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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

معاون استاندار:   

حال اقتصاد اصفهان خوب نیست

تحریم، مردان 
جسور و برنامه های 
واقع بینانه می خواهد

تحریم دوره خاصی است که برای 
مقابله با آن باید مدیران و برنامه 
های ویژه ای را در نظر داشــت 

وگرنه دشمنان پیروز می شوند.
تحریم یا همان جنگ اقتصادی، 
شرایطی است که اکنون بر کشور 
ســایه انداختــه و ضرورت های 
خاص خود را می طلبد. این میان 
برنامه ها و مسئوالن یک کشور 
باید به شــکلی دیگــر تنظیم و 

انتخاب شوند.
در بخش برنامه ها ضروری است، 
برنامه فــوری، میان و بلندمدت 
کشــور باید گام به گام مسائل را 
برطــرف کننــد و وضعیت آتی 
را بدبینانــه قلمــداد کنند و نه 
خوش بینانه. چرا که واقعیت ها 
نشان می دهند اگر تحریم های 
فعلی قطع شــوند، تحریم های 
دیگر جــای آن را می گیرد. آن 
قدر این شرایط ادامه پیدا کرده 
که در صحبت مــردم عادی هم 
می شنویم که ما ۴۰ سال است 

تحریمیم!
برنامه ها باید واقع بینانه تنظیم 

شوند و ابعاد مختلف هر...

محمدعلی خطیبی | خبر آنالین
ســرمقاله

ISFAHAN
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    اصالح فرایند های کاری مهم ترین فعالیتی است که مدیران بخش اقتصادی استان اصفهان باید به فکر آن باشند.

بازار طال و سکه 98/4/20 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,360,0004,338,000قدیم

سکه طرح 
4,523,0004,449,000جدید

2,328,0002,520,000نیم سکه

1,449,0001,640,000ربع سکه

979,000989,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,862,0001,766,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18429,900407,500 عیار

یک گرم طالی 
19442,480442,480 عیار

یک گرم طالی 
24573,200543,300 عیار

جاری بودن زاینده رود برای 
تامین آب شرب الزم ولی 

کافی نیست
مدیر آبرســانی شــرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان گفت: هرچند ذخیره ســد زاینده رود 
نسبت به سال های گذشــته افزایش یافته، اما 
اکنون آب در تصفیه خانه باباشیخعلی با ظرفیت 
حداکثری تصفیه می شود و این چالش شرکت 
آب وفاضالب در فصل تابستان برای تامین آب 

شرب مشترکان است.
به گزارش شرکت آبفای استان اصفهان، مجید 
باقری در جلســه میز خدمت که در مســجد 
المهدی با حضور نمازگــزاران و برخی معاونان 
برگزار شد، در پاسخ به اینکه در سال آبی جاری 
بارندگی ها نسبت به سال های قبل قابل توجه 
بوده و گواه آن هم جاری بــودن زاینده رود در 

فصل بهار و تابستان است، ...

سرانجام مناقشــه مجلس و دولت بر سر 
»افزایش حقوق کارمندان در سال 

98« به کجا رسید؟
همچنان موضوع اجرای افزایش حقوق کارکنان 
و بازنشستگان دولت در سال جاری مورد مناقشه 

برخی نمایندگان مجلس و دولت می باشد و به تازگی 
با ورود رئیس مجلس بــه این ماجرا و مغایر دانســتن 

مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها بــا قانون، افزایش 
حقوق کارکنان دولت در سال جاری وارد فاز تازه ای شده است....

محسن گالبی اظهار کرد: 
در برنامــه محله عمودی 
آموزش هــای چگونگــی 
اطفــای حریــق، روش 
اطالع رســانی حــوادث، 
اســتفاده از جعبــه F و 
موارد مربوط به آسانســور 
به صورت تئوری و عملی همراه با اجرای 
برنامه های شــاد و موزیکال ویژه تمام 

گروه های سنی ارائه می شود.
مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: ایستگاه های عملیاتی خط 
مقدم در سازمان های آتش نشانی است؛ 
ایستگاه هایی که نیروهای آموزش دیده 
و خبره را به همراه تجهیــزات مدرن و 
به روز در خود جــای داده تا به صورت 
شــبانه روزی در آماده باش کامل برای 

خدمت رسانی به شهروندان باشند.
وی افزود: حضور سازمان یافته نیروهای 
آموزش دیــده در ایســتگاه های آتش 
نشــانی می تواند آرامش خاطر و خیال 
آسوده را برای شهروندان به ارمغان آورد.

گالبی تصریح کرد: از آنجایی که حفاظت 
از جامعه در برابــر خطرات نیازمند یک 
رویکرد پیشرو همراه با کسب مهارت و 
دانش است، وجود کارشناسان ایمنی و 
ساختمانی، سنگر امن پشتیبانی برای 
خطوط عملیات در ســازمان  های آتش 

نشانی است.
وی ادامه داد: واحدهای پیشگیری آتش 
نشانی در تالش اســت تا با ایمن سازی 
کاربری های متفاوت در ســطح شــهر، 
بستری امن را ایجاد کند تا بتوان تعداد 
باالی حوادث شــهری که به علت آشنا 
نبودن شهروندان و ســاخت و سازهای 

غیرایمن رخ می دهد را کاهش داد.
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و 
خدمــات ایمنی شــهرداری اصفهان با 
تاکید بر اینکه شــعار »پیشگیری بهتر 
از درمان است« یک شعار کلیشه ای اما 
با محتوایی غنی است که تحقق آن نیاز 
به برنامه ریزی های مدون، تعیین اصول و 
ماموریت ها و چشم اندازهای یک سازمان 

بزرگ همچون ســازمان آتش نشــانی 
است، گفت: واحدهای پیشگیری در این 
سازمان، نقش مهم و بسزایی را در کاهش 
حوادث شهری بر عهده دارند زیرا زمانی 
که در ساختمانی تمام پارامترهای ایمنی 
لحاظ شده باشــد، حتی اگر بر حسب 
اتفاق یک آتش سوزی رخ بدهد، وجود 
تجهیزات ایمنی در همان ســاختمان 
می تواند پیش از رخداد یک حادثه بزرگ 
که خسارات جانی و مالی فراوانی را ایجاد 
می کند، آن را کنترل و خســارات را به 

حداقل میزان ممکن برساند.
وی اظهار کرد: چشــم بســتن بر روی 
ایمن ســازی محیط با دالیلی همچون 
کاهــش میــزان ســرمایه گذاری در 
ســاختمان های دارای کاربری هــای 
متفــاوت اعــم از مســکونی، تجاری، 
صنعتی، خدماتی و یا نبود آموزش های 
الزم می توانــد خســارتی چندین برابر 
هزینه های اولیه ســاخت را به مالک یا 

مالکان تحمیل کند.
گالبی تاکید کرد: واحدهای پیشگیری 
در سازمان آتش نشــانی نه تنها موظف 
به ایمن سازی ســاختمان ها در مراحل 
مختلف هســتند، بلکه بازدیــد و ایمن 
ســازی صنوف، کارگاه ها و کارخانه ها، 
زمین هــای بــازی کــودکان و ارائــه 
استانداردهای ایمنی نیز در دستور کار 

آنها قرار دارد و به طــور کلی واحدهای 
پیشگیری، بازوی توانمند سازمان های 
آتش نشــانی برای عالج واقعه پیش از 

وقوع هستند.
وی با اشــاره به اهمیت فرهنگ ایمنی، 
افزود: فرهنگ ایمنی نیازمند یک بینش 
صحیح و ناشی از مســئولیت پذیری و 
آموزش است؛ فرهنگ ایمنی به معنای 
آن اســت که در یک محیط استاندارد و 
ایمن، زندگی و کار کنیم و از آموزش های 
الزم برای جلوگیری از وقــوع حادثه و 
همچنین رفع آن در زمان وقوع بهره مند 

شویم.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان، همراه و همگام 
با شهروندان مســئولیت پذیر در زمینه 
ایمن سازی ســاختمان ها و کاربری ها 
حرکت می کند و به طور سیستماتیک 
به آموزش تمام اقشار جامعه در سنین  

مختلف می پردازد.   
وی تصریح کرد: سه شنبه های هر هفته 
کارشناسان واحد آموزش و پیشگیری 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان در مجتمع های مسکونی سطح 
شهر نکات ایمنی را به شهروندان آموزش 

می دهند.

آموزش نکات ایمنی به شهروندان در محله های »عمودی شهر«

واحدهای پیشگیری 
در سازمان 

آتش نشانی نه تنها 
موظف به ایمن سازی 

ساختمان ها در 
مراحل مختلف 

هستند، بلکه 
بازدید و ایمن سازی 

صنوف، کارگاه ها و 
کارخانه ها، زمین های 

بازی کودکان و ارائه 
استانداردهای ایمنی 
نیز در دستور کار آنها 

قرار دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: طبق برنامه ریزی ، 10 هفته روزهای سه شنبه  در 10 مجتمع 
مسکونی باالی 80 خانوار در قالب طرح »محله های عمودی« کارشناسان واحد آموزش و پیشگیری سازمان نکات ایمنی را به شهروندان 

آموزش می دهند.

ایمنا
گـــزارش
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تحریم، مردان جسور 
و برنامه های واقع بینانه 

می خواهد

ادامه از صفحه یک:
... وضعیتــی را دیده باشــند و 
در مقابل پــس از تصویب هم 
باید به مسئوالن مربوطه ابالغ 
شود. از اینجا به بعد نوبت افراد 
می رسد که باید اهداف را محقق 
کنند. گرچه در بخش برنامه هم 
مشکالتی وجود دارد ولی اصل 
مساله در بخش مربوط به افراد 
بروز پیدا می کنــد و در نهایت 
فســاد  را برنامه ها در دســتور 
نمی گذارند، این افراد هستند 
که فاسد می شوند. برنامه ها در 
بدترین حالت شــرایط فساد را 
ممکن می کننــد ولی تنها یک 

اراده آن را به انجام می رساند.
در ابتــدا مدیــران نباید ترس 
به دل خــود راه دهند و بدون 
هیــچ تعارفی هــر مقــام یا 
مسئولی که توانایی اداره امور 
را ندارد کنار بگذارند. مســاله 
این نیست که فرد ناتوان، فرد 
بدی است، احتماالً مدیر مورد 
بحث فردی محترم اســت که 
توانایی های خــود را در جای 
خود نشــان داده ولی شرایط 
متفاوت فعالیت های متفاوتی را 
می طلبد. به عنوان نمونه رئیس 
کل سابق بانک مرکزی فردی با 
کارنامه روشن بود که در بحران 
ارز ناموفــق بود؛ ایشــان کنار 
رفتند و مدیر بعدی با کارنامه 
کمتر در حوزه پولی عماًل کاری 
که رئیس پیشــین نتوانست را 
عملی کرد. این یــک مثال از 

نقش افراد است.
از ســوی دیگر مسئوالن دوره 
تحریم باید جســورترین افراد 
باشند که ترســی از اینکه در 
لیست های ســیاه قرار بگیرند 
نداشته باشند. این مدیران باید 
حاضر باشــند منافع ملی را بر 
تمام منافع فردی و خانوادگی 
خویــش مقــدم بشــمارند و 
تنها هــدف خــود را موفقیت 
کشــور بدانند. تحــرک باال از 
ضرورت های موفقیت در مقابل 
تحریم اســت و اگر سیستم و 
مدیرانش از افراد پویا، منعطف 
و پرتحــرک تشــکیل شــود، 
می توانند بهتر از هر جایگزینی 
خــط محاصــره دشــمنان را 
بشکنند و کشور را به پیروزی 

برسانند.
فساد جایی به وجود می آید که 
منافع خود را به منافع دیگران 
آن چنان ارجح بدانیم که حتی 
منافع ملی تبدیــل به تابعی از 

منافع ما شود.
در این میان مفســدان کسانی 
هســتند که به وسوسه ها تن 
می دهنــد و پاکدســت ها نیز 
علی رغم وسوســه بــه خوبی 
می توانند مســائل را حالجی 
کنند. بازگردانــدن تحرک از 
جوانی نشــات می گیرد و باید 
جوانان را به میــدان آورد، در 
مقابل به جــای اصــرار برای 
بــه کار گیری بازنشســتگان، 
آن هــا را بایــد در بخش هایی 
 چون اتاق های فکر ســازمان

 داد. 
تجارب چهار دهــه اخیر به ما 
می گوید دولتمرد عصر تحریم 
جوانی است شــیفته کشور و 
برای موفقیت مردم سرزمینش 
حاضر است به منافع فردی خود 
پشــت پا بزند. این دولتمردان 
در تمــام طــول روز خــود به 
راهکارهایی می اندیشــند که 
می تواند بــه دور زدن محاصره 

بیانجامد.
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وزیر صنایع و معادن عراق از واحدهای صنعتی اصفهان بازدید کرد
وزیر صنایع و معادن عراق از چند واحد صنعتی و تولیدی شاخص اصفهان بازدید و درباره چگونگی توسعه 

صادرات و واردات با مسووالن و متولیان این حوزه گفت و گو و تبادل نظر کرد.
عبداهلل صالح الجبوری در سفر به اصفهان از برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مانند صنایع زرین خودرو، 
هفت تیر، سپهر پلیمر سپاهان و صا ایران بازدید کرد و از نزدیک با محصوالت و فناوری های این واحدها 

آشنا شد.
هدف از سفر وزیر صنایع و معادن عراق به اصفهان، آشنایی با صنایع شاخص و بزرگ این استان جهت گسترش 

همکاری های دو جانبه، افزایش حجم صادرات و واردات و اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری است.
وزیر صنایع و معادن عراق که شامگاه سه شنبه وارد اصفهان شد در نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ایران 

و عراق در اتاق بازرگانی اصفهان نیز حضور یافت و با جمعی از فعاالن اقتصادی این استان بحث و تبادل نظر کرد.
وی در این دیدار با بیان اینکه وزارت صنایع عراق آماده معرفی ۱۹۰ طرح ســرمایه گذاری به فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران ایرانی است، 
تاکید کرد: برای اجرایی شدن این قبیل طرح ها و توسعه روابط اقتصادی به جای اینکه وقت خود را برای تشکیل کمیته های مشترک و تعریف 

قراردادهای همکاری بگذاریم باید اقدام عملیاتی انجام دهیم.

برای تولید کارت ملی هوشمند به مرحله بومی سازی رسیده ایم
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: برای تولید کارت ملی هوشمند به مرحله بومی سازی انبوه رسیده 

ایم و در آینده نزدیک تولید و توزیع کارت ملی هوشمند افزایش پیدا می کند.
حسین غفراني در دیدار با فرماندار کاشان، اظهار کرد: در شهرستان کاشان حدود 22۰ هزار نفر، کارت ملی 

هوشمند خود را دریافت کرده اند و حدود 5۰ هزار نفر دیگر باید کارت ملی خود را دریافت کنند.
وی با تقدیر از پیگیری و فعالیت فرمانداری کاشان در زمینه ثبت احوال، افزود: موقعیت مکانی نامناسب و 

قرار گرفتن در نقطه پرترافیک شهر، از جمله مشکالت اداره ثبت احوال است که باید با همکاری دو جانبه این 
مشکل نیز برطرف شود.

وی تصریح کرد: مهمترین سیاست های سازمان ثبت احوال، ثبت وقایع حیاتی و آمار جمعیتی در مهلت  مقرر، دسته بندی و 
ارایه آن به نهادهای مربوط است تا مبنای برنامه ریزی های آینده قرار بگیرد. غفرانی گفت: همکاری مؤثر سازمان ثبت احوال با دهیاران، 

شهرداری ها و بیمارستان ها، زمینه ثبت به هنگام وقایع حیاتی را فراهم و ایران را به یکی از کشورهای پیشگام در تهیه و دسته بندی آمارهای 
جمعیتی تبدیل کرده است. فرماندار کاشان گفت: آمار دقیق مهمترین اصل در رسیدگی و تصمیم گیری است. هر برنامه ریزی 

درست، نیازمند دریافت آمار و اطالعات دقیق است که براساس آن توزیع صحیح اعتبارات با اولویت بندی انجام شود.

