
Tuesday.
Brigadier General Hatami 
made the remarks in a 
meeting with the ministry's 
Karate team that won the 
title of champion at an Asian 
military tournament.
He praised the athletes' 
achievement as a positive 
factor to boost the hope and 
morale of Iranian people 
in face of 'the relentless 
soft war and psychological 
warfare of the enemies'.
The Iranian minister 
highlighted the 
importance of global sport 
achievements in a situation 
that 'the enemies are trying 
to weaken morale of Iranian 
people'.
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Iran's oil export unlikely to reach 
zero: Ali Vaez

"When the US walked away 
from the Iran nuclear deal, it 
embarked upon a course of 
placing maximum economic 
pressure on the Tehran 
government. The goal was not 
to force Iran into a modified 
agreement with additional 

concessions; although not explicitly 
declared, it was regime change," he wrote 
in an op-ed published on May 6, in New 
York Daily News. "This was and is an 
unrealistic path to a new, more democratic 
form of government for Iran. In fact, it 
is likely to make such a Western-style 
government even further off into the 
future because it risks US-Iranian military 
conflict."
"That military conflict came one step 
closer in recent days. The US refused to 
extend secondary sanctions waivers for 
countries importing Iranian oil, which will 
have the effect of reducing Tehran’s sale 
of oil and its foreign currency income. In 
response, Iran has been sending messages 
through a variety of channels that it cannot 
stand by while the US does such significant 
damage to its economy," he added.
As Clarke warned, "the message from 
Tehran has been clear. They will attack 
the US or US interests, possibly using 
surrogates, in the Middle East. They may 

strike the US directly using cyberattacks. 
In addition to diplomatic messages 
through intermediaries, the Iranians 
have been moving forces around in ways 
designed to be noticed by US intelligence."
"The White House leaked that strategic 
bombers and an aircraft carrier strike 
group was being sent to the the Persian 
Gulf area because of Iranian activity and 
threats," he informed.
"US forces in Syria, Iraq and Afghanistan, 
as well as those based in the Persian Gulf 
countries are extremely vulnerable to 
attack by Iran’s special forces and its 
highly trained surrogates," the ex-US 
official said.
"US Navy assets in the narrow confines 
of the Persian Gulf could also easily 
come under attack from the Iranian 
Revolutionary Guard Corps’ hundreds of 
small, high speed attack boats or its armed 
drones. The Revolutionary Guards have 
been practicing overtly for such missions," 
he added.
"Alternatively, Iran’s cyber war units could 
go after US companies," he wrote.
According to Clarke, in addition to strikes 
on US forces and corporations, Tehran 
could do significant damage to US allies in 
the Persian Gulf region.
"What Trump and Congress need to 
consider now, not just after an Iranian 
attack, is that the US and its allies can be 
hurt badly by Iran," he noted.
"It is time now for cooler heads to prevail 
and for both sides to back away from the 
precipice toward which they are moving," 
he suggested.

Speaking at an event on Tuesday, 
held to unveil a number of 
homegrown pharmaceutical 
products, the health minister said 
Iran has developed a national 
program for cancer prevention.
Warning about the spread of cancer, 

diabetes, and heart and vascular diseases after 
the country’s success to fight contagious diseases, 
Namaki said prevention of cancer requires lifestyle 
changes and local production of modern medicine.

The World Health Organization (WHO), a specialized 
UN agency concerned with international public 
health, has defined the necessary steps for a national 
cancer control program (NCCP).
According to the WHO, a national cancer control 
program is a public health program designed to 
reduce the number of cancer cases and deaths and 
improve quality of life of cancer patients which is 
done by implementing systematic, equitable and 
evidence-based strategies for prevention, early 
detection, diagnosis, treatment and palliation using 
available resources.
The UN agency also maintains that a national cancer 
control plan should be goal-oriented, realistic, 
carefully prepared and appropriately funded 
through a participatory process in order to be 
effectively implemented.

US fmr. official warns Trump, allies against 
military conflict with Iran

Iran Devises National Cancer Prevention 
Program

American former government official Richard A. Clarke 
discussed the risks of US-Iranian military conflict, warning 
Trump and Congress that the US and its allies can be hurt 
badly by Iran.

Iran has developed a national scheme for 
prevention of cancer, Health Minister Saeed 
Namaki announced.
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"US Navy assets 
in the narrow 
confines of the 
Persian Gulf 
could also easily 
come under 
attack from 
the Iranian 
Revolutionary 
Guard Corps’ 
hundreds 
of small, 
high speed 
attack boats 
or its armed 
drones. The 
Revolutionary 
Guards have 
been practicing 
overtly for such 
missions," 

Chicago institute to 
return Iran's ancient 
items: Official

The Oriental Institute of 
the University of Chicago 
has expressed readiness 
for returning Achaemenid 
incriptions to Iran, an Iranian 
official said on Tuesday.
Chicago institute to return
Deputy Head of Iran's Cultural 
Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization, 
Mohammad-Hassan Talebian 
said that the efforts have 
made to repatriate 1,780 clay 
Achaemenid inscriptions from 
the US since a long time ago, 
and the required licenses were 

obtained from the US Treasury.
The Achaemenid Empire (550–
330 BC) was an era when the 
Persian Achaemenid dynasty 
founded by the Cyrus the Great 
rulled a vast area in Asia nad 
eastern Europe.
The efforts included legal ones 
by Iran's lawyers in the US to 
receive all the inscriptions, he 
said adding that despite the 
obligation to return all of them 
at once, but due to the time-
consuming process of obtaining 
all permissions including that 
of the Office of Foreign Assets 
Control (OFAC) of the US 
Department of the Treasury, it 
was agreed that first 1,780 items 
are delivered.He said that the 
returning process of the items 
to National Museum of Iran and 
requirements such as insurance 
are responsibility of the Chicago 
institute.The Iranian official 
said he had recently received an 
email from the Chicago institute 
on their preparedness to send 
the inscriptions to Tehran.

Upon coordination with Iran's 
Foreign Ministry, Talebian said, 
the institute was informed that 
visas would be issued provided 
that it accepts responsibility 
of all phases of the delivery 
process, from insurance to 
shipment.
'Now we are waiting for their 
official reply,' he said.
The Achaemenid inscriptions 
included more than 30,000 
pieces which were sent to 
the Oriental Institute of the 
University of Chicago in 1935 
based on an agreement that 
the historical items will be 
returned to Iran after a three-
year technical and archeological 
research. Some parts of the 
borrowed items were received 
over the past decades, but there 
still remain some inscriptions 
that were the subject of some 
lawsuits in US courts. Iranian 
lawyers have managed to prove 
that the inscriptions are not of 
any commercial aspect so they 
cannot be seized by courts.

Village in Khuzestan 
evacuated after gas 
pipeline explosion
 Salehabad village in Omidiyeh City 
in the southwestern Khuzestan 
Province was evacuated on Monday 
evening after a fire broke out at 

the oil pipeline near the village, 
Omidiyeh governor Mehran Rafiei 
said.The accident happened while 
workers were repairing a section 
of the Ahvaz-Omidiyeh pipeline, he 
informed.“The fire started when a 
loader hit the pipeline,” he said.
“The explosion happened in the 

vicinity of Salehabad village 
in about 45 minutes,” he said, 
"Subsequently, it caused a blast at 
the liquefied natural gas pipeline 
nearby."“The families living there 
were immediately moved to a nearby 
village to prevent any casualties,” he 
added.



ساعات کار صنوف اصفهان در ماه رمضان تعیین شد
رییس اتاق اصناف اصفهان ضمن اعالم ساعات کار صنوف اصفهان در ماه مبارک رمضان گفت: عالوه  بر رعایت 
شئونات ماه رمضان باید حق و حقوق مصرف کننده و کسبه نیز در نظر گرفته شود. رسول جهانگیری با اشاره به 
ساعات کار صنوف اصفهان در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: در این ماه واحدهای صنفی عرضه کننده حلیم و 
آش از ساعت ۱۵ می توانند توزیع بیرون بر داشته باشند، البته قبل از این ساعت درب واحدهای صنفی می تواند 

باز باشد اما توزیع غذا فقط از ساعت ۱۵ و به صورت بیرون بر مجاز است. وی افزود: ساندویچ و پیتزا فروشان نیز 
می توانند از ساعت ۱۷ درب واحد صنفی را باز کنند و به صورت بیرون بر فعالیت کنند، همچنین بستنی فروشان 

از ساعت ۱۷ به صورت بیرون بر شروع به فعالیت می کنند.  رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه کافی شاپ ها یک 
ساعت قبل از اذان اجازه شروع به فعالیت دارند گفت: چلو کبابی ها و رستوران داران نیز از ساعت ۱۵ شروع به فعالیت می کنند، این 

واحدها اجازه طبخ غذاهای بدون بو را دارند اما برای غذاهایی که بوی آنها در فضای بیرون پخش می شود در زمان ساعات قبل از اذان اجازه 
طبخ ندارد. جهانگیری افزود: در سایر صنوف نیز هرگونه طبخ و سرو غذا در طول روز ممنوع است. وی با اشاره به اینکه تعامل خوبی بین ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر و اصناف استان اصفهان وجود دارد گفت: سال گذشته فروشندگان حلیم و آش از ساعت ۱۴ شروع به فعالیت می کردند اما به 

دلیل نزدیک شدن اذان ظهر به این ساعت، زمان شروع فعالیت این واحدهای صنفی را یک ساعت دیرتر در نظر گرفته ایم.

