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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 1000 تومان

در خطبه های پیش از نماز جمعه روز قدس اصفهان مطرح شد؛

دشمن ظالم باش و از مظلوم دفاع کن

بسیار سفر باید ... 
اما گران است!

با  پایــان ماه  مبــارک رمضان 
 و امتحانــات دانــش آمــوزان ، 
مسافرت های تابستانی در حال 
آغاز شــدن اســت . اما امسال 
نوع مســافرت ها تغییر چشــم 
گیری خواهد داشت. با افزایش 
قیمت بلیــط هواپیمــا، قطار و 
حتی اتوبوس تعــدادی از مردم 
سفرهای خود را کنسل کرده و 
دیگر با چنین قیمت هایی توان 
سفر کردن را در خود نمی بینند. 
اما تعدادی از مردم هم وســیله 
نقلیه شــخصی خود را به عنوان 
وسیله ســفر انتخاب کرده اند.  
آمارها نشــان می دهد به طور 
چشمگیری امسال مسافرت  با 
خودروی شخصی افزایش یافته 
است. فشار های روز مره زندگی و 
مالی میطلبد افراد هر از چندگاهی 
برای دوری از تراکم فشار کاری و 
اقتصادی به سفر بروند. مخصوصا 
افرادی که درگیری های ذهنی 
بیشتری دارند اما متاسفانه دقیقا 
آن بخشــی از جامعه که درگیر 
فشار بیشــتری از نظر فضاهای 
فعالیت  و کار هســتند،  به دلیل 

برخورداری از ...

اصفهان بهترین عملکرد استانی 
را در کارگروه رفع موانع تولید 

داشت

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: بر اســاس جدیدترین گزارش کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها، اصفهان 
بهترین عملکرد و بیشترین امتیاز در کشور را به 

خود اختصاص داد.
تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در 
اســتان ها یکی از برنامه های اقتصادی دولت 
یازدهم برای خارج کردن واحدهای تولیدی از 
رکود و حل مسائل و مشــکالت آنها در بخش 

های مختلف است.
اســرافیل احمدیه افزود: بر اساس جدیدترین 
گزارش وزارت صنعــت، معدن و تجارت درباره 
عملکرد و میزان اثربخشــی کارگروه تسهیل و 

رفع موانع تولید استان ها در...

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

    یکی از مهمترین دستاوردهای انقالب روز قدس است و ملت شریف اصفهان هر ساله با حضور در این میدان بزرگ به ندای امام و رهبری لبیک گفته اند.
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بازار طال و سکه 98/3/9 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,533,0004,493,000قدیم

سکه طرح 
4,624,0004,618,000جدید

2,628,0002,598,000نیم سکه

1,699,0001,698,000ربع سکه

1,0190001,009000سکه گرمی

یک مثقال 
1,816,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18419,300417,900 عیار

یک گرم طالی 
19442,480439,535 عیار

یک گرم طالی 
24559,000557,200 عیار

همه چیز درباره استارت آپ های حوزه صنایع دستی
صنایع  دستی از یک  سو بر اقتصاد کشــور تاثیرگذار است و می  تواند موجب 

رشد صادرات غیرنفتی کشور شود و زمینه اشتغال را فراهم کند و از 
سوی دیگر بستری است برای معرفی فرهنگ و هنر ایران در داخل 

و خارج کشور.
دهم ژوئن برابر با بیستم خرداد به عنوان روز جهانی صنایع دستی 
نامگذاری شده است. بهمن نامور مطلق، معاون سابق صنایع دستی 
و هنرهای سنتی، سال گذشته به مناسبت چنین روزی گفته بود: 

»جایگاه حقیقی صنایع دستی ایران در سطح بین المللی 
بسیار بیش از وضعیت امروزی آن است. ...

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  6256 
 مورخ  98/3/7      

ف
شماره مناقصهعنوان پروژهردی

مدت 
قرارداد 

)ماه(

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

) ریال(

مبلغ برآورد اولیه به 
ریال )بر اساس فهرست 

بها سال 98(

نوبت 
مناقصه

1
تخریب و بازسازی مدرسه خشتی گلی حلبیان 

)جایگزین( ناحیه 4
دوم26/364/027/797 1/318/500/000 8 2098004038000101

دوم16/930/514/856 847/000/000 4 2098004038000114اجرای مقاوم سازی مدرسه دیانی ناحیه 24
دوم14/367/145/261 718/500/000 6 2098004038000104تکمیل مدرسه حقی خوانسار3
دوم27/474/772/174 1/374/000/000 6 2098004038000107اجرای مقاوم سازی دبیرستان نظام جدید مبارکه4
دوم14/689/202/743 734/500/000 6 2098004038000108تخریب و بازسازی مدرسه طالخونچه مبارکه5

6
تکمیل مدرسه فرزانگان بیده پادنا )سالن ورزشی( 

سمیرم
دوم9/840/140/293 492/500/000 6 2098004038000103

دوم6/047/573/075 302/500/000 2 2098004038000100تکمیل سالن چند منظوره نجمه سمیرم7
دوم19/241/442/380 962/500/000 6 2098004038000105تکمیل مدرسه مشارکتی داوری دولت آباد برخوار8
سوم21/611/704/019 1/081/000/000 6 2098004038000109تکمیل مدرسه بنیاد برکت بزمه فریدونشهر9
سوم12/294/076/663 615/000/000 4 2098004038000110تکمیل مدرسه بنیاد برکت هرند جلگه10
سوم11/089/596/556 554/500/000 6 2098004038000106تکمیل تخریب و بازسازی هنرستان دیزیچه مبارکه11
سوم14/992/519/281 750/000/000 4 2098004038000098تکمیل مدرسه بنیاد برکت فریدونشهر12
سوم6/423/950/854 321/500/000 4 2098004038000112تکمیل مدرسه بنیاد برکت آغچه بوئین و میاندشت 13
سوم17/299/897/502 865/000/000 4 2098004038000097تکمیل مدرسه بنیاد برکت سیبک فریدونشهر14
دوم10/910/712/449 546/000/000 6 2098004038000102تکمیل کتابخانه عمومی نائین15
سوم13/069/041/440 653/500/000 6 2098004038000113تکمیل مدرسه بنیاد برکت شهرک بهار ناحیه 166
سوم18/253/003/478 913/000/000 6 2098004038000099تکمیل مدرسه بنیاد برکت فارفان بن رود17
سوم20980040380001116431/000/0008/618/792/259تکمیل مدرسه حاج فرهاد ارزانی شاهین شهر18

1-  دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 98/3/9   لغایت مورخ  98/3/12  

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  98/3/27
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز  سه شنبه  مورخ  98/3/28 در محل سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاماً بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع )شماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از 

بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22( می باشد.
4- نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان 

اصفهان     )تلفن تماس: 32222889(
5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه:             الف( سپرده )واریز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملی(        ب( 

ضمانتنامه معتبر بانکی
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتيwww.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابل رویت مي باشد و کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابي آنان تکمیل شده باشد. 

رس استان اصفهان اداره كل نوسازي مدا

شناسه: 485263
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 بسیار سفر باید ... 
اما گران است!

ادامه از صفحه یک:
...  توان پایین تر مالی و اقتصادی، از 
سفر )که به آن ُمحق ترند( محروم 

هستند.
افزایش قیمت بلیط هواپیما و قطار 
شاید در ابتدا منجر به افزایش درامد 
شرکت هایی که عمدتا دولتی و یا 
وابسته هستند بشود ولی در عمل 
این کاهش میزان ســفر است که 
مشخص می کند این افزایش قیمت 
چه میزان درآمدهای گردشگری 
در کشــور را کاهش داده اســت. 
در ابتدای امر گفته شــد که سفر 
برای ســاختن روحیه افراد امری 
اجتناب ناپذیرر اســت اما باید به 
آن اضافه کرد ، صنعت گردشگری 
نه تنها منافعی برای اشــخاص به 
همراه دارد، بلکه به عنوان یکی از 
مهم تریــن و اثرگذارترین صنایع 
موجــود، اثــرات مشــخصی بر 
اقتصــاد محلی جوامع نیــز دارد. 
گردشــگری  موجب می شود که 
ثروت از ُطــرق مختلف به اقتصاد 
جوامــع تزریق شــود. بزرگترین 
 منفعت این صنعت در آن است که 
فرصت های شــغلی بسیاری را به 
وجود می آورد. بسیاری از مشاغلی 
که در این صنعت به وجود می آید  
شامل کســب و کارهای کوچک 
مقیاس اســت. و هر در آمدی  که  
وارد این صنعت می شود، مستقیما 
در اختیار صاحبان کســب و کار 
و کارکنان آن ها قــرار می گیرد و 
مستقیما صرف هزینه های بومی 

و محلی می گردد.
صنعــت گردشــگری در ایــران 
 می تواند بــه یکــی از مهم ترین 
درآمــد هــای کشــور تبدیــل 
شــود اما این مهم زمانــی ایجاد 
مــی شــد کــه گردشــگران در 
قبــال هزینــه ای کــه پرداخت 
مــی کننــد خدمــات درخوری 
 هم دریافــت کنند. نــه اینکه با 
قیمت های باال بلیط هواپیما تهیه 
کنند و بعد با کــم ترین خدمات 
هوایی رو به رو شــوند و غذایی در 
هواپیما برایشــان سرو شود که در 
اتوبوس های دهــه 60 هم با این 
میزان کیفیت پایین سرو نمی شد  
و وقتی درخواست آب نوشییدنی 
می کنند مهماندار بــا یک لیوان 
یکبار مصرف نصف نیمــه بعد از 
یک ربع از زمان درخواســت آب را 
می آورد . یا اینکه در هواپیما کنار 
دستشویی هم چند صندلی اضافه 
کرده اند تا درآمد بیشتری کسب 
کنند. صاحب نظــران اقتصادی بر 
اهمیت توسعه بخش گردشگری به 
عنوان یکی از مهمترین حوزه های 
اقتصاد ایران که می تواند در آینده 
به عنوان پیشران رشد مطرح شود، 
تاکید می ورزند و بر این باورند که با 
سرمایه گذاری ویژه در این بخش 
می توان بســتر الزم بــرای ایجاد 
اشتغال پایدار، افزایش درآمد ارزی 

و ... را فراهم ساخت. 
آمار نشان می دهد ایرانیان در نوروز 
امسال نسبت به سال گذشته 10 
درصد ســفر کمتری داشته اند و 
مســلما با ادامه روند گرانی ها این 
میزان از ســفرها کاهش بیشتری 
خواهد داشت تا جایی که بسیاری از 
مشاغل وابسته مجبور به ترک شغل 

خود خواهند شد .
به نظر می رسد برای سامان دهی 
وضعیت موجود بهتر است سفرها 
کالس بندی شــود تا تمام اقشار 
جامعه بتوانند از ســفری مطلوب 
اســتفاده کنند و هــر کس قصد 
سفر را داشته باشدد مجبور نباشد 
هزینه یک سفر لوکس را بدهد و در 
آخر خدمات یک سفر معمولی را 

دریافت کند.

اقتصاد استان
02

شنبه 11 خرداد 1398  | شمـاره 239

ISFAHAN
N E W S

از خط قرمز پروانه ساخت عبور نکنید!
مدیر کمیسون ماده صد شهرداری اصفهان گفت: شهروندان قبل از ساخت و ساز نسبت به اصالح و تغییر 

پروانه ساخت خود اقدام کنند.
غالمعلی فیض اللهی اظهار کرد: وظیفه کمیسون ماده 100 رسیدگی به تخلفات ساختمانی بدون پروانه یا 
مخالف پروانه ساخت است و چنانچه ساخت و سازهای شهری مخالف مفاد پروانه ساخت باشد پس از طرح 

در کمیسیون ماده 100 دستور تخریب صادر می شود.
وی افزود: سال ۵6 تبصره دو تا 11 کمیسیون ماده 100 تصویب شد که بر مبنای آن، چنانچه ساختمانی برخالف 

ضوابط شهرسازی، معماری و ایمنی ساخته شود در صورت رد نکردن خطوط قرمز جریمه می شود.
مدیر کمیسون ماده 100 شهرداری اصفهان با اشاره به خطوط قرمر در ساخت و سازهای شهری، خاطرنشان کرد: چنانچه 

ارتفاع بالکن کمتر از چهار متر و از طبقه دوم به پایین باشد یا در گذرهای زیر 10 متر ایجاد شود، کمسیون ماده 100 دستور تخریب می دهد.
فیض اللهی ادامه داد: ساخت طبقه اضافی برخالف پروانه ساخت کد یا قوانین و مقررات، رعایت نکردن میزان مجاز مشرفیت بر ساختمان های 
دیگر، کسر پارکینگ و تبدیل آن به فضای مسکونی، تبدیل پارکینگ  به فضای تجاری و کسب و کار و بالکن سرتاسری از جمله خطوط قرمز 

کمیسیون ماده 100 است و در این شرایط رای تخریب صادر می شود.

نمایشگاه بزرگ سوغات و هدایا در میدان امام علی )ع(
مدیر پروژه میدان امام علی)ع( گفت: برندسازی و دخیل کردن شهروندان به خصوص ساکنان این منطقه 

در روند اجرایی پروژه های میدان امام علی)ع( دو هدف مهم برای پیشبرد طرح این میدان تاریخی است.
مهدی رضایی اظهار کرد: بیشتر برنامه های پروژه میدان امام علی)ع( بر روی بررسی آسیب هایی متمرکز 

شده که مردم را نسبت به این طرح و فضای میدان بدبین کرده است.
وی افزود: طرح های توسعه تاسیسات زیربنایی شامل آب، فاضالب، گاز، برق و مسائل مربوط به حوزه تامین 

نیروی انسانی، همچنین در نظر داشتن فضایی بزرگ و چند منظوره با کاربری های مختلف در زیر میدان امام 
علی از جمله طرح های در نظر گرفته شده برای این میدان در سال جاری است.

مدیر پروژه میدان امام علی)ع( ادامه داد: نوع کاربری های در نظر گرفته شده برای این فضای شهری طی چندین مرحله 
بررسی و تعیین شده است، در این راستا برنامه هایی مثل جشنواره نشاط اجتماعی و مشاغل خانگی موجب ایجاد شور و نشاط اجتماعی 

در بین شهروندان و توسعه گردشگری می شود. رضایی با اشاره به لزوم برندسازی میدان، خاطرنشان کرد: تعامالتی نیز با چندین شرکت  بزرگ 
انجام و پیشرفت خوبی در این زمینه حاصل شده است، در نظر داشتن برنامه ها و طرح هایی به منظور برندسازی موجب توسعه و رونق میدان 

امام علی )ع( می شود.