محمدعلی خطیبی | خبرآنالین
ســرمقاله
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خـــبــــر

اعطای 50 میلیون تومان وام به ازای استخدام هر معلول

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: کارفرمایان برای 
اشتغال هر معلول از تسهیالت 50 میلیون تومانی در این 

استان بهره مند می شوند.

مرضیه فرشاد اظهار کرد: کارفرمایان برای اشتغال هر معلول از تسهیالت 5۰ میلیون 
تومانی در این استان بهره مند می شوند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان افزود: مبلغ وام اشتغال به معلوالن و کارفرمایانی که 
می خواستند یک واحد شغلی ایجاد کنند پارسال 2۰ میلیون تومان بود که امسال به 5۰ 

میلیون تومان افزایش یافته و به هر میزان که  نیاز باشد اعطا می شود.
وی خاطرنشان کرد: در موضوع به کارگیری و استخدام معلوالن در بخش دولتی همان 
سهم 3 درصدی تعداد اشتغال معلوالن به نسبت افراد سالم که در قانون آمده است، رعایت 
می شود. فرشاد به آگهی استخدام در صداوسیمای استان اصفهان اشاره کرد که در این 
آگهی، معلول نبودن یکی از شروط پذیرش متقاضیان بوده است؛ و گفت: دراین باره در 
حال رایزنی با مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان و رئیس سازمان رسانه ملی هستیم تا 

این امتیاز قانونی معلوالن برای اشتغال در آگهی اخیر صداوسیما رعایت شود.
وی رتبه این استان را در میزان آلودگی معتادان به مواد مخدر در بین استان های کشور بین 
نوزدهم تا بیست و یکم اعالم کرد و اظهار داشت: تمامی حلقه های مداوای معتادان به مواد 
مخدر در استان اصفهان کامل شده است و این استان شرایط مناسبی در مقایسه با بسیاری 

از استان های کشور دارد.
مدیرکل بهزیستی اصفهان پیشــگیری از اعتیاد را وظیفه همگانی، چه در موضوع تالش 
دستگاه های دولتی، غیردولتی و خانواده ها بیان کرد و از اجرای طرح های جدید دراین باره 

خبر داد.
وی گفت: طرح های ماد با مشارکت دانش آموزان و مانا با مشارکت نوجوانان  در محله ها در 
حال اجراست تا توسط دانش آموزان و نوجوانان پیام های خطرات استفاده از مواد مخدر برای 

جامعه به هر خانواده و شهروند ایرانی برسد.
فرشاد به رایزنی خود با نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
اشاره کرد که در این جلسه موضوع های کمبود نیروی انسانی مجموعه های تحت پوشش 
اداره بهزیستی شهرستان برخوار و لزوم ارتقاء کیفیت خدمات توان بخشی در شهرستان 
شاهین شهر و میمه،بررسی و مقرر شــد برای تأمین نیروهای انسانی متخصص و ارتقای 

خدمات توان بخشی دو شهرستان چاره جویی شود.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان یادآوری کرد: درمجموع 3۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم از خدمات این اداره کل در این استان استفاده می کنند که از این تعداد ۱2۰ 
هزار نفر معلول، از خدمات توان بخشی بهره مند شده و 4۰ هزار نفر بانوان سرپرست خانوار 

می باشند. فارس
خـــبــــر

باید قوانین خاکستری 
کشور به نفع تولید و 

تولید کننده تفسیر و گره 
از کار صنعتگر و تولید 

کننده باز شود.

معاون استاندار:   

حال اقتصاد اصفهان خوب نیست

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: حال 
اقتصاد اصفهان خوب نیست و باید نهایت تالش خود را برای 
استفاده از تجارب ارزشمند صعنتگران به جهت توسعه اقتصادی 

این استان به کار بگیریم.
 سید حسن قاضی عسگر در مراســم تودیع و معارفه رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه در 
یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و مسئوالن و مردم همه در 
یک کشتی نشسته اند، اظهار کرد: ستون پنجم دشمن اقتصادی 
کشور در اصفهان نیز فعال است و نمی گذارد که پیشرفت در 
برخی از موارد اقتصادی حاصل شود. باید بتوانیم شاخص های 

اقتصادی را در اصفهان بهبود ببخشیم.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    اصالح فرایند های کاری مهم ترین فعالیتی است که مدیران بخش اقتصادی استان اصفهان باید به فکر آن باشند.

جاری بودن زاینده رود برای تامین آب شرب 
الزم ولی کافی نیست

مدیر آبرسانی شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان گفت: هرچند ذخیره سد زاینده رود 
نسبت به سال های گذشته افزایش یافته، اما 
اکنون آب در تصفیه خانه باباشیخعلی با ظرفیت حداکثری تصفیه می 
شود و این چالش شرکت آب وفاضالب در فصل تابستان برای تامین 

آب شرب مشترکان است.

به گزارش شرکت آبفای استان اصفهان، مجید باقری در جلسه میز خدمت که 
در مسجد المهدی با حضور نمازگزاران و برخی معاونان برگزار شد، در پاسخ به 
اینکه در سال آبی جاری بارندگی ها نسبت به سال های قبل قابل توجه بوده 
و گواه آن هم جاری بودن زاینده رود در فصل بهار و تابستان است، اظهار کرد: 

در این شرایط مردم انتظار تامین آب شرب بدون کمترین افت فشار هستند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش ذخیره سد زاینده رود و جاری بودن آب در بستر 
رودخانه دلیل بر تامین آب شرب پایدار مشترکان بدون کوچکترین خللی 
نیست، افزود: شرکت آب منطقه ای مســئول تخصیص آب برای کشاورزان 
و جاری بودن رودخانه زاینده رود است و تاسیسات آبرسانی موجود شرب و 

بهداشت شرکت آبفا تکافوی نیاز مشترکان در ایام پیک مصرف نیست.
 وی گفت: هرچند ذخیره سد زاینده رود نسبت به سال های گذشته افزایش 
یافته، اما اکنون آب در تصفیه خانه باباشیخعلی با ظرفیت حداکثری تصفیه می 
شود و این چالش، شرکت آب وفاضالب در فصل تابستان برای تامین آب شرب 
مشترکین است. وی با بیان اینکه مقرر شده بود در سال 87 دومین تصفیه خانه 
آب اصفهان در مدار بهره برداری قرار گیرد اظهار کرد: قرار بود در سال 87 با 
پایان افق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ، دومین تصفیه خانه آب در اصفهان با 
ظرفیت ۱۰ میلیون متر مکعب در ثانیه به بهره برداری برسد که مجری طرح 

شرکت آب منطقه ای است.
 مدیر آبرسانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به موضوع پدافند غیرعامل 
دومین تصفیه خانه آب پرداخت و تصریح کرد: از لحاظ پدافند غیر عامل راه 
اندازی دومین تصفیه خانه آب در اصفهان ضروری به نظر می رسد، چرا که 
تامین آب شرب بیش از چهار میلیون نفر از طریق یک سامانه آبرسانی از ریسک 

باالیی برخوردار است. 
وی افزایش دما در نیمه نخست سال را در استان اصفهان بی سابقه دانست و 
تصریح کرد: در تابستان سال گذشته تنها 2 روز دمای هوا به 4۰ درجه رسید، در 
حالیکه در نیمه نخست سال جاری اصفهانی ها بیش از ۱۰ روز دمای 4۰ درجه 

را تجربه کردند که این امر تاثیر بر مصرف آب شرب مشترکین داشته است.
همچنین در این جلسه مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در پاسخ به اینکه چرا بعد از گذشت ۱۱ سال از افق طرح 
آبرسانی اصفهان بزرگ هنوز دومین تصفیه خانه آب راه اندازی نشده است، 
اظهار کرد: طبق مقررات شرکت آب منطقه ای متولی ساخت تصفیه خانه آب 

است که هم اکنون  عملیات اجرایی این پروژه در دستور کار قرار داد.
سید اکبربنی طباء گفت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی پروژه دومین تصفیه خانه 
آب اصفهان به 2۰ درصد رسیده است، در حالیکه این تصفیه خانه با ظرفیت 
۱۰ مترمکعب در ثانیه می تواند عامل بسیار مهمی در تامین پایدار آب شرب 

مشترکین در تمام روزهای سال باشد.
وی در پاسخ به اینکه شرکت آبفا استان با توجه به کمبود منابع چگونه آب شرب 
مشترکین را توانسته به صورت عادالنه توزیع کند اظهار کرد: در طی چند سال 
گذشته با نصب بیش از 45۰ فقره فشار شکن در سطح استان  توانستیم همین 

منابع محدود آبی را عادالنه  میان مشترکین در سطح استان توزیع کنیم.
سخنگوی شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان ادامه داد: عالوه بر نصب 
حوضچه فشارشکن با بهره گیری از سیستم تله متری و تله کنترل و همچنین 
هوشمندسازی شبکه توزیع آب توانستیم پاسخگوی نیاز آبی مشترکین در 

فصول گرم سال در بخش شرب به صورت عادالنه باشیم.
سخنگوی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در پاسخ به اینکه آیا آب شرب در 
تمام مناطق به صورت عادالنه توزیع می شود، گفت: قطعا با تدابیری که شرکت 
آب وفاضالب در نظر گرفته آب شرب به صورت عادالنه میان تمام مشترکین 
توزیع می شود سعی شده با استفاده از نصب فشار شکن و رصد آنالین شبکه 
توزیع درمناطق گوناگون آب به عدالت میان مردم توزیع شود و اگر احیانا برخی 
از مشترکین در اصفهان با مشکل افت فشار مواجه هستند دلیل آن نصب پمپ 
غیرمجاز توسط بعضی از مشترکین است که باید با شناسایی افراد خاطی مانع 

از ضایع شدن حق برخی مردم در برخوراری از آب شرب شویم.

گــزارش

معــاون هماهنگــی امور 
اقتصادی استاندار اصفهان 
خاطر نشــان کرد: وظیفه 
مدیــران دولتــی حــل 
مشکالت فعاالن اقتصادی 
است، مدیران و مسئوالن 
دولتــی بایــد مشــاور 
صنعتگران و فعاالن اقتصادی باشند. بدنه 
کارشناســی و تخصصی سازمان صمت 
اصفهان می تواند پشــتوانه خوبی برای 

رییس جدید باشد. 
قاضی عســگر اضافه کرد: به تشکل های 
اقتصادی اصفهان و فعالیت گسترده آنها 
در همه ابعاد افتخــار می کنیم. اتاق فکر 
مجموعه اقتصادی استان اصفهان قوی و 
نظام مند است، باید مشکالت حل شود و 
ارائه راه حل برای آنها وظیفه اصلی بخش 
خصوصی است. ارتقا صنعت مشروط به 

بهبود وضعیت تجارت است.

  نظام آموزشی کشور نیروی ماهر 
مورد نیاز صنایع را تربیت نمی کند

وی گفت: دانشــگاه ها کامال از صنعت و 
دستگاه های اجرایی جدا هستند و باید 
ارتباط صنعت با ایــن بخش علمی ارتقا 
پیدا کند. بسیاری از مشکالت اقتصادی 
با استفاده از مشاوره های دانشگاهی حل 
و فصل خواهد شــد. معــاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار اصفهان با اشاره 
به مشکالت نظام آموزشی کشور، تصریح 
کرد: نظام آموزشی ناکارآمد کشور نیروی 
ماهر و نیمه ماهری که صنایع به آن نیاز 
دارد را تربیت نمی کند. جسارت مدیریتی 
باید تقویت شــود و محافظه کاری کنار 
گذاشته شود. قاضی عسگر افزود: برخی 
از مدیران استان نشــان داده اند که یک 
مدیر می تواند جسارت مدیریتی خود در 
فعالیت های اداری را حفظ کند. اصالح 
فرایند های کاری مهم ترین فعالیتی است 
که مدیران بخش اقتصادی استان اصفهان 
باید به فکر آن باشند. مراحل اخذ مجوز 
برای فعالیت های اقتصادی باید مهندسی 

مجدد و بازنگری شود.
وی ادامــه داد: بایــد عملکــرد مدیران 

اقتصادی به گونه ای باشد که تولید برای 
همه فعاالن اقتصادی آســان و رضایت 
مردم و ارباب رجوع در اولویت اول مدیران 
دولتی باشد همچنین رضایت کارکنان و 

کارمندان در اولویت دوم قرار بگیرد.

  کاهــش نرخ بیکاری در ســه ماهه 
سالجاری

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع اســتانداری اصفهان نرخ بیکاری 
استان در ســال ۱3۹2 را ۹ درصد عنوان 
کرد و تصریح کرد: مشــارکت اقتصادی 
در اســتان در این ســال 43 درصد بوده 
است این در حالی است که در سال ۱3۹7 
نرخ مشارکت اقتصادی 4۹ درصد و نرخ 

بیکاری به ۱4 درصد رسیده است.
قاضی عســگر افزود: نرخ مشارکت های 
اقتصادی در ســه ماهه نخســت سال 
جاری 44.4 درصــد و نرخ بیکاری ۱۰.3 
درصد بوده است. تالش می کنیم تا نرخ 
بیکاری اســتان را تک رقمی کنیم که با 
همت دستگاه های اقتصادی استان این 
هدف محقق خواهد شد. باید مشکالت 
اقتصادی هر سیســتمی در خود همان 
سیستم حل و فصل شود. وی ادامه داد: 
اجرایی شدن طرح های ریلی در استان به 

توسعه اقتصادی کمک می کند.

  خواسته ای از رییس سازمان صمت 
اصفهان نداریم

رســول جهانگیری، رییس اتاق اصناف 
اصفهان نیز اظهار کرد: صنعتگران اصفهانی 
سربازان خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی 
هستند و برخی از افراد به محض اینکه به 
جایگاهی در صنعت می رسند به خارج از 
کشــور می روند و این در حالی است که 

صنعتگران ما در کشور ایستاده اند.
وی افزود: مرز میــان اصناف و صنعت در 
بسیاری از واحد های صنفی اصفهان غیر 
قابل تشخیص است. سرانه میزان تولید در 

اصفهان بسیار باال تر از میانگین کشوری 
است. اصناف اصفهان تاکنون هیچ هزینه 

ای را به دولت تحمیل نکرده اند.
رییس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه 
مســئوالن راهکار هایی برای همگرایی 
بیشتر با بخش خصوصی را پیدا کرده اند، 
خاطر نشان کرد: راه نجات کشور در این 
شرایط حســاس کنونی حضور تمام قد 
بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. 
متعهد می شویم که رییس جدید سازمان 
صمت اصفهــان را در انجام وظایف یاری 
کنیم. جهانگیری اضافه کرد: خواسته ای 
از ریاست سازمان صمت اصفهان نداریم 
فقط باید شرایط را برای فعالیت اصناف 
در استان اصفهان تسهیل کنیم. تعامل 
اقتصادی در جلســاتی که میان مدیران 
استانی و شهرســتانی برگزار می شود به 
وضوح قابل تشخیص است و نباید تولید 
کننده و صاحب واحد صنفی را در مضیقه 
قرار دهیــم. وی یادآور شــد: اصفهان به 
عنوان یک قطب صنعتی پیشانی کشور 
اســت و منافع صنعت اصفهان به چرخه 

اقتصاد کشور باز می گردد.

  رییس صمت باید اختیارات وزیر در 
اصفهان را داشته باشد

مشاور استاندار اصفهان در امور صنعت با 
بیان اینکه اصفهان یکی از بزرگترین قطب 
های صنعتی کشور است و تعداد زیادی از 
مهم ترین صنایع ایران در اصفهان واقع 
شده است، گفت: رییس جدید سازمان 
صنعت، معــدن و تجــارت اصفهان باید 
اختیارات وزیر صمت در اصفهان را داشته 
باشد.  بهرام ســبحانی نیز در این مراسم 
اظهار کرد: هزینه های تولید برای تولید 
کنندگان بیش از چهار برابر افزایش نرخ 
ارز تاثیر زیادی روی میزان تولید و کیفیت 
آن داشته است. بروکراسی زائد اداری یکی 
از مشکالتی است که صنعتگران را دلسرد 
می کند. رییس جدید سازمان صمت باید 

اختیارات وزیر صمت در اصفهان را داشته 
باشد.  وی با بیان اینکه در یک جنگه تمام 
عیار اقتصادی هستیم، افزود: صنعتگر ان 
در این جنگ اقتصادی از مسئوالن کشور 
انتظار دارند و کشــور باید در این شرایط 
حســاس، آرایش جنگی به خود بگیرد و 
مردم نیز باید این آرایش جنگی را حس 
کنند. مدیران دولتی باید تصمیم گیری 
ســریع و حل و فصل قاطع مسائل را در 

اولویت خود قرار دهند.
مشاور اســتاندار اصفهان در امور صنعت 
خاطر نشان کرد: دولت باید دست از تصدی 
گری اقتصادی بردارد و اختیارات اقتصادی 
خود را به بخش خصوصی و تشــکل ها 
واگذار کند. البتــه تبدیل اقتصاد صد در 
صد دولتی کشور به یک اقتصاد خصوصی 
و نظام مند تبعات مثبت و منفی را نیز در 

پی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: باید قوانین خاکســتری 
کشور به نفع تولید و تولید کننده تفسیر و 
گره از کار صنعتگر و تولید کننده باز شود.