استاندار برای تخریب سازه های غیرقانونی حریم زاینده رود فرصت یکماهه داد
استاندار اصفهان در جلسه شورای مدیریت بحران استان به دستگاه ها و صاحبان سازه های در مسیر رودخانه 

یک ماه فرصت داد تا بناهای غیرمجاز را تعیین تکلیف نمایند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل استانداری اصفهان، عباس رضایی در جلسه شورای 
هماهنگی مدیریت بحران استان که با دستور رفع سازه های مسیر سیالب برگزار گردید، اظهار کرد: هیچ 

عقلی در هیچ کجای دنیا اجازه نخواهد داد که در حریم رودخانه سازه هایی احداث شود تا در زمان سیل 
خسارات زیادی را وارد نماید.

استاندار اصفهان با بیان اینکه احداث سازه های غیرمجاز در مسیر رودخانه های کشور در سیل اخیر ۴۰ هزار میلیارد 
تومان خسارت به دنبال داشت، تصریح کرد: ۵۴ سازه احداث شده خالف قانون در مسیر رودخانه در استان باید تا یک ماه 

آینده و تشکیل جلسه بعدی مدیریت بحران تعیین تکلیف شود.
رضایی افزود: در این فرصت یک ماهه از صاحبان سازه ها درخواست داریم که هرچه سریع تر نسبت به تخریب سازه ها اقدام نمایند در غیر این 
صورت با استفاده از مصوبات قانونی و مندرجات و هماهنگی های به عمل آمده با دستگاه ها، شرکت آب منطقه ای وظیفه قانونی خود را با توجه 

به تاکید استانداری بر اجرای قانون و آیین نامه های موجود و با هماهنگی مقامات قضایی به انجام خواهد رساند.

و  نجومــی  افزایــش 
باورنکردنی قیمت خودرو 
در دو هفتــه منتهــی به 
هشتم اردیبهشت ماه ۹۸، 
در حالی بود که هیچ اتفاق 
اقتصادی  قابــل ذکری در 
بازار رخ نداده بود که بتوان 
از آن به عنوان دلیل افزایش قیمت یاد کرد. 
براســاس گزارش ها، قیمت خودروهای 
مونتاژی در بازار در مدت مذکور ۷۰ تا ۸۰ 

درصد افزایش یافتند.
این در شرایطی است که حسین اردوخانی، 
رییس ســابق اتحادیه نمایشــگاه داران 
معتقد اســت: وضعیت امروز بازار خودرو 
در تاریخ ۱۰۰ ساله ورود خودرو به ایران 

و شکل گیری بازار این کاال سابقه ندارد.
به گفته وی، بنده سابقه فعالیت ۴۵ ساله 

در بازار خــودرو دارم، اما این وضعیت در 
چهار دهه گذشته سابقه نداشته است.

اردوخانــی با ذکر این نکتــه که قاطعانه 
می گویم خرید و فروش خــودرو واقعا به 
صفر رسیده و بازار چه در حوزه خودروهای 
داخلی و چــه وارداتی با رکودی شــدید 
روبروســت، متذکر می شــود: وضعیت 
خودروهای وارداتی نامناســب است. ما 
خودروی سانتافه را در سال ۲۰۰۹ حدود 
۴۵ میلیون تومان می فروختیم، اما سانتافه 
۲۰۱۶ در حال حاضر ۸۰۰ میلیون تومان 
قیمــت دارد، یعنی معــادل قیمت یک 

آپارتمان در منطقه متوسط تهران.

  ١۵هزار خودرو در گمرکات خاک 
می خورد

در این میان، دبیــر انجمن واردکنندگان 
با اشــاره به افزایش حداقل ۵۰ درصدی 
قیمت خودرو در هفته گذشته، می گوید: 
با توجه به متوقف شدن واردات خودرو، در 
فضای خودرویی در یک سال و نیم گذشته 
با تنش مواجه هســتیم و این موضوع به 
این برمی گردد که همــکاران ما معلول 
یک تصمیم ناصحیح در ســال های ۹۵ و 

۹۶ شده اند.
به گفته مهــدی دادفــر، در حال حاضر 
۱۵هــزار خــودرو در گمــرکات خاک 
می خورد که با محاسبه نرخ ارز روز حدود 
۸هزار میلیارد تومــان خودرو در گمرک 

وجود دارد که همه متعلق به مردم است.
اما   مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات 

در پاسخ به این انتقادات می گوید: به هیچ 
عنوان واردات خودرو در سال ۹۸ در دستور 

کار قرار ندارد.
سید مهدی نیازی با بیان این که آزادسازی 
خودروهای دپو شده طبق مصوبه هیات 
وزیران در حال انجام است، متذکر می شود: 
تا االن هیچ مصوبه جدیــدی به ما ابالغ 

نشده است.
  وی درباره پروسه آزادسازی این خودروها 
از گمرک توضیــح می دهد: خودروهایی 
که در گمرک دارای قبض انبار هســتند 
دو گروه اند یا ثبت سفارش بانکی داشته و 
یا ثبت سفارش بدون انتقال ارز داشته اند؛ 
آن هایی که بدون انتقال ارز هستند باید 
قبض انبار ۱۶/۰۵ به قبل داشــته باشند 
تا خودروهایشــان با ثبت سفارش جدید 
ترخیص شود و آن هایی که ثبت سفارش 
بانکی داشته اند، اگر تا تاریخ ۱۶/۱۰ قبض 
انبار داشته باشند، ثبت سفارش آنها تمدید 
و خودرو آنها ترخیص می شود که البته این 

فرایند شامل چند مرحله است.
به گفته نیــازی، بیش از ۵ هــزار خودرو 
تاکنون ثبت سفارش شده اند که در مراحل 
مختلف این پروســه قرار دارنــد و از نظر 
وزارت صنعت مشــکلی بــرای ترخیص 

ندارند.

  وقتی دالالن قیمت ها را باال بردند
در این میان، آن طور که روند قیمت ها در 
بازار نشــان می دهد، این که خودروهای 
وارداتی به حدی افزایش قیمت داشته اند 

که قیمت هایی نزدیک بــه قیمت خانه 
پیدا کرده اند و اغلب خودروها قیمت هایی 
میلیاردی پیدا کرده اند. این در شرایطی 
اســت که عده ای از دالالن با ایجاد انتظار 
تورمــی در این بــازار، باعث شــدند که 

قیمت ها روز به روز باال رود.
هر چند کــه دالیل متعــددی برای این 
نابه ســامانی بازار خودرو مطرح می شود، 
اما کارشناســان و مســووالن موثرترین 
عامل را نفوذ دالالن و قیمت گذاری های 
غیرمنطقی از طریق سایت های اینترنتی 
خرید و فــروش خودرو مــی دانند البته 
عده ای هم معتقدند که واســطه یا داللی 
که می تواند با نفوذ، قیمت کاالها را در کل 
کشور افزایش دهد، دالل عادی و خرده پا 
نیست. به باور تحلیلگران، اکنون ۹۰ درصد 
بازار خودرو نه دست مصرف کننده واقعی، 
بلکه در دست دالل سرمایه گذار و پولدار 

است.
بر این اساس، رضا رحمانی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، از دســتگاه های نظارتی 
خواست که بساط دالالن را جمع کنند. 
به این ترتیــب، در هفته هــای اخیر که 
قیمت های پیشنهادی خودرو در فضای 
مجازی به طور روزانه بــاال می رفت، روز 
پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با ورود پلیس 
فتا، حــذف قیمت های بازار خــودرو به 

مدیران سایت های واسط ابالغ شد.

  خودرو نخرید
چند روز پیش سخنگوی سازمان تعزیرات 
اعالم کرد: در فضایی که تعدادی سودجو و 
دالل بدون کارشناسی قیمت ها را افزایش 
می دهند، از مردم تقاضا می شــود خرید 
خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و 

فروش به روال عادی برگردد.

پیش از این نیز سخنگوی سازمان تعزیرات 
حکومتی از افزایش دو برابری پرونده های 
تخلف گران فروشی خودرو در یک ماهه 
اخیر در مقایسه با سال گذشته خبر داده 
بود. به گفته یاسر رایگانی، سال گذشته ۱۸ 
هزار پرونده گران فروشی خودرو در شعب 

این سازمان مختومه شد.

  بازار خودرو قابل کنترل است؟
اگرچه بازار خودرو همچون بسیاری دیگر از 
اجناس و کاالها به خصوص از سال گذشته، 
با افزایش نرخ دالر، سیر صعودی به خود 
گرفت و از ابتدای امسال بازار شاهد افزایش 
بی رویه قیمت خودرو بــود، اما به اعتقاد 
فعاالن این عرصه، بــازار خودرو برخالف 
برخی دیگر از اجناس قابل کنترل است و 
می توان با تمهیداتی از بدتر شدن شرایط 

آن جلوگیری کرد.