کوثر بابایی
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

 آن ها می خواهند در 
تیر ماه اجالسی با سران 

کشورهای اروپایی 
تشکیل بدهند تا 

فلسطین را به اسرائیل 
بفروشند و سخنی از 

قدس شریف نباشد. اما 
معامله غرب محتوای 

دروغین دارد و آن ایجاد 
امنیت برای اسرائیل 

است.

در خطبه های پیش از نماز جمعه روز قدس اصفهان مطرح شد؛

دشمن ظالم باش و از مظلوم دفاع کن

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: یکی 
از مهمترین دســتاوردهای انقالب روز قدس است و ملت 
شریف اصفهان هر ساله با حضور در این میدان بزرگ به ندای 
امام و رهبری لبیک گفته اند. به استناد خبر منتشره ایسنا 
احمد سالک نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
مراسم روز قدس و پیش از خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: 
شما مردم ایران در طی این 40 سال در گرما و سرما پای کار 
انقالب و آرمان هایش بودید، امام علی )ع( گالیه می کند از 
مردمش که در تابستان بهانه گرما و در زمستان بهانه سرما 

می آورند.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    یکی از مهمترین دستاوردهای انقالب روز قدس است و ملت شریف اصفهان هر ساله با حضور در این میدان بزرگ به ندای امام و رهبری لبیک گفته اند.

اصفهان بهترین عملکرد استانی را در 
کارگروه رفع موانع تولید داشت

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان گفت: بر اساس جدیدترین گزارش 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها، اصفهان بهترین 

عملکرد و بیشترین امتیاز در کشور را به خود اختصاص داد.

تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها یکی از برنامه های 
اقتصادی دولت یازدهم برای خارج کردن واحدهای تولیدی از رکود و حل 

مسائل و مشکالت آنها در بخش های مختلف است.
اسرافیل احمدیه افزود: بر اساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درباره عملکرد و میزان اثربخشی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
استان ها در سال ۹۷، اســتان اصفهان طبق شاخص های انتخابی امتیاز 

60۴۸ را کسب کرد و در رتبه نخست کشوری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در این عملکرد شــاخص هایی مانند جلسه های برگزار 
شده، حضور استاندار در جلسه ها و تعداد مصوبه های اجرا شده و در دست 
اقدام در نظر گرفته شد، اظهار داشت: پس از اصفهان، استان های تهران )با 
۵۹۴0 امتیاز(، البرز )۴۹۸۹ امتیاز( و فارس )۴۷۹۵ امتیاز( در رتبه های 

بعدی قرار گرفتند.
احمدیه خاطرنشــان کرد: بررسی عملکرد کارگروه تســهیل با توجه به 
ضرورت اثربخشی اقدام های استان ها در جهت رفع مشکالت واحدهای 
تولیدی و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه طرح های سرمایه گذاری که 
نقش موثری در ایجاد فرصت های شغلی و تثبیت اشتغال دارد، همواره جزو 

اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، گفت: این استان بهترین 
عملکرد را در احیای واحدهای تولیدی غیر فعال در سال گذشته داشت 
بطوریکه 1۹۵ واحد تولیدی غیر فعال را با حمایت کارگروه تسهیل و رفع 

موانع تولید، احیا کرد.
وی با بیان اینکه استان های کرمان با 1۵۵ واحد و گیالن با 1۳۷ واحد در 
رتبه های بعدی قرار گرفتند، اضافه کرد: در مجموع، پارسال یکهزار و ۲۹۷ 
واحد تولیدی غیر فعال با حمایت کارگروه تسهیل در کشور احیا شدند که 

منجر به اشتغال 1۲ هزار و 6۷۷ نفر شد.
احمدیه با اشــاره به اینکه اصفهان در ارتقای ظرفیت واحدهای تولیدی 
نیز بهترین عملکرد را در کشور داشــت، ادامه داد: پارسال ۴۹۷ واحد با 
 مصوبه های کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید، در این اســتان ارتقای 
ظرفیت یافتند و استان های سمنان با ۴0۴ و قم با ۳6۴ واحد در رتبه های 

دوم و سوم قرار گرفتند.
وی، رتبه اصفهان از نظر ایجاد فرصت های شغلی از محل افزایش ظرفیت 
واحدهای تولیدی را پس از تهران، دوم اعالم کرد و اظهار داشت: در تهران 
 ســه هزار و در اصفهان ۲ هزار و ۹۳ فرصت شــغلی از ایــن محل در این

 استان ها ایجاد شد. به گفته وی، در مجموع سال گذشته سه هزار و ۸0۲ 
واحد تولیدی با کمترین ظرفیت اســمی خود فعال بودند که با حمایت 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ارتقای ظرفیت یافتند و منجر به اشتغال 

۲۴ هزار و ۲۴۵ نفر در کشور شد.
احمدیه با اشاره به اینکه اصفهان در اجرایی شدن تصمیم های متخذه در 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، رتبه دوم کشور را با اجرایی شدن ۷6 
درصد از تصمیم ها، دارد، اظهار داشت: هرمزگان با ۷۷ درصد و خراسان 

جنوبی با ۷۴.6 درصد در رتبه های اول و سوم این شاخص قرار گرفتند.
وی تعداد تصمیم های اجرایی شــده در اصفهان را یکهزار و 1۸6 مورد از 
یکهزار و ۵60 مصوبه عنوان و اضافه کرد: اصفهان با 1۷۴ جلسه برگزار شده، 

رتبه سوم کشوری را پس از فارس و تهران دارد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال گذشته یکهزار 
و ۸۹۷ واحد تولیدی در کشــور با حمایت کارگروه تسهیل، بهره برداری 
و منجر به اشتغال 16 هزار و ۹۴۸ نفر شــد، تصریح کرد: اصفهان در این 
شاخص رتبه ســوم کشــوری را با 11۷ واحد پس از خراسان جنوبی و 

آذربایجان شرقی داشت.
وی به آمار طرح های سرمایه گذاری نیز اشاره و اضافه کرد: سال گذشته 
۲۲ هزار و ۲۷6 طرح ســرمایه گذاری در کشور با اشتغال ۸۸ هزار و ۷۷۳ 
نفر بهره برداری شد که اصفهان با ۹ هار و ۷06 طرح )۴۴ درصد( بیشترین 

طرح های سرمایه گذاری تکمیل شده را به خود اختصاص داد.

گــزارش

داد:  ادامــه  وی 
امیرالمؤمنیــن )ع( در 
خطبه ۲۷ نهج البالغه 
می فرماینــد: »به من 
خبــر رســیده یکی از 
لشکریان شام خلخال از 
پای زن یهودی درآورده 
و اگر کســی از شــنیدن ایــن خبر 
بمیرد رواست، ۷1 ســال است رژیم 
صهیونیستی غده ای ســرطانی را در 
قبله اول مسلمانان ایجاد کرده است.«

وی افزود: نتیجه صهیونیســت جز 
خونریزی و جنایت و آوارگی و کشتار 
وسیع مردم فلســطین نبوده است. 
ملت شریف ایران در روز قدس که روز 
دفاع از اسالم و انسانیت است، با هم به 

میدان آمده اند.
نماینده اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی تصریح کرد: حضور شما مبین 
به کالم امام علی است که به فرزندانش 
گفت دشــمن ظالم باش و از مظلوم 

دفاع کن.
سالک خاطر نشان کرد: آمریکا جنایات 

سنگینی را مرتکب شــده است. در 
سال های گذشته اعالم کرده است که 
پایتخت اسرائیل باید به قدس شریف 
برود. آمریکا طرح آخر خود که معامله 

غرب را به کار برده است.
وی گفت: آن هــا می خواهند در تیر 
ماه اجالســی با ســران کشورهای 
اروپایی تشکیل بدهند تا فلسطین را 
به اسرائیل بفروشند و سخنی از قدس 
شریف نباشد. اما معامله غرب محتوای 
دروغین دارد و آن ایجاد امنیت برای 

اسرائیل است.
وی اظهار کرد: معامله غرب سرپوش 
گذاشتن شکست های متعدد آمریکا و 
اسرائیل است. معامله غرب به معنای 
تثبیت ۷1 سال جنایت است و مرگ 

بر کسانی که در این اجالس شرکت 
کنند.

نماینــده مردم اصفهــان در مجلس 
شــورای اســالمی افزود: امروز ملت 
ایران با حضور خود در ۹۵0 نقطه در 
داخل کشور و بیش از ۵0 کشور اعالم 
می کنند که معامله غرب شکســته 
خورده اســت و آرمان های فلسطین 

تثبیت شده است.
وی ادامه داد: شــاهد افول و سقوط 
صهیونیست در منطقه و رشد مقاومت 

در سرزمین های فلسطین هستیم.
وی تصریح کرد: افول اســرائیل را در 
کمتر از ۲۵ ســال می بینیم و شاهد 
فروپاشی اسرائیل خواهیم بود. امروز 
به نتانیاهو و ترامــپ اعالم می کنیم 

سرنوشت شما همچون صدام، قزافی 
و ... خواهید بود و منتظر مرگ کثیف 

خود باشید.
وی افزود: باید تالش کنیم تا وحدت 
جهان اســالم را پشت رهبری بیشتر 
کنیم. باید حمایــت از مردم مظلوم 
فلســطین را با کمک هــای مادی و 

معنوی تا پیروزی ادامه دهیم.
وی تاکید کرد: مقــام معظم رهبری 
فرمودند ۲۵ ســال دیگــر حرفی از 
اسرائیل نخواهد بود و امید بخدا زودتر 

از این زمان این امر محقق شود.
وی اظهار کرد: امروز اسرائیل در دست 
پرتوان نیروهای مقاومــت کم توان 
است. امروز بر روی مرزهای اسرائیل 

حضور داریم.

ایمنا
گــزارش

خـــبــــر

جایگاه داران سوخت در اصفهان خواهان رسیدگی به مطالبات خود هستند

رییس هیات مدیره انجمن صنفی جایگاه داران سوخت  
اصفهان گفت: فعاالن این صنف خواهان رســیدگی به 

مطالبات خود از جمله پرداخت تعدیل کارمزد سال 97 و اجرایی شدن 
قانون بودجه 98 هستند.

پیمان کامران افزود: شرکت پخش فراورده های نفتی کشور در چهار دهه گذشته 
همواره بر پایه نرخ تورم، مبلغی را به عنوان تعدیل کارمزد به جایگاه داران سوخت 
پرداخت می کرد و بر همین اساس، فعاالن این صنف از مهر سال گذشته خواهان 

پرداخت این مبلغ بودند.
وی با بیان اینکه فعاالن صنفی جایگاه داران سوخت کشور سال گذشته برای تحقق 
این خواسته خود جلسه هایی را با مسووالن شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار کردند، اظهار داشت: در این جلسه ها، توافق 
شد که ۲0 درصد اضافه هزینه نگهداری جایگاه ها در سال ۹۷ پرداخت شود ولی 

تاکنون این کار عملیاتی نشده است.
کامران با تاکید بر اینکه بدلیل افزایش نرخ ها در یک سال گذشته، هزینه نگهداری 
جایگاه های سوخت افزایش یافته است، تصریح کرد: تاکید جایگاه داران بر افزایش 
100 درصدی مبلغ تعدیل کارمزد بود اما بر سر ۲0 درصد آن توافق شد که هنوز این مبلغ 

نیز پرداخت نشده است.
وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران در سال های ۹6 تا ۹۷ نزدیک 1۷ درصد، هزینه های 
برق و گاز نزدیک 10 درصد و نگهداری جایگاه ها ۳00 درصد افزایش یافت، گفت: با توجه به 
این افزایش قیمت ها، جایگاه داران سوخت خواهان پرداخت تعدیل کارمزد سال ۹۷ بر پایه 

توافق های صورت گرفته هستند.
کامران مطالبه دوم فعاالن این صنف را اجرایی شدن قانون بودجه سال ۹۸ عنوان و اضافه کرد: 
پارسال نمایندگان مجلس با تصویب بندی از الیحه بودجه سال ۹۸ روش پرداخت کارمزد به 

جایگاه داران سوخت را تعیین کردند و ما خواهان اجرایی شدن آن هستیم.
نمایندگان مجلس اسفند پارسال در جز الحاقی ۲ تبصره 1۴ بخش درآمدی بودجه تصویب 
کردند: هزینه خدمات جایگاه های سوخت به روش حق العملی و درصدی از ارزش های ریالی 

فرآورده های دریافتی از مصرف کننده است.
رییس هیات مدیــره انجمن صنفی جایگاه داران ســوخت اصفهان توضیــح داد: یکی از 
اعتراض های جایگاه داران سوخت در سال های گذشته، نحوه اعطای یارانه به بنزین بود بطوری 
که اگر دولت بر روی این سوخت به مردم یارانه می دهد، خدمات جایگاه داران نباید با یارانه 

پرداخت شود و دلیلی وجود ندارد که زیان یارانه ها به جایگاه دار برسد. ایرنا
خـــبــــر

ی  خضری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ناوگان حمل مهــد
و نقل مســافر اســتان اصفهان، مجتمع های خدماتی-رفاهی، 
راهدارخانه ها، پلیس راه و سایر دســتگاه های امدادی با حداکثر 
ظرفیت خود به خدمت رسانی به مسافران و شرکت کنندگان در 
مراسم سی امین سالگرد ارتحال بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی 

ایران خواهند پرداخت.
مدیرکل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای اســتان اصفهان 
با بیــان اینکه تعطیــالت هفته آینده بــه نوعی بــا پایان فصل 
مدارس دانش آموزان و آغاز ســفرهای تابســتانی همزمان شده 
اســت، تصریح کرد: ســرجمع ترددهــای ورودی و خروجی به 
استان اصفهان در تابســتان سال گذشــته عدد ۲00 هزار تردد 
 بوده که به نســبت ســایر فصول دیگر 1۸ درصدی رشد را ثبت 

کرده است.

وی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که با افزایش تردد، احتمال 
تصادفات نیز افزایش می یابد، اضافه کرد: یکی از نگرانی های ما در 
این ایام حضور رانندگان ناآشنا به شــرایط رانندگی در جاده های 

برون شهری است.
خضری ادامه داد: همه باید بدانند که در زمان بروز تصادف سرعت 

خودرو به صورت آنی به صفر کاهش می یابد و در صورت عدم استفاده 
از کمربند، سرنشینان خودرو با همان سرعت اولیه به حرکت خود 
ادامه داده و به شــدت به سایر سرنشــینان و بدنه داخلی خودرو 

برخورد می کنند.
دبیر کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان اصفهان 
نبستن کمربند ایمنی در هنگام رانندگی را ضروری دانست و یادآور 
شد: اگر خودرو در تصادف واژگون شود، سرنشینان بدون کمربند 

ایمنی به بیرون پرتاب شده و با شدت بیشتری آسیب می بینند.
وی با بیان اینکه خواب آلودگی و عدم دید کافی ریسک رانندگی 
را باال می برد، خاطرنشان کرد: رانندگان در صورت احساس خواب 
آلودگی و عدم هوشیاری خودرو خود را در نزدیک ترین پارکینگ 
ایمن یا مجتمع های خدماتی رفاهی پارک کرده و پس از استراحت 

دوباره به مسیر ادامه دهند.