رییس خانه صنعت و معدن ایران نیز در 
این مراسم گفت: رسالت اصلی صنعتگر 
ایجاد اشــتغال اســت و ما صنعتگران 
شرمنده جوانان هستیم که نتوانسته ایم 
با بکارگیری آنان سهمی در بهبود وضعیت 

معیشتی مردم داشته باشیم.
عبدالوهاب سهل آبادی اظهار کرد: فعاالن 
اقتصادی و بخش صنعت اصفهان در این 
شش سال با رییس سازمان صمت اصفهان 
همکاری کرده اند و هرچــه که در توان 
داشته اند برای توسعه صنعتی و اقتصادی 

اصفهان به کارگرفته اند.
وی با بیان اینکه تفاوت آشــکاری میان 
صنعت در اســتان اصفهان و سایر استان 
های دیگر وجود دارد، گفت: شــرایطی 
بر اقتصاد کشــور حاکم شده که موجب 
مواجه شدن صنعتگران و تولیدکنندگان 
با مشکالت زیاد در روند فعالیت آنها شده 

است. 

اخبار اصفهان
خـــبــــر



ارائه خدمات درمانی به ۳۰۰ زائر حج تمتع در مدینه منوره
رئیس ستاد مرکزپزشکی حج و زیارت مدینه منوره از ارائه خدمات درمانی به بیش از ۳۰۰ زائر 

ایرانی حج تمتع ۹۸ در مراکز درمانی این شهر خبر داد.
حجت اهلل روستا درباره اقدامات انجام شده از سوی مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل 
احمر کشورمان در مدینه اظهارکرد: از هفدهم تیرماه همزمان با فرآیند اعزام زائران به مدینه 

منوره فعالیت شبانه روزی پزشکان ایرانی در درمانگاه های ایرانی این شهر نیز آغاز شده است.
وی با بیان اینکه شــماری از زائران ایرانی تاکنون به این مراکز مراجعه و خدمات درمانی دریافت 

کرده اند، گفت: برابر آمارهای ما تا کنون به بیش از ۳۰۰ زائر خدمات درمانی ارائه شده است که اکثر 
این خدمات نیز به شکل سرپایی بوده است.

روستا همچنین در مورد اینکه آیا امکان اعزام زائران ایرانی به بیمارستان های عربستان سعودی نیز وجود دارد یا 
خیر؟ خاطرنشان کرد: در این زمینه تفاهم نامه ای میان وزارت بهداشت عربستان سعودی و مرکز پزشکی حج و زیارت 
جمعیت هالل احمر منعقد شــده و در صورت نیاز زائران ایرانی به خدمات ویژه، آنان به بیمارستان های سعودی منتقل 

خواهند شد.

»جاده مقدس« یونان باستان کشف شد
باستان شناسان ترکیه ای موفق به کشف جاده ای باستانی موسوم به »جاده مقدس«  در منطقه ای واقع در 
غرب ترکیه شدند.این جاده ۳۰۰۰ هزار ســاله که در ناحیه »اژه« قرار دارد دو شهر مهم یونان باستان را به 
یکدیگر وصل می کرد. این دو شهر که به نام های »Stratonikeia « و »Lagina« شناخته می شدند در دوره 
هلنیستی ها، دوران حکومت امپراطوری روم، دوران حکومت امپراتوری »بیزانس« و امپراطوری عثمانی، محل 
سکونت شمار قابل توجهی از مردم بودند و به عنوان یکی از مهم ترین جوامع شهری زمان خود شناخته می شدند.

این جاده برای چندین قرن نقش مهمی را در دین و فرهنگ جوامع یونان باستان ایفا می کرد.
این اکتشاف مهم در حقیقت توسط یک تیم باستان شناس ترکیه ای در منطقه ای که زمانی به » کاریا« موسوم بود، انجام 

شد. این تیم باستان شناسی، جاده باستانی سنگی را در جریان یک مأموریت باستان شناسی یک ساله کشف کردند.
یک دروازه، بقایای چندین ستون و چند مقبره نیز در کنار این جاده باستانی کشف شدند. در بسیاری از شهرهای یونان باستان، جاده ای 

موسوم به جاده مقدس قرار داشت. جاده ای که اخیراً کشف شده است در حقیقت برای انجام برخی از تشریفات مذهبی و سنتی در مراسم های 
خاص مردمان آن دوره مورد استفاده قرار می گرفت. شهر باستانی »Lagina« یکی از مهم ترین مراکز مذهبی یونان باستان شناخته می شد، در 

حالی که دیگر شهرهای هم دوره آن از اهمیت سیاسی برخوردار بودند.

گردشگری
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مدیرکل دفتر توسعه صادرات 
 خدمات و محصوالت

 دانش بنیان:
صنایع دستی و 

گردشگری بهترین 
جایگزین نفت برای 

ارزآوری

مدیــرکل دفتر توســعه صادرات 
خدمــات و محصــوالت دانــش 
بنیان گفت: حوزه صنایع دســتی 
و صنعت گردشــگری را می توان 
بهتریــن گزینــه جایگزین نفت 
برای درآمدزایی و ارزآوری در امر 

صادرات کشور محسوب کرد.
 »محمــود اســکندری« گفت: 
سازمان توسعه تجارت در راستای 
وظایف خود به دنبال گســترش 

تجارت صنایع خالق است.
وی افزود: شــرایط حاضر بهترین 
زمان برای توسعه صادرات صنایع 
خالق و خدمات به شمار می رود 
که باید به نحو احســن و بهترین 

وجه ممکن استفاده شود.
مدیــرکل دفتر توســعه صادرات 
خدمات محصــوالت دانش بنیان 
سازمان توســعه تجارت ایران در 
عین حال تصریح کرد: در مهر ماه 
ســالجاری به دنبال ترسیم نقش 
صادرات و اهمیت تجارت و تولید 
کشور به دانش آموزان درآغاز سال 
تحصیلی هســتیم و می دانیم که 
چون خدمات قابل لمس و مشاهده 
نیســت از این رو تا کنون خیلی 

توجه خاصی به آن نشده است.
وی اظهارداشــت: در نخســتین 
جشــنواره تصویــر صــادرات به 
دنبال آن هستیم تا زوایای پنهان 
ارزآوری خدمــات و صنایع خالق 
کشور را روشنگری و کشف کرده و 

معرفی کنیم.
اســکندری خاطرنشــان کرد: از 
تبلیغات، تیزر، کتاب و گردشگری 
در صنایع خالق استفاده می شود و 
باید جامعه به اهمیت بهره مندی از 
ظرفیت های مختلف برای ارزآوری 

کشور پی ببرد.
به گفته وی در صنایع دســتی و 
صنعت گردشــگری نکته جالب 
آن است که وقتی فردی گردشگر 
ایرانی را به خارج می برد شــامل 
معافیت مالیاتی اســت ولی وقتی 
یک شــرکت گردشــگر خارجی 
به ایــران می آورد طلــب مالیات 

می شود.
مدیــرکل دفتر توســعه صادرات 
خدمات و محصوالت دانش بنیان 
ابرازامیدواری کــرد که مطالبات 
رهبر مقام انقالب اســالمی مبنی 
بر»تحقق بسته شدن درچاه های 
نفت« عملی شــود تا مسئوالن و 
مردم متوجه شــوند چه ظرفیت 
هایی بــرای توســعه صــادرات 
غیرنفتی و ارزآوری بــرای ایران 
داریم کــه در ایــن زمینه بخش 
صنایع دســتی و گردشــگری و 
میراث فرهنگی پتانســیلی ویژه 

دارد .
وی تصریــح کرد: بایــد در زمینه 
ورود و خروج گردشــگر و ورود و 
خروج خودروها و توســعه حضور 
گردشــگر خارجــی در ایــران و 
صادرات صنایع دســتی اتفاقات 

موثری رخ دهد.
جشنواره تصویر صادرات به دنبال 

آشکارکردن حلقه صنایع خالق
رئیــس میــز صنایــع خــالق و 
نوآورانه و دبیر اجرایی جشــنواره 
تصویرصــادرات هــم در ادامــه 
این نشست با اشــاره به برگزاری 
جشنواره تصویر صادرات در اسفند 
ســالجاری، گفت: بــه دنبال آن 
هستیم که حلقه صنایع خالق که 
مفقود باقی مانده است را پیدا کرده 
و در این زمینه گام های اساســی 

برای بهبود آن برداریم.

اقتصاد گردشگری
گفت و گو
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سفرهای خوردنی

غذاهای 
قزوین ، از خوشمزه ترین ها هستند. استان قزوین با 

بناهای تاریخی متعدد و ویژگی های محلی منحصربه فرد، 
هنوز به اندازه کافی شناخته شده نیست. ویژگی های جغرافیایی این استان و ترکیب 
طبیعی متنوع، از کوهستان گرفته تا دشت، این استان را حائز اهمیت زیادی کرده 
است. به عالوه، قزوین در تاریخ، چند بار پایتخت کشور بوده است، به همین علت 
از بناهای تاریخی زیادی برخوردار اســت. تنوع غذاهای بومی و محلی چاشنی 
پرجاذبه ای برای دوســتداران سفر محسوب می شــود. در کنار گشت وگذار در 
بخش های تاریخی و طبیعت کم نظیر، غذاهای دوست داشتنی این استان، انگیزه 

سفر را دو برابر خواهند کرد.
 قیمه نثار

در بین غذاهای قزوین، قیمه نثار معروف ترین است. این غذا، از خوراک های رسمی، 
در مراسم و مهمانی ها بوده است. قیمه نثار ترکیبی از برنج، گوشت گوسفندی، 
خالل پرتقال یا نارنج، پیازداغ، زعفران، زرشــک، خالل بادام، خالل پســته، رب 
گوجه فرنگی و ادویه است و معموالً با سبزی خوردن و ماست سرو می شود. حتماً 
در سفر به قزوین قیمه نثار را امتحان کنید. تجربه طعم متفاوت این غذای سنتی 

محبوب، یادتان خواهند ماند.
کوکوشیرین

کوکوشیرین پر از ادویه و طعم است. این غذا یکی از معروف ترین غذاهای قزوین است 
و معموالً در کنار غذاهای دیگر سرو می شود. همان طور که از اسمش پیداست طعم 
غالب آن شیرین است. موادی که در این غذا استفاده می شوند عبارت اند از: سیب زمینی، 
زعفران، تخم مرغ، ماست، روغن، پودر، هل، آرد، شکر و گالب. کوکوشیرین شبیه کوکو 

سیب زمینی است. اما همان طور که گفته شد در آن شکر و گالب هم وجود دارد.
شیرین پلو

شیرین پلو به گوش همه آشناست. دلیل آن این است که در بسیاری از استان ها در رده 
غذاهای محلی قرار می گیرد و هر استان و منطقه یک شیوه در پخت آن دارد. مواد تهیه آن تقریباً 
مشابه است. در شیرین پلوی قزوینی از سیب زمینی، زعفران، تخم مرغ، ماست، روغن، هل، آرد، 

شکر و گالب استفاده می شود.
ُدیماج قزوینی

دیماج درواقع نوعی عصرانه است. اگر در ســفر به قزوین فصول گرم سال را انتخاب کردید، 
پیشنهاد می کنیم این غذا را حتماً امتحان کنید. دیماج یا دگماژ از تکه های نان، پنیر، سبزی، 
گردو، پیازداغ و زردچوبه درست می شود. در شکل مرسوم دیگری، تکه های نان لواش قزوینی را 

به طور به خصوص برای تهیه دیماج استفاده می کنند. بهتر است که در تهیه این عصرانه خوشمزه 
از پنیر کهنه استفاده شود. بسیاری از قزوینی ها با این غذای ساده در سیزده بدرها در سفره صبحانه 
و عصرانه خود را رنگین می کنند. در مواقعی که دسترسی به پنیر کهنه یا پنیر کوزه ای محلی 

مشکل بود، می توان از پنیر لیقوان محلی یا پنیر گوسفندی استفاده کرد.
آش دوغ قزوینی

یکی دیگر از غذاهایی که در چند شهر و استان ایران، شهرت عمومی دارد آش دوغ است. بسیاری 
بر این اعتقادند که آش دوغ اصالتی اردبیلی دارد. اما قزوینی ها هم در پخت این آش شیوه خاص 
خود را دارند. توصیه می کنم این مزه متفاوت آش دوغ را در قزوین حتماً امتحان کنید. مخصوصاً 
اگر هوا کمی خنک باشد. در این آش حبوبات، برنج، سبزی آش، دوغ چکیده، پیازداغ، سیرداغ 
و نعناداغ مواد اولیه تهیه هستند. معموالً گوشت های قلقلی سرخ شده هم در انتها به آن اضافه 
می کنند. بعضی اوقات هم در ابتدا از گوشت قلم در طبخ استفاده می شود و از ابتدا با پیاز و فلفل و 
زردچوبه پخته می شود و پس از طبخ، رشته رشته اش می کنند. و به حبوبات و برنج که جداگانه 

پخته شدند، اضافه می شود.
آش ماش پیازو قزوین

اسم این غذا شاید بیشتر شما را یاد شیراز بیندازد. اما یک غذای اصیل قزوینی است که طعم بسیار 
به یادماندنی برای شما خواهد داشت. این آش مقوی، از برنج، لوبیا چشم بلبلی، عدس و ماش، 
گوشت، پیاز، دارچین و نمک و فلفل به میزان دلخواه درست می شود. همان طور که می بینید 

حبوبات فراوانی در تهیه این آش به کار می رود. به عالوه این آش بسیار لعاب دار است.
جوجه بروستد

این غذا یکی از محبوب ترین ها در بین غذاهای قزوین است. گرچه این غذا از غذاهای سنتی 
قزوین محسوب نمی شود اما در سفر به قزوین باید حتماً آن را امتحان کرد. در تهیه این غذا از مرغ، 
سیب زمینی سرخ کرده، سوپ شیر، نان باگت و خیارشور استفاده می شود. تهیه این غذا خیلی 

زمان بر و سخت نیست. اما مزه خوش آن را تا مدت ها فراموش نخواهید کرد.

سفرزون
گـــزارش

غذاهای قزوین ؛ خوشمزه ترین غذاهای ناشناخته

خانه ی مشــروطیت، 
برگــزاری  محــل 
نشســت  اولیــن 
ن  ها ا طه خو و مشــر

اصفهان
این خانه  تاریخی در بخش 
شرقی میدان نقش جهان، 
در محله  حسن آباد و خیابان نشاط قرار 
دارد. خانه  مشروطیت اصفهان در دوران 
قاجار ساخته شد و در ابتدای حکومت رضا 
شاه پهلوی، متعلق به شخصی به نام محمد 
تقی رازی اصفهانــی، یکی از چهره های 
سرشناس آن زمان و استاِد شیخ فضل اهلل 
نوری بود. پس از او، این خانه به فرزندش 
نوراهلل نجفی اصفهانی، که یکی از رهبران 

مشروطه در اصفهان بود، رسید.
صــد ســال پیــش، روشــنفکران، 
آزادی خواهان و رجال سیاسی و فرهنگِی 
بختیاری و اصفهانی بــرای هم فکری و 
مشــورت در ایــن ســاختمان گرد هم 
می آمدند. در کنار معماری زیبای خانه، 
نقش سیاسی-اجتماعی آن در دوره  مهمی 
از تاریخ نیز، بر اهمیتش می افزاید. اولین 
نشست مشــروطه در اصفهان، در خانه  
مشروطیت برگزار گردید. این بنا در حال 
حاضر به موزه تبدیل شــده و  در معرض 

بازدید عموم قرار می گیرد.
خانه مال باشی )معتمدی(، خانه ای 
برای انجــام فعالیت های مذهبی و 

فرهنگی
از  یکــی  باشــی،  مــال  خانــه ی 
شناخته شــده ترین خانه های تاریخی 
اصفهان است که در محله  پا قلعه و خیابان 
ملک قرار دارد و متعلق به زمان زندیه و 
قاجار است. در زمان ظل السلطان )فرزند 
ناصرالدین شاه(، این محله و کوچه توسط 
شخصی به نام میرزا احمد مالباشی، منجم 
ناصرالدین شاه خریداری شد. میرزا احمد 
از علما و فقیهان زمان خود بود و در این 
خانه به انجام امور مذهبــی و فرهنگی 
می پرداخت. خانه  مالباشــی در گذشته 

یک مجموعه بوده و در سرتاسر کوچه و 
اطراف آن، فضاهایی همچون آشپزخانه، 
اصطبل و خانه های دیگر ساخته شده بود.