فرمان بازار خودرو هم چنان در دست دالالن؛

قیمت خودروهای وارداتی در بازار می شکند؟

مهر
گفت و گو
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آن طور که رونــد قیمت ها در بازار خودرو نشــان می دهد، 
خودروهای وارداتی به حدی افزایش قیمت داشــته اند که 
قیمت هایی نزدیک به قیمت خانه پیــدا کرده اند و اغلب با 
قیمت هایی میلیاردی در بازار به فروش می رســند. این در 
شرایطی است که عده ای از دالالن با ایجاد انتظار تورمی در این 

بازار، باعث شدند که قیمت ها روز به روز باال رود.
در کمتر از یک ماه گذشته، قیمت خودرو از ۳۰ تا ۵۰ درصد و در 

بعضی موارد تا ١۰۰ درصد افزایش داشت. 
این افزایش قیمت را که اکنون حتی از روزانه به ســاعتی 
 رســیده، صاحب نظران صنعت خودرو یک التهاب کاذب 

می دانند.

با توجه به متوقف 
شدن واردات خودرو، 

در فضای خودرویی 
در یک سال و نیم 

گذشته با تنش مواجه 
هستیم.

اقتصاد ایران
۰7
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کمبود شکر در بازار 
تایید شد

یزدان سیف گفت: در موجودی 
شــکر مشــکلی نداریم، اما در 
توزیع بــا مشــکالتی روبه رو 

هستیم.
یزدان ســیف معاون وزیر جهاد 
کشــاورزی در حاشیه بیست و 
دومین جلسه ستاد اطالع رسانی 
و تبلیغات اقتصادی، اظهار کرد: 
در حوزه شکر به واسطه سیلی 
که آمد و نزدیــک به ۴۵۰ هزار 
تن شــکر در گروگان آب های 
خوزســتان قرار گرفت عرضه 
شکر مدتی کم شــد و برخی ها 

از این فضا سوء استفاده کردند.
وی افزود: ما به واســطه وجود 
ذخایر استراتژیک تا امروز ۱۰۳ 
هزار تن شــکر بین واحدهای 
مختلــف و به قیمــت مصوب 

توزیع کردیم.
وی بــا بیــان اینکه بــرای ماه 
رمضان دویســت هزار تن شکر 
توزیع شــده اســت، گفت: این 
مقدار بیش از مصــرف ماهیانه 
اســت، همچنین روزانه ۷ هزار 
و ۵۰۰ تن شــکر آماده تحویل 
به متقاضیان است و ظرف چند 
روز آینــده بازار شــکر متعادل 

خواهد شد.
ســیف بیان کــرد: از مــردم و 
متقاضیــان تقاضامنــدم تا با 
نخریدن شــکر از گرانفروشان، 
از تنش ایجاد شده توسط سوء 

استفاده گران جلوگیری کنند.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه ما در 
موجودی شکر مشکلی نداریم، 
اما در توزیع با مشــکالتی روبه 
رو هستیم، یادآور شــد: امروز 
شبکه بی بی سی از فروشگاهی 
گزارشی را منتشر کرده است که 
صفی را به نمایش گذاشت که به 
صف شــکر القا داشت در حالی 
که در تماس با مدیر فروشــگاه 
نتیجه رسیدیم که آن صف برای 
صندوق بود و مدیر فروشگاه آن 

را تکذیب کرد.
سیف افزود: دشمنان ما در حال 
جنگیدن و افزایش بــار روانی 
هستند و ما به واسطه اقدامات 
نادرســت بــه دشــمن کمک 
می کنیم تا روز به روز اهدافش را 

در جامعه ما جاری کند.
وی بیــان کرد: امــروز با وجود 
ســیل، یک میلیون تن گندم 
خرید کرده ایم، اما دشــمن این 
چنین القا می کند که سیل اخیر 
گندم را از بین برده است و ما با 

کمبود گندم مواجه هستیم.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی 
خاطر نشان کرد: میزان مصرف 
۱۸۰ هزار تن اســت در حالی 
که موجــودی شــکر در حال 
حاضر ۳۰۰ هزار تن شکر است. 
همچنیــن تا آخر اردیبهشــت 
دویســت هزار تن شــکر آماده 

تحویل است.

باشگاه خبرنگاران
خـــبـــر
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گردشگری

مهر
گـــزارش

تهران-تفلیس ۶۰ هزار تومان
چند راه برای سفر ارزان 

به خارج از کشور
هنوز هم ســفر به 
خارج از کشــور را 
می توان ارزان تمام 
کرد اگر به گزینه های دیگری برای سفر غیر 
از هواپیما نیز فکر شود مانند سفر با قطار و یا 
اتوبوس که البته به زمان بیشتری نیاز دارند.

 سفر به خارج از کشــور دیگر نه با دالر ۱۵ هزار 
تومانی می صرفد و نه با عوارض خروج ۲۲۰ هزار 
تومانی. ارز مسافرتی نیز که دیگر فرق زیادی با ارز 
آزاد ندارد. اما همچنان می توان یک سفر ارزان به 
یکی از کشورهای همسایه و یا کمی آن طرف تر 
رفت ولی باید گزینه های دیگری مانند قطار و 

اتوبوس را جایگزین هواپیما کرد.
اگر کسی اهل سفرهای طوالنی است و می تواند با 
اتوبوس سفر کند و مسیر را هم جزو سفر می داند، 
باید بتواند ۳۶ ساعت در اتوبوس را با اوقاتی خوش 
سفر کند آنچنان که شــرکت های اتوبوسرانی 

شعار می دهند.
می توان از شهر تهران تا شهرهای نزدیک مرزی 
کشور را مانند مرز بازرگان، مرز رازی، تبریز، مرند، 
جلفا و … را با قطار و یا اتوبوس طی کرد و از آنجا 
به بعد را سوار بر تاکسی ها، ون ها و یا اتوبوس های 
دیگر شد. خیلی راحت می توان تا تبریز با قطار 

سفر کرد و این شهر 
را در یکی دو روز دید و وقتی خوب خستگی سفر 
با قطار از تن بیرون رفت. عازم سفر به شهر وان 

به عنوان نزدیک ترین شهر ترکیه به ایران شد.
از تبریز برای روزهای دوشــنبه ساعت ده و نیم 
شــب قطارهایی با نرخ ۱۶۶ هزار و ۶۰۰ تومان 
وجود دارد که مسافر را بعد از گذشت حدود ده 
ساعت به شهر وان می رساند. اما برای برگشت تنها 
برای روزهای سه شنبه قطار به سمت تبریز وجود 
دارد بنابراین اگر کســی بخواهد زمان دیگری 
برگردد باید راههای جایگزیــن را انتخاب کند 

مانند گرفتن تاکسی از وان به خوی و یا تبریز.
برای رفتن به شهرهای دیگری مانند استانبول نیز 
می توان از اتوبوس های ترمینال جنوب و یا آزادی 
استفاده کرد. چندین مسیر در طول روزهای هفته 
برای استانبول وجود دارد که می توان یکی از آنها 
را به قیمت حدود ۲۵۰ هزار تومان خرید و بعد از 

۳۶ ساعت به مقصد رسید.
برای کشورهایی مانند ترکیه نرخ بلیت برگشت با 
اتوبوس کمی گران تر در می آید با این وجود برخی 
از شرکتهای اتوبوس رانی، راهنمایی خواهند کرد 

که بلیت اتوبوس برگشت را از کجا تهیه کنید.
ســفر به ترابزون ترکیه هم با طی مسافت ۲۴ 
ساعت و پرداخت ۱۸۰ هزار تومان در مسیر رفت 
و پرداخت ۱۸۰ لیر ترکیه ای در مسیر برگشت 

می توان به یکی دیگر از شهرهای ترکیه رفت.
اما برای سفر به آنکارا نیز ۳۲ ساعت زمان الزم 
است تا با پرداخت همین رقم در یکی از سه روز 

هفته به این شهر از ترکیه سفر کرد.
اگرچه از تهران تا چند سال قبل می شد به آنکارا 

سفر کرد اما بعد از حمالت تروریستی 
در ترکیه این مسیر تعطیل شد ولی 
به تازگی سعید رســولی مدیرعامل 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
در حاشیه امضای تفاهمنامه با شرکت 
راه آهن ترکیه، با اشاره به راه اندازی قطار 
مسافری تهران-آنکارا پس از ماه رمضان، 
با بیان اینکه راه اندازی قطار مســافری 
تهران-آنکارا بعد از ماه رمضان میان دو 
کشور نهایی می شود، از رفع مشکل امنیت 
تردد قطارهای مسافری خبر داد و گفته 
است: آمادگی داریم از اول جوالی ۲۰۱۹، 

این قطار را اعزام کنیم.
حاال اما هنوز مشخص نیست که قیمت 
بلیت این قطارها چقدر است و در چه روزها 
و چه ساعاتی به اعزام مسافر اقدام خواهد 