افزایش تردد محورهای مواصالتی اصفهان در تعطیالت عید فطر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به در پیش رو بودن مراسم سالگرد ارتحال بنیان گذار انقالب و 
تعطیالت عید فطر گفت: پیش بینی می شود تردد در روزهای چهاردهم تا هفدهم خرداد ماه در محورهای مواصالتی استان اصفهان 

افزایش یابد.
اخبار اصفهان

خـــبــــر
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Ghotb Al-Din Heidar 
Mausoleum
This complex includes the Ghotb al-Din Heidar 
mausoleum (the famous mystic and one of the 
Uzbeks princes descended from Turks Emperor), the 
porch of the old Jame mosque and Tabasi inn.
The mausoleum building contains a high porch, 
entrance and the area under the dome. Lining 
the ceiling in an interior part of the mausoleum is 
decorated with beautiful geometric shapes and 
highlighted stucco in the ochre background by Kufic.
Sheikh mausoleum is in an area under the dome with 
a wooden shrine and there is an altar with beautiful 
moldings along the entrance space. The foundation 
of the mausoleum has been made during the Timurid 
era and its very strong repair has been done with 
stone and stucco by Khwaja Sultan Mahmoud Torbati 
(Turbat's governor) in the Safavid period.
There is the old porch of the Torbat Heidarieh Jame 
mosque on the west side of this mausoleum. Jame 
mosque building is constructed by brick and it was 
built in the Shah Abbas Safavid period. There is a 
spring house in this complex, which has been ruined 
in some part. Tabasi inn building was built by Haaj 
Muhammad Ibrahim Tabasi, one of the famous 
businessmen in the late Qajar era.
abasi inn building is among two porches that 
includes an entrance porch, vestibule, rooms, 
warehouse and stalls. Now, the office building of 
Cultural Heritage of Torbat Heidarieh is located in 
this place and the inn has been turned into a small 
museum for collecting the cultural, historical and 
ancient treasures.

 attraction

Vaziri Cave 
Museum in 
Suburb of 
Tehran

 It is directed by Prof 
Naser Houshmand 
Vaziri who is one 
of outstanding 
sculptors in Iran 
and all of designs 
, creativity and 
inventions have 
been made by him. 
This is the first 
private and personal 
caved museum in 
Iran.During 6 years 
of hard working, 
some halls have 
been made in the 
mount in order to 
show Prof Vaziri's 
artistic works, it 
is in progress yet. 
Each of these works 
represents Ferdowsi 
Shahnameh and 
Iran's folkloric 
stories and noble 
Iranian culture.
The museum 
includes different 
parts: showrooms, 
w o r k s h o p , 
handicraft, training, 
gallery and meeting 
hall. It is the only 
museum which 
visitors can go 
sightseeing and 
p h o t o g r a p h i n g 
freely and the 
students can get 
ideas from the Prof 
directly.
Prof Vaziri 
gives necessary 
informations about 
his works during 
visitors visit and 
tries to spread 
Iranian noble 
culture and art.
In the handicraft 
part, Mrs. Rama 
Vaziri, (Prof Vaziri 
s daughter), directs 
the workshop and 
introduces new and 
creative works in 
different fields as 
tile, ceramic, relief & 
…..Visitors can visit 
this part either (it is 
directed by young 
artists right now).
Despite that Prof 
Vaziri has been 
asked so many 
times to move and 
do the same work in 
different countries, 
he loves Iran and 
staying here with 
the collection of 50 
years his day and 
night hard workings.

Iran
attractions

ISFAHAN
N E W S

Visit Imam Khomeini 
Mosque in downtown 
Tehran

Attraction

 Surrounded by Tehran’s Grand Bazaar, the 
vast Imam Khomeini Mosque is well worth a 
visit when you’re heading to downtown of the 
metropolis.
The early-18th-century monument is one of the 
city’s largest and busiest mosques. Following 
some rounds of restoration, it is now looking all 
the better for interior design.
There are various entrances to the mosque but 
the main one is off Panzdah-e Khordad St, which 
takes you directly into a large courtyard.
There is a large central pool in the courtyard 
for the faithful to make their before-prayer 
ablutions. The yard faces to some enormous 
ivans (porticos) and also leads to a passageway 
that goes to the Grand Bazaar were hundreds of 
people pass through each day.
Still popularly known as the Shah Mosque 
(its former name), the mosque proves to be a 
great piece of architecture and beauty due its 
courtyard, beautiful Shabestans (nocturnal 
areas), a giant tile-worked dome and interesting 
arches and entrances.
The Mosque was built upon the order of Fath-Ali 
Shah (r. 1797 -1834). At the time of completion, 
it was considered to be the most significant 
architectural monument in Tehran. During the 
reign of Naser al-Din Shah (r. 1848 – 1896), 
the two current minarets were added to the 
structure.
Its proximity to the bazaar makes it one of the 
liveliest places in Tehran. It is also adjacent to 
the UNESCO-registered Golestan Palace that 
embodies a successful integration of earlier 
Persian crafts and architecture with Western 
influences.
The grand bazaar comprises various mazes, 
corridors, lanes, intersections, entrances and 
passageways with hundreds of shops offering 
different types of goods and services. While 
most of its covered structures and marketplaces 
are associated with the 19th century onwards, 
the history of trade in the bazaar is rooted much 
deeper in time.

Iran Has A Lot Of Hidden Beauties; 
French Tourist 

Pascal Perier is French 
tourist who knows Iran well. 
we had a conversation with 
him talking about Iran and 
France.
Q: You know the media are 
not showing the things 
how they are. Did your 
impression of Iran was 
different before traveling?
A: Yes of course, my 
impressions and 
knowledges about Iran were 
different before traveling, 
that's why I wanted to 
know by myself. But before 
traveling I read travel reports 
about Iran and I knew that I 
would not be disappointed.
Q: How much french people 
know Iran?
A: I read 18000 French 
people visited Iran in 2015.  
The rank of European 
tourists was in 2015: 
Germany, France, Italy, 
Netherlands, Great Britain, 
Sweden, Austria, Spain and 
Switzerland. If we compare, 
France remains the most 
visited destination in the 
world with 84.5 million 
tourists in 89) ,2015 million 
in 2017 and 30 million in 
Paris).
Q: Do you think Iran use 
it's potential for attracting 
travelers?
A: No, of course, Iran has a 
lot of hidden beauties and 
untapped qualities. A lot of 
tourists visit mainly only 4 or 
5 cities in Iran.
 Q: In which range are the 
french travelers who come 
to Iran?

A: I think there are several 
categories of French 
travelers to Iran. First, 
Young people aged 20 to 
25 traveling as a couple or 
with friends. They don't 
have a lot of money, they 
are students but they like to 
travel all around the world, 
especially to countries that 
are different from France. 
After that Older people, 
retired people, who travel 
in groups and are especially 
interested by Iranian culture, 
architecture, archeology. 
(Persepolis for example ...).  
Q:What are the french people 
impressions of Iran ?
A: On the travel forums, the 
impressions of the French 
people are always excellent 
and enthusiastic, and the 
people who have already 
traveled to Iran are the best 
ambassadors to speak about 
Iran.
 Q: What do the french people 
like in traveling to Iran? They 
prefer enjoying foods or 
adventure sports or Iranian 
history?
A: It depends of each 
person but they are mainly 
interested by culture, 
architecture, landscapes.
Food is not as important 
in France as in Iran, people 
don't come to Iran for the 
food.
Q: How do you travel? Do 
you prefer staying in hotels 
and traveling by plane or 
camping in a tent?
A: I travel with bus through 
Iran, sometimes by plane for 

long distances and I prefer 
homestaying at iranian 
people or hotels.
 Q: Why do you travel, what 
do you see in traveling ?
A: I travel to know other 
cultures, to meet different 
people, different ways of life, 
of thinking, to understand 
how people practice their 
religion, to watch different 
landscapes, to see nature 
and cities. When I travel I 
like to see the daily life, in the 
streets, in the houses, in the 
restaurants, I like to ear local 
music, to talk with people.
 Q: What is your impression 
of Iran ?
A: Only one impression?  
Magical...! "Iran keshvar-e-
jadouyi-e"
Q: What do you like of this 
country?
A: People first and the 
great sense of hospitality, 
the cultural diversity, the 
kindness of inhabitants.
 Q: What do you think of 
iranian people ?
A: They are like people all 
over the world, they want 
to live peacefully, free and 
happy.
They are curious to know 
foreigners (fouzoul) and 
they always want to know 
what people think about Iran 
because they are proud of 
their country (and they are 
right)
Q: What was the strangest 
thing that you saw in Iran ?
A: Traffic in Tehran...!
 Q: If you want to choose a 
souvenier from Iran, what 
is that ?
A: Too many good 
souvenirs...! For example 
people reciting poems on the 
Hafez tomb in Shiraz. 
Iranian people inviting me to 
share tea eveywhere.

 Q: What color is Iran ? Why ?
A: Iran is like a rainbow, or 
like a persian carpet, or like 
a mosque mosaic. Iran has 
so many many colours and 
facets... green in the north 
and colour of islam, white 
on the mountains, red on the 
iranian flag, colour of sand 
in the desert, blue and gold 
on mosques and minarets, 
black with chadors, yellow 
like the taxis, all the colours 
in the beautiful gardens...  
 Q: What places were the 
most interesting ?
A: All places are interesting 
for me. I like the diversity 
and the contrasts, the noise 
and the frenzy of Tehran and 
the silence of the Kaluts, the 
desert plains and the snow-
capped mountains, the social 
life outdoor and the private 
life indoor...  
 Q: What was enjoying and 
what was irritating for you 
in Iran?
A: Nothing irritating, only 
"different". Everything 
enjoying.
 Q: What is unique about 
Iranians?
A: "Taa'rof " of course 
because it's a bit confusing 
and difficult to understand 
for a European. 
 Q: From the impression I 
have from you, you know 
Persian culture a lot, where 
is that coming from ?
A: It's coming from 
childhood, I was always 
interested by Persian culture 
because I knew the roots of 
our culture were here, in 
Antique Persia. I heard and 
read many stories about 
Darius, Cyrus, Alexander The 
Great, Gengis Khan... I was 
fascinated by the greatness 
of this civilization...
Many years ago I visited 

Uzbekistan, Samarkand, 
Boukhara... and I always 
wanted to continue on the 
silk road and visit Iran.
 Q: If you want to live here, 
which city do you prefer?
A: Esfahan for the many 
gardens and flowers, 
mosques, architecture, 
culture, climate, kindness of 
inhabitants.
Kashan for the palaces. But 
before choosing I have to visit 
more cities in Iran.
 Q: What do you suggest for 
iranians to come and see in 
France?
A: Paris first, of course and 
then it depends of they 
like to see. For example 
"les Châteaux de la Loire"  
(French Kings castles 
of 16th century) with 
magnificent gardens.  Many 
old and ancient villages with 
romanesque art churches, 
old cities, museums, little 
fishing ports and nice 
beaches...
 Q: Tell me about your city. 
Introduce it and how iranian 
can come there?
I live in the south of France, 
a little village close to 
Perpignan, the main city.  
Mediterranean Sea is only 10 
minutes far and the Spanish 
border is only 15 minutes. 
Near the sea you can cross a 
large plain, then further meet 
high moutains. It is a region 
of vineyards and fruits 
(apricots, peaches, cherries 
...) and fishing too.
It is the French part of 
Catalonia, the other part, 
more important, is in Spain. 
Here many people speak 
Catalan, as in Barcelona... To 
come here, it's possible to 
land in Paris or in Barcelona 
and then to take a high speed 
train to join my town.

"My impressions and knowledge about Iran 
were different before traveling, that's why I 
wanted to know by myself," Pascal Perier, French 
tourist told .
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Statistics show that 2.542 
million tons of sponge 
iron was produced in 
the first month of the 
current year (March 
21 – April 20), showing 
a 14 percent growth as 
compared to the last 
year’s corresponding 
period.
Statistics of Iranian Steel 
Producers Association 
(ISPA) indicated that 
over 2.542 million tons of 
sponge iron was produced 
in the first month of the 

last year.
In addition, exports 
of sponge iron in the 
mentioned period hit 
44,000 tons, showing 
a 10 percent slump as 
compared to the same 
period last year.
About 533,000 tons of 
sponge iron was exported 
from the country in the 
past year (ended March 
20, 2019), showing a 
25 percent decrease 
as compared to a year  
earlier.