در ســال ۱۳۸۰ ایــن بنا توســط آقای 
معتمدی خریداری شد و بازسازی گردید 
و از این رو به آن »خانه ی معتمدی« نیز 

گفته می شود.
خانه ی معتمــدی در دو بخش بیرونی و 
اندرونی ساخته شــده است. سه ورودی 
کاماًل مســتقل، دو اتاق کار و یک حیاط 
بیرونی دارد. ســبک معماری قاجار در 
جای جاِی این خانه به چشم می خورد. 
ارسی های زیبا با شیشــه های رنگارنگ 
فضای دلنشــینی به خانه می بخشند. 
اســتفاده از هنر فلزکوبی بر روی چوب 
نیز، از دیگر ویژگی های خاِص این خانه ی 

تاریخی است.
خانه ی امین التجار، بنایی زیبا از زمان 

قاجار
این خانه متعلق به سید حبیب اهلل امین 
التجار اصفهانی، یکی از تاجران و خّیران 
سرشــناس اصفهان بوده اســت. او کاِر 
تجارت را در کنار پدرش شــروع کرد و 
با پیشــرفت در کارش و گسترش آن به 
شهرهای دیگری همچون تهران، به یکی 
از تجار معروف زمان خود تبدیل شــد. 
امین التجار در امور سیاسی نیز فرد فعالی 
بود و از آزادی خواهاِن دوران مشروطه و 
نیز از حامیان مالی این نهضت به شــمار 
می رفت. او چنــد دوره از طــرف مردِم 
اصفهان به عنوان نماینده  مجلس شورای 

ملی برگزیده شد.
خانه ی امیــن التجار از بناهــای دوران 
صفویه تــا اواخر پهلوی اول محســوب 
می شود و با معماری زیبای خود یکی از 
مشهورترین خانه های تاریخی اصفهان 

است.
خانه ی دهدشتی، کافه-رستورانی در 

فضای قدیمی
این خانه در چهار باغ عباسی، دروازه دولت، 
خیابان مســجد باب الرحمه، بن بست 
دهدشــتی قرار دارد. خانه  دهدشتی از 
خانه های تاریخی به جا مانــده از زمان 
قاجار در شهر اصفهان است که در اسفند 
ماه ۱۳۸۵ در فهرست آثار ملی ایران به 

ثبت رسید.
در حال حاضر این بنای تاریخی به کافه-

رســتوران )کافه هوگو( تبدیل شده و با 
منوی غذایی جذاب و بــا کیفیت خود، 
یکی از پرطرفدارترین کافه-رستوران های 
اصفهان اســت. تجربه  غذا خــوردن در 
یک خانه  تاریخی و باشــکوه، با حیاطی 
بزرگ و حوضی زیبا در وسط آن، بسیار 
خاطره انگیز و لذت بخش خواهد بود. اگر 
عالقه مند به بهره بردن از چنین فضایی 

هستید، در سفر به اصفهان خانه  دهدشتی 
را فراموش نکنید.

خانه  مشیرالملک انصاری، عمارتی 
اشرافی در خانه های تاریخی اصفهان

خانه  مشــیرالملک یکــی از خانه های 
تاریخی اصفهان اســت کــه در خیابان 
هاتف قرار دارد. این بنا از جمله خانه های 
اشرافی به جا مانده از دوران صفویه است. 
صاحبان خانه، خاندان مشیر انصاری، از 
درباریان صفوی بودند که در زمان حکومت 
شاه عباس از شیراز به اصفهان مهاجرت 
کردند. در سراسر این خانه  مجلل، تزئینات 
زیبا و متنوعی از قبیل نقاشــی، گچ بری 
و آینه کاری به چشم می خورد که جلوه  
باشکوهی به آن بخشیده است. در حیاط 
خانه نیز یک حوض بزرِگ صلیبی شکل 
و زیبا دیده می شود که بر زیبایی های این 

مجموعه می افزاید.
 خانه  ســرتیپ ســدهی، خانه ای 

تاریخی در خمینی شهِر اصفهان
خانه  سرتیپ سدهی از دیگر خانه های 
تاریخی اصفهان بوده که ســاخت آن به 
زمان قاجار برمی گردد. بر اساس کتیبه ای 
که در سردِر ورودی خانه دیده می شود، 
تاریخ بنای آن سال های ۱۳۱۵-۱۳۱۶ 
هجری قمری اســت. این خانه در محله  
الدره فروشان، در خمینی شهِر اصفهان 
قرار گرفته و گفته می شود که صاحب آن 
محمد حسین خان امینی سدهی بوده 
است. سرتیپ ســدهی فرمانده ی ظل 
السلطان-پســر ناصرالدین شاه و حاکِم 

وقِت اصفهان- بود.
این مجموعه از بخش های مختلفی نظیر 
چند خانه، دیوان خانه، اتاق های سه دری و 
پنج دری، چایخانه، حسینیه، حوضخانه، 
حمام، نارنجستان، برج مراقبت و میدان 
اسب دوانی تشکیل شده است. بنای مذکور 
از خشت و آجر ساخته شده و بهره گیری 
از هنرهایی همچون منبت کاری، گچ بری، 
آینه کاری و پنجره هــای گره چینی در 
تزئیناِت قسمت های مختلف خانه، فضایی 
چشم نواز، زیبا و جالب توجه ایجاد کرده 

است. 
خانه  بخردی اصفهان، اقامتگاهی 

سنتی از زمان صفویه
خانه  زیبای بخردی از خانه های تاریخی 
اصفهان است که ســاخت آن به دوران 
صفوی برمی گردد. این خانه که در شمال 
شهر اصفهان و در محله  ســنبالن قرار 
دارد، در زمان صفویــه و قاجار به عنوان 
کاروانســرا مورد استفاده قرار می گرفت. 
مرتضی بخردی یکی از اساتید معماری و از 
متخصصان مرمت آثار تاریخی، بازسازی و 
مرمت این خانه را از سال  ۱۳۷۹آغاز کرد 
و پس از ۵ ســال بازسازی، این بنا به یک 

اقامتگاه سنتی تبدیل شد.
اولین و تنهــا خانــه از دوران صفوی در 
ایران، که به اقامتگاه سنتی تبدیل شده، 
خانه  بخردی است. به منظور استفاده به 
عنوان اقامتگاه، فضاهایی همچون حمام 
و سرویس بهداشــتی در داخل اتاق ها، 
آشپزخانه، باغچه، حیاط و پذیرش نیز در 

حین بازسازی به مجموعه اضافه گردید.
خانه ی دکتر اعلم، سرشار از عناصر 

معماری قاجاری
خانه  دکتر اعلم یکــی دیگر از خانه های 
تاریخــِی باقی مانــده از زمــان قاجار 
در اصفهان اســت. این خانه در خیابان 
عبدالرزاق و محله  پشــت بارو قرار دارد. 
سبک معماری و تزئیناتی که در ساخت 
آن به کار رفته، نشــان می دهد که خانه  
اعلــم از جمله خانه های اشــرافی زمان 
قاجار بوده است. تمامی نماهای خانه با 
گچ بری تزئین شده و در ایوان های شمالی 
و جنوبِی مجموعه، ستون های سنگی دیده 
می شــود که تماماً با هنر حجاری تزئین 
شده اند. سایر بخش ها نیز دارای تزئینات 
آینه کاری، طالکاری، گچ بری و نقاشــی 
هستند. این خانه حیاط بزرگی دارد که 
در وسط آن یک حوض طویل قرار گرفته 
و در دو طرف حوض، دو باغچه به چشم 
می خورد که شــکل زیبایی را به فضای 

حیاط بخشیده اند.
خانه  اخوان حقیقی، بنایی پر نقش و 

نگار از زمان صفوی
خانه  حقیقــی یکی دیگــر از خانه های 
تاریخی اصفهان اســت که قدمت آن به 
زمان صفویان می رسد. این خانه در چهار 
باغ پایین، در یکــی از محله های قدیمی 
اصفهان به نام پشــت بارو و در کوچه ای 
قدیمی به نام ۱۱ پیچ قرار دارد. محله  پشت 
بارو در زمان صفویان از محله های بسیار 
پررونق و آباد اصفهان بوده اســت. اغلب 

عناصر معمارِی به کار رفته در این بنا، از 
نوع معماری صفویان بوده و ویژگی های 
معماری قاجاری بسیار کم در آن به چشم 

می  خورد.
حیاط بزرگی با یک حوض و باغچه دارد 
و کف حیاط آجر فرش شده است. خانه 
از دو بخِش اندرونی و بیرونی تشــکیل 
شده و در بخش های مختلف آن تزئیناتی 
چون نقاشی، مقرنس کاری و طالکاری 
دیده می شــود. بازســازی و مرمت این 
خانه یتاریخی پیش از انقالب انجام گرفت 
اما در سال های اخیر نیز کارهایی روی آن 

صورت گرفته است.
خانه  مصورالملکی، با قدمتی حدود 

سه قرن
محمد حســین مصور الملکــی یکی از 
هنرمندان بــه نام اصفهان و از اســاتید 
مینیاتور و نقاشــی بود. خانه ی او که در 
خیابان طالقانی و کوچه  محله نو قرار دارد 
یکی از زیباترین و جذاب ترین خانه های 
تاریخی اصفهان است. خانه  مصورالملکی 
در اواخر دوره  زندیه و اوایل صفویه ساخته 
شــد و حدود ۲۶۰ ســال قدمت دارد. 
مشخص نیست که این بنا دقیقاً توسط 
چه کسی ساخته شده، اما گفته می شود 
که یکی از بازاریان اصفهان به نام »حاج 
علی نقی« از بانیان ایــن مجموعه بوده 
است. این خانه با سبک معماری صفویان 
بنا گردیده که یک حیاط مستطیلی دارد 
و بخش های مختلِف خانه، در چهار طرف 

این حیاط ساخته شده اند.

 خانه های تاریخی اصفهان ، تکه هایی به جا مانده از گذشته

اصفهان سومین شهر 
بزرگ و پرجمعیت 

ایران است. این شهر در 
زمان صفویان پایتخت 
ایران شد و در این دوره 

رشد و رونق فراوانی 
یافت. شهر اصفهان به 
دلیل بناهای تاریخی 

متعددی که دارد، یکی 
از توریست پذیرترین 
شهرهای ایران است و 

به هر گوشه ای از آن که 
سر بزنید، ردی از تاریخ 
را در آن خواهید یافت. 

اصفهان سومین شهر بزرگ و پرجمعیت ایران است. این 
شهر در زمان صفویان پایتخت ایران شد و در این دوره 
رشد و رونق فراوانی یافت. شهر اصفهان به دلیل بناهای 
تاریخی متعددی که دارد، یکی از توریست پذیرترین 
شــهرهای ایران است و به هر گوشــه ای از آن که سر 
بزنید، ردی از تاریخ را در آن خواهید یافت. خانه های 
تاریخی زیادی در اصفهان وجود دارد که بخشی از آن ها 
در حال حاضر به صورت رستوران یا کافه در آمده اند و 
بخش دیگر نیز به صورت موزه مورد بازدید عالقه مندان 
قرار می گیــرد. در این مطلــب می خواهیم به معرفی 

معروف ترین خانه های تاریخی اصفهان بپردازیم. 

اصفهان
جاذبه
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 Head of Trade Promotion 
Organization of Razavi 
Khorasan announced on 
Wednesday that during the 
first three months of the 
present Iranian calendar 
year (ending June 21, 2019) 
the northeastern province 
exported $480 million of 
non-oil goods.
“Some 956,000 tons 
of goods at the value 
of $408 million were 
exported in these three 
months,” Mohammadreza 
Mesforoush said.

"The figure shows a growth 
of 62 percent in terms of 
weight," he added.
"The exported products 
included saffron, apples, 
pistachio, steel bars, 
cement, some dairy 
products ant etc.," he added.
"Afghanistan, Iraq, 
Turkmenistan, Uzbekistan, 
the EU, Pakistan, Hong 
Kong, Kyrgyzstan, and 
Vietnam were the export 
destinations for the 
products of the province," 
Mesforoush added.

Iran's Barley 
Imports at 
$600m Last 
Year

 Iran imported barley 
worth $603 million 
from 23 countries in 
the last Iranian year 
(March 2018-19), 
data released by the 
Islamic Republic 
of Iran Customs 
Administration show.
Russia was the 
biggest exporter 
with $155.48 
million. Other major 
exporters of the 
grain to Iran during 
the period were 
the Netherlands, 
Germany, Australia, 
Turkey, Switzerland, 
the UK, Scotland 
and the UAE, Mizan 
Online reported.  
Iran was the biggest 
importer of barley 
from Kazakhstan 
in September-
March 2018/19, 
accounting for 1.4 
million tons or 93% 
of its total exports 
of 1.5 million tons, 
U k r A g r o C o n s u l t 
reported.
The United States 
Department of 
Agriculture says 
Iran is estimated 
to have produced 
2.8 million tons of 
barley in 2018-19, 
indicating a 9.67% 
decrease compared 
with the year 
before, according to 
Financial Tribune.
The USDA put Iran’s 
barley imports at 3 
million tons in 2018-
19, registering an 
11.11 % rise year-on-
year. It forecast the 
figure to remain the 
same for 2019-20.
Iran’s total barley 
consumption was 
put at 6 million tons 
in 2017-18, which is 
estimated to increase 
to 6.1 million in 
2018-19 and further 
rise by 3.27% to 
reach 6.3 million in 
2019-20.   
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Razavi Khorasan exported 
408$mn in 3 months

The latest industrial 
purchasing managers’ 
index (PMI) surveys indicate 
that the Iranian economy 
relapsed to stagnation in 
the month ending June 21, 
despite a flurry of activity 

in many sectors during the previous 
month.
The findings were released by the 
Statistics and Economic Analysis 
Center of the Iran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture. 
PMI for the third month of the current 
fiscal year (May 22-June 21) stood 
at 50.66, down from 61.39 in the 
preceding month (April 21-May 21), 
indicating a 10.73-point or 17.47% 
decline month-on-month. 
It is nine months now that the 
Statistical Center of ICCIMA measures 
PMI in Iran, under the Farsi acronym 
“Shamekh”, according to Financial 
Tribune.
PMI is an indicator of economic 
health for manufacturing and 
services sectors. It aims to provide 
information about current business 
conditions to company decision-
makers, analysts and purchasing 
managers.
The headline PMI ranges from 0 to 
100, such that over 50 represent an 
expansion when compared with 
the previous month. A PMI reading 
under 50 indicates a contraction and a 
reading of 50 implies no change. 
PMI is based on a monthly survey 
sent to senior executives of more 
than 400 companies. It is based on 
five major survey areas: new orders 
with the importance weight of 
30%, raw material inventory levels 
(10%), production (25%), supplier 
deliveries (15%) and employment 
(20%). 
The surveys include 12 questions 
about business conditions and any 
changes, whether it is improving, 
showing no change or deteriorating. 
At present, ICCIMA publishes reports 
only on Iran’s industrial sector and its 