کرد.
سفر برای کشــورهای دیگر همسایه خط 
راه آهنی وجود ندارد اما همچنان می توان 
اتوبوس را برای سفر به کشوری مانند آذربایجان 
انتخاب کرد اگر کســی نخواهد یکی دو روزه به 
نخجوان سفر کند، می توان با اتوبوس ۲۴ ساعته 
به باکو بــرود. یا اینکه برای رســیدن به ایروان 
پایتخت ارمنســتان یک روز در اتوبوس بماند و 
۱۵۰ هزار تومان هزینه کند و بلیت برگشت را 
به قیمت ۲۵۰ هزار تومان بخرد. بلیت اتوبوس 
تهران به تفلیس اما در این روزها بســیار ارزان 
است. اگر ساعت ۱۱ صبح سوار بر اتوبوس های 
میدان آزادی شــوید غروب فردای همان روز به 
پایانه اتوبوسرانی تفلیس خواهید رسید. منتها 
باید بپرسید چه روزهایی برای تفلیس اتوبوس 
وجود دارد. نرخی که ایــن روزها برای اتوبوس 
تفلیس تعیین شده، از ۵۶ هزار تومان تا ۷۰ هزار 
تومان است. برای برای زمان تعطیالت این نرخ 
تا ۲۵۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت. برای 
برگشت از تفلیس نیز اتوبوس هست اما با قیمت 
۲۵۰ هزار تومان. این نرخ نیــز این روزها ارزان 
است و شرکت های اتوبوس رانی تخفیف گذاشته 
اند وگرنه با الری ۵ هزار تومانی کشور گرجستان 
باید برای برگشت چیزی حدود ۵۰۰ هزار تومان 
هزینه کرد. برای رفتن به سفرهای خارجی باید 
هزینه عوارض ۲۲۰ هزار تومانــی برای بار اول 
هنگام خروج از کشور را پرداخت کرد. همچنین 
معطلی در مرز را نیز باید به زمان رسیدن به مقصد 
در نظر گرفت از طرف دیگر طی مسیر با اتوبوس 
سختی های خود را دارد که باید گردشگر در نظر 
داشته باشد این مســیر هم بخشی از سفرش 

خواهد بود.

کاهش 12 درصدى تصادفات فوتى در اصفهان 
نشست خبرى امروز مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان با خبرهاى خوبى 
همراه بود از جمله اینکه آمار تصادفات فوتى در جاده هاى اصفهان در نوروز امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش یافته است. مهدى خضرى در 
نشستى با عنوان بررسى نقش رسانه در ارتقاى ایمنى حمل و نقل جاده اى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکى 

از اهداف اصلى سازمان راهدارى، فرهنگ سازى در حوزه حمل و نقل است.
وى با اشاره به نقش رسانه ها در ارتقا فرهنگ حمل و نقل و آموزش به شهروندان در این زمینه افزود: آموزش مدارس 

و ایمن سازى مدارس حاشیه راه ها در سال هاى گذشته به خوبى انجام شده است.
مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان با اعالم اینکه در ایام نوروز 98 نیز با عزم ملى و همگانى و اقدامات مناسب و 

همکارى صد درصدى پلیس و راهدارى، تصادفات و واژگونى ها در استان کاهش پیدا کرد تصریح کرد:استان اصفهان داراى 11 هزار و 500 
کیلومتر راه شامل 399 کیلومتر آزاد راه، یکهزار و 659 کیلومتر بزرگراه، 2 هزار و 791 کیلومتر راه همسنگ و 29 کیلومتر آزاد راه است. وى با اشاره 
به سالروز نامگذارى هفتم اردیبهشت به نام روز ایمنى و حمل و نقل از کاهش 12 درصدى تصادفات فوتى در استان اصفهان خبر داد. در این نشست 
رئیس پلیس راه استان اصفهان نیز از کاهش آمار تصادفات فوتى در جاده هاى این استان در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

تحول در بهره بردارى و مصرف آب به توسعه آران و بیدگل منجر مى شود
فرماندار آران و بیدگل گفت: تغییر شــیوه هاى بهره بردارى از منابع آب و تحول در بخش هاى 

کشاورزى، صنعت و آشامیدنى نقش کلیدى در توسعه پایدار این شهرستان خواهد داشت.
اسماعیل بایبوردى در همایش آب و توسعه پایدار آران و بیدگل افزود: نقش آب و منابع آبى در 

پیشرفت این شهرستان بى بدیل است و باید در سیاست هاى پیش رو در نظر گرفته شود.
وى یادآور شد: بخش کشاورزى آران و بیدگل هم اکنون 87 درصد، صنعت 6 درصد، خانگى 6 درصد 

و فضاى سبز یک درصد مصرف منابع آبى این شهرستان را به خود اختصاص دادند.
فرماندار آران و بیدگل سرانه آب مصرفى در کشورهاى پیشرفته را 120 لیتر در شبانه روز برشمرد و بیان 

کرد: این آمار در ایران 250 لیتر است که نشان مى دهد مصرف آب همچنان به فرهنگ سازى نیاز دارد.نماینده مردم 
شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل در مجلس شوراى اسالمى نیز با اشاره به ضرورت مدیریت آب در مناطق کویرى کشور عنوان 
کرد: ترویج کشت گلخانه اى در منطقه ضرورت است و باید بخش کشاورزى را به سمت کشت گلخانه اى با روش هاى نوین هدایت و 
محصوالت کشاورزان را تضمین کنیم. سید جواد ساداتى نژاد با اشاره به ضرورت ایجاد بازار آب در منطقه کاشان و آران و بیدگل اضافه 

کرد: راهى نداریم جز اینکه آب را مدیریت کنیم که در این زمینه نیز توجه به اقتصاد و بهره ورى آب بسیار مهم است.

اقتصاد ایران
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گردشگرى

ایرنا
گـــزارش

گردشگرى

یک مقام میراث فرهنگى:

طرح تورهاى ارزان 
قیمت درکشور کلید 

خورد
د  ســتا بیر د
هماهنگى خدمات 
ن  ما ز ســا سفر
میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشــگرى گفت که طرح تورهاى 
ارزان قیمت به عنوان مهمترین پروژه 
این سازمان در کشــور کلید خورده 

است.

فریدون محمــدى  در مراســم تجلیل از 
اعضاى ستاد خدمات ســفر استان بوشهر 
افزود: تورهــاى ارزان قیمت به معنى ارائه 
خدمات با کیفیت پائین نیست و استانى که 
در این بخش جلوتر باشد مى تواند زودتر 

به مقصد برسد. 
وى اضافه کرد: ارزان  ســازى سفر یکى از 
مؤلفه هاى اصلى و مورد توجه سازمان است 
تا بتوان به لحاظ اجتماعى ســفر کردن را 
به  عنوان یک اقدام بــراى همه طبقه هاى 

اجتماعى فراهم کرد. 
محمدى ادامــه داد: براى ما مهم اســت 

شــرایطى فراهم کنیم تا تمــام گروه ها و 
طبقه هــاى اجتماعى با هر ســطحى از 
درآمــد خود بتواننــد به راحتى به ســفر 

روند. 
وى بیان کرد: اســتان بوشــهر باتوجه به 
قابلیتهاى مختلفى که در بخش ســاحل 
و طبیعــى دارد مى تواند بــه عنوان یکى 
از ایــن مقاصــد مطــرح باشــد و در این 
پروژه کمتریــن هزینه مــى تواند نقش 
مهمــى در اقتصــاد آن منطقه داشــته 

باشد. 
محمدى اضافه کرد: نفت، گاز، پتروشیمى، 
بازرگانى و ســایر ظرفیت هاى موجود در 
استانى مانند بوشــهر مهم است که همه 
آنها به نوعى با گردشگرى در ارتباط است. 
دبیر ستاد هماهنگى خدمات سفرسازمان 
میــراث فرهنگــى ، صنایــع دســتى و 
گردشــگرى گفت: در ســال رونق تولید 
ســرمایه گذارى در بخش گردشگرى مى 
تواند بهتریــن و به صرفه ترین ســرمایه 
گذارى باشــد که مى تواند در کمتر زمان 
ممکن بازگشت سرمایه و رونق اقتصادى 

به دنبال داشته باشد. 
محمدى اضافه کرد: باتوجه به تحول هاى 
پیش آمده در آینده نه چندان دور صنعت 
گردشــگرى و ســفر به صنعت اول کشور 

تبدیل مى شود. 

وى بیــان کرد: 
امروز ســفر تنها 
به عنوان یک کار 
تفریحــى و فرعى 
به شمار نمى آید 
بلکه بــا رونق آن 
اقتصاد شکوفا و در 
شرایطى که با رکود 
اقتصــادى روبه رو 
هستیم این صنعت 
است  گردشــگرى 
که مى تواند اقتصاد 
یک جامعه را متحول 

کند. 
محمدى ادامــه داد: 
صنعــت ســاختمان 
در دوره اى بــه عنوان 
یک صنعــت پردرآمد 
تلقى مى شد ولى امروز 
ایــن صنعت بــه دلیل 
محدودیــت هایــى که 
دارد اشباع و راکد شده است این درحالى 
است که صنعت گردشگرى این ویژگى را 
ندارد و با توجه به ظرفیت ها و قابلیت هاى 

خدادادى همواره رونق داشته باشد. 
وى تاکید کرد: ســاحل اســتان بوشــهر

 مى تواند به عنوان یک برند براى اســتان 
تلقى شود و از آن براى جذب گردشگر در 

طول سال استفاده کرد. 
دبیرســتاد هماهنگى خدمات ســفر در 
کشــور گفت: امروز بندر گنــاوه به دلیل 
موقعیت تجارى به عنوان برند است و باید 
نسسبت به تقویت زیرساخت هاى آن اقدام

 کرد. 
وى اضافــه کرد: بــا طراحى جشــنواره، 
رویدادها و فســتیوال ها در طول سال مى 
توان براى اســتانى مانند بوشهر حتى در 
فصل گرم ســال نیز گردشگر جذب کرد و 
این مى تواند به اقتصاد استان کمک کند. 