82% 
Upsurge 
in East 
Azarbaijan 
Exports

 A total of 147,000 
tons of non-oil 
goods worth 
$182 million were 
exported from 
East Azarbaijan 
Province during 
the first Iranian 
month (March 
21-April 20), 
registering a 20% 
and 82% growth 
in tonnage and 
value respectively 
compared with 
last year’s similar 
month.
According to 
Director General 
of East Azarbaijan 
Customs Offices 
Leili Orangi, 
plastic materials 
and products had 
the lion’s share of 
exports with $43 
million.
Mineral fuels, 
mineral oils and 
related products 
came next with 
$28 million, which 
were followed 
by fruits with 
$22 million, 
machinery and 
mechanical tools 
and parts with 
$16 million, cast 
iron and steel 
with $12 million, 
copper and related 
products with 
$12 million, and 
glass and related 
products with $8 
million, according 
to Financial 
Tribune.
Turkey, Iraq, 
A z e r b a i j a n , 
China, Armenia, 
Georgia, Bulgaria, 
Afghanistan, Italy 
and Pakistan were 
the northwestern 
Iranian province’s 
main export 
d e s t i n a t i o n s , 
the Persian daily 
Donya-e-Eqtesad 
reported.
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Sponge iron output volume hits over 
2.5mn tons in one month

Productivity can 
change the game for 
any type of work. But, 
achieving high daily 
productivity levels can 
be a challenge. There 
are days when you get 

in the flow, working efficiently and 
smoothly, leaving you with a sense 
of pride at the end of the day. Then 
there are times when it feels like 
you just can’t get started.
Sometimes there are distractions, 
and other days it feels like there’s 
no solid reason why you’re 
struggling. Instead of feeling stilted 
and stuck at work, try out these 
activities to help improve your 
workplace productivity.
Boosting Productivity at Work
If you’re frustrated, tired or simply 
can’t get yourself into a state of 
productivity, it may be time for a 
break. A 2018 Gallup survey found 
two-thirds of American workers 
report being burned out at work, 
which leads to a drop in employee 
engagement and increased 
turnover. Give yourself a break 
and come back later refreshed and 
ready to work.
Stretch.
Distracted and annoyed with 
yourself that you can’t seem to 
buckle down today? Get up, walk 
around the office and stretch your 
legs. Take a moment to get your 
blood flowing, even just by pushing 
your chair back from your desk and 
stretching your arms and legs.
Stop multitasking.
Answering emails while on the 
phone, chatting with a friend online 
and working on a spreadsheet is 
probably getting in your way. For 
years now studies have shown 
multitasking has an adverse effect 
on productivity. Give yourself a 
much-needed sense of relief and 
close out those dozens of tabs on 
your browser. Then, turn your full 
attention to the task you’re meant 

to be focusing on.
Take a lunch break.
A survey by Tork showed that, 
of those who take a lunch break 
every day, 78 percent feel they are 
“as effective and efficient,” as they 
would like to be. That’s compared to 
71 percent of those who don’t take 
a lunch break each day. Enjoy a few 
minutes and have lunch without 
checking your email.
Getting Out of the Office
A change of scenery may be just 
what you need to increase your 
productivity at work. Get out of the 
office, whether for a few minutes 
or on your lunch break so you can 
get your head away from your 
computer. Come back refreshed 
and ready to go.
Take a walk.
A Stanford study showed taking 
a walk can improve workplace 
creativity. Take a spin around the 
block to shake the cobwebs off 
a tired brain or to get away from 
the frustrations of a stressful 
workplace to reset.
Head to the gym.
If you have a gym in or near your 
workplace, boost your productivity 
by using your lunch break to jump 
on the treadmill or spend a few 
minutes on a stationary bike. Or, 
if your schedule doesn’t allow 
for this during work hours, start 
your day with a quick workout 
before heading to the office to 
get body and brain ready for  
productivity.
Meditate.
When you picture meditation, 
you may envision long periods of 
time spent sitting, dedicated to 
clearing the mind. That’s an option, 
of course, and a useful way to center 

yourself in a hectic world. But, if you 
don’t have that kind of time, even a 
quick two-minute meditation can 
help you reset. There’s no shortage 
of apps that guide you to meditate 
at your desk, while on mass transit, 
or while siting outside.
Productivity Means Working 
Smarter, Not Harder
Track your productivity levels over 
the course of a week. Ask yourself 
which days were more productive 
- the days you spent chained to 
your desk, nose pressed against 
the screen, or the days when you 
took a more efficient, even relaxed 
approach? Take these extra tips to 
work smarter, not harder.
Build routines.
Establishing daily routines can cut 
down on what’s known as “decision 
fatigue,” in which the brain makes 
lower quality decisions over time as 
it’s forced to make more decisions. 
For example, a simple task such 
as standing in front of your closet 
each morning deciding what to 
wear takes up decision-making 
space in your brain, which means 
your brain will become tired of 
making decisions more quickly. Lay 
out your clothes the night before 
instead. Or, order the same kind of 
coffee each day, think through your 
lunch ahead of time or head to the 
gym on the same days every week.
Set timers.
Set a timer for 25 minutes and try to 
get as much done as you can during 
that time, followed by a five-minute 
break. This is called the Pomodoro 
Technique, and it's certainly helped 
me increase productivity. It also 
shed light on just how much time 
I spend agonizing over sending a 
single email.

Iran Plans Big Rise in 
Petrochemical Production
An Iranian official unveiled plans for a big rise 
in the production of petrochemicals, saying the 
annual income from domestic petrochemical 
output is expected to hit $25 billion within the 
next two years.
In comments at the opening of a petrochemical 
complex in western Iran on Thursday, Managing 
Director of Iran’s National Petrochemical 
Company (NPC) Behzad Mohammadi said the 
Oil Ministry has defined 20 projects with a high 
priority for the next two years.
The current capacity of production of 
petrochemicals in the country stands at 65 
million tons, but the number is scheduled to 
reach 92 million tons by March 2021, he added.
He said the development plan will provide the 
petrochemical industry with at least 51 million 
tons of chemicals available for sale, noting that 
such a level will generate a $25 billion income.
The total capacity of production in the country’s 
petrochemical industry is expected to rise by 95 
percent by 2024, Mohammadi added.
In August 2018, NPC officials said Iran’s 
petrochemical industry was “unsanctionable” 
and that the exports would continue on schedule.
The US has imposed new sanctions on Iran after 
withdrawing from the 2015 Iran nuclear deal.

Iran’s Steel Output Tops 
8.3mln Tons in 4 Months
A new report released by the World Steel 
Association (WSA) showed that Iran has 
managed to produce over 8.3 million tons of steel 
during the first four months of this year.
Iran’s steel production from January to April has 
increased by 6 percent compared to the same 
period last year, according to the WSA data.  
In the first four months of 2018, the country had 
produced 7.917 million tons of steel while in the 
same period in 2019, the steel output reached 
8.388 million tons.
The total steel production of the world in the first 
four months of this year grew by 4.8% compared 
to a year earlier, amounting to 599mln tons, 
according to the report.
Iran ranked 10th in the world in terms of crude 
steel production in 2018 despite harsh economic 
sanctions imposed on the Islamic Republic.
Iran’s steel production in 2018 increased by 17.7 
percent compared to a year earlier, amounting to 
25 million tons. Iran had produced 21.2 million 
tons of steel a year earlier, according to the WSA.
The World Steel Association represents 
approximately 170 steel producers (including 
9 of the world’s 10 largest steel companies), 
national and regional steel industry 
associations, and steel research institutes. Its 
members represent around 85% of world steel 
production.

Productivity can change the game for any type of 
work. But, achieving high daily productivity levels 
can be a challenge. There are days when you get in 
the flow, working efficiently and smoothly, leaving 
you with a sense of pride at the end of the day. Then 
there are times when it feels like you just can’t get 
started.

8 Non-Work Related Activities That 
Increase Productivity
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Sometimes there 
are distractions, 
and other days it 
feels like there’s no 
solid reason why 
you’re struggling. 
Instead of feeling 
stilted and stuck 
at work, try out 
these activities 
to help improve 
your workplace 
productivity.
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Decline in Bad Checks
 About 5.4 million checks worth an estimated 541 trillion rials 
($3.82 billion) were transacted in the first month (March 
21-April 21) of the current fiscal, of which almost 525,000 were 
bad checks worth 58 trillion rials ($409.8 million).
Among all the checks exchanged during the month, about 
10.8% were returned by the banks. 
According to a report published in the Central Bank of Iran 
website, the bounced checks were 21.7% less in value and down 
40.1% in volume compared to the previous month.
Data indicates that the total number and value of transacted 
checks were down 29.4% and 47.5% respectively compared 
to a month ago, Financial Tribune reported.

Over 96% of the checks were returned by banks due to 
insufficient funds and a shortfall in bank accounts. 
According to statistics, more than 1.7 million checks worth 264 
trillion rials ($1.86 billion) changed hands during the period 
in Tehran Province. A total of 165,000 checks worth 27 trillion 
rials ($190.8 million) bounced in the capital alone, which 
constituted 47% of all bad checks in  in terms of number.  
During the period Kerman topped the list of provinces with 
the highest ratio of bounced checks' value to the total of checks 
issued at 14.7%. 
Accordingly, Ilam Province recorded the lowest ratio of value 
of bounced checks to the total value of checks transacted at 4%.  
Decline in the value of bad checks during the one-month period 

shows that reforms to regulations 
related to bad checks are producing 
the desired results.  
As stated by the CBI, the changes 
allow check holders to withdraw 
money from all check accounts in 
any bank if there was a short fall in the 
account of the issuer of the check. 
The Majlis approved the outline of reforms 
to the check system in August 2018. Amendments 
call for tightening rules for opening a bank account to receive a 
check book, imposing credit restrictions on check book holders 
and developing a public database on the status of checks.   



Iranians Attend Mass 
Rallies on Quds Day 
Iranian people took part in countrywide 
demonstrations on Friday to commemorate 
the International Quds Day, reaffirm support 
for Palestine, and condemn the Israeli crimes 
against Palestinians.
The Quds Day’s demonstrations in Iran kicked 
off at 10 am local time in more than 950 cities 
across the country.
Millions of fasting people from different walks 
of life have poured into the streets in support 
of Palestinians, who have been suffering from 
Israel’s atrocities for decades.
Chanting slogans against the Tel Aviv regime 
and its allies, demonstrators called for an 
end to the Israeli occupation of Palestine, 
Judaization of the holy city of al-Quds and 
construction of Israeli settlements across the 
West Bank.
Carrying placards and chanting slogans 
against Israel and the US, the marchers also 
voiced strong opposition to the so-called deal 
of the century, a US-initiated plan for ensuring 
the interests of Israel.
Many Iranian officials and prominent figures 
have joined the demonstrations in various 
cities.
Thousands of Iranian and foreign reporters 
are covering the rallies across the country.
In capital Tehran, the rallies are organized in 
ten different routes ending at the University 
of Tehran, where worshippers will attend the 
Friday prayers.
This year’s rallies are held under the slogan 
“En Route for Quds” in the Arab countries.
Each year, the International Quds Day is 
celebrated on the last Friday of the Islamic 
holy month of Ramadan.
The event’s raison d'être is renewing support 
for the Palestinians and denunciation of Israel.
The day is also seen as the legacy of the late 
founder of the Islamic Republic of Iran, Imam 
Khomeini, who officially declared the last 
Friday of the holy month of Ramadan as 
International Quds Day back in 1979.
In comments on Wednesday, Leader of 
the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei said the so-called peace plan 
devised by Washington and its cronies for 
the Middle East would fail and "will be never 
realized".
The Leader also described Quds Day rallies 
as particularly important this year because 
of acts of treasons by certain states in the 
region and said, “The Quds Day rally which 
represents supporting Palestine by public 
turnout has always been important. It is more 
important this year because of the treasonous 
acts by US cohorts in the region who try to 
make the ‘Deal of the Century’ accepted. Of 
course, it will not be accepted and it will never 
be realized; the United States and its cohorts 
will certainly face failure on this matter.”

Iran’s President: Deal of Century 
Doomed to Collapse

“The issue of deal of century 
will undoubtedly turn 
into the bankruptcy of the 
century and will certainly 
not yield results,” President 
Rouhani told reporters as he 
was attending the Quds Day 

rallies in Tehran.
Highlighting the significance of 
the International Quds Day in the 
history of the Islamic Revolution, 
he added, “The Quds Day is the 
day of confrontation between all 
Muslims and the world aggressors, 
and the message of Quds (Day) is 
that Palestine will live forever and 
al-Quds belongs to Muslims.”
The plots that the global arrogance 
and aggressors have hatched 
against Palestine and al-Quds will 
get nowhere, Rouhani underlined, 
saying, “We have no doubts that 
ultimate victory will be for justice 
and for Palestine, and that the 
Palestinian territory will become a 
safe haven for Muslims, Christians 
and Jews.”
He also noted that the US move to 
recognize the city of al-Quds as 
the capital of the Zionist regime 
did not win support from the 

international community, adding, 
“They (Americans) also designated 
the Golan (Heights) as part of the 
Zionist regime, but no country or 
international institution supported 
it.”Iranian people took part in 
countrywide demonstrations on 
Friday to mark the International 
Quds Day, reaffirm support for 
Palestine, and condemn the Israeli 
crimes against Palestinians.
In capital Tehran, the rallies are 
organized in ten different routes 
ending at the University of Tehran, 
where worshippers will attend the 
Friday prayers.
This year’s rallies are held under the 
slogan “En Route for Quds” in the 
Arab countries.
Each year, the International Quds 
Day is celebrated on the last Friday of 
the Islamic holy month of Ramadan.
The event’s raison d'être is renewing 
support for the Palestinians and 

denunciation of Israel.
In comments on Wednesday, 
Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei said 
the so-called peace plan devised by 
Washington and its cronies for the 
Middle East would fail and "will be 
never realized".
The Leader also described Quds Day 
rallies as particularly important 
this year because of acts of treasons 
by certain states in the region and 
said, “The Quds Day rally which 
represents supporting Palestine 
by public turnout has always been 
important. It is more important this 
year because of the treasonous acts 
by US cohorts in the region who try 
to make the ‘Deal of the Century’ 
accepted. Of course, it will not be 
accepted and it will never be 
realized; the United States and its 
cohorts will certainly face failure on 
this matter.”

Palestinians will definitely emerge victorious in the 
confrontation with the Zionist aggressors, President 
of Iran Hassan Rouhani underscored, stressing that 
the US-drafted deal of the century will end up as the 
‘bankruptcy of the century’.
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First Vice 
President Eshaq 
Jahangiri said 
on Friday that 
massive crowds 
turn out in this 
year Quds Day will 
bring "the Deal of 
the Century” to 
failure and these 
Arab leaders who 
accompany the 
Zionist regime 
will face historic 
frustration.
"Our great and last 
Imam mapped out 
a very important 
strategy for the 
Palestinian people, 
and the strategy 
is, in fact, the 
presence of people 
on the scene 
to support the 
Palestinians," said 
Eshaq Jahangiri, 
who attended the 
international Guds 
rally in Tehran in 
the last Friday of 
the holy month of 
Ramadan.
He went on to say 
that "The strategy 
was raised with the 
assumption that 
when dependent 
and reactionary 
Arab states 
withdraw from 
the Palestine's 
cause and they 
(Palestinians) will 
be alone, Muslim 
people across 
the globe will be 
mobilized and 
support them.
Jahangiri also 
highlighted that 
at this historical 
juncture, the 
president of the 
United States 
declares “the 
Deal of the 
Century” which 
is contrary to all 
the international 
agreements and 
pacts; to ignore the 
legitimate rights of 
Palestinian people. 
"No Palestinians 
are present in the 
deal, and it will be 
predictable that in 
their absence, this 
deal will surely be 
doomed to failure 
and it will turn 
to be a historical 
frustration for the 
Arab leaders who 
will accompany 
the Zionist 
regime", he said. 

Massive rallies 
to bring 'Deal 
of the Century' 
to failure: Veep

Iran
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North Korea 'Executes Envoy to 
US' after Trump Summit Failures: 
Report
 North Korea’s special envoy to the US, who was credited 
with paving the way for nuclear talks with Washington, has 
reportedly been executed over the failure of the recent summit 
between North Korean leader, Kim Jong-un, and Donald Trump.
The South Korean Chosun Ilbo newspaper said that Kim Hyok-
chol and foreign ministry officials who conducted working-level 
preparations for February’s doomed Trump-Kim summit in 
Hanoi, were executed in March.