12 subset fields. It plans to survey the 
services and agriculture sectors in the 
near future. 
“Machinery and home appliances” 
group posted the highest PMI 
with a reading of 57.6 during the 
month under review while "textile" 
registered the lowest PMI reading 
with 41.1.   
Five Main Indices
The "production" sub-index for 
Iran’s industrial sector jumped from 
23.88 in the first month of the current 
Iranian year (ended April 20) to 69.97 
in the following month, but fell to 
50.20 in the third Iranian month. 
“Oil, natural gas and refineries” 
recorded the lowest PMI of 
“production” sub-index last month 
(34.6) while “machinery and home 
appliances” group had the highest 
PMI with a reading of 59.1.
The "new orders" sub-index fell to 
47.94 in the third month from 66.31 
of the month before with the top 
performing category for the third 
fiscal month being “vehicle and auto 
parts manufacturing” (66.1).  
The “supplier deliveries” sub-index, 
which measures how fast deliveries 
are made, increased from 47.17 to 
60.25, before decreasing to 58.69 in 
the third month of the Iranian year. 
The highest “supplier deliveries” PMI 
was posted by “plastic and rubber 
production” with a reading of 66.7 and 
the lowest was recorded for “textile 
industries” with a reading of 39.3.
The "raw materials inventory levels" 
sub-index slipped from 43.05 in the 
month ending May 21 to 42.36 in the 
month ending June 21. Nine out of 12 

industries posted PMI readings below 
50 in the third month of the current 
Iranian year. “Textile industries” 
registered the lowest PMI (28.6) 
among all groups.
The PMI reading of “employment” 
sub-index edged above 50 last 
month: it increased from 53.30 in 
the second fiscal month to 53.43 in 
the third fiscal month. “Machinery 
and home appliances” registered the 
highest PMI (63.6) whereas “other 
industries” posted the lowest PMI 
(41.7).
Seven Secondary Criteria
To calculate PMI, seven secondary 
criteria were also surveyed by 
the center, namely raw materials 
purchase prices, warehouse 
inventory level, exports, prices of 
products, fuel consumption, sales 
level and production expectations. 
The “raw materials purchase prices” 
sub-index decreased from 89.45 to 
75.97 in the month ending June 21. 
All industries registered PMI readings 
of higher than 50 in the third fiscal 
month, suggesting that the prices of 
raw materials needed by all industries 
increased.
Raw materials’ purchase price index 
of “non-metallic minerals industries” 
was the highest of all industries (88.6) 
and those of “machinery and home 
appliances” was the lowest (65.2) 
during the month.
The “warehouse inventory level” sub-
index rose from 49.48 in the month 
ending May 21 to 51.89 in the month 
ending June 21. The lowest PMI sub-
index was recorded for “wood, paper 
and furniture” group (41.3).

Iran to develop new 
petchem hub in Mahshahr: 
official
The CEO of the National Petrochemical 
Company (NPC) said final decisions regarding 
the construction of a new petrochemical hub 
in the southwestern region of Mahshahr would 
be taken soon.According to NPC, speaking in 
Mahshahr on Monday, Behzad Mohammadi said 
Mahshahr was an oil petrochemical hub and 
a key player in Iran’s petrochemical industry, 
adding that maintaining the status quo in the 
region and developing a new hub were the 
main goals sought in Mahshahr.According to 
Mohammadi, developing downstream projects 
in the hub was top on NPC’s agenda, Shana 
reported. He also added that plans were being 
considered at NPC and final decisions would be 
made about feedstock allocation to the future 
plants in the hub soon.The official further said 
that an output of 5 to 6 million tons per year of 
petrochemical items was envisaged in designing 
the new hub which will be developed in a matter 
of 5 to 15 years.

Iranian minister holds 
meeting with Omani 
businesspersons
Minister of Industry, Mine and Trade held talks 
with Iranian and Omani businesspersons in 
Oman Chamber of Commerce and Industry on 
Thursday.Reza Rahmani , who is in Oman, visited 
industrial town of "Al-Rasil" and delivered 
speech in a gathering of Omani businessmen and 
directors at the venue of chamber of commerce.
In the meeting, the issues discussed were 
possibilities, capacities, existing problems and 
obstacles in the way of continuation of mutual 
cooperation.The Iranian minister had a 3-hour 
meeting with Iranian businessmen residing 
in Oman in the venue of Iran's embassy and 
considered their requests and problems.Iran's 
Ambassador to Muscat Nouri Shahroudi as well 
as an accompanying delegation were present 
in the meeting as well.Rahmani, who arrived in 
Oman on Tuesday evening at the head of a high 
ranking delegation, met with Omani minister of 
Transportation and Communication as well as 
minister of Industries and Trade on Wednesday.

Iran's Trade With 
Indonesia Exceeds $75m
Iran traded 192,059 tons of non-oil goods worth 
$75.87 million with Indonesia during the first 
Iranian month (March 21-April 20), registering 
a 13.64% and 30.19% decline in tonnage and 
value respectively compared with the year 
before, latest data released by the Islamic 
Republic of Iran Customs Administration show.
Indonesia was Iran's 13th biggest trading 
partner during the period.Iran’s exports to 
Indonesia stood at 190,664 tons worth $73.93 
million to register an 11.69% and a 25.93% 
decrease in tonnage and value respectively 
year-on-year. Indonesia was Iran’s ninth export 
destination in the world, according to Financial 
Tribune.Iran exported non-alloy semi-finished 
iron/steel products, non-alloy iron/steel ingots, 
radar devices and bitumen to Indonesia during 
the month.Indonesia exported 1,395 tons of 
commodities worth $1.94 million to Iran, down 
by 78.55% and 78.08% in tonnage and value 
respectively YOY. It was the 41st exporter of 
goods to Iran during the period.Iran mainly 
imported coconut, paperboard, natural rubber, 
coffee and palm oil from Indonesia.

In a report on the effects of the tensions in 
the Persian Gulf on the world oil market, OIL 
PRICE mentioned that Persian Gulf conflict 
could send oil beyond 325$.

PMI Report Points to Business 
Downtrend
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PMI is an 
indicator of 
economic 
health for 
manufacturing 
and services 
sectors. It aims 
to provide 
information 
about current 
business 
conditions 
to company 
decision-
makers, 
analysts and 
purchasing 
managers.
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Other Parties Have Started 
Efforts to Save JCPOA: Iran
 Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyed Abbas 
Mousavi said following the country’s moves to reduce 
commitments under the 2015 nuclear deal, known as 
the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the 
other parties have started efforts to save the accord.   
“Following the steps that the Islamic Republic of Iran 
has taken to balance its rights against its obligations 
(under the deal), some measures and efforts have 
started by countries that are members of the JCPOA or 
outside of the deal,” Mousavi told the Islamic Republic 
of Iran Broadcasting (IRIB) on Thursday.
Their diplomatic visits and negotiations are 
underway in a bid to preserve this agreement and 
keep it alive, he added.The spokesman further pointed 
to the recent visit to Iran by Emmanuel Bonne, the 
diplomatic adviser to French President Emmanuel 
Macron, and said the visit was part of the efforts, which 
Iran welcomes provided that they are accompanied 
by “practical steps (by the other parties) to fulfill 
their obligations”.The IAEA held a special meeting on 
Wednesday at Washington’s request to win the Board 
of Governors’ support for its anti-Iran claims about 
the JCPOA.
The emergency meeting of the 35-member Board of 
Governors of the IAEA was held in Vienna to discuss 
Iran’s nuclear program, which wrapped up with no 
conclusion.The meeting came a few days after Iran 
increased the level of its uranium enrichment to 
4.5%, which is beyond the limit set by the JCPOA. The 
move was part of the second phase of the country’s 
May 8 decision to reduce its commitments under the 
multilateral 2015 nuclear deal in reaction to the US 
violations and Europe’s inaction. In May 2018, US 
President Donald Trump pulled his country out of 
the JCPOA.Iran and the remaining parties launched 
talks to save the JCPOA after the US withdrawal, but 
the three EU parties to the deal (France, Britain, and 
Germany) have failed to ensure Iran’s economic 
interests.The EU’s inaction forced Tehran to stop 
honoring certain commitments to the nuclear deal, 
including a rise in the stockpile of enriched uranium.

Iran won't come to negotiating 
table under sanctions: Qatari 
FM
Qatari Foreign Minister Mohammed bin 
Abdulrahman al-Thani has said that US pressures will 
not baring Iran to the negotiating table contrary to US 
authorities' expectations.
Qatari Foreign Minister Mohammed bin 
Abdulrahman al-Thani made the remarks on a visit to 
the United States and in an interview with Washington 
Post on Wednesday.Thani said that the visiting emir 
of Qatar, who met with President Trump on Tuesday, 
did not renew an earlier offer to mediate between 
the United States and Iran because the White House 
indicated a belief that ever-harsher sanctions would 
force Tehran to negotiate.
Describing a the Iran-US tensions as a 'stalemate,' 
he said “Iran can’t come to the table under these 
sanctions.”

%68 of world population to live in 
urban areas by 2050: UN Chief

"The 2030 Agenda for 
Sustainable Development 
is the world’s blueprint 
for a better future for all on 
a healthy planet. On World 
Population Day, we recognize 
that this mission is closely 

interrelated with demographic trends, 
including population growth, ageing, 
migration and urbanization," wrote 
Guterres.
He added that the world’s population 
continues to increase with an uneven 
pattern and therefore, for many of the 
world’s least developed countries, the 
challenges to sustainable development 
are compounded by rapid population 
growth as well as vulnerability to 
climate change.
Other countries are facing the 
challenge of ageing populations, 
which entails providing adequate 
social protection. The world continues 

to urbanize – 68% of the world 
population will live in cities in 2050; 
therefore, "sustainable development 
and climate change will increasingly 
depend on the successful management 
of urban growth"."Twenty-five 
years ago, at the Cairo International 
Conference on Population and 
Development (ICPD), world leaders 
first spelt out the links between 
population, development and human 
rights, including reproductive rights. 
They also recognized that promoting 
gender equality is both the right thing 
to do and one of the most reliable 
pathways to sustainable development 
and improved well-being for all."

He added that despite progress in 
lowering maternal mortality and 
unintended pregnancies, many 
challenges still remain unsolved.
Women’s rights and health services, 
deaths due to pregnancy among girls 
aged 15 to 19, and gender-based 
violence are still challenging, he wrote.
Encouraging Member States of the 
Cairo Conference to participate in the 
25th anniversary of the event at the 
highest, he said, "Carrying forward 
the vision of the ICPD will unlock 
opportunities for those left behind 
and help pave the way for sustainable, 
equitable and inclusive development 
for all."

Iran, Russia, Turkey 
to hold trilateral 
meeting on Syria in 
early Aug.
Russian Deputy Foreign Minister Mikhail 
Bogdanov said that the 12th meeting of 
Iran, Russia and Turkey on Syria within 
Astana format will be held in Nur-Sultan, 
Kazakhstan in the beginning of August, 
followed by a summit in Turkey.

The high-level Astana peace talks 
meeting on Syria will be held in Nur-
Sultan, Kazakhstan in the beginning of 
August, followed by a summit in Turkey, 
Russian Special Presidential Envoy 
for the Middle East and Africa, Deputy 
Foreign Minister Mikhail Bogdanov told 
reporters on Wednesday, according to 
TASS.
The TASS said that the news comes after 
it was reported earlier the trilateral 
summit of Russia, Turkey and Iran on 
Syria will be held in Turkey in August, 

citing a statement by the Turkish 
President’s spokesman Inrahim Kalin.
"The very beginning of August will see a 
regular Astana peace talks international 
meeting on Syria held in Nur-Sultan. We 
have some new developments, namely 
representatives of Lebanon and Iraq will 
take part for the first time as observers, 
in the same status as Jordan," Bogdanov 
said answering a TASS question. "This is a 
new and important element. The Astana 
peace talks summit in Turkey will be held 
after the Nur-Sultan meeting."

Iran to Hold 
Upcoming Elections 
Mostly Electronically: 
Interior Minister
 Iran plans to hold the upcoming 
parliamentary elections using 
electronic voting machines in most 
parts of the country, Interior Minister 
Abdolreza Rahmani Fazli said.Speaking 
to reporters in Tehran on Thursday, 

Rahmani Fazli said the Interior 
Ministry staged the 2017 presidential 
elections electronically in 140 counties.   
“Currently, we are in talks with the 
Guardian Council (about electronic 
voting),” he said, adding that much of the 
work for holding electronic elections is 
related to “authentication process”, over 
which the ministry has reached some 
agreements with the Guardian Council.
The parliamentary elections will be 
staged mostly electronically, he went 
on to say.The parliamentary and 

Assembly of Experts elections will be 
held simultaneously across the country 
in February 2020, according to the 
spokesman for Iran’s Interior Ministry.
Seyed Salman Samani said back in 
February that the 11th round of the 
parliamentary elections and the mid-
term election of the Assembly of Experts 
will be held on February 21, 2020.
There are currently 290 seats in the 
Iranian parliament, known as Majlis, 
elected by direct vote of people in 
nationwide election for four years.

United Nations Secretary-General Antonio Guterres 
in his message on World Population Day, July 11, 
said with 68 percent of the world population 
projected to live in urban areas by 2050, sustainable 
development and climate change will increasingly 
depend on the successful management of urban 
growth.
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Iran’s Assembly 
of Experts urged 
President Hassan 
R o u h a n i ’ s 
administration to 
take a proper action 
regarding a recent 
move by the British 
government to 
capture an Iranian 
supertanker in 
i n t e r n a t i o n a l 
waters off the coast 
of Gibraltar.
In a statement 
issued at the end 
of its Thursday 
meeting in Tehran 
on Thursday, 
the Assembly of 
Experts pointed 
to the latest series 
of confrontation 
between Iran 
and the US and its 
allies, including 
the British naval 
forces’ recent move 
to seize Iranian 
oil tanker Grace 1 
in international 
waters on bogus 
charges.
The assembly urged 
the administration 
to follow the 
country’s resistance 
policy in countering 
the Americans and 
Britons.
The statement 
described the 
shooting down of 
a US spy drone in 
southern Iran as an 
example of such a 
policy and called on 
the administration 
to take a “proper 
action” to 
counteract the 
seizure of the 
supertanker.
The British Royal 
Marines seized the 
giant Iranian oil 
tanker in Gibraltar 
last Thursday for 
trying to take oil 
to Syria allegedly 
in violation of EU 
sanctions.
Tehran maintains 
that the supertanker 
was not bound for 
Syria and its seizure 
has taken place at 
the behest of the US.
Iran’s Foreign 
Ministry has 
summoned the 
British envoy to 
Tehran three times 
since last Thursday 
in protest at the UK 
navy’s move.