محمدى با اشــاره به افزایش 68 درصدى 
مدت اقامت در استان بوشهر گفت: تقویت 
سفرها در استانها مى تواند اقتصاد مناطق را 
از رکود خارج کند و باتوجه به پروژه بوشهر 
توریســم 2022 که در آن خیابان و پروژه 
گردشگرى طراحى شــده بود مى توان به 
آن شهر گردشگرى نیز اضافه کرد و از این 

قابلیت استان بیشتر بهره برد. 

معاون وزیر صنعت:
تحویل تمامى 

خودروهاى پیش 
فروش شده تا آخر 

مهرماه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از طرح سختگیرانه این وزارتخانه 
براى خودروسازان به منظور افزایش 
تولید خبــر داد و گفت: اگر تولید 
افزایش نیابد، اجازه پیش فروش 

نمى دهیم.
فرشاد مقیمى با تاکید بر ضرورت 
انجام به موقع تعهدات از ســوى 
دو خودروســاز در حــوزه پیش 
فروش هاى خودرو مربوط به سال 
97، گفت: بر اســاس دســتورى 
که به دو خودروساز بزرگ کشور 
داده شده، باید نسبت به ایفاى به 
موقع تعهدات اقدام شود که بر این 
اساس برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت این است که کل تعهدات 
خودروسازان در سال 97 حداکثر تا 

مهرماه سال جارى ایفا شود.
معاون وزیــر صنعــت، معدن و 
تجارت افزود: ایــن برنامه به طور 
قطع در ســال 98 اجرایى خواهد 
شــد و جاى نگرانى از بابت ایفاى 
تعهــدات خودروســازان وجود 

ندارد.
وى گفــت: تعهــدات جدیــد 
خودروســازان مبنى بــر پیش 
فروش هــاى صــورت گرفته در 
سال 98 نیز به طور قطع به موقع 
انجام مى شــود که بر این اساس، 
هر یــک از خودروســازان مکلف 
هستند حداقل 550 هزار دستگاه 
خودرو را در ســال جــارى تولید 
کنند که در مجموع یک میلیون 
و 100 هزار دســتگاه خودرو در 
ســال جارى تولید و روانــه بازار 

خواهد شد.
به گفته مقیمــى، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برنامه سختگیرانه 
اى نیز بــراى خودروســازان در 
نظر گرفته که بــر مبناى آن یکى 
از تکالیــف تعییــن شــده براى 
خودروســازان این است که تولید 
را از سطح یک میلیون و 100 هزار 
دستگاه فراتر ببرند که جزئیات آن 
پس از نهایى شــدن اعالم خواهد 

شد.
معاون وزیر صنعت در پاســخ به 
ســوالى مبنى بر اینکه اگر برنامه 
ســختگیرانه تولیــد از ســوى 
خودروســازان پیاده سازى نشود، 
چه برنامه تنبیهى بــراى آنها در 
نظر گرفته خواهد شــد، تصریح 
کرد: چنانچه خودروسازان به این 
برنامه ســختگیرانه تولید پایبند 
نباشند، دیگر اجازه پیش فروش 
خودرو نخواهند داشت و به تناسبى 
که افزایش تولید داشــته باشند، 
مى توانند خودرو در بــازار پیش 

فروش کنند.
مقیمى ادامه داد: البته خواســته 
خودروســازان نیز تولید بیشــتر 
اســت؛ چراکــه تولید بیشــتر، 
منفعت بیشترى را براى آنها رقم

 خواهد زد.
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بازار

بازى همتا با قیمت گوشى
بى ثباتى در فعالیت سامانه  همتا موجب بى ثباتى در بازار گوشى هم شد و حتى اگر روزى قیمت این 
کاال به دلیل افزایش نرخ ارز باال نرود، شایعات مربوط به سامانه  همتا، تب گرانى را تندتر مى کند.

 در حالى که یک سال و نیم از اجراى طرح رجیسترى تلفن همراه مى گذرد و گوشى از همان ابتداى این طرح 
هم به دالیلى که مهم ترین آن سودجویى برخى فروشندگان و واردکنندگان بود، گران شد و هم زمانى اجراى 
این طرح با افزایش نرخ ارز هم این افزایش قیمت را تشدید کرد، اما در ماه هاى اخیر، داستان باز و بسته شدن 
سامانه  همتا و شایعات مربوط به رجیستر نشدن گوشى هاى مسافرى، گریبان قیمت گوشى را گرفته و راست 
و دروغِ  توقف فعالیت این ســامانه، هر بار قیمت گوشــى ها را از حداقل 500 هزار تومان تا چند میلیون هم 

افزایش مى دهد.
اگرچه سایت به گفته  برخى از فروشندگان و فعاالن بازار، واردات تلفن همراه مسافرى، هر از چندگاهى قطع 
مى شود، اما مسئوالن هر بار این موضوع را انکار مى کنند و پس از چند روز هم فعالیت این سایت از سر گرفته 
مى شود. با وجود این، همین توقف هاى چند ســاعته تا چند روزه به بازار موبایل شوك وارد کرده و قیمت را 
افزایش مى دهد؛ افزایش قیمتى که شاید در بهترین حالت به وضعیت قبلى خود برگردد، اما حتى در چنین 
شرایطى هم بى ثباتى را به بازار حاکم کرده و خریداران را از خرید و فروشندگان را از فروش این کاال منصرف 

مى کند.
به همین دلیل در حالى که اسفند سال گذشته اخبارى مبنى بر بسته شدن سامانه  همتا منتشر شد، بار دیگر 
این اخبار رد شده و در نهایت فعالیت این سامانه از سر گرفته شد، اما همین شایعات هم در شرایطى که بازار 
گوشــى به دلیل افزایش چندباره  نرخ ارز، رکود در این بازار را باعث شده بود، آتش افزایش قیمت موبایل را 
تندتر کرد؛ اتفاقى که در روزهاى اخیر هم رخ داده و فعاالن بازار از افزایش چندصد هزار تومانى قیمت گوشى 

خبر مى دهند.
البته این بار این موضوع توسط مسؤوالن تأیید شده تا جایى که محمدجواد آذرى جهرمى -وزیر ارتباطات و 
فناورى اطالعات- در صفحه  اینستاگرام خود نوشت: پیرو درخواست هایى که داشتید، با مساعدت و پیگیرى 
وزیر محترم کشور، سامانه گمرك براى ثبت تلفن همراه که خدمت رسانى را متوقف کرده بود، تا ساعاتى دیگر 

خدمت رسانى را از سر خواهد گرفت.
امــا کارشناســان و فعــاالن بــازار، همین بــاز و بســته شــدن ســامانه  همتا و منتشــر شــدن اخبار 
این چنینــى را موجب بى ثباتــى در بــازار مى داننــد؛ اتفاقى کــه در کنار رکــود حاکم بر بــازار و عدم 
تمایل افراد به خرید گوشــى با ایــن قیمت هایى کــه برخى آن را کذایــى مى دانند، کار را براى کســانى 
که مجبور به خرید گوشــى هســتند هم دشــوار کرده و از طرف دیگر باعث شــده فروشــندگان هم به 
جاى تالش بــراى فروش گوشــى، در انتظار بــراى به ثبات رســیدن بازار ایــن کاال، بــه تعمیرات روى

 بیاورند.

آگهى اعالم ورشکستگى و دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه

به عموم بستانکاران شرکت ورشکسته ریخته گرى کمال ســپاهان (سهامى خاص) با مدیریت آقاى محمدامین توکل (به شــماره ثبت 13011 و شناسه ملى 
10260340300 که حکم ورشکستگى آن طى دادنامه شماره 9609970350801705 مورخ 1397/9/18 توسط شعبه هشتم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
صادر و تاریخ توقف آن 1393/12/28 تعیین گردیده ابالغ مى گردد: اولین جلسه بستانکاران در تاریخ 1398/2/28 ساعت 10 صبح روز سه شنبه در محل اداره 
تصفیه امورورشکستگى اصفهان واقع در چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت تشکیل مى شــود و کلیه بستانکاران و کسانى که ادعائى دارند و همچنین 
کسانى که با ورشکسته مزبور مسئولیت تضامنى دارند یا ضامن او هستند مى توانند در ساعت و روز مذکور در اداره تصفیه حضور به هم رسانند. ضمنا اخطار مى 
شود: 1- کلیه بستانکاران و کسانى که هر گونه ادعائى علیه ورشکسته دارند باید ضمن اعالم ادعاى خود، ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهى اصل و رونوشت گواهى 
شده مدارك خود را به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارك براى بســتانکارانى که در کشورهاى بیگانه اقامت دارند سه ماه مى باشد. 2- کسانى که به 

ورشکسته نامبرده بدهى دارند باید ظرف مدت مذکور خود را معرفى و ترتیب پرداخت بدهى خود را در وجه صندوق اداره تصفیه بدهند.
طبق ماده 24 قانون تصفیه بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدى معادل صدى بیســت و پنج دین محکوم خواهند شد. بعالوه دادگاه مى تواند عالوه 
بر جریمه نقدى بدهکاران مذکور را به حبس تادیبى از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید. 3- کســانى که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است باید در 
ظرف مدت دو ماه مذکور اموال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و گرنه هر حقى که نسبت به آن دارند سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهى داشته باشند. 