The newspaper’s claims, based on unnamed North Korean 
sources, have not been independently verified. North Korea has 
not confirmed or denied the executions, and other actions taken 
against officials, and the regime has challenged previous media 
claims about executions. The South Korean government was 
unable to confirm the report.The paper said Kim Yong-chol, a 
senior official who had been US secretary of state Mike Pompeo’s 
counterpart in the run-up to the summit, had been subjected to 
forced labour and “ideological education”.The Chosun Ilbo said 
that Kim had launched another purge of senior officials in an 
attempt to divert attention from internal turmoil and discontent.
“Kim Hyok-chol was investigated and executed at Mirim airport 
with four foreign ministry officials in March,” an unnamed 

North Korea source said, according 
to the newspaper, adding that they 
were charged with spying for the 
US.Kim Hyok-chol had been the 
counterpart to Stephen Biegun, 
the US special representative 
for North Korea, before the 
summit, the Guardian reported.
Kim Yong-chol was forced to work 
in Jagang province after his dismissal, 
the newspaper’s source said, adding that Kim Song-hye, who 
carried out working-level negotiations with Kim Hyok-chol, was 
sent to a political prison camp.

 “The Quds Day 
is the day of 
confrontation 
between all 
Muslims and 
the world 
aggressors, and 
the message of 
Quds (Day) is 
that Palestine 
will live forever 
and al-Quds 
belongs to 
Muslims.”
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US Not Deserving to Negotiate 
with Iran: Shamkhani
Secretary of Iran’s Supreme National Security Council 
(SNSC) Ali Shamkhani rejected the possibility of any 
negotiation between the Islamic Republic and the US 
administration, saying Washington does not deserve to 
hold dialogue with Tehran.   
Speaking to Lebanon’s Arabic-language al-Mayadeen 
TV Network, Shamkhani pointed to the Washington 
government’s use of threats and sanctions and said the US 
is not used to negotiating.
However, he added, before speaking of any talks with Iran, 
the US administration should compensate for the violation 
of its obligations and damages it inflicted on the country.

The Americans believe that negotiations are part of their 
pressure campaign and not a possible solution to the 
problems, the top security official noted.
Shamkhani went on to say that the Americans use “all 
instruments of pressure and psychological warfare” 
before any talks.
The remarks came against the backdrop of increased 
tensions between Iran and the US with Washington 
imposing new sanctions against the Islamic Republic.
The US has ratcheted up pressure on Iran since last year 
after withdrawing from the 2015 nuclear deal, known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Since then, the administration of US President Donald 
Trump is trying to reduce Iran’s oil exports to “zero,” and 
has sent an aircraft carrier strike group, a bomber squad, 
an amphibious assault ship, and a Patriot missile battery 

to the 
M i d d l e 
East to 
try to 
stack up 
pressure 
o n 
Tehran.

I r a n i a n 
o f f i c i a l s , 
h o w e v e r, have dismissed such moves 
as psychological warfare, saying the country has its own 
ways of circumventing the American bans and selling 
crude oil.

News

 ‘Deal of the Century’ 
against intl. law: 
Mahmoud al-Zahar
Mahmoud al-Zahar, a co-founder of 
Hamas resistance movement, says that 
the Bahraini-hosted meeting to discuss 
the economic aspects of the 'Deal of the 
Century' is doomed to failure due to its 
contradiction with international law.
In an interview with Mehr, the 
Hamas senior official Mahmoud 
al-Zahar referred to the Bahraini-
hosted meeting to discuss the 
economic aspects of the 'Deal of the 
Century', which is scheduled to be 
held in Manama on June 25 and 26, 
and said that the meeting will fail as 
no Palestinian is going to accept any 
bribes in exchange for giving up the 
Palestinian cause.
Al-Zahar said that the Palestinians are 
not going to exchange their own lands, 

their holy sites, and the right to return 
of all Palestinian refugees with money.
The senior Hamas official added that 
the Palestinians want back the entire 
Palestinian lands and will not exchange 
Palestine with anything else.
On the impact of the world-wide rallies 
for the International Quds Day, which 
was initiated by late Iranian Leader 
Ayatollah Khamenei in 1979, the co-
founder of Hamas said “of course 
measures such as holding Quds Day 
rallies have had great effects.”
He went on to explain that the Quds 
Day rallies have led to the “reopening 
of Gaza borders and the entry of food, 
medicine and humanitarian aid to 
Palestinians and people of Gaza.”
On the cooperation of some Arab 
states with the US-Israeli plan for the 
Palestinian issue, Al-Zahar expressed 
his regret over the Arab countries’ 
submission to the deal.

He went on to state that “Jordan, Syria, 
Lebanon and Palestine and Iran have 
expressed their opposition to the 
implementation of the ‘Deal of the 
Century’, while other countries have 
been silent.”
He added that the dissolution of Israeli 
Knesset had nothing to do with the 
debates on the ‘Deal of the Century’ and 
the dissolution of the Israeli regime’s 
parliament was due to internal power 
struggle.
The Hamas senior official further noted 
that the implementation of the ‘Deal 
of the Century’ has been postponed as 
many western countries also oppose 
it, adding that only two "marginal 
countries" have so far moved their 
embassies to Jerusalem Al-Quds.
He furthermore added “the trend of the 
‘Deal of the Century’ will not succeed 
and will not be completed as it is against 
the international law.”



Quds belongs to Muslims, Palestinian nation: Iran FM
Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said on Friday that Quds belongs to all the Muslims and 
the Palestinian nation.
Speaking to reporters during today's Quds Day rallies in Tehran, Zarif said that no one is allowed to cede 
the Muslims’ Qibla to the Americans or the Zionist regime or do any other act that would shatter the cause 
of Palestine.   Today’s message is that Quds cannot be sold, Zarif said, noting that Quds does not belong to 
the US so as to offer it to the Zionist regime and they cannot make any claim about Quds either.
He also expressed regret over an anti-Iran statement by certain Arab leaders, saying that a handful of Arab 
leaders wishfully assume that they can save themselves and attain their goals if they stand by Netanyahu.
“Netanyahu, who has not been able to protect himself with reliance on its 'Iron Doom', how can he manage 
to support these countries?” Zarif asked.    He advised OIC member states to focus on the principles the 
organization and support the Palestinian people and Quds.

The Iranian Foreign Ministry 
has condemned and rejected 
the unfounded claims in an 
anti-Iran statement released 
by Arab countries that were 
gathered for an emergency 
meeting in Saudi Arabia on 
Friday.In a statement on 
Friday, Foreign Ministry 
Spokesman Abbas Mousavi 
said Iran is certain that 
such hostile statements 
do not reflect the views of 
all members taking part 
at the meeting.Instead of 
using the opportunity 
of the International Quds 
Day to pursue the rights of 
the Palestinian people, the 
summit hosted by Saudi 
Arabia followed the wrong 
strategy of creating discord 
among regional and Muslim 
countries, which is what the 
Israeli regime wants, added 
Mousavi in the statement.
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Iranians Attend Mass Rallies on 
Quds Day

Trump announced his decision on Thursday 
on Twitter and in a subsequent 
statement, saying the tariffs will 
start at 5 percent and increase until 
the tide of people ceases.
Higher tariffs will start at 5 percent 
on June 10 and increase monthly 
until reaching 25 percent on October 

1, unless Mexico takes immediate action, he 
said in a statement posted on the White House 
website.
The US president’s decision was a direct 
challenge to Mexican President Andres Manuel 
Lopez Obrador and appeared to take the Mexican 
government by surprise.
“If the illegal migration crisis is alleviated 
through effective actions taken by Mexico, to be 
determined in our sole discretion and judgment, 
the tariffs will be removed,” Trump said.
Trump also told reporters at the White House 
on Thursday that he will make a "dramatic" 
statement about the country's southern border 
with Mexico this week.
Trump’s move significantly ramped up his battle 
to reduce a tide of immigrants that has swelled 
despite his anti-immigration policies.
It also raised the risk of deteriorating economic 
relations between two neighbors which are 

heavily dependent on the cross-border flow of 
goods.
US officials said 80,000 people are being held 
in custody with an average of 4,500 arriving 
daily, overwhelming the ability of border patrol 
officials to handle them.
A source close to Trump told Reuters there had 
been an internal debate inside the White House 
over whether to pursue the new policy, with 
immigration hawks fighting for it and others 
urging a more diplomatic approach.
The source said Trump eventually sided with the 
hawks, who spoke on condition of anonymity.
“We’re in a good moment building a good 
relationship (with the United States) and this 
comes like a cold shower,” said Mexico’s deputy 
foreign minister for North America, Jesus Seade.
Seade said it would be disastrous if Trump goes 
through with his threat to impose the tariffs. 
Calling Trump’s move “extreme,” Seade said a 
normal response would be for Mexico to “mirror” 
the US tariffs but that would lead to a trade war.
Trump has made immigration a cornerstone 
of his presidency and had promised during his 
election campaign that he would build a wall 
along the US- Mexico border.
Trump's new move comes as lawmakers in 
the US, Canada and Mexico are in the process 
of ratifying the US-Mexico-Canada Agreement 
(USMCA), a trade deal that will replace the North 
American Free Trade Agreement (NAFTA).
It also opened up a new front on trade as the 
Trump administration struggles to conclude a 
trade deal with China.

In a statement on Friday, 
Foreign Ministry Spokesman 
Abbas Mousavi dismissed a 
communiqué that certain 
leaders of Arab and Persian 
Gulf countries have issued at the 
OIC meeting to raise groundless 

allegations against the Islamic Republic.  
He also deplored Saudi Arabia’s move to 
take advantage of hosting the OIC summit 
in the holy city of Mecca to foment division 
among the Muslim countries.
The Islamic Republic of Iran is confident 
that such statements do not reflect 
the real views of all OIC members, the 
spokesman noted, adding, “Saudi Arabia 
took political and instrumental advantage 
of the auspicious month of Ramadan and 
the holy city of Mecca to make accusations 
against the Islamic Iran from the mouth of 
some participants in the conference.”
Mousavi also denounced the Riyadh 
regime for adopting a wrong approach and 
creating division among the Islamic and 
regional countries – a favorite move for 
Israel - instead of taking the International 
Quds Day’s opportunity and using the OIC 
summit to support the rights of Palestinian 

people and the city of al-Quds.
“We deem the Saudi efforts to mobilize the 
views of neighboring and Arab countries a 
continuation of the indecisive process that 
the US and the Zionist regime are pursuing 
against the Islamic Republic of Iran,” he 
deplored.
Mousavi finally expressed the hope that 
Saudi Arabia’s failure to support the cause 
of Palestine and also the wrong approach 
adopted by certain Islamic countries in the 
region would be compensated at the OIC 
summit in Mecca and that the participants 
would not allow the issue of Palestine 
and al-Quds to be overshadowed by such 
“divisive policies and strategic mistakes.”
“The Zionist regime of Israel’s old 
objective is to make the Islamic and Arab 
countries neglect their main and common 
enemy and to pit them against each other,” 
the Iranian spokesman concluded.
In comments on Thursday, head of Iran’s 
delegation at the OIC meeting dismissed 
the accusations made by Saudi Arabia’s 
foreign minister that Tehran was 
interfering in the internal affairs of others.
“The Islamic Republic of Iran rejects the 
(Saudi) allegations made at the (OIC) 
summit, and hopes, as a founder of the 
Organization of Islamic Cooperation, 
that the summit held in the holy month 
of Ramadan would strengthen unity of 
the Islamic Ummah (community) and 
concentrate on the Islamic world’s 
overriding subject, namely the issue of 
Palestine,” Reza Najafi had announced.

Trump vows higher tariffs on Mexico unless 
illegal immigration ends

Iran Dismisses OIC Statement, Hits Back at 
Saudis

US President Donald Trump has threatened to impose a tariff 
on all goods coming from Mexico in an effort to curb the flow of 
illegal immigrants crossing the southern border.

Iran’s Foreign Ministry condemned a statement of the 
Organization of Islamic Cooperation (OIC) meeting in Saudi 
Arabia for raising baseless allegations against Tehran, saying 
Saudis have misused their position as the host to mobilize the 
Arab states against Iran.
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The US president’s 
decision was a 
direct challenge to 
Mexican President 
Andres Manuel 
Lopez Obrador 
and appeared to 
take the Mexican 
government by 
surprise.

The Islamic 
Republic 
of Iran is 
confident that 
such statements 
do not reflect the 
real views of all 
OIC members, 
the spokesman 
noted, adding, 
“Saudi Arabia 
took political and 
instrumental 
advantage of the 
auspicious month 
of Ramadan and 
the holy city of 
Mecca to make 
accusations 
against the Islamic 
Iran from the 
mouth of some 
participants in the 
conference.”

“Iraq breaks with 
Saudi Arabia on Iran 
at Mecca summit
 Iraq opposed on Friday a final 
statement released by Arab 
countries that were gathered for 
an emergency meeting in Saudi 
Arabia, which leveled unfounded 
claims against Iran and called for 

collective efforts to thwart Iran's 
regional influence.
Persian Gulf and Arab leaders 
convened at two emergency 
summits on May 30 in Mecca, 
hosted by Saudi Arabia’s King 
Salman. The Saudi foreign ministry 
cited reasons for the summits as 
“sabotage attacks” on four oil 
tankers, including two belonging 
to Saudi Arabia, off the coast of 

Fujairah in the UAE, as well as the 
retaliatory drone strikes carried 
out by Yemeni army forces on two 
major oil pumping stations in the 
Kingdom.
The statement released at the end 
of the summits echoed unfounded 
claims against Iran and called for 
collective efforts to thwart the 
Islamic Republic’s influence in the 
region.

 Deal of Century to 
Turn into Resist-
ance of Century: 
Iranian Judiciary 
Chief
Iran's Judiciary Chief Hojatoleslam 
Seyed Ebrahim Raeisi 
expressed confidence that the US 
administration’s conspiracy against 
Palestinians called “the deal of the 

century” would be foiled, saying it 
will turn into “the resistance of the 
century”.
Speaking to reporters while attending 
a rally in the eastern city of Birjand 
on Friday, marking the International 
Quds Day, Raeisi praised the high 
turnout in the nationwide rallies 
and said, “The glorious presence 
of the people in these marches and 
gatherings conveys a message of 
certainty about the freedom of Quds to 

the lovers of the (Islamic) Revolution.”
“The steely determination of the 
people with their massive presence 
has a lot of messages,” he said, adding 
that the presence can be easily seen by 
the enemy and the global arrogance 
(the US).
“…Given the magnificent gatherings 
and the insight of the Islamic Ummah 
(community), the deal of the century 
will turn into the resistance of the 
century,” the judiciary chief noted.  



آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائي كالســه 9700203 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 
به شماره یک فرعی از دو هزار و هشتصد و بیست 
و چهار اصلی بخش یک گلپایگان ثبت و صادر و به 
آقای  احسان محمدباقري منتقل شده است. طبق 
اجرائیه صادره سند ازدواج شــماره شانزده هزار و 
دویست و ســه مورخ چهاردهم فروردین ماه سال 
هزار و سیصد و هشتاد و هفت تنظیمی دفتر رسمی 
ازدواج شماره چهار گلپایگان در قبال مهریه خانم 
سمیرا عزتي و حقوق دولتی در بازداشت قرار گرفته. 
حدود و مشخصات ششدانگ پالک ثبتی یک فرعی 
از دو هزار و هشــتصد و بیست و چهار اصلی بخش 
یک گلپایگان: شماال به طول بیست و چهار متر و 
پنجاه و پنج سانتی متر اول به دیوار پالک ثبتی دو 
هزار و هشتصد و بیست و ســه اصلی دوم به دیوار 
عمارت یک فرعی از دو هزار و هشــتصد و بیست و 
سه اصلی شــرقا به طول هشت متر و چهل سانتی 
متر درب و دیواریســت به كوچه دوازده متری از 
محور شش متر جنوبا به طول بیســت و دو متر و 
پنجاه سانتی متر دیوار به دیوار پالک دو فرعی از دو 
هزار و هشتصد و بیست و چهار اصلی غربا به طول 
هشت متر و چهل سانتی متر درب و دیواریست به 
كوچه هشت متری با رعایت عرض موجود. مساحت 
شش دانگ پالک ثبتی صد و نود و پنج متر مربع و 
نود صدم متر مربع می باشد. حقوق ارتفاقی ندارد. 
مطابق با نظریه كارشناســی پالک فوق به صورت 
زمین فاقد اعیانی می باشد. سه دانگ مشاع از شش 
دانگ پالک فوق الذكر طبق نظر كارشناس رسمی 
دادگستری )آقای حمیدرضا بزرگ پیمان( مورخ 
یکم آذرماه سال هزار و سیصد و نود و هفت به مبلغ 
یک میلیارد و صد میلیون ریال ارزیابی شده است. 
پالک مذكور فاقد بیمه مي باشد. سه دانگ مشاع 
از شــش دانگ پالک  فوق متعلق به آقای احسان 
محمدباقری از ســاعت 9 الي 12 روز شنبه مورخ 
یکم تیر ماه هزار و ســیصد و نود و هشت ، در اداره 
ثبت اســناد و امالک گلپایگان واقع در گلپایگان، 
خیابان آیت اله خوانســاري، جنب پمپ بنزین از 
طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده سه دانگ 

مشاع از شــش دانگ پالک ثبتی یک فرعی از دو 
هزار و هشتصد و بیســت و چهار اصلی بخش یک 
گلپایگان از مبلغ یک میلیــارد و صد میلیون ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته 
مي شود. متقاضیان می توانند از پالک مورد مزایده 
واقع در گلپایگان، خیابان شــهید احمدی، كوچه 
بیســت و چهار، بازدید نمایند. الزم به ذكر اســت 
پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي 
كه مورد مزایده داراي آنها باشــد و نیز بدهي هاي 
مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقداً وصول مي گردد. ضمناً چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري بعد از 
تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
شد. مسئول واحد اجرای اسناد رسمی گلپایگان-

زهرا نوری شناسه: 484609

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره نامه: 139885602025002661 نظر با 
اینکه تحدید حدود ششــدانگ خانه پالک شماره 
2249 فرعی مجزی شده از 14/504 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان كه طبق رای هیات به نام محمد 
سید قلعه جوزدانی فرزند صادق مفروز و در جریان 
ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 98/4/2 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به كلیه مجاورین اخطار می 
گردد كه در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشار: 98/3/11 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان شناسه: 486030

زمان اجباری شدن کارت سوخت اعالم شد
شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطالعیه ای زمان اجباری شدن كارت سوخت را اعالم كرد.

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطالعیه ای اعالم كرد؛ در اجرای سیاست های دولت و مجلس 
شورای اسالمی, عرضه بنزین در جایگاه های سراسر كشور از تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری )20/5/1398( 

صرفاً با ارائه كارت هوشمند سوخت خودرو, امکان پذیر خواهد بود.
بر اساس این اطالعیه, آن دسته از صاحبان خودروها كه كارت هوشمند سوخت خود را گم كرده و بر اساس فراخوان 

قبلی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران, نسبت به درج اطالعات خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طی 
كردن فرایند الزم, شماره حساب كارت اعتباری خود را ثبت كرده اند, نیازی به ثبت نام مجدد نداشته و كارت هوشمند 

سوخت آن ها بر اساس ثبت نام انجام شده قبلی, صادر و توسط شركت پست جمهوری اسالمی ایران به آن ها تحویل داده خواهد شد. 
این هموطنان هزینه صدور كارت سوخت المثنی را برابر تعرفه مصوب, هنگام دریافت كارت, به مأموران شركت پست جمهوری اسالمی 

ایران پرداخت خواهند كرد. همچنین اگر عده ای از هموطنان كه كارت هوشمند سوخت خود را گم كرده اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت نام 
از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده اند, می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +10 و یا سامانه دولت همراه )به ترتیبی كه متعاقباً اعالم می شود(, 

برای صدور كارت هوشمند سوخت المثنی اقدام نمایند.

تولید 4500 تن گوشت استان توسط عشایر سمیرم
رئیس امور عشایر شهرستان سمیرم گفت: عشایر شهرستان سمیرم تعداد هفتصد هزار رأس دام دارند و 

تقریباً تولید 4500 تن گوشت استان را دارند.
 علی اكبر نادری اظهار داشت: شهرستان سمیرم به دلیل برخورداری از مواهب خدادادی شرایط زیستی را 
برای عشایر فراهم نموده به طوری كه معیشت جامعه عشایری اقتضا می كند كه متناسب با شرایط اقلیمی 

كوچ كنند رئیس امور عشایر شهرستان سمیرم بیان كرد: شرایط جوی تاریخ كوچ ییالق و قشالق را برای آنان 
تعین می كند اما هرساله با آغاز فصل گرما شاهد كوچ و حضور عشایر بالغ بر پنج هزار خانوار درمراتع شهرستان 

و بخش های تابعه آن هستیم. وی تصریح كرد: عشایر شهرستان با تعداد هفتصد هزار رأس دام، تقریباً چهار هزار 
و پانصد تن گوشت و دو هزار و 630 كیلو گرم شیر استان را تولید می كنند و میزان تولید صنایع دستی آن ها 20 هزار متر 

مربع انواع گلیم و جاجیم و فرش و تولید 138 هزار كیلو گرم پشم ارزیابی می شود. نادری خاطرنشان كرد: عشایر هنگام كوچ مسیری بین 500 
تا 2 هزار كیلومتر را با هدف بهره برداری از مراتع و چراگاه های طبیعی می پیمایندوعالوه بر شغل دامداری به كشاورزی هم مشغول هستند و 
در كنار دامداری باغداری و كشاورزی هم می كنند كه امسال 300 كیلومتر از راه عشایر با دو دستگاه بلدوزر در منطقه پادنا و 500 كیلومتر با 

دو دستگاه گریدر در منطقه وردشت و مركزی بازگشایی و تیغ زنی شد.

به گفته كارشناسان نبود 
تنوع در تولید مصنوعات 
طال و پیــش و بیش از آن 
در عیار این فلــز، رونق را 
از این صنعت برده اســت. 
بخصوص اینکه در شرایط 
فعلی اقتصــاد و با كاهش 
ارزش پول ملی كمتر خانواده ای می توان 
یافت كه خرید طال را همچنان در فهرست 
مدل های ســرمایه گذاری خود داشــته 
باشد. چراكه ریسک نوســانات نرخ ارز و 
اثر آن بر قیمت طال هر آن احتمال زیان 
باال را گوشــزد می كند. اگرچه در كشور 
ما مناسبت های مذهبی و اعیاد بهانه ای 
برای افزایش تقاضای خرید این فلز است 
اما دراین بین همچنان افرادی وجود دارند 
كه حتی بــرای موارد ضــروری نیز قادر 
به پرداخت وجه كوچک ترین قطعه طال 
را نداشته و به ناچار به بازار دست دوم این 

زیورآالت گران قیمت مراجعه می كنند.
طالی دست دوم یا به اصطالح فروشندگان 
طالی بدون اجرت را این روزها در ویترین 
اكثر طالفروشــی ها نیــز می بینیم. آن 
بخش از مصنوعات طال كه ظاهر سالمی 

دارند پس از فروش به طالفروش ها ذوب 
نمی شوند و با اندكی اصالح و تمیزكاری 
دوباره به اســم طالی دست دوم فروخته 

می شوند.

  جای خالی تنوع عیار در بازار
عباداهلل محمدولی رئیس انجمن صنفی 
صنعت طال و جواهر از قفل شــدن بازار 
این صنعت و همچنیــن كاهش قدرت 
خرید مردم انتقاد كرد و می گوید: در حال 
حاضر بایــد برنامه ای اتخاذ و اجرا شــود 
كه تمام اقشــار جامعه با هراندازه قدرت 
خرید بتوانند از این فلز گران بها استفاده 
كنند. مردم به دلیل افزایش قیمت كاالها و 
همچنین ركود در اقتصاد به ناچار به سمت 
بازار طالی دســت دوم می روند هرچند 
خرید فروش طالی دســت دوم در بازار 
ممنوع است و بارها اخطارهای زیادی به 
صاحبان واحدهای صنفی داده شده است.

محمدولی در ادامــه تأكید كرد: ضرورت 
تنوع عیار این فلز گران بها در بازار، دست 
مشــتری را برای انتخاب با توجه به اندازه 
توان مالی بازمی گذارد كه متأسفانه امروز 
فقط طال با یک عیار »18 عیار / 750« در 

بازار خریدوفروش می شود.
رئیس انجمن صنفی صنعت طال و جواهر 
در پاسخ به این سؤال كه چرا خریدوفروش 
طالی دســت دوم در بازار ممنوع اســت 
گفت: از ابتدا برای حمایت از تولید داخل 
تصمیم بر ایــن گرفته شــد كه طالی 
دست دوم دیگر در بازار فروخته نشود و به 

ازای آن پس از آب كردن طال وارد چرخه 
تولید شود.

وی در ادامه تأكیــد كرد: موضوع دیگری 
كه بســیار حائز اهمیت اســت، سالمت 
مصرف كنندگان از اهمیت باالیی برخوردار 
است. هستند افرادی كه از بیماری پوستی 
رنج می برند و اگر طالهایــی كه در طی 
بیماری استفاده كردند به دست شخص 
دیگری برسد و مورداستفاده قرار بگیرد 
احتمــال شــیوع بیمــاری را دوچندان 

می كند. 
رئیس انجمن صنفــی صنعت طال و 
جواهر با اشــاره به برخی عواملی كه 
فعاالن صنعــت طال رغبتــی برای 
ادامه فعالیت ندارنــد اظهار كرد: در 
حال حاضــر تایلنــد و تركیه به مدد 
دولتمــردان و صنعتگــران خــود 
یکی از بزرگ تریــن تولیدكنندگان 
و صادركنندگان طــال و جواهر دنیا 

محسوب می شود. 
وی با اشاره به اینکه تا نگاه مسئوالن از 
این صنعت برنگردد و به عنوان صنعت 
ارزآور به صنعت طــال و جواهر نگاه 
نشود، همچنان شکست می خوریم، 
تأكید كرد: باید زیرساخت های الزم را 
برای صنعت طال و جواهر مهیا و برای 

رونق آن تالش شود.

  مسیرهای مسدود صادرات طال
رضــا جواهــری از پیشکســوتان و 
فروشــندگان بزرگ این صنعت در 

تهران، با تأكید بر اینکه بازار جهانی 
طال از بازار ایران جدا است و وضعیتی 
كلی دارد می گوید: همچنان فروش 
طالی دســت دوم در بازار توســط 
واحدهای صنفــی طالفروش ممنوع 

است اما كو گوش شنوا.
جواهری بابیــان اینکه مردم به دلیل 
كاهش قدرت خرید به سمت طالی 
دوســت دوم روی می آورنــد گفت: 
مســئولین به جای طراحی برنامه ای 
برای ثبات بخشــی به بازاران هم در 
زمان ركود تنها بــا ممنوعیت قصد 
كنتــرل بــازار رادارنــد درحالی كه 
می توانند از راه هــای حمایتی، این 
صنعت را از ورشکستگی كامل نجات 

دهند.
این پیشکســوت صنعت طــال ادامه 
داد: عوامل مختلف در طی یک سال 

گذشــته باعث شــد كه واحدهای 
تولیدی دیگــر توان ادامــه فعالیت 
نداشته باشــند و خداحافظی از بازار 
را به ادامه تحمل بار مشکالت ترجیح 
دهند. توقف صــادرات طال منجر به 
ركود شدیدی در واحدهای تولیدی 
شده است، اما تولیدكنندگان همچنان 
امیدوار به خروج از این وضعیت بازار 

هستند.
ایــن پیشکســوت در صنعــت طال 
می گوید: در حال حاضــر بازار تولید 
و فــروش مصنوعات طال به شــدت 
راكد اســت، حدود 80 تا 85 درصد 
كارگاه های طال در كشور تعطیل و یا 

نیمه تعطیل است
در چنیــن معامالتی بــه دلیل عدم 
پرداخت اجرت ســاخت و همچنین 
حذف ارزش افزوده، فروشنده مایل به 

فروش بیشتر و مشتری مایل به خرید 
طالی دست دوم است.

   بایدهایی که نباید شد
اقتصاد در همه كشورها افت وخیزهای 
مخصوص بــه خــود را دارد؛ در این 
میــان مهم تریــن موضــوع یافتن 
راهی اســت كه اقتصــاد و تولید آن 
كم ترین آسیب از شــرایط موجود را 
متحمل شود و درعین حال به بهبود 
شرایط كمک شــود؛ پس بهتر است 
بــرای ســرمایه گذاری راهــی پیدا 
كنیم كه در عین داشــتن ریســک 
كم و بــازده قابل توجــه بتواند باعث 
افزایش قدرت خرید مردم نیز بشود 
تــا از این طریــق بتــوان قدمی در 
 جهت بهبود شــرایط موجود كشور

 برداشت.

حاشیه ای بر بازار معامالت ممنوع که این روزها رونق گرفته است؛

طالی بدون اجرت؛ فرزند ناخلف اما عزیز بازار 

خبرآنالین
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

قیمت طال از ابتدای سال گذشته تاکنون درنتیجه عوامل متعدد 
دچار تغییرات بسیاری شد. این فلز قیمتی در ماه های اخیر متأثر 
از نرخ ارز، اونس جهانی، اعمال تحریم ها و قفل شدن صادرات تا 

حد قابل توجهی با افزایش قیمت مواجه شده است.