Iran Adminis-
tration Urged 
to Take Prop-
er Action after 
British Sei-
zure of Tanker

Iran
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Enemies seized Iranian tanker after 
realizing Iran’s solutions for oil sale
Iranian first Vice-President Es’hagh Jahangiri said that the United 
States and the United Kingdom illegally seized the supertanker 
laden with Iran’s oil after they realized Iran’s solutions for selling 
its oil.“US and UK’s measure to seize Iran’s oil tanker was in 
violation of international laws and this act will bring disgrace 
upon them. They realized that Iran has found solutions to sell its 
oil; so they went too far, and ignoring international regulations, 
produced a spark which will embroil themselves,” Jahangiri 
said while addressing the nationwide governors’ conference 
in Tehran on Thursday.Gibraltar police and customs agencies, 

aided by a detachment of British Royal Marines, boarded and 
impounded supertanker Grace 1, carrying Iranian oil, in the 
Strait of Gibraltar on Thursday, upon a request from the United 
States.Later that day, Iran’s Foreign Ministry summoned Britain’s 
ambassador to the country, Rob Macaire, to express its strong 
protest at the move. He was told that the British Royal Marines’ 
move was tantamount to “maritime piracy.”London claims that 
the tanker had been carrying Iranian oil to Syria, which is under 
European Union’s sanctions but Iran says first, the tanker was not 
headed to Syria, and second, Iran is not a member an EU member 
and also not subject to any European oil embargo. Tehran has 
called for an immediate release of the oil tanker warning that the 
responsibility for consequences of this provocative acts falls on 

London. “I warn England that you are 
the initiator of insecurity in seas 
and you will later understand 
its repercussions,” President 
Rouhani said Wednesday.
Iran says US is behind the 
measure which tries to bring 
down Iranian oil sales to zero 
as part of its maximum pressure 
policy against the Islamic Republic. 
Iranian officials reiterate that this policy 
will not yield any result for Washington as Iranians are well 
familiar with the culture of resistance.

the world’s 
population 
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increase with an 
uneven pattern 
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many of the world’s 
least developed 
countries, the 
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sustainable 
development are 
compounded by 
rapid population 
growth as well as 
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climate change.
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 Zarif refutes claims on IRGC 
attempt to seize UK oil tanker
 Iranian top diplomat Mohammad Javad Zarif has rejected the 
British authorities’ claim on an attempt by the IRGC gunboats 
to impede one of their oil tankers as worthless, saying that their 
claim is aimed at creating tensions.
In reaction to claims on Thursday that three IRGC vessels 
attempted to intercept a British oil tanker in the strait of Hormuz, 
Mohammad Javad Zarif told reporters in Tehran that the claims 
were aimed at creating tensions.
Zarif also said the British government’s claim is ‘worthless’, 
adding that such claims are nothing new.
The top diplomat pointed to the IRGC statement which dismisses 
the claim, adding that "they are seeking to cover up their 
weaknesses with such claims."
The foreign minister also referred to his meeting with the 

Emmanuel Macron's top diplomatic adviser Emmanuel Bonne 
yesterday, saying that “he brought an offer to de-escalate the 
tensions."“Mr. Bonne said I am not a mediator but we wanted to 
think about ways,” Zarif cited the words by the French diplomat. 
He added that “they [the French delegation] were told that as 
long as the United States is in the economic war against Iran, they 
should not expect Iran to stop its actions.”
In response to a question whether he wanted to travel to the US 
to attend a UN meeting, the top diplomat said “I still do not have 
a visa to go to America.”
Zarif said that he was going to New York to attend a UN Economic 
and Social Council meeting. He said that traveling to Caracas 
to take part at a NAM meeting and hold bilateral talks on the 
sidelines of the summit was on his agenda, adding that he wanted 
to travel to two South American countries.
With respect to a question about the possibility of talks with 
the United States, Zarif said “negotiation does not match acts of 

economic 
terrorism. ... We, too, do not 

negotiate with people who commit acts of economic terrorism 
against the people.”
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Other Parties Have Started Efforts to Save JCPOA: Iran
 Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyed Abbas Mousavi said following the country’s moves 
to reduce commitments under the 2015 nuclear deal, known as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), the other parties have started efforts to save the accord.   “Following the 
steps that the Islamic Republic of Iran has taken to balance its rights against its obligations 
(under the deal), some measures and efforts have started by countries that are members of the 
JCPOA or outside of the deal,” Mousavi told the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) 
on Thursday.Their diplomatic visits and negotiations are underway in a bid to preserve this 
agreement and keep it alive, he added.The spokesman further pointed to the recent visit to 
Iran by Emmanuel Bonne, the diplomatic adviser to French President Emmanuel Macron, and 
said the visit was part of the efforts, which Iran welcomes provided that they are accompanied 
by “practical steps (by the other parties) to fulfill their obligations”.

Iran’s Deputy Foreign 
Minister Abbas 
Araghchi says that he 
had good talks with 
Emmanuel Macron's 
top diplomatic advisor 
Emmanuel Bonne 
about the current 
economic war on Iran.
"Good discussion with 
Emmanuel Bonne 
last night. We talked 
about the current 
economic war, and how 
a balanced ceasefire 
and a reasonable end 
game look like," Deputy 
Foreign Minister Abbas 
Araghchi tweeted on 
Thursday.
The French diplomat 
arrived in Tehran on 
Wednesday in a bid to 
de-escalate the tensions 
and salvage the Iran 
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Elections Mostly 
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Iran to develop new 
petchem hub in 
Mahshahr: official
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PMI Report Points to Business 
Downtrend

By: Afshin Majlesi
In this regard, Skift Inc., a New York 
City headquartered media company 
that provides news, research, and 
marketing services for the travel 
industry, has tried to answer the 
question from two different points of 

view; one from the US government and the other 
by U. travel agents and tour operators.
On a Monday article, the media outlet noticed 
a hint of a “perception problem” deemed to be 
fueled by the Trump administration’s rhetoric 
toward Iran.
Official answers to the query comes from the 
US State Department, which has had a travel 
advisory against Iran since 1979, citing “the 
risk of kidnapping, arrest and detention of US 
citizens.” On the other hand, tour operators who 
spoke with Skift strongly disagree, maintaining 
that Iran has proven to be a safe and remarkably 
hospitable place for travelers, including 
Americans.
The dilemma arises when an antagonism 
intensifies between the Trump administration 
and Iran that makes some American tourists 
rethinking plans to visit the country though 
nearly all tour operators say Iran is a safe and 
hospitable destination even for US visitors.
“It is a country that is often portrayed as 
unwelcoming, but the reality is quite the 
opposite,” said Jenny Gray, the global product 
and operations manager of the Australia-based 
Intrepid Travel.
“Iranians are warm, friendly and eager to show 
off their country to foreigners. The feedback 
from our travelers is a testament to this.”
“Once they [Iranian authorities] have been 
approved for entry [issuing visas], people are 
welcomed warmly—we’ve never encountered 
a problem or even a cold shoulder,” said Robin 
Pollak, the president of Journeys International, 
which is offering Iran tours since 2015.
 “People in Iran are very curious about visitors 

from a culture that is off-limits to them. They 
understand that American visitors do not reflect 
the way America is portrayed to them by their 
government,” she added.
Janet Moore, owner of Distant Horizons, which 
has offered customized tours to Iran for over 
20 years, says “We’re used to getting questions 
on politics and safety, but this time frame seems 
more serious than what we’ve been through 
before.”
“People are worried about the rhetoric from 
(President) Trump and (national security 
advisor John) Bolton. They don’t want to be 
anywhere where there’s military activity.”
With an Iran tour scheduled for September, 
Moore said she’s uncertain whether the trip will 
actually go forward.
“People have really started to get skittish,” she 
said. “We’re not getting new sign-ups and most of 
our American travelers have pulled out and are 
making alternative plans. While people feel Iran 
is probably still safe, they also feel it’s something 
they can do later when things calm down.”
Reverting to foreign arrivals, Skift reports that 
Journeys International has seen interest fall off 
sharply among its clientele, which is primarily 
from the US, during the past month.
G Adventures, which offers a 14-day Iran 
itinerary, says that bookings among American 
travelers has fallen by 14 percent this year, said 
communications director Kim McCabe. At the 
same time, she noted that bookings from non-US 
travelers increased by about that same amount.
“Global visitor interest in Iran seems to be 
modestly growing,” Kim said.
“Demand for Iran has been a real up and down 
situation,” Moore said. “Four years ago it was 
at a high point. Then we ran into problems in 
2017 when Trump announced the travel ban 
on Muslims. Some people cancelled travel plans 
to Iran because they feared Iran would stop 
issuing visas or that they would be met with 
antagonism.”
Skift concludes that despite setbacks, the tour 
operators are optimistic about long-term 
growth in tourism to Iran, which in recent years 
has stepped up efforts to increase international 
visitation and has the stated goal of attracting 20 
million annual visitors by 2025.

Speaking at the fifth round 
of political consultations 
between Iran and Belarus 
in Tehran on Wednesday, 
attended by Belarusian Deputy 
Foreign Minister Andrei 
Dapkiunas, Araqchi pointed 

to the US call for a meeting of the IAEA’s 
Board of Governors, and described it as 
“a big irony in the history of diplomacy”.
He noted that the meeting was not 
welcomed by any country, even the US 
allies.
Araqchi said the US foreign policy, 
especially in the Middle East, and its 
behaviors toward the Islamic Republic 
threaten not only regional peace and 
security but also the international 
community.
“It is necessary that all countries counter 
such an approach,” the Iranian deputy 
foreign minister stressed.
The Belarusian diplomat, for his part, 
hailed the age-old relations between 
Tehran and Minsk and underlined the 
sensitivity of the current situation for 
global and regional peace and security.
Increased tension and insecurity in 
the Middle East threaten not only the 
regional states but also other countries 

in Europe and the rest of the world, he 
added. 
The IAEA held a special meeting earlier 
on Wednesday at Washington’s request 
to win the Board of Governors’ support 
for its anti-Iran claims about the JCPOA.
The emergency meeting of the 
35-member Board of Governors of the 
IAEA was held in Vienna to discuss Iran’s 
nuclear program, which wrapped up 
with no conclusion.

The meeting came a few days after 
Iran increased the level of its uranium 
enrichment to 4.5%, which is beyond 
the limit set by the nuclear deal, Known 
as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA). The move was part of 
the second phase of the country’s May 
8 decision to reduce its commitments 
under the multilateral 2015 nuclear 
deal in reaction to the US violations and 
Europe’s inaction.
 In May 2018, US President Donald Trump 
pulled his country out of the JCPOA.
Iran and the remaining parties launched 
talks to save the JCPOA after the US 
withdrawal, but the three EU parties to 
the deal (France, Britain, and Germany) 
have failed to ensure Iran’s economic 
interests.
The EU’s inaction forced Tehran to stop 
honoring certain commitments to the 
nuclear deal, including a rise in the 
stockpile of enriched uranium.
Iran maintains that the new measures 
are not designed to harm the JCPOA, but 
to save the accord by creating a balance in 
the commitments.

Is Iran safe for Americans to visit? Iran: US Call for IAEA Meeting ‘Big 
Irony in History of Diplomacy’

The matter of security in Iran is essentially considered as a 
complex question for any US citizen willing to visit the Islamic 
Republic.  Iranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs Seyed 

Abbas Araqchi described the US request for a meeting of the 
International Atomic Energy Agency on the 2015 nuclear 
deal as “a big irony in the history of diplomacy” as the US is 
the one that has violated the accord.
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The dilemma 
arises when 
an antagonism 
intensifies 
between the Trump 
administration 
and Iran that 
makes some 
American tourists 
rethinking plans 
to visit the country 
though nearly all 
tour operators 
say Iran is a safe 
and hospitable 
destination even 
for US visitors.

“It is necessary 
that all countries 
counter such an 
approach,” the 
Iranian deputy 
foreign minister 
stressed.

US Seeks to Escalate Tensions with Iran: Russia
Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov criticized the US for “purposefully” seeking to escalate 
tensions with Iran, warning that the situation is very alarming.
“The situation is very alarming. We can see that that in fact, the risk of a direct conflict has risen to such 
an extent that it is getting harder to predict future developments,” the senior Russian diplomat told 
reporters on Thursday.“The reason is clear: Washington purposefully seeks to raise tensions (with 
Iran),” Ryabkov added.



کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی تواند به تخلفات ساختمانی شهرک  های صنعتی رسیدگی کند
مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان گفت: رسیدگی به تخلفات ساختمانی شهرک های صنعتی 
در صالحیت کمیسیون ماده صد نیست بلکه بر عهده هیئت مدیره همان شهرک است. غالمعلی فیض اللهی 
اظهار کرد: طبق قانون ماده هفت اساسنامه شهرک های صنعتی، پرونده تخلفات ساختمانی در این شهرک ها به 
کمیسیون ماده صد ارسال نمی شود زیرا در این شهرک ها هیئت مدیره  مسائل و مشکالت را بررسی و رسیدگی 

می کند. وی افزود: حتی رسیدگی به پرونده های دریافتی از مراکز مختلف همچون دادگستری و بانک ها هیچگونه 
تفاوتی در انشای رأی ندارد، تنها تفاوت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی این است که اگر کمیسیون ماده صد 

رأی تخریب یا جریمه صادر کرد و رأی قطعی شد، می توانند از رأی صادر شده به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، اما 
مراکز دولتی حق شکایت از آرای کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری را ندارند. فیض اللهی در پاسخ به این سؤال که اگر 

ملکی قبالً خارج از محدوده شهر بوده و بدون مجوز ساخته شده باشد و در حال حاضر ملک داخل محدوده شهر شده باشد، آیا کمیسیون 
ماده صد می تواند به تخلف رسیدگی کند؟، گفت: وقتی ملکی خارج از محدوده شهر بوده و آن زمان بخشداری و شهرداری نبوده یا طرح های جامع 
و هادی وجود نداشته و تخلفی صورت گرفته، اگر جزء شهر شود، نباید شهرداری به تخلف رسیدگی کند، اما اگر در آن زمان دهیاری یا شهرداری 

بوده و طرح هادی داشته، مالک وظیفه داشته که مجوز دریافت کند.

۵۰ درصد از تصادفات فوتی استان اصفهان در ۴ شهرستان رخ می دهد
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان گفت: حدود ۵۰ درصد از تصادفات فوتی استان اصفهان، در 
چهار شهرستان اصفهان، کاشان، شاهین شهر و نائین رخ می دهد و تشدید نظارت در این محورها ضروری 
است. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، مهدی خضری در 
دومین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان اصفهان اظهار داشت: افزایش ایمنی 
تردد و کاهش تصادفات جاده ای در سفرهای تابستانه نیازمند برنامه ریزی عملیاتی و بسیج تمام امکانات است.

وی با اشاره به مثمر ثمر بودن برنامه ریزی و همکاری نوروزی تمام دستگاه های ذی ربط ادامه داد: کاهش آمار 
تصادفات منجر به فوت استان اصفهان ماحصل تصمیم گیری برای اساس مدل های علمی و همکاری و همدلی همه 

دستگاه ها در اجرای تصمیمات مربوطه است. دبیر کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان اصفهان بیان داشت: 
تحلیل آمار گردآوری شده از سال های ۹۲ تاکنون حاکی از افزایش روزافزون  تصادفات جرحی در محورهای استان اصفهان است که نشانگر تغییر 
رفتار رانندگان و یا کاهش مهارت رانندگان است. خضری در ادامه به تشریح پراکندگی تصادفات در استان اصفهان در سال گذشته پرداخت و 
گفت: حدود ۵۰ درصد از تصادفات فوتی در چهار شهرستان اصفهان، کاشان، شاهین شهر و نائین رخ داده است و تشدید نظارت در این محورها 

می تواند به کاهش تصادفات جاده ای کمک شایانی کند.
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در حالی که وزارت 
ارشاد می گوید کاغذ 

را فقط به ناشران 
می دهد، کاغذ 

وارداتی با قیمت آزاد 
در بازار به وفور وجود 

دارد. 
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تغییرات چراغ خاموش 
قیمت ها در بازار خودرو

دلیل رشد قیمت ها در 
بازار بی مشتری خودرو 

چیست؟

 هر چند تقاضا بــرای خرید خودرو 
کاهشــی قابل توجه را در ماه های 
اخیر تجربه کرده است اما در سایه 
این رکود و نبود مشتری، قیمت ها 
همچنان روندی افزایشی را تجربه 

می کند .
 مهمترین دلیل برای تشدید تورم 
در بازار خودرو در عین نبود مشتری 
از ســوی فعاالن بازار،عدم تحویل 
به موقع خودروهــای ثبت نامی از 
 ســوی خودروســازان اعالم شده

 است.
 بر اســاس این گــزارش هر چند 
قیمت ها در خــرداد مــاه روندی 
کاهشی را تجربه کرد اما با این حال 
در تیرماه به دلیل عدم تغییر قواعد 
پیشــین حاکم بر بازار، وضعیت با 
برگشــت دوباره قیمت ها مواجه 
گردید . به این ترتیب بود که در عین 
نبود مشتری، تاخت و تاز قیمت ها در 
بازار آغاز شد و بار دیگر بهای برخی 
خودرهای پرفروش در بازار روندی 

افزایشی را تجربه کرد .
 نکته مهم اینجاست که رکود شدید 
حاکم بر بازار ســبب شده است که 
فروش خودرو به نمایشگاه داران با 
تفاوت قیمت آشکار نسبت به قیمت 
های اعالمی همراه باشــد از این رو 
بسیاری از فروشندگان مایل هستند 
نسبت به فروش بی واسطه خودروی 

خود اقدام کنند.
 این مهم در آگهی های متعددی که 
این روزها برای فروش خودرو منتشر 

می شود قابل ردیابی است.