 امیریان – مستشار قضایى و رییس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

از  یکــى  بیــکارى   
مهمتریــن و دنبالــه 
دارتریــن بحران هاى 
اقتصــادى و اجتماعى 
ایــران اســت. آخرین 
برآوردها نشان مى دهد 
نرخ بیکارى در ایران به 
حدود 12 درصد مى رســد ، این رقم 
جمعیتى در حدود 3 میلیون و 260 

هزار نفر را در بر مى گیرد.
 باید توجه داشــت این رقم بیکاران 
مطلق را شــامل مى شود و جمعیت 
در حال تحصیل، خانه دار و ... در این 

شمار نمى گنجند.
 بــر اســاس این گــزارش یکــى از 
مهمترین مشکالت در بازار کار ایران 
دســتمزد اندك، نبود قراردادهاى 
روشن شغلى ، عدم برخودارى از بیمه 
هاى اجبارى . پایین بــودن امنیت 

شغلى اســت که جمع این مشکالت 
سبب شــده اســت بازار کار ایران با 
موقعیتى نامناســب براى کارگران و 
البته دیگر طــرف هاى حاضر در این 

بازار روبرو باشد.

    نرخ مشــارکت اقتصادى در 
ایران اندك است

 ایران هر چند کشورى در حال توسعه 
محسوب مى شود اما با نرخ مشارکت 
اندك نســبت به دیگر کشورهاى در 
حال توسعه روبروست. بخش مهمى 
از جمعیت ایران در حــال تحصیل 
محسوب مى شــوند اما در سال هاى 
اخیر بحران بیکارى فارغ التحصیالن 
بــازار کار در ایــران را تحــت تاثیر 
قرار داده است. رشــد بیکارى فارغ 
التحصیالن در این بــازار از باالترین 
رشــدها در میان دیگر اقشار جویاى 

کار است.
در سال گذشته سهم جمعیت بیکار 
فارغ التحصیل آمــوزش عالى از کل 
بیــکاران 38.5درصد بوده اســت. 
این ســهم در بین زنان نســبت به 
مردان و در نقاط شــهرى نسبت به 
نقاط روســتایى باالتر است. بررسى 
تغییرات این شاخص نشان مى دهد 
که شــاخص هاى مذکور نســبت به 
سال قبل درصد 1.4 درصد افزایش 
یافته است.سهم جمعیت شاغل فارغ 

التحصیل آموزش عالى از کل شاغالن 
نیز 23.9درصد بوده است. این سهم 
در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط 
شهرى نسبت به نقاط روستایى باالتر 
است. با بررســى تغییرات مشاهده 
مى شود، این شاخص نسبت سال قبل 

2.4 درصد رشد کرده است.
مرکــز آمــار ایــران 40.5 درصد از 
جمعیت ایــران را جمعیــت فعال و 
59.5 درصد از جمعیــت را غیرعال 
اعالم کرده اســت. به این ترتیب از 

جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادى ، 
11 میلیون و 468 هــزار و 557 نفر 
در حال تحصیل، 20 میلیون و 946 
هزار و 787 نفر خانه دار و 3 میلیون 
و 124 هــزار و 997 نفر بازنشســته

 هستند .
 شمار افراد غیر بازنشسته و غیر فعال 
که در این دسته بندى ها نمى گنجند 
نیز به ترتیــب 1 میلیون و 898 هزار 
و 248 نفر و 2 میلیون و 236 هزار و 

517 نفر اعالم شده اند .

   آنها بیش از اســتاندارد کار 
مى کنند

هر چند نرخ مشــارکت اقتصادى در 
ایران اندك است اما برآوردها نشان 
مى دهد نزدیک بــه 38.3 درصد از 
شــاغالن ایرانى بیش از 49 ساعت 
در هفته کار مى کنند.این شــاخص 
یکــى از نماگرهــاى کار شایســته 
اســت . به این ترتیب سهم زیادى از 
شاغالن بیش از اســتاندارد کار مى 
کنند . کارشناسان بازار کار معتقدند 

مهمترین دلیــل باال بــودن تعداد 
شاغالنى که بیش از اســتاندارد کار 
مى کنند، بحران ذاتى بازار کار نظیر 
پایین بودن ســطح دستمزد است به 
این ترتیب با توجه بــه ناکافى بودن 
یک حقوق براى اداره زندگى معمول 
افراد مجبور به کار بیشــتر مى شوند 
که تبعات اجتماعــى کار زیاد نیز به 
صورت افسردگى،پایین بودن سطح 
رفاه، نارضایتى از زندگــى و ... بروز

 مى کند .

23.813.000 نفر در ایران شاغل هستند؛   

چند درصد شاغالن بیش از استاندارد کار مى کنند؟

خبرآنالین
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

به ازاى هر 3.4 نفر در ایران یک فرد شاغل وجود دارد.این را 
آمارهاى مرکز آمار ایران در خصوص وضعیت اشتغال نشان 

مى دهد .
آخرین برآوردهاى صورت گرفته در خصوص وضعیت اشتغال 
در ایران نشان مى دهد 23 میلیون و 813 هزار نفر در ایران 
شاغل هســتند. به این ترتیب با در نظر گرفتن جمعیت 81 
میلیون نفرى ایران، روشن مى شود از هر 3.4 نفر ایرانى ، یک 

نفر شاغل محسوب مى شود .

 ایران هر چند 
کشورى در حال 
توسعه محسوب 
مى شود اما با نرخ 

مشارکت اندك 
نسبت به دیگر 

کشورهاى در حال 
توسعه روبروست.

دریا قدرتى پور
خـــبــــر

بازار

کاهش ١۵۰۰ تومانی قیمت پیاز
رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: قیمت هرکیلوگرم پیاز زرد و شیری نسبت به هفته 

گذشته ١۵۰۰ تومان کاهش یافت و به ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان رسید.

اسداهلل کارگر درباره نرخ انواع میوه در هفته جاری افزود: بر اساس نرخ نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی میدان 
مرکزی، قیمت برخی اقالم میوه و صیفی در بازه زمانی شانزدهم تا بیست و دوم اردیبهشت ماه کاهش و برخی اقالم 

افزایش یافت.
وی اظهارداشت: هر کیلوگرم گوجه سبز بین ۷ هزار تا ۲۵ هزار تومان، توت فرنگی جیرفت پنج تا هشت هزار تومان، توت 

فرنگی کرج ۱۶ هزار تا ۲۴ هزارتومان، توت فرنگی گرگان ۷ تا ۱۲ هزار تومان به فروش می رسد.
به گفته وی، قیمت هر کارتن آناناس ۱۷۰ هزار تا ۲۲۰ هزار تومان، هر کیلوگرم »به« ۸ تا ۱۲ هزار تومان، پرتقال تامسون 
شمال ۴۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، پرتقال جنوب ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان، پرتقال خونی شمال بین ۴۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان، 

پرتقال خونی جنوب ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان و پرتقال رسمی شمال ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است.
کارگر افزود: هر کیلوگرم سیب لبنانی زرد و قرمز بین ۶ هزار تا ۱۱ هزار تومان، کیوی ۶ هزار تا ۱۰ هزار تومان، گریپ 
فروت توسرخ سه تا پنج هزار تومان، لیموترش میناب ۱۴ تا ۲۰ هزار تومان و لیموترش سنگی ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان 

عرضه می شود.
نرخ لیموشیرین ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، نارنج ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، نارنگی تخم پاکستانی ۶ هزار تا ۱۰ هزارتومان، 
موز ۱۱ تا ۱۳ هزارو ۵۰۰ تومان ، ملون ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، دستنبو ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان و هندوانه ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ 

تومان تعیین شد.
رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: طبق نرخ نامه هفته جاری، قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد و شیری 
۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، سیب زمینی کهنه ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، سیب زمینی نو ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، خیار رسمی 

و گلخانه ای ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، هویج ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان و گوجه فرنگی رسمی ۳۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است.
به گفته وی، یک کیلوگرم انواع کاهو ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، بادمجان قلمی ۲۵۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، بادمجان گلخانه ای 
۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، سیرخشک ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار تومان، باقالی سبز ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان و لوبیا سبز ۱۰ هزار تا 

۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان به فروش می رسد.
رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران افزود: قیمت هر کیلوگرم سبزی جور ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، سبزی 

خوردن ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان و انواع فلفل دلمه ای و سبز ریز ۵ هزار تا ۸ هزار تومان است.
کارگر گفت: خرده فروشان میوه را با هر قیمتی که خریداری می کنند حداکثر می توانند ۳۵ درصد سود دریافت کنند 
که به تازگی به دلیل شرایط بازار و کاهش تقاضا ۸۰ درصد اعضا سودی کمتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد روی میوه و صیفی اعمال 

می کنند.
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دستورالعمل اجرایی استارت آپ ها در مواقع بحران ایجاد می شود
معاون وزیر ارتباطات بر لزوم ایجاد شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی برای استارت آپ ها و کسب و کارهای 

فضای مجازی در مواقع بحران تاکید کرد.
 به نقل از سازمان فناوری اطالعات ایران، جلسه هم اندیشی حفاظت از داده ها در اقتصاد  دیجیتال با حضور 