خر یدوفروش هرگونه 
طالی دست دوم 

و کهنه در سراسر 
کشور از سوی اتحادیه 
غیرقانونی اعالم شده 

است و اگر اتحادیه 
از این موضوع مطلع 

شود، واحدهای 
مرتکب را جریمه 

خواهد کرد.

اقتصاد ایران
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دستور جدید وزیر راه و 
شهرسازی برای کنترل 

قیمت مسکن

وزیر راه و شهرســازی در نامه ای 
به مدیــران كل راه و شهرســازی 
استان ها دســتور داد كه با اهتمام 
ویژه و بــا محوریت ســازمان ملی 
زمین و مسکن حداكثر توان و تالش 
خویش را برای احــداث پروژه های 
آماده ســازی زمین، انبوه سازی و 
خدماتــی بــا مشــاركت بخش 

خصوصی به كار گیرند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه 
وشهرســازی، »محمد اسالمی« 
در ابالغ خود به مدیــران كل راه و 
شهرسازی اســتان ها تأكید كرد: 
در جلسه با كارگزاران نظام و برای 
تحقق شــعار تولید و در راســتای 
تحقق اهداف دولت و دســتورات 
ریاســت جمهوری در بخش تولید 
مسکن، یکی از سیاست های اصلی 
این وزارتخانه احــداث پروژه های 
آماده ســازی زمین، انبوه سازی و 
خدماتی از طریق مشاركت با بخش 

خصوصی تعیین شده است.
در ادامه این ابالغ خطاب به مدیران 
كل راه و شهرســازی تصریح شده 
است: انتظار دارد با اهتمام ویژه اداره 
كل و با محوریت سازمان ملی زمین و 
مسکن حداكثر توان و تالش خویش 
را جهت اجرای صحیــح و به موقع 
آن به كار گرفته تا در حداقل زمان 
ممکن این وظیفه ملــی به نتیجه 
مطلوب و مورد انتظار رســیده و با 
عنایت باری تعالی شاهد نتایج مثبت 

آن در آینده نزدیک باشیم.
بنا بر ایــن گــزارش، وزیــر راه و 
شهرسازی پیش از این در نشستی 
با اعضای كمیسیون عمران مجلس 
از اطالع رسانی فراخوان مشاركت 
بخش خصوصــی بــرای احداث 
پروژه های انبوه سازی مسکن خبر 
داده بود. بر اساس این طرح و ابالغ 
صورت گرفته برای شــکل گیری 
جریان پایدار تولید مســکن، الزم 
است از توان بخش خصوصی استفاده 
و ادارات كل راه و شهرســازی بــا 
همکاری سازمان ملی زمین و مسکن 
برای اجرای طرح اقدام ملی در زمینه 
انبوه سازی مسکن با مشاركت بخش 

خصوصی اقدام كنند.

   جزئیاتی از طرح اقدام ملی؛ 
بســته های مالی و راه اندازی 

»بازار تعهدی« مصالح
»اقــدام ملــی« طــرح جدیــد 
سیاستگذاران در حوزه مسکن است 
كه به منظور رونــق این بخش و بر 
اساس تقویت هر دو طرف عرضه و 

تقاضا تدوین شده است.
بنابر این گزارش در برنامه اقدام ملی 
ساخت 400 هزار مسکن در مدت 
دو سال و تا سال 99 در دستور كار 
قــرار دارد. در این برنامه مهمترین 
موضوع كاهش هزینه مســکن در 
قیمت تمام شــده است. با توجه به 
اینکه زمین بیش از 60 درصد هزینه 
مسکن را به خود اختصاص می دهد 
در برنامه »اقدام ملی« سیاستگذار 
تالش كرده تا با واگذاری زمین های 
دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را 
در این طرح كاهش دهد. همچنین 
عالوه بــر زمین هــای وزارت راه و 
شهرسازی بر اساس دستورالعمل 
رئیس جمهوری تمام دستگاه های 
دولتی موظف شده اند تا زمین های 
دولتی را برای ســاخت و ســاز در 
اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار 
دهند. واگذاری زمین دولتی، كاهش 
50 درصدی هزینه صــدور پروانه 
و مجوزها، 25 میلیون وام ساخت 
با نرخ ســود صفر درصــد و خرید 
مصالح از »بازار تعهدی« با تخفیف 
30 درصدی، بخشی از برنامه بسته 

جدید رونق مسکن است.

ایسنا
خـــبـــر
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شهرداری خوانسار  شناسه: 486144 

آگهی مزایده نوبت اول 
شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره 272 مورخ 98/2/31 و مجوز شماره 150 مرخ 98/2/2 شورای محترم اسالمی شهر خوانسار در نظر دارد نسبت به اجاره دو واحد دفتر شرکت 

مسافربری واقع در ترمینال مسافربری و واگذاری مدیریت بازار روز به مدت یکسال را از طریق مزایده به باالترین قیمت به صورت اجاره با شرایط ذیل واگذار نماید: 
1- واگذاری مدیریت بازار روز به مدت یکسال با قیمت پایه ماهیانه مبلغ 27.000.000 ریال 

2- دو واحد دفتر شرکت مسافربری واقع در ترمینال مسافربری با قیمت پایه ماهیانه  هر واحد 9.000.000 ریال برای مدت یکسال 
3- متقاضیان می توانند نسبت به ارایه قیمت بابت هر کدام از واحدها )شماره یک سمت چپ از ورودی پارکینگ و واحد شماره دو سمت راست از ورودی پارکینگ( اقدام نمایند. هر 

کدام از واحدها به یک شرکت مسافربری اختصاص می یابد. 
4- متقاضیان می توانند تا پایان روز دوشنبه مورخ 98/3/20 پیشنهاد خود را مبنی بر اجاره موارد فوق الذکر در پاکت الک و مهر شده همراه با ذکر شماره تلفن و آدرس تحویل 

دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت دارند. 
5- متقاضیان می بایست معادل 5% قیمت پیشنهادی یکسال معادل 6.000.000 ریال بابت هر واحد دفتر واقع در ترمینال و مبلغ 17.000.000 ریال بابت مزایده بازار روز به حساب 
0105922986005 حساب سپرده شهرداری خوانسار نزد بانک ملی شعبه خوانسار واریز و یا چک تضمین شده بانکی ضمیمه پیشنهاد خود به عنوان ضمانت شرکت در مزایده 

تحویل نمایند. 
6- ارایه مدارک و مستندات ثبت شرکت و معرفی نامه نماینده جهت عقد قرارداد، الزامی می باشد. 

7- پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مورخ 98/3/21 در کمیسیون عالی معامالت مورد رسیدگی قرار گرفته و به برندگان مزایده به صورت کتبی ابالغ خواهد شد و برنده مزایده 
نیز مکلف است تا یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه مربوطه به حساب شهرداری اقدام نماید.

8- در صورت عدم واریز وجه به حساب شهرداری و عدم انعقاد قرارداد سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد. 
9- به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

10- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. 
11- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 57770847 تماس حاصل نمایند. 

سرپرست سازمان - حسین ایزدی  شناسه: 485941 

آگهی 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد بهره برداری از موارد زیر را از طریق مزایده عمومی و با قیمت پایه کارشناسی به مدت یکسال 

شمسی به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مزایده ها تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 98/03/30 به سازمان مراجعه نمایند. 
آدرس: فوالدشهر، محله ب 4، برزن ب، جنب ساختمان سابق موسسه آموزش عالی دانشگاه صنعتی فوالد                                                        تلفن: 03152631711 و 03152631722 

مبلغ پایه هر ماه )ریال(مبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(شماره صورتجلسه شورای شهرنوع آگهیموضوعردیف 

خرید و نصب پایه چراغ های روشنایی در سطح پارک ها و فضای سبز 1
شهر فوالدشهر 

مناقصه 
نوبت اول

بند 2 شماره 140
97/12/14500.000.00010.000.000.000

اجاره قطعه زمین به مساحت 30 متر واقع در ضلع شرقی پارک پرنیان 2
جهت نصب کانکس اغذیه فروشی و تنقالت

مزایده 
نوبت اول

بند 5 شماره 151
98/02/243.300.0005.500.000

اجاره بها تعداد 35 عدد دستگاه پایه بنر عمودی3
تجدید 
مزایده

بند 1 شماره 106
97/08/0187.600.000

122.500.000

16.500.000اجاره بها 3 عدد پایه بنر بیلبورد افقی

7.000.000اجاره بها 2 عدد پایه چهار وجهی

رضا رمضانی - شهردار آران و بیدگل  شناسه: 485928

آگهی مزایده )مرحله اول( 
شهرداری آران و بیدگل در نظردارد به استناد مصوبه شماره 416 مورخ 98/3/2 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به واگذاری ششدانگ سه قطعه 
زمین از قطعات تفکیکی قسمتی از پالک ثبتی 2637 اصلی به شرح ذیل واقع در خیابان جمهوری اسالمی با کاربری ا داری از طریق مزایده عمومی و با 
شرایط پرداخت به صورت 50 درصد نقد و مابقی در سه قسط اقدام نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید جهت اطالع از شرایط، اخذ 

مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. )کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.( 

1- قطعه زمین شماره 5 به متراژ 130/45 م.م به ازای هر متر مربع 40.000.000 ریال 
2- قطعه زمین شماره 4 به متراژ 138/92 م.م به ازای هر متر مربع 40.000.000 ریال 

3- قطعه زمین شماره 13 به متراژ 120 م.م به ازای هر متر مربع 42.000.000 ریال 

نوبت اول

نوبت اول
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استارت آپ های مورد حمایت سازمان فضایی
روزگار حمایت از استارت آپ های ایرانی داغ شده و سازمان ها در این زمینه از هم سبقت می گیرند.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: اســتارت آپهای فعال در حوزه طراحی و ساخت نانو ماهواره ها مورد 
حمایت قرار می گیرند.

مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: با شکل گیری نانو ماهواره ها، حوزه فضایی متحول شده و ماهواره کوچک 
و منظومه سازی آنها در مدارهای با ارتفاع پایین، انقالبی در کاربرد ماهواره ها در توسعه ارتباطات و خدمات 

مبتنی بر آن ایجاد کرده و در بازار آینده اینترنت اشیا ) IOT ( و شبکه ۵G نقش به سزایی خواهند داشت.
وی گفت: با توجه به وجود دانش و تجربه طراحی و ساخت ماهواره در کشور، این حوزه فرصت خوبی برای متخصصان 

و دانشجویان است تا با ایجاد استارت آپ های طراحی و ساخت منظومه ماهواره های کوچک، سهمی از این بازار رو به رشد 
داشته باشند.

رئیس سازمان فضایی ایران تاکید کرد: از طرح ها و ایده های مربوط به این موضوع استقبال می کنیم و آماده هر نوع همکاری بااستارت آپ ها در 
این حوزه هستیم. این در حالی است که سازمان های دولتی دیگر مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بارها بر حمایت از استارت 

آپ های ایرانی تاکید داشته و در این زمینه بسته های حمایتی تهیه کرده است.

ISFAHAN
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دکتر مارتین ســلیگمان، 
نویســنده کتاب خوش 
بینی دریافته اســت که 
رفتار عامل تعیین کننده 
بهتری برای موفقیت است 
نسبت به IQ، تحصیالت، 
و ســایر عوامل. او دریافت 
که افراد مثبت سالم تر زندگی می کنند و 
روابط بهتری داشته و در کارشان پیشرفت 
بیشتری می کنند. همچنین دریافته که 
افراد مثبت اندیش پول بیشــتری هم در 

می آورند. 
هرکسی می تواند رفتاری درست داشته 
باشد. مهم نیســت که اهل کجا باشید یا 
استعداد ذاتیتان چقدر باشد، رفتار صحیح 
تفاوت بزرگی در کار شما ایجاد خواهد کرد. 
سعی کنید این 10 رفتار را جزء خصایص 
خود درآورید تا همیشه کارمندی موفق 

باشید: 

  1. من مســئول سرنوشت خود 
هستم. 

اگر در سراســر زندگی کاری خود منتظر 
اتفاقی هیجــان انگیز باشــید، احتماالً 
انتظارتان طوالنی خواهد شد. متخصصین 
موفق کسانی هستند که خودشان بیرون 
می روند و این اتفاق را به وجود می آورند. 
پس سعی کنید به طریقی متفاوت تر به 
کار خود نگاه کنید. کارتان را تا حد نهایت 
پیشرفت باال خواهید برد و مسئول آن فقط 

و فقط خودتان هستید. 

  2. هر چیزی ممکن است. 
فکر می کنید هیچوقت نمی توانید به مقام 
نایب رئیس شرکت ارتقاء پیدا کنید؟ پس 

مطمئن باشید که نمی توانید. یادتان باشد: 
اگر فکر کنید که نمی توانید، به احتمال 

خیلی زیاد نخواهید توانست. 

  3. هیچکاری آنقدر کوچک نیست 
که خوب انجامش دهید. 

هیچوقت نمی دانید که دیگران متوجه شما 
خواهند شد یا نه. این یک دلیل برای این 
است که به کارتان افتخار کنید—به همه 
آن. مدیرعامل شرکتی می گفت که اولین 
کارش این بوده که ذخیره انبار را چک کند 
و خیلی زود به خاطر تــالش های خود و 
 کار خوبش شناخته شد. دفعه بعدی که 
می خواستید کارتان را سر هم بندی کنید 
چون فکر می کنید کسی متوجه کار شما 

نیست این را به یاد داشته باشید. 

  4. تک تک افراد یک ارتباط مهم 
برای شما تلقی می شوند. 

بااینکه الزم اســت در محیط کار خشن 
باشــید، اما می توانید با اطرافیان خود با 
مهربانی رفتار کنید. فکر می کنید اهمیتی 
ندارد که رابطه  خوبی با منشی مدیرعامل 
برقرار کنید؟ مطمئن باشــید که خیلی 
کمکتان خواهد کرد. با اطرافیانتان مودبانه 
رفتار کنید چون نمی دانید این آدم ها کجا 

به دردتان خواهند خورد. 

  5. من برای انجــام اینکار و ... کار 
باالتر از این ساخته شده ام. 

اگر تمام روز را بــه این فکر کنید که برای 
انجام آنکاری که مسئولیتش را گرفته اید 
ساخته نشده اید، کاراییتان به شدت پایین 
خواهد آمد. ممکن اســت کارتان به طور 
کامل با شما سازگار نباشد اما کارمندان 
موفق طوری رفتار می کنند که انگار کار 
رویاهای خود را دارند، مهم نیســت که 

کارشان چه باشد. 