  تثبیــت دالر، انتظار برای 
کاهش خودرو

 هر چنــد انتظار مــی رفت ریزش 
قیمت رد بــازار ارز و تثبیت آن در 
کانال 1۲ هزار تومان روند ریزشی 
حاکم بر قیمت خودرو را تشــدید 
کند اما در عمل خــودرو حرکتی 
خــالف جهــت ارز را برگزیــد و 
 ترجیح داد مسیر افزایشی را تجربه 

کند.
دلیل این افزایش نیز به شیوه تزریق 
خودرو به بازار از سوی خودروسازان 
باز می گــردد.  آنچــه در این فضا 
اهمیت دارد، این است که خودروی 
صفر کیلومتر این روزها برای سرمایه 
گذاران اهمیت ویژه ای را داراست اما 
خودروهای دست دوم برای مصرف 
کننــدگان واقعی اولویــت خرید 

محسوب می شود.

  باز هم گرانی در سایه رکود
خودروهایــی با قیمــت هایی در 
محدوده ۵۰ تــا 7۰ میلیون تومان 
روندی بــا ثبــات را در دو ماه اخیر 
داشــتند.پراید 131 با تغییر یک 
میلیون تومانی قیمت در دو ماه اخیر 
روبرو بود و در حال حاضر این خودرو 
به قیمت 4۵ میلیون تومان فروخته 

می شود .
 پراید 111 نیــز همین وضعیت را 
داشته است البته تفاوت اینجاست 
که مســیر حرکت در این خودرو 
افزایشی بود و این خودرو به قیمت 
۵1 میلیون تومان بــه فروش می 

رسد. 
 تیبا نیز افزایشــی یک میلیونی را 
در این دو ماهه تجربه کرده اســت. 
این وضعیت در ســایر خودروهای 
 داخلــی در این محــدوده قیمتی 

وجود دارد.
 فعاالن بازار مــی گویند با توجه به 
کاهش تولید خودرو تــا زمانی که 
روند تحویل خودروهای ثبت نامی 
عادی نشود انتظار تغییر روند بازار 

بیهوده است.

خبرآنالین
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آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام حقوقی شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص پرونده کالســه ۹6۲8۲۵ ج/1۲ له خانم 
ریحانه رضایی علیه اقای سعید قاســمی زینت آبادی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 7۰۰ عدد سکه بهار آزادی که در روز مزایده ارزیابی 
می گردد بابت محکوم به در تاریخ ۹8/۵/6 ســاعت 11 صبح در 
محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 
جهت فروش یک دستگاه سمند به شماره انتظامی 7۹1 ل 46- 
ایران ۵3 که توسطکارشناس رســمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی شــده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه 
مزایده به نشانی اصفهان پارکینگ فجر اصفهان مراجعه و از اموال 
بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد 
یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایــی بر عهده محکوم 
علیه می باشد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و اال 
ده درصد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد 
مزایده: مشخصات وسیله: سواری سمند LX EF7 بشماره 7۹1 
ل 46 ایران ۵3 رنگ سفید مدل 13۹4 شماره موتور 1463۲1 
شماره شاسی ۵۰8۹14 دوگانه، نظریه کارشناسی: از وسیله فوق 
در پارکینگ فجر شهر اصفهان بازدید گردید برابر اعالم خواهان 
وسیله در مورخه ۹8/۲/1۵ توقیف شده اسناد و مدارک وسیله 
رویت نگردید موتور و گیربکس سالم بود کیلومتر کارکرد 8787۹ 
جلو پنجره شکسته خراشیدگی درب عقب سمت راست الستیک 
ها 7۰ درصد سالم، قیمت پایه کارشناسی وسیله با توجه به مدل 
و وضعیت ظاهری آن در بــازار روز امروز جهت فروش به صورت 
مزایده حــدودا مبلغ ۵3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابی می گردد. 

دادورز اجرای احکام مدنی اصفهان شناسه: ۵۲7744

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
شــماره آگهی: 13۹8۰3۹۰۲۰۰4۰۰۰11۹ شــماره پرونده: 
13۹3۰4۰۰۲۰۰4۰۰۰۵11 پرونــده اجــرای کالســه: 
۹3۰1847/۲ تمامت ششدانگ پالک اصلی 44۹3 پالک فرعی 
41۰ قطعه یک طبقه منهای شــصت شهر آباده طشک واقع در 
بخش ۵ ثبت اصفهان نوع ملک طلق به مساحت 7۵/4۲ مترمربع 
به آدرس اصفهان بلوار کشــاورز کوچه نجارپور کوچه گلبرگ 
پالک 36 انباری با شماره 3 به مساحت ۲/31 مترمربع واقع در 
زیر سرپله مشترکات و مشاعات با قدرالحصه از مشاعات حقوق 
ارتفاقی ندارد و نیز فاقد پارکینگ می باشد که سند مالکیت آن در 
صفحه 413 دفتر 1318 امالک ذیل شماره ۲4۵34۰ و شماره 
چاپی 3۹8۹14 ثبت و صادر شده است با حدود شماال در چهار 
قسمت که قسمت دوم آن شرقی اســت به طولهای هفت متر و 
هشتاد و پنج سانتیمتر سه متر و هشتاد و پنج سانتیمتر یک متر 
و چهل و پنج سانتیمتر یک متر و چهل سانتیمتر اول دیواریست 
دوم درب و دیوار است سوم دیواریست چهارم دیواریست مشترک 
اول به محوطه پارکینگ دوم و سوم به راه پله و آسانسور چهارم 
به انباری زیرپله قطعه 3 شــرقا بطول پنج متر و شصت و هفت 
سانتیمتر دیواریســت به ملک مجاور شماره ۵8 فرعی جنوبا در 
سه قسمت که قسمت دوم آن غربی اســت بطولهای سه متر و 
هشتاد و پنج ســانتیمتر دو متر و هفده ســانتیمتر شش متر و 
هفتاد و پنج ســانتیمتر اول دیوار و پنجره است دوم دیواریست 
سوم درب و دیوار و پنجره ای است اول تا سوم به حیاط مشاعی 
غربا بطول هفت متر و بیست و شش ســانتیمتر دیواریست به 
ملک مجاور شــماره 3۹ فرعی حقوق ارتفاقی ملــک له و علیه 
طبق قانون تملک آپارتمانهاست. با قید به اینکه تنها این واحد به 
حیاط دسترسی دارد. حدود انباری زیرپله قطعه 3 شماال بطول 
یک متر و چهل سانتیمتر دیواریست به راه پله و آسانسور شرقا 
بطول یک متر و شصت و پنج سانتیمتر دیواریست به ملک مجاور 

شماره ۵8 فرعی از شــماره 44۹3 اصلی جنوبا بطول یک متر و 
چهل سانتیمتر دیواریست مشترک به آپارتمان قطعه 1 شماره 
41۰ فرعی از شــماره 44۹3 اصلی غربا بطول یک متر و شصت 
و پنج سانتیمتر درب و دیوار اســت به راه پله و آسانسور عرصه 
ملک زمین طلق به مســاحت 16۵/14 یکصد و شــصت و پنج 
متر و چهارده دســیمتر مربع ثبت صفحه 36۵M دفتر 1۲7۵ 
است که طبق نظر کارشــناس رســمی یک واحد آپارتمان در 
طبقه منهای 6۰ یک مجتمع 4 واحدی می باشــد که به صورت 
دو خواب با حیاط اختصاصی می باشــد که کف واحد سرامیک 
دربهای داخلی چوبی دربهای خارجی ساختمان فلزی دیوارها 
گچ و خاک و رنگ می باشــد. اســکلت بتنی و سقف آن تیرچه 
و بلوک می باشــد. کابینتها MDF و کف سرویس و آشپزخانه 
سرامیک و بدنه آن کاشــی می باشد. سرمایش واحد کولر آبی و 
گرمایش بخاری گازسوز می باشد. انشعابات گاز و برق هر واحد 
جداگانه و انشعابات برق سه فاز آب و فاضالب به صورت مشترک 
می باشد. قدمت ســاختمان حدود 8 سال می باشد. کف حیاط 
موزاییک دیوارهای آن سرامیک و نمای ساختمان ترکیب سنگ 
و آجرنما می باشــد. ملکی آقای غالمرضا رحیمی که طبق سند 
رهنی شماره 87۲73-۹۲/8/11 دفتر اسناد رسمی 6۲ اصفهان 
در رهن شــرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن االئمه واقع می باشد و 
طبق اعالم بانک در حال حاضر فاقد بیمه می باشد از ساعت ۹ الی 
1۲ روز سه شنبه مورخ ۹8/۵/8 در شعبه دوم اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول 
شهید صداقتی خیابان الهور طبقه ســوم به مزایده گذارده می 
شود. مزایده ازمبلغ پایه ۲/64۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجــوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنا این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه اخبار اصفهان چاپ اصفهان مورخ 
۹8/4/۲۲ درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضیحا جهت شــرکت در جلسه 
مزایده مبلغ پایه مزایده طی یک فقره چک تضمین شــده بانک 
ملی ایران در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان بابت پرونده 
کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی اســت. ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت 
اسناد و امالک سپرده نماید. اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

شناسه:  ۵۲68۰۰

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شــماره نامه: 13۹88۵6۰۲۰۲۵۰۰4187 نظر به اینکه 
تحدید حدود ششدانگ خانه پالک شماره 4۵/۵۰۹ واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام حسین 
کمالی فرزند کریم و شریک مفروز و در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه 
مورخ ۹8/۵/13 ســاعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجباین آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 3۰ 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: ۹8/4/۲۲ مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان شناسه: ۵۲617۰

روزهای تلخ بــازار کاغذ 
چاپ و تحریر هنوز سامان 
نیافته اســت؛ مدتهاست 
تولیدکننــدگان  نــه 
روز خوشــی  و  حــال 
دارند، نــه واردکنندگان 
و  توزیع کننــدگان  و 
چاپخانه داران. این در حالی اســت که در 
سایر رسته های تولیدی این صنعت یعنی 
در سایر انواع کاغذ به جز چاپ و تحریر، نه 
تنها بازار داخلی به صورت کامل تأمین و 
تنظیم است، بلکه تولیدات روانه بازارهای 
خارجی شده و راه را برای ارزآوری هرچه 

بیشتر فراهم می کند.
واقعیت آن است که سیاست های واردات 
محــور در زمینــه کاغذ چــاپ و تحریر 
ظرف ســال های گذشــته موجب شده 
تولیدکنندگان کاغذ چاپ و تحریر که اتفاقاً 
کارخانه داران ســنگ بنای کارخانه های 
خود را برای تولید این نوع کاغذ گذاشته 
بودند، به دلیل از بین رفتن صرفه اقتصادی 
کم کم از دور خارج شــوند؛ این در حالی 
است که آنها در تولید انواع کاغذ به غیر از 

چاپ و تحریر گام های محکمی برداشته 
و تولید خود را افزایــش داده اند؛ حتی به 
صادرات هم مشغول شده اند. در حالی که 
در کاغذ چاپ و تحریر، نه تنها کار به خوبی 
پیش نرفته، بلکه اکنون ماه ها است که بازار 
کاغذ با آشفتگی های بسیاری مواجه است 
که دامنه آن از افزایش های بی حســاب 
و کتاب قیمت کاغذ گرفته تا مشــکالت 

تأمین کاغذ کشیده شده است.

  یک سال اخیر بر بازار کاغذ چگونه 
گذشت؟

بر اســاس آمار رســمی، تا قبل از شروع 
التهابات ارزی سال ۹6 یعنی اوایل مهرماه 
این ســال، قیمت کاغذ تحریر متعارف 
در بازار، هر بند حدود 8۰ هزار تومان بود 
که این میزان در پایان ســال ۹6 به 1۰۲ 
هزار تومان رســید. در سال ۹7 همزمان 
با افزایش قیمــت ارز قیمت هر بند کاغذ 
در فروردین مــاه و قبل از اعــالم نرخ ارز 
دولتی، حدود 11۰ هزار تومان بود که تا 

۲8/ ۰3/ ۹7  به 1۲6 هزار تومان رسید.
بررسی ها نشان می دهد طی دوره یک ساله 
اردیبهشت ۹7 تا اردیبهشت ۹8 قیمت 
هر بند کاغذ تحریــر 7۰×1۰۰ با گرماژ 
7۰ از حــدود 11۵ هزار تومــان در نیمه 
اول اردیبهشــت ۹7 به ۵۰۵ هزار تومان 
در اوایــل اردیبهشــت ماه ۹8 رســیده 
اســت که از افزایش 34۰ درصدی یا 4.4 
 برابری قیمت کاغذ در این مدت حکایت

 می کند.

  روایتــی تلخ از سیاســت های 
واردات محور

داستان از این قرار است که سیاستگذاری 
تولید و تجارت کاغذ هم اکنون توســط 
دو وزارتخانه دولتی پیگیری می شــود و 
این درست آغاز دردسرهای تولید و بازار 
کاغذ اســت. به این صورت که سیاست 
گذاری درباره تولید و تجارت »کاغذهای 
غیر تحریــر« در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت متمرکز اســت و سیاست گذاری 
»کاغذ چاپ و تحریر« در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی دنبال می شود؛ در مورد 
»کاغذهــای غیر تحریر« که سیاســت 
گذاری آن در وزارت صمت انجام می شود 
کار تا حدود زیــادی خوب پیش می رود، 
تولید داخلی برقرار است و حتی صادرات 
هم انجام می شود. اما در مورد کاغذ چاپ 
و تحریر« که سیاست گذاری آن در وزارت 
ارشاد انجام می شــود، سیاست گذاری 
واردات محور و ضد تولید داخلی اســت و 
همین امر سبب شده کارخانه های بزرگ 
تولید کاغذ که بــرای تولید کاغذ چاپ و 
تحریر مورد نیاز کشور بنا نهاده شده بودند، 

کم کم کار خود را متوقف کنند.
بررســی های آماری نشان می دهد تولید 
کاغذ روزنامه در سال ۹7 معادل 3.8 هزار 
تن و واردات آن نیز 4۰ هزار تن بوده است؛ 
ضمن اینکه صادرات نیز از کشور صورت 

نگرفته است؛ در عین حال در همین سال 
مقدار مصرف نیز 44 هزار تن بوده است؛ 
در حالی که برآورد مصرف 4۵ هزار تن در 
کشور است. همچنین تولید کاغذ چاپ و 
تحریر نیز در ســال ۹7 به 18.6 هزار تن 
رســیده بود که این عدد نسبت به سال 
۹6 معادل ۵7 درصد رشــد داشته است؛ 
این در حالی اســت که واردات نیز ۲73 
هزار تن بوده اســت؛ در حالی که کل نیاز 
بازار کشور در این حوزه نیز به حدود 3۲۰ 
هزار تن رسیده است که این اعداد و ارقام 
نشان می دهد که حدود ۲۰ تا 3۰ هزار تن 
کسری واردات در سال ۹7 وجود داشته و 
از سوی دیگر، در حوزه کاغذ چاپ و تحریر 

تولید صورت نمی گیرد.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت می گوید: در کاغذ بسته بندی نیز 
۵۵۰ هزار تن تولید در ســال ۹۲ صورت 
گرفته که همان زمان 18۹ هزار تن واردات 
و ۵ هزار تن صادرات صورت گرفته است؛ 
در حالی که در سال ۹7 به 7۲۵ هزار تن 
تولید، ۲۲ هزار تن واردات و 188 هزار تن 
صادرات رسیده ایم؛ این در حالی است که 
تولید کاغذ بســته بندی از ۵۵۰ هزار تن 
سال ۹۲ به 7۲۵ هزار تن رسیده که بیش 

از ۲۰۰ هزار تن اضافه شده است.