مدیران کسب وکارهای اینترنتی و نمایندگان حوزه های حاکمیتی و تأثیرگذار در این حوزه برگزار شد.
برگزاری این جلسه با هدف حمایت از کسب وکارهای دانش بنیان به ویژه حوزه فناوری اطالعات در راستای به 

اشتراک گذاری تجربیات کسب شده در مواقع بحران و بعد از بحران و همچنین بررسی اقدامات پیشگیرانه و ارائه 
راهکار انجام گرفت. در این جلسه، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران گفت: 

ایجاد شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی در مواقع بحران برای کسب و کارهای فضای مجازی از الزامات اقتصاد دیجیتال است.
وی پیش آمدن حادثه های اینترنتی نظیر اتفاق اخیر برای یکی از شرکت های حوزه حمل و نقل اینترنتی و به سرقت رفتن اطالعات کاربران 

آن را از جمله موارد درس آموز دانست و گفت: هر حادثه ای می تواند سرآغازی برای بهتر شدن وضعیت در آن حوزه باشد. 
ناظمی ایجاد دستورالعمل متحدالشکل در زمان بحران را از الزامات کسب وکارهای اینترنتی دانست و افزود: عدم وجود پروتکل های ارتباطی 

میان بازیگران حوزه خصوصی و حاکمیتی در مواقع بحران می تواند منجر به بحران بزرگ تری نظیر نشت اطالعات شود.
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استارتآپ

تامینمالیاســتارتآپهاوتســهیلقوانینبرایآنهاازمواردی
استکهمیتواندراهرابرایاینکســبوکارهاینوپابازکند،بویژه
استارتآپهایحوزهفناوریکهمیتواننددرمدتکوتاهیراهبسیاری

راطیکردهوبهتکشاخهایحوزهتبدلشوند.

یکی از حوزه هایی که چشم امید اقتصاد دیجیتال به آن است، استارت آپ های 
حوزه فناوری اطالعات هســتند کــه البته از زمــان راه اندازی تا رســیدن به 
مرحله ی ســوددهی راه زیادی پیش رو دارند و حتی بعضی از این شرکت های 
نوپا در ابتدای مسیر شکســت می خورند، اما برخی دیگر می توانند تا مرحله ی 
 سودهای چند میلیاردی هم برسند که حتی نمونه ی آن در کشور ما هم وجود

 دارد.

استارت آپ  یا شرکت  نوپا، کســب  و کاری است که به 
تازگی و در نتیجه کارآفرینی ایجاد شده ، رشد سریعی 
دارد و برای تولید راه حلی نوآورانه و دوام پذیر برای حل 
یک نیاز در بازار شکل گرفته  است. استارت آپ ها معموالً 
مبتنی بر ایده هایی ریسک پذیر هستند و اگرچه می توانند 
در هر حوزه ای ایجاد شــوند، اغلب به شرکت هایی گفته 
می شود که رشد سریعی دارند و در زمینه فناوری فعالیت 

می کنند.
در این باره محمدجواد آذری جهرمــی - وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات- اخیرا با بیــان اینکه راه نجات اقتصاد 
کشور توجه به تحول دیجیتال است، گفته است: تحریم ها 
با وجود مشــکالتی که ایجاد می کنند، فرصت بی نظیری 
ایجاد کــرده که با اســتفاده از این فرصت بایــد به ارتقای 
بیشــتر حوزه کســب وکارهای نو بپردازیم. وضعیت حال 
حاضر کشــور مدیران و دســتگاه ها را مجبــور به حرکت 
در مســیر تحول دیجیتــال می کنــد و کســانی که فهم 
 موقعیت شناسی و اقتصادی دارند در چنین شرایطی امیدوار 

هستند.
وی با بیان اینکه نظام بهره وری در تمام عرصه ها دچار مشــکل اســت، افزود: 
بزرگترین امید در استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا مبتنی بر خالقیت وجود 
دارد که نظام آن ها بر ارتقای بهره وری اســتوار اســت. تحول دیجیتال باید به 
ارتقای بهره وری در حوزه های کشاورزی، ســالمت، انرژی، آب و برق و بسیاری 
زیرساخت های دیگر، کمک کند. در این حوزه موانع گذشته پیش روی استارت آپ 
برداشته شده و گامی به جلو رفته ایم و مقاومت هایی که در گذشته وجود داشت تا 

حد بسیاری از بین رفته و فرهنگ پذیرش استارت آپ ها ایجاد شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، تامین مالی اســتارت آپ ها و کسب وکارهای 
نوپا را وظیفه صندوق های خطرپذیر عنوان کرد و افزود: اما در بسیاری از مناطق 

دورافتاده و شهرستان های کشور خیلی از جوانان خالق نیاز به منابع مالی اندکی 
دارند که به دلیل عدم حضور صندوق های خطرپذیر و ســرمایه گذاران، وزارت 
ارتباطات تامین مالی آن ها را برعهده می گیرد ولی با حضور این صندوق ها در این 

مناطق ادامه مسیر به آن ها سپرده می شود.

تامینمالیدرکشورماگراناست
در این راستا، ابوالحسن فیروزآبادی -رئیس مرکز ملی فضای مجازی- گفت: ما 
تصدی گری دولتی در استارت آپ ها نداریم. درحقیقت نقش دولت ها تسهیل گری 
اســت و کمک کردن به ایجاد نهادهای کمک کننده مانند سرمایه  گذاری های 
خطرپذیر و تسهیالت بانکی و تامین بازار مناسب برای استارت آپ هاست که تالش 

می کند این کار را انجام دهد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به مشکل سرمایه گذاری و تامین مالی در 
استارت آپ ها بیان کرد: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، مشکل تامین مالی 
است که در کشور ما بسیار گران است. این باعث می شود استارت آپ ها ملزم شوند 

از خودشان خالقیت زیادی نشان دهند.
همچنین رسول سراییان - رئیس سازمان فناوری اطالعات - با ارائه توضیحاتی 
درباره طرح نوآفرین گفت: کسب وکارهای نوپا چند مساله دارند. جلسات متعددی 
با این کسب وکارهای گذاشتیم، مسائل مشکالت و چالش هایشان را بررسی کردیم 
که چند محور اساسی داشت. مســاله تامین اجتماعی، مالیات، ثبت شرکت ها، 
انحالل، ایجاد هویت. همه اینها را تجمیع کردیم و مطالعات بین المللی هم انجام 
دادیم، اینکه سایر کشورهای دنیا درباره این مسائل چه کار کردند. نماد تمام اینها 

طرح نوآفرین شد که آن را به هیات وزیران بردیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه تصویب طرح  نوآفرین گامی 
در زمینه کمک به استارت آپ هاست، افزود: وزیر ارتباطات به طور مستمر دنبال 
این جریان است و جلسات متعددی هم با دولت برگزار می شود. البته نمی توان 
زمانی برای تصویب آن تعیین کرد اما امیدواریــم ظرف یک ماه آینده به نتیجه 

برسد.

ایسنا
گـــزارش

تامینمالیاستارتآپهاوتسهیلقوانینکمکبهاستارتآپهایحوزهفناوری

حمایتاز
استارتآپهایفعالدر
فناوریهایبرترضروری

است

  رییــس پــارک علــم و فناوری 
شــیخ بهایــی اصفهــان گفت: 
اســتارت آپ های داخلــی توان 
زیادی در برخــی از فناوری های 
برتر )های تــک( مانند طراحی، 
ساخت و تولید قطعات و ماشین 
آالت و مواد نو )برای پوشش دهی( 
دارند که حمایــت از آنها ضروری 

است.
حمایت از استارت آپ های فعال 
در فناوری های برتر ضروری است

حمیــد مهــدوی افــزود: اگــر 
استارت آپ هایی در این زمینه ها 
فعال شــوند و حمایت های الزم 
از آنها صورت گیــرد، می توانند 
پاسخگوی نیاز داخل و جایگزین 

نمونه های خارجی باشند.
 وی با بیان این که استارت آپ ها 
یا شــرکت های نوپا برای شکل 
گیری ســریع بــه بنــگاه های 
اقتصادی نیاز دارند، اظهارداشت: 
زیرســاخت های مورد نیاز برای 
ایــن کار در پــارک هــای علم و 
فناوری کشــور فراهم است و به 
 آنها برای رفع نیازها، برطرف کردن

 آسیب ها و مشکالتشان و رسیدن 
به محصوالت، کمک می کنند.