  6. اینکه چه می دانم کافی نیست، 
اینکه چه کسانی را می شناسم هم 

مهم است. 
کارمندان موفق از اهمیت ارتباطات چه 
داخل و چه خارج از شرکت باخبرند. باید 
بتوانید فعاالنه ارتباطاتی تخصصی برای 

خود جور کنید. همکارتــان را برای ناهار 
بیرون دعوت کنید. بعد از کار با چند نفر از 
همکارانتان به رستوران یا کافه بروید. عضو 
انجمن تخصصیتان شوید. برای آینده تان 

ارتباط سازی کنید. 

  7. چه کار دیگری می توانم انجام 
دهم؟ 

ازآنجا که سرنوشتتان دست خودتان است، 
برای پیدا کردن راه های ارتقاء و پیشرفت 
در کارتان، باید به خود کارتان توجه کنید. 
برای گرفتن یک پــروژه اضافی داوطلب 

شوید. یک مهارت تازه یاد بگیرید که توجه 
باال دستی ها را به شما بیشتر کند. برای 
کمک به همکارانتان تا دیروقت ســر کار 
بمانید. کارمندان موفق کسانی نیستند که 
فقط کارشان را انجام دهند و بعد محل کار 
را ترک کنند. آنها دنبال راه های دیگری 

برای جلب توجه دیگران هستند. 

  8. شکست راه را برای موفقیت باز 
می کند. 

بااینکه اینطور به نظر می رسد که بعضی ها 
اصالً در هیچ کاری با شکست مواجه نشده 
اند، واقعیت این اســت که شکست برای 
همه اتفاق می افتد. تفاوت بین افراد موفق 
و ناموفق در طریقه برخورد آنها با شکست 
هایشان است. آنها که به موفق می رسند 
کسانی هستند که از اشتباهاتشان درس 

گرفته و جلو می روند. 

  9. من بزرگتریــن طرفدار خودم 
هستم. 

منتظر این هستید که یک نفر در شرکت 
استعدادها و تالش های شــما را کشف 
کند؟ شاید دیگر وقتش رسیده باشد که 
شیپور تشویقتان را خودتان بزنید. درمورد 
دستاوردهایتان و کارهایی که برای شرکت 
 کرده اید، حرف بزنیــد. کارمندان موفق
 مــی داننــد چطــور دســتاوردها و

 موفقیت هایشان را بدون اینکه پرادعا به 
نظر برسند به گوش همه برسانند. 

  10. دســتگاه فرصت ســنج من 
هیچوقت خاموش نمی شود. 

بله، روزهایــی خواهد بود کــه فقط می 
خواهید با وضعیت موجود شاد باشید اما 
یادتان باشد که کارمندان موفق همیشه 
دنبال فرصت های پیشــرفت هســتند. 
همیشه چشــم ها، گوش ها و ذهنتان را 
برای یافتن فرصت های خوب باز نگه دارید 
چون نمی دانید که چه وقت فرصتی پیش 

می آید که روند کارتان را تغییر دهید.

با این 10 رفتار یک کارمند موفق باشید؛   

قدم های کوچک  به سوی موفقیت های بزرگ

اگر تمام روز را به این 
فکر کنید که برای انجام 
آنکاری که مسئولیتش 

را گرفته اید ساخته 
نشده اید، کاراییتان 

به شدت پایین خواهد 
آمد.

چرا به نظر می رسد که بعضی افراد خیلی راحت نردبان ترقی 
را در اداره باال می روند درحالیکه برخی دیگر ســالیان سال 

همانجایی که بودند باقی می مانند؟
ممکن است فکر کنید که فقط به این دلیل است که این افراد 
قابلیت های بیشــتری برای موفقیت دارند مثل مغز خوب، 
استعداد و پارتی. اما چیز دیگری هم به همین اندازه اهمیت 

وجود دارد: رفتار. 

 
استارت آپ

صنایع  دستی از یک  سو بر اقتصاد کشور 
تاثیرگذار است و می  تواند موجب رشد صادرات غیرنفتی کشور شود و 
زمینه اشتغال را فراهم کند و از ســوی دیگر بستری است برای معرفی 

فرهنگ و هنر ایران در داخل و خارج کشور.

دهم ژوئن برابر با بیستم خرداد به عنوان روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شده 
است. بهمن نامور مطلق، معاون سابق صنایع دستی و هنرهای سنتی، سال گذشته 
به مناسبت چنین روزی گفته بود: »جایگاه حقیقی صنایع دستی ایران در سطح 
بین المللی بسیار بیش از وضعیت امروزی آن است. به عبارت دیگر صنایع دستی 
ایران تا جایگاه بایسته جهانی فاصله زیادی دارد؛ البته اقداماتی در خور این حوزه 
نیز صورت گرفته و زمینه هایی کم و بیش فراهم شده است. بنابراین در وضعیت 
کنونی هنوز میان اســتعدادهای بالقوه و وضعیت بالفعل صنایع دستی در عرصه 

بین المللی شکاف قابل توجهی وجود دارد.«

  هنری مورد اقبال عموم

صنایع دستی در کشور ما از آن دست حوزه هایی است که پس 
از گذر سال ها و قرن ها همچنان پتانسیل رشد دارد. در سال های 
اخیر شاهد بوده ایم که بسیاری از جوانان از رشته های پزشکی و 
مهندسی فاصله گرفته و سراغ رشته های هنری از جمله صنایع 
دستی رفته اند. از طرف دیگر بسیاری از افراد به »چیدمان خانه 
ایرانی« روی آورده اند و ترجیح می دهند در دکور خانه شــان از 
صنایع دستی ایرانی و بومی استفاده و فضایی سنتی ایجاد کنند. 
این قبیل تغییرات نشــان می دهد ایران از ظرفیت های هنری و 
بومی باالیی برخوردار است و خواهان بســیار دارد و محصوالت 

برآمده از این صنعت همچنان مورد اقبال عموم مردم است.
صنایع  دستی از یک  سو بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است و می  تواند 
موجب رشد صادرات غیرنفتی کشور شود و زمینه اشتغال را فراهم 
کند و از سوی دیگر بستری است برای معرفی فرهنگ و هنر ایران 

در داخل و خارج کشور.
با این تفاســیر واضح اســت که چرا باید نگاه جامع و برنامه ریزی 
منســجمی برای تولید و معرفــی محصوالت این حوزه داشــت. 
سال هاســت در مناســبت های مختلف از جمله روز جهانی صنایع 
دستی، هنگام برپایی نمایشــگاه ها و در همایش های مربوط به صنایع دستی، از 
اهمیت این حوزه گفته می شود و جمله هایی رد و بدل می شود مبنی بر این که در 
برنامه ریزی  های کالن کشور باید به صنایع دستی توجه ویژه ای داشت اما فعاالن 

این حوزه معتقدند در عمل آن اتفاقی که باید، هنوز به وقوع نپیوسته است.
در این اوضاع و احوال اما همه به حرف زدن بســنده نکرده اند؛ در چند سال اخیر 
تعــدادی از جوانان متخصص در رشــته فناوری اطالعات - برنامه نویســی وب، 
برنامه نویســی اندروید، هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک و... - و کارشناسان 
بازاریابی و عالقه مند به صنایع دستی کمر همت بستند و استارت آپ هایی در این 
زمینه راه انداختند. در ادامه می خواهیم هدف این استارت آپ ها، نحوه فعالیتشان 

و چالش هایی که بر سر راهشان است، به طور مختصر بررسی کنیم. 

  استارت آپ ها واسطه ها را حذف می کنند
نظام توزیع در کشور ما با معضالت متعددی روبه رو است و این مشکالت تنها مربوط 
به حوزه صنایع دستی نیســت. توزیع کاال و خدمات از جمله بخش های مهم در 

اقتصاد کشورهاست که از یک طرف کاال ها و خدمات را در اختیار مصرف کنندگان و 
از طرف دیگر اطالعات و نقدینگی را به بخش های تولیدی )داخل یا خارج از کشور( 
ارائه می دهد. به طوری که بخش توزیع کاال و خدمات را می توان به عنوان موتور 
رشــد بخش های تولیدی اقتصاد در نظر گرفت. اما نظام توزیع کاال و خدمات در 
کشور های کمتر توسعه یافته و به خصوص در ایران به شکلی است که نه تنها توزیع 
کاال ها و خدمات با کمترین هزینه و زمان صورت نمی گیرد، بلکه این نظام تمایل 
زیادی برای استفاده از ابزار و روش های نوین توزیع کاال و خدمات ندارد، بنابراین 

انگیزه تولید را هم کاهش می دهد.
در حوزه صنایع دستی یکی از مهم ترین مشکالت هنرمندان - به خصوص هنرمندان 
روستایی که دسترســی به بازار هدف ندارند - ورود واسطه ها به بازار فروش است 
و از آن جایی که روستاییان برای تامین معاش خانواده مجبور به فروش محصول 
با نازل ترین قیمت می شوند، سود اصلی به دست واســطه ها می افتد. قاعدتا اگر 
بازارهای هدف به مراکز تولید وصل شوند، بخش مهمی از سود در قسمت تولید و 
فرآوری قرار می گیرد و دست واسطه ها از بازار کوتاه می شود. هدف از غرفه دادن 
به تولیدکننده ها در شهرهای بزرگ و برگزاری نمایشگاه نیز دقیقا همین است. اما 
سوال این است که آیا همه زنان و دختران روستا برای شرکت در این نمایشگاه ها 
از سوی خانواده حمایت می شوند؟ آیا همه شان از پس همان اندک هزینه حضور 
چند روزه شان در شــهری دیگر برمی آیند؟ و از طرفی، چقدر احتمال دارد در آن 
بازه زمانی مشخص و کوتاه برخی مصرف کنندگان واقعی بتوانند در محل حضور 
پیدا کنند؟ در واقع هر فعالیت تجاری که وابسته به حضور فیزیکی افراد است، در 

سودآوری نیز با محدودیت هایی مواجه می شود.
هرچند این نکته را هم باید در نظر گرفت که رسالت این نمایشگاه ها تنها فروش 
محصوالت نیست، در واقع برگزاری آن ها کمک می کند تولیدکنندگان رشته های 
مختلف صنایع دســتی با یکدیگر آشنا شــوند، بازار هدف را بشناسند و اسپانسر 
جذب کنند. با همه این ها، محدودیت های موجــود در این نوع از بازاریابی برخی 
از متخصصان را به فکر انداخت راهی بیابند تا واســطه های توزیع را حذف کنند، 
ســود واقعی را به تولیدکننده برســانند و محصوالت را با قیمت واقعی به دست 
مصرف کننده بدهند و از طرفی محدودیــت زمان و مکان را از ســر راه بردارند. 
حاصل کار راه انداری اپلیکیشن هایی اســت که کاربران شامل »تولیدکننده« و 
»مصرف کننده« در آن پروفایل شخصی شــان را می ســازند و می توانند به طور 

مستقیم با هم در ارتباط باشند.

منبع:  مردمان
یـــادداشت
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،،
بااینکه الزم است در محیط کار 

خشن باشید، اما می توانید با 
اطرافیان خود با مهربانی رفتار 

کنید. فکر می کنید اهمیتی 
ندارد که رابطه  خوبی با منشی 

مدیرعامل برقرار کنید؟

فناوری و نوآوری
گـــزارش

همه چیز درباره استارت آپ های حوزه صنایع دستی  )بخش اول(

رونمایی از »مرکز 
نوآوری فناوری های 

اشتغال«
مرکــز نــوآوری فناوری های 
اشــتغال در قالــب یــک 
تخصصــی  شــتاب دهنده 
حامی اســتارت آپ های حوزه 
منابع انســانی، بــا حضور در 
 ۲01۹ INOTEX نمایشگاه
فعالیت های خود را رسما آغاز 

خواهد کرد.
میهن امروز-بنا بر اعالم آزمون 
میزان گستران شــریف، این 
شــتاب دهنده زیرمجموعــه 
مؤسســه دانش بنیان »میزان 
گســتران شــریف« است که 
در چارچوب قانــون و با هدف 
حمایت از فناوری های جذب، 
نگه داشت و توسعه سرمایه های 

انسانی تأسیس شده است.
مرکــز نــوآوری فناوری های 
اشــتغال قصــد دارد تا ضمن 
تحقیق و پژوهــش در حوزه 
تکنولوژی های منابع انسانی، 
مدل های جدید کسب و کار در 

این حیطه را توسعه دهد.
با توجــه به اهمیــت موضوع 
اشــتغال بــه عنــوان یکی از 
کلیدی ترین چالش های فعلی 
کشــور و نظر به کوچک بودن 
بازار اســتارت آپ های حوزه 
 ،)HR Tech( منابع انسانی
توســعه این حــوزه از طریق 
ایجــاد و ســرمایه گذاری در 
کســب وکار های نوپا، یکی از 
اهداف اصلــی »مرکز نوآوری 
فناوری های اشتغال« خواهد 

بود.
این مرکــز همچنین در صدد 
است تا با کمک به افزایش نرخ 
بهره وری سرمایه های انسانی 
کشور، به شکل گیری اقتصاد 
مقاومتی و دانش بنیان کمک 

کند.
برخی از مهم ترین مزایای این 
مرکز برای اســتارت آپ های 
HR Tech به شرح زیر است:

• کمــک بــه کوتــاه کردن 
روند های راه اندازی و توســعه 
کســب وکار های نوپا در حوزه 

اشتغال و منابع انسانی
• پژوهش و کاربردی ســازی 
فناوری های نوین و نوآوری های 

حوزه منابع انسانی و اشتغال
• کمــک در راســتای بهبود 
کیفیت محصوالت و خدمات 
و ثبات مالی کســب وکار های 

مستقر در مرکز
• افزایش تــوان رقابت پذیری 
کسب وکار های حوزه HR در 

مقیاس ملی و بین المللی
• ارائه آموزش هــای تئوریک 
و عملــی )کارگاهــی( بــه 
کسب وکار های مرکز با هدف 

باال بردن نرخ موفقیت
• مشــارکت در فرایند توسعه 
کســب وکار ها و نوآوری های 

حوزه اشتغال
• فراهم کردن شــرایط برای 
انتقال تجربیات و فناوری های 
حوزه منابع انســانی به داخل 

کشور
• ارائه راهنمایی و مشــاوره به 
کســب وکار های حوزه منابع 
انسانی جهت اخذ مجوز های 

الزم از مراجع ذی صالح
• ارائه خدمــات مربی گری و 
منتورینگ به کسب وکار های 

مرکز
جهــت  در  تســهیل   •
جــذب ســرمایه از ســوی 

استارت آپ های مرکز

ایسنا
گــزارش
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ادامه در شماره بعد
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