 مهــدوی بــا اشــاره بــه اینکه
 استارت آپ ها نقش موثری در رشد 
اقتصادی دارند، خاطرنشان کرد: 
بمنظور توانمندسازی و استفاده 
از ظرفیــت های این شــرکت ها 
در کوتاه ترین زمــان ممکن باید 
اکوسیستم ) زیست بوم( اقتصادی 
کشور شرایط الزم برای فعالیت آنها 

را داشته باشد.
رییــس پــارک علم و فنــاوری 
 شیخ بهایی اصفهان، تاکید کرد: 
پارک هــای علــم و فنــاوری و 
اســتارت آپ ها می توانند اثراث 
تحریم را تا حــدی خنثی کنند 
که الزمه آن فراهم شــدن زمینه 
مناسب برای فعالیتشان بویژه در 
بخش تســهیل قوانین و مقررات 
و تثبیت نــرخ ارز برای آنها جهت 

واردات مواد اولیه است.
مهدوی یکی از مشکالت موجود 
در کشور برای اســتارت آپ ها را 
نوسانات اقتصادی ذکر و تصریح 
کرد: برخی نابســامانی ها باعث 
می شود که شــرکت های نوپا در 
انجام تعهدات خود دچار مشکل 
شوند زیرا تعیین قیمت تمام شده 
محصوالت و خدمات، دشوار می 

شود.
وی ادامه داد: بــرای این کار الزم 
است که به شــرکت های دانش 
بنیان و اســتارت آپ ها بها داده و 
قوانین موجود، ســاده تر و دقیق 
تر اجرا شــود و مدیریت درستی 

داشته باشیم.
اســتارت آپ )Startup( بــه 
معنای کسب و کار جدیدی است 
که حــول محور فناوری شــکل 
 گرفته است و ظرفیت رشد باالیی 

دارد.
در سال های گذشته، بستر مناسبی 
برای رشد این شــرکت های نوپا 
در کشور فراهم و نهادهای متولی 
از جمله معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و پارک های علم 

و فناوری از آنها حمایت می کنند.
استان اصفهان دارای یک شهرک 
علمی و تحقیقاتــی، 2 پارک علم 
و فناوری، بیش از 10 مرکز رشد 
فناوری و بیش از 500 شــرکت 

دانش بنیان است.

ایرنا
گــزارش
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چه متقاضــی ترفیع 
باشــید و چه بخواهید 
با ارزشــمندتر کردن 
خودتــان، از اخــراج 
کنیــد،  جلوگیــری 
افزایش بازدهی راهی 

برای موفقیت است.
می خواهید خودتــان را به یک عضو 
بسیار پربازده در گروه تبدیل کنید؟ 
در ادامه چند روش برای کمک به شما 

آورده شده است:

1-حواستانبهزمانباشد
در صورتی که مافوق تان باالی سر شما 
نایستد و بر صفحه کامپیوترتان نظارت 
نکند، احتماالً عوامل کمی می توانند 
از سرزدن شــما به صفحه فیس بوک 
یا نگاه کردن بــه عکس های حیوانات 
بامزه جلوگیــری کنند. یک قدم مهم 
بــرای افزایش بازدهــی، یافتن راهی 
برای افزایش مسئولیت پذیری نسبت 
به زمان است. اســتفاده از یک زمان 
 Nutcache یا Toggl سنج مانند
 می تواند زمانی که وقــف یک پروژه 
می کنید را نشان دهد و شما را تشویق 
کند بر تکمیل وظایف تــان متمرکز 
شوید. وقتی بدانید زمان تان در حال 
 گذر است، گشــتن در اینســتاگرام 

سخت تر می شود.

2-حالت»مزاحمنشوید«را
فعالکنید

تقریباً تمامی گوشــی های هوشمند 
این ویژگی را دارند و در حالی که برای 

داشــتن خوابی راحت طراحی شده 
اند، در روزهــای کاری نیز می توانند 
بسیار کارآمد باشند. هر زمان که نیاز 
به تمرکز داشــتید، حالــت »مزاحم 
 )Do Not Disturb( »نشــوید
را فعال کنید. بــا این کار به طور قابل 
توجهی عوامل حواس پرتی را محدود 

خواهید ساخت.

3-بهخودتاناستراحتدهید
درحالی که نمی خواهید زمان تان با 
حواس پرتی های مکرر از دست برود، 
داشتن اســتراحت های برنامه ریزی 
شده در میان انجام کاری یکنواخت، 
به سرحال نگاه داشــتن شما کمک 
خواهد کــرد. از روش هایــی مانند 
 Pomodoro( تکنیک پومودورو
Technique( که تقسیم کارهای 
سنگین به چند قسمت سبک و قابل 
مدیریت را پیشنهاد می کند، استفاده 
و در روز کمی فراغت برای خود ایجاد 

کنید.

4-بهجلساتبیاهمیت»نه«
بگویید

 Elon( طبق گفتــه ایالن ماســک
Musk(، »برگزاری جلســات بیش 
از حد، آفت شرکت های بزرگ است 
و تقریباً با گذشــت زمــان نیز بدتر 
می شــود«. اگر در مقــام مدیریت 
نباشــید، احتماالً کنترل زیادی نیز 
روی جلســات ندارید، اما تا آنجا که 
می توانیــد از رفتن به جلســاتی که 
پیشــاپیش صورت جلسه مشخص و 
نتیجه مطلوب ندارند اجتناب کنید. 
حتماً از زمانی که حاصل می شــود 

شگفت زده خواهید شد.

5-بگذاریددیگرانکمکتان
کنند

وقتی مــی خواهید بســیار پربازده 
باشید، برداشتن قدم بزرگ می تواند 
وسوسه کننده باشد، اما کار زیاد راهی 
سریع به سمت فرسودگی است. اگر 
بگذارید گروه تان آنطور که باید، عمل 
کنند و تمامی اعضا مشارکت داشته 

باشند، کارآمدتر خواهید بود.

 ،)Daniel Wesley( دنیل وسلی
مدیر ســایت Quote.com می 
گوید، »من یــاد گرفتــه ام به جای 
صرف انرژی و توجه مداوم به جزییات 
کوچک، به اعضای گروهــم اعتماد 
کنم. با این کار در زمان بسیار صرفه 
جویی می شود. حواس پرتی کمتر و 
تمرکز و فرصت یادگیری بیشتر برای 

گروه، همگی به معنای موفقیت بیشتر 
هستند.«

6-رویضروریاتتمرکزکنید
گاهی مواقع خوِد کار می تواند عامل 
حواس پرتی باشد. با ساخت فهرستی 
روزانه از مهمتریــن کارهایی که باید 
انجام دهید، از تمرکزتان بر روی آنها 

مطمئن شوید. هنگامی که مهمترین 
وظیفه تان را انجام دادید، می توانید 
با خیال راحــت به کارهــای بعدی 

بپردازید.

7-ازمیزتاندورشوید
خالی کــردن فضای کار همیشــگی 
می تواند تفاوت بسیاری ایجاد کند؛ 
حال چه به معنای دورکاری باشد که 
باعث افزایش بازدهی می شود و چه 
به معنای ایستادن و قدم زدن. انجام 
این کار هنگامی کــه حس می کنید 
پیشــرفتی ندارید، می تواند شما را 

در چارچوب ذهنی بهتری قرار دهد.

8-تحمیلخــوشبینیبرای
جلوگیریازآشفتگی

احتماالً این گفته را شــنیده اید که 
»وانمود کنید موفق هستید تا موفق 
شوید«؛ در واقع ممکن است حقایقی 
علمی پشــت این جمله کلیشــه ای 

باشند.
نشــان دادن خوش بینی نســبت به 
بار کاری تان، حتی اگر واقعاً اینگونه 

احساس نکنید، می تواند سطح اعتماد 
به نفس تان را افزایش دهد و تکمیل 

وظایف را آسان تر سازد.

9-اززمانهــایحیاتیبهره
ببرید

 Dona دکتــر دونــا متیــوز )
Matthews(، روانشــناس رشد، 
طبق مشاهداتش می گوید، »هنگامی 
که بهترین زمان خود را صرف کار های 
پرزحمت می کنید، بازدهی تان بیشتر 
می شــود«. برای انجام کار بیشتر در 
همان میزان زمان، به گونه ای برنامه 
ریزی کنید که سخت ترین کار را در 
پربازده ترین ساعات روز انجام دهید.

بازدهی به معنای بهینه ســازی هر 
دقیقه از روز برای جمع شدن حواس 
و پیشبرد آرام فهرســت کارهاست. 
با اینکــه ممکن اســت شــغل تان 
هرازچندگاهی کالفه کننده باشــد، 
به کارگیــری یک یا دو مــورد از این 
ترفندها می تواند اثر گســترده ای بر 
کیفیت و ســودمندی کارتان داشته 

باشد.

گاهیمواقعخوِدکار
میتواندعاملحواس
پرتیباشد.باساخت
فهرستیروزانهاز

مهمترینکارهاییکه
بایدانجامدهید،از

تمرکزتانبررویآنها
مطمئنشوید.

عملکردکارکنانیکیازنگرانیهایروبهافزایشصاحبان
کسبوکاراست.بسیاریازآناناقداماتیدرجهتراضیو
پربازدهنگاهداشتنکارکنانشانانجاممیدهند.شرکتیدر
نیوزیلند،بهنامPerpetualGuardian،اخیراًروزهایکاریرا
از5روز،به4روزدرهفتهتغییردادهودریافتهاستاعضای
گروهشضمنانجامهمانمیزانکار،استرسکمتریمتحمل

میشوند.
متأســفانهاینرویکردتبدیلبهیکروندمتداولنشد،به
اینمعناکهبســیاریازکارکنانبایدخودشانبهمسئله

رضایتمندی،مشارکتوبازدهیبپردازند.

entrepreneur:منبع
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
اگردرمقاممدیریتنباشید،
احتماالًکنترلزیادینیزروی
جلساتندارید،اماتاآنجاکه
میتوانیدازرفتنبهجلساتی
کهپیشاپیشصورتجلسه
مشخصونتیجهمطلوب

ندارنداجتنابکنید.

9 راه برای افزایش بازدهی که از شما یک هم گروهی عالی می سازد؛   

تعامل رابیاموزید
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