  افزایش ۳ برابــری قیمت از زمان 
دولتی شدن توزیع کاغذ

سیدحســین میرباقری، رئیس اتحادیه 

فروشندگان کاغذ و مقوا نیز چندی پیش 
اعالم کرده بــود که از زمانــی که وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی توزیع کاغذ را 
بر عهده گرفته، قیمت در بازار ســه برابر 
شــده اســت و این نشــان از ناکارآمدی 
سیاستگذاری این وزارتخانه در بازار دارد؛ 
این در حالی است که واردکنندگان اکنون 
ملزم هستند که کاغذهای وارداتی خود را 
به این وزارتخانه تحویل دهند و در مقابل، 
توزیع کنندگان تخصصــی صنفی کنار 

گذاشته شده اند.
وی با طرح این سوال که چطور کاغذی که با 
ارز دولتی وارد شده و جزو کاالهای اساسی 
است، ســر از بازار آزاد در می آورد، تصریح 
کرد: در حالی که وزارت ارشــاد می گوید 
کاغــذ را فقط به ناشــران می دهد، کاغذ 
وارداتی با قیمت آزاد در بازار به وفور وجود 
دارد. به هر حال این سیاســتگذاری باید 

اصالح شود.
مهشــید پورداد، دبیر ســندیکای تولید 
کنندگان کاغذ و مقــوای ایران نیز گفت: 
در شش ماهه دوم سال گذشته، تولید کاغذ 
چاپ، تحریر و روزنامه تقریباً به صفر نزدیک 
شد و مهم ترین علت آن را هم مشکالتی 
اســت که پیش روی تولیدکنندگان قرار 
گرفته اســت و دامنه آن از تعرفه گذاری و 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تولید 
کاغذ حکایت دارد؛ در حالــی که واردات 

چنین الزاماتی را ندارد.
وی افزود: مجموعه سیاســت گذاری ها 
سبب شده تا تولید کاغذ تحریر و چاپ در 
نیمه دوم سال گذشته به صفر نزدیک شود 
و تولیدکنندگان هم تغییر کاربری داده و از 
تولید کاغذ چاپ و تحریر دست بکشند، 
چراکه مجموعه شرایط به نحوی پیش رفته 

که تولید برای آنها مقرون به صرفه نیست.

سیاست های واردات محورچه سرانجامی دارد؟   

قصه تلخ کاغذ
سیاست های واردات محور متولی کاغذ چاپ و تحریر در 
کنار ناهماهنگی های دو وزارتخانه منجر به تغییر کاربری 
تولیدکنندگان این نوع کاغذ شده است؛ حال آنکه در 

سایر انواع کاغذ صادرات هم صورت می گیرد.

حقوق و دستمزد

تابناک
گـــزارش

سرانجام مناقشه مجلس و 
دولت بر سر »افزایش حقوق 

کارمندان در سال ۹۸« به 
کجا رسید؟

همچنان موضوع اجرای 
افزایش حقوق کارکنان 
و بازنشستگان دولت در سال جاری مورد 
مناقشه برخی نمایندگان مجلس و دولت 
می باشد و به تازگی با ورود رئیس مجلس 
به این ماجرا و مغایر دانستن مصوبه دولت 
در مورد افزایش حقوق ها با قانون، افزایش 
 حقوق کارکنان دولت در سال جاری وارد فاز 

تازه ای شده است.

 سال گذشــته پس از تمام فراز و نشیب ها بر سر 
افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹8 سرانجام 
طرحی از سوی مجلســی ها پیشنهاد و تصویب 
گردید و قرار شــد بر مبنای آن افزایش حقوق به 
منظور کاهش شکاف درآمدی بین کارکنان دولت 
اجرایی شود. در بند »ی« تبصره 1۲ قانون بودجه 
سال 13۹8 که مصوبه مجلس درباره نحوه افزایش 

حقوق در سال ۹8 می باشد، ذکر شد:
»افزایش حقوق گروه هــای حقوق  بگیر از قبیل 
هیأتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری 
و بازنشستگان آنها شــاغل در کلیه دستگاه های 
اجرائی موضــوع ماده)۲۹( قانون برنامه ششــم 
توسعه و همچنین وزارت اطالعات و سازمان انرژی 
اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق 
موضوع ماده)78( قانون مدیریت خدمات کشوری 
و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای 

سال 13۹8 حقوق یا عناوین 
مشابه مشــمولین این بند به میزان ماهانه چهار 
میلیون)4.۰۰۰.۰۰۰( ریال افزایش می یابد. عالوه 
بر این افزایش، ضریب ریالی ساالنه مشمول این بند 
نسبت به سال 13۹7 به میزان تا ده  درصد)%1۰( 

افزایش می یابد.
دولت در بخشنامه  ای در تاریخ 31 فروردین ماه 
و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه 
گروه، قضات و اعضای هیئت علمی )افزایش معادل 
18 درصد(، شاغالن دستگاه های اجرایی )افزایش 
18 درصد و حداقل افزایــش 44۰ هزار تومان( و 
همچنین برای مقامــات، مدیران عامل و اعضای 
هیئت مدیــره، اســتانداران و... افزایش حقوقی 
معادل 11.3 درصد را لحــاظ کرد. این مصوبه به 
تایید هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس رسید.

این مصوبه نشــان می داد که دولــت گویا برای 
افزایش حقوق مبلغ 4۰۰ هزار تومان ثابت را نیز به 

ضریب تبدیل کرده است.
در روزهــای پایانی اولین فصل از ســال 13۹8، 
مناقشه بر سر افزایش حقوق کارمندان دولت در 
سال جاری بین برخی نمایندگان مجلس و دولت 
باال گرفت و بهارستان نشینان در زمینه نحوه اجرای 
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در 
سال جاری اعتراضاتی داشتند و معتقد بودند قانون 
در این زمینه از سوی دولت اجرا نشده است. دولتی 
ها اما معتقد بودند که در حال اجرای متن قانون در 

این زمینه هستند.
بررسی ها نشــان داد که محل اختالف دولت و 
برخی نمایندگان مجلــس در این زمینه، همان 
تبدیل 4۰۰ هزار تومان افزایش حقوق به ضریب 
و پرداخت آن اســت. دولتی ها عنوان می کنند 
که بر اساس بند 1۵8 تغییرات ردیف  ها مصوب 
مجلس شورای اسالمی که پس از تصویب قانون 

بودجه تحت عنوان »تغییرات متفرقه« به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسیده است اجازه تبدیل 
4۰۰ هزار تومان افزایش حقوق به ضریب را دارند 
اما نمایندگان معترض مجلس عنوان می کنند 
دولت حق انجام چنین کاری را نداشته است و این 
بند 1۵8 برای تصویب از درب پشتی مجلس رفته 

و جزء قانون افزایش حقوق نبوده است.
حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس و پیشنهاد دهنده طرح مجلس 
در مورد افزایش حقوق کارکنان در سال ۹8 که در 
برنامه مناظره شبکه یک در مورخه ۲4 خرداد ماه 
13۹8 حاضر شده بود، گفت: بند 1۵8 تقلبی است 
و مال مجلس نیست! وی افزود: آقایان در کمیسیون 
دو خط اضافه کرده اند و در صحن مجلس هم قرائت 
نشده و رای هم نیاورده است. در مجلس اگر یک واو 
قرائت نشود قانون نیست. حسن سلیمانی نماینده 
مردم کنگاور، صحنه و هرسین که در این مناظره 
حضور داشت در پاسخ به این صحبت های حاجی 
بابایی اظهار داشت: اگر این بند در مجلس قرائت 
نشده است چگونه رئیس مجلس آن را امضا نموده 
است؟ حاجی بابایی در پاسخ به این پرسش گفت: 
این جزء متفرقه هاســت و از درب پشت مجلس 

برای امضا رفته است!
البته این اظهار نظر حاجــی بابایی در مورخه ۲8 
خرداد ماه 13۹8 با واکنش علی الریجانی رئیس 
مجلس رو به رو شد و وی گفت: مجلس در پشتی 
ندارد و هر چه هست، مصوبه مجلس است و ابالغ 
شده است. اینگونه بیانات در شأن مجلس نبوده و 
نادرست است و آنچه مجلس تصویب کرد این است 
که برای حقوق کارکنان 4۰۰ هزار تومان قطعی و 
مابقی با ضریب است که این 4۰۰ هزار تومان جزو 
ضریب است، بنابراین این مطلب مصوبه مجلس 

است و باید اعمال شده و پیگیری می شود.
این اظهارات رئیس مجلس در حالی در مورخه ۲8 
خرداد ماه 13۹8 مطرح شد که حمیدرضا حاجی 
بابایی به تازگی و طی مصاحبه ای در مورخه 17 
تیر ماه 13۹8 گفت:  مجلس مصوبه دولت در مورد 
افزایش حقوق ها را مغایر با قانون شناخته و دکتر 
الریجانی ضمن لغو، قوه مجریه را موظف کرده که 
مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه نهاد قانون گذاری 

در مورد افزایش حقوق کارکنان ارائه کند
همان گونه که مالحظه شــد مناقشــه دولت و 
مجلس بر ســر افزایش حقوق کارکنان دولت در 
ســال جاری با ورود رئیس مجلس به این ماجرا 
و لغو مصوبــه دولت در مــورد افزایش حقوق ها 
وارد فاز تازه ای شــده اســت. حــاال باید منتظر 
 ماند و دید واکنش هــای دولت در این زمینه چه

 خواهد بود.
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www.esfahan-news.com    شبکه استارت آپ های تخصصی ورزش کشور تشکیل شد
همزمان با نمایشگاه استارت آپ های ورزشی از شبکه استارت آپ های تخصصی ورزش کشور 
با حضور ســید عبدالحمید احمدی؛ معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و 

جوانان رونمایی شد.
در این رویداد که بهروز منتقمی؛ رئیس کمیسیون توسعه منابع و بازاریابی کمیته ملی المپیک، 

قنبرپور؛ معاون توســعه نوآوری پارک فناوری پردیس، رضا شجیع؛ سرپرست سازمان توسعه 
فعالیت بدنی فدراسیون ورزش های همگانی، و صدرخانلو رئیس فن بازار ملی نیز حضور داشتند؛ از 

تشکیل این شبکه به عنوان اولین گام عملی در جهت اقتصاد ورزشی دانش بنیان یاد شد.
این شبکه که به همت فدراسیون ورزش های همگانی تشکیل شده است، هدف تسهیل گری و حمایت سازمان 

یافته از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان ورزشی را در جهت حل مسائل و چالش های ورزش کشور دنبال کرده و 
می تواند اقدامی تأثیرگذار در جهت تحقق ورزش دانش بنیان محسوب شود.

در اولین نمایشگاه استارت آپ های ورزش کشور که همزمان با نمایشگاه بین المللی ورزش برگزار شد، بیش از ۱۰۰ استارت آپ 
ورزشی به ارائه و معرفی دستاورد های خود پرداختند.

این گــروه از کارآفرینان، 
مســلماً موفق شــده اند 
مهارت هــای خــود را در 
مختلفــی  زمینه هــای 
افزایش دهنــد و تجارب 
جدیدی به دســت آورند. 
امــا آیا ایــن مهارت ها در 
زندگی کارمندی هم کارایــی دارند؟ آیا 
آن ها می توانند دوباره به مشاغل اداری و 

شرکتی برگردند؟
کارترین مورگان، کارشــناس انتقاالت 
حرفه ای مشــاغل، به کارآفرینان زیادی 
کمک کرده اســت که به زندگی پیشین 
خود بازگردنــد و دنیــای کارآفرینی را 
پشت سر بگذارند. در این مطلب، برخی 
از راهنمایی هــای مهــم او را باهم مرور 

می کنیم:

  داستانتان را با دقت طراحی کنید
فکر کنید که در یک جلسه  مصاحبه  کاری 
حضور پیدا کرده اید و متصدی استخدام 
از شما می خواهد کمی از سوابق کاریتان 
صحبت کنیــد. آیا این موضوع شــما را 

وحشت زده می کند؟
مورگان معتقد است که کارآفرینان باید 
پیش از حضور در هــر مصاحبه ای، زمان 
کافی به این موضــوع اختصاص دهند و 
پاسخی مناسب برای این پرسش بیابند. 
آن ها باید بتوانند به خوبی توضیح دهند 
که چرا تصمیم به ترک کسب وکارشــان 

گرفته اند.
او توصیــه می کند که صداقت داشــته 
باشــید، اما موضوعات را به بهترین نحو 

قالب بندی کنید. مثاًل اگر کسب وکارتان 
شکســت  خورده اســت، درباره شرایط 
غیرقابل پیش بینی بازار، مشکالت مربوط 
بــه عرضه کنندگان و نظیر این مســائل 
صحبت کنید؛ اما نه کسی را سرزنش کنید 
و نه حالت تدافعی بگیریــد. می توانید به 
مهارت هایی که به دست آورده اید و نکاتی 
که از فرصت ها و موقعیت های مختلف یاد 
گرفته اید هم اشاره  کنید. مورگان می گوید:

من همیشه توصیه می کنم کاندیداهای 
شغلی روی این موضوع تمرکز کنند که 
تجارب و مهارت هایــی که از حرفه  قبلی 
خود آموخته اند، چقدر گران بها و ارزشمند 
هستند. بهتر است آن ها با شور و هیجان 
در مورد کارهایی که با تیم فوق العاده شان 
انجام داده اند حرف بزنند. همچنین توضیح 
بدهند که به تنهایی نمی توانستند از عهده  
این کارها برآیند و با مشارکت و همکاری 
گروهی و تیم عالی به این موفقیت ها دست 
پیــدا کرده اند. اغلب اوقــات کارآفرینان 
تعجب می کنند که پس از مدت ها ریاست 
و سرپرستی کارمندان و تیم های مختلف، 
هنوز می توانند معاشرت های خوشایند و 

دوستانه ای با دیگران داشته باشند.
مثل همیشه، تمرین کلید موفقیت شما 
است. مورگان پیشنهاد می کند داستانتان 
را بارها با صــدای بلند و نــزد افرادی که 
می شناسید، تمرین کنید تا بتوانید بعدها 

آن را راحت و بی دردسر تعریف کنید.

  با اعتمادبه نفس ارزش های خود را 
مفصالً شرح دهید

مورگان معتقد است کارآفرینان باید ارزش 
تجربیات خود را بدانند و برای شــناخت 
بهترین مهارت ها و استعدادهایشان، زمان 
بگذارند. در مرحله  بعد باید تشــخیص 
بدهند که این ارزش هــا و مهارت ها، در 
چه بخشی از یک سازمان کارایی بیشتری 

خواهند داشت.
اگر یک نفر واقعاً باور نداشــته باشــد که 
مهارت هایش ارزشمند هستند، هیچ کس 
دیگری هم این موضوع را بــاور نخواهد 
کرد. به عقیده  مورگان، یکی از بزرگ ترین 
مشــکالت کارآفرینان این است که افکار 
منفی زیادی نسبت به خودشان دارند. اگر 
آن ها واقعاً حرف های خودشان را باور داشته 
باشند، مسئولین کارگزینی و منابع انسانی 

هم توانمندی شان را باور می کنند.

به عالوه کاندیداهای شغلی، نباید فرض را 
بر این بگذارند که مصاحبه گران، پروسه  
فکری آن ها را درک می کنند. افرادی در 
مصاحبه های شغلی موفق ترند که می توانند 
به طور واضــح و مفصل، از اســتعدادها و 
تجاربشان صحبت کنند و دیگران را قانع 

کنند که ســوابق کارآفرینی آن ها، تأثیر 
مثبتــی در کارایی شــغل جدید خواهد 

داشت.

  شــرایط را عاقالنه و محتاطانه 
ارزیابی کنید

در بسیاری از آگهی های استخدامی ذکر 
می شــود که به فردی با ذهنیت روشن و 
باانگیزه نیازمندند. چه کسی بهتر از یک 

کارآفرین سابق؟
بااین حال اغلب کارآفرینانی که می خواهند 
به دنیای کارمنــدی بازگردند، ســعی 
می کنند از حال و هوای پیشین خود فاصله 
بگیرند. مورگان معتقد است که حتی اگر 
فردی واقعاً به یک شغل نیاز دارد، بازهم 
باید روحیات خود را با فرهنگ و ارزش های 

سازمانی شرکت جدید بسنجد.
او کارآفرینی را مثــال میزند که موفق به 
یافتن یک شغل »نسبتاً خوب« شده بود و 
اگرچه عالئم هشداری را مشاهده می کرد 
که این کار با شخصیت و روحیه  او سازگار 
نیست، ولی کار جدید را پذیرفت. تنها پس 
از ۶ هفته متوجه شد که دیگر نمی تواند این 
شرایط را تحمل کند و درنتیجه کارش را 
رها کرد. او در جســتجوهای بعدی برای 
یافتن شغل، احتیاط و هوشیاری بیشتری 

به خرج می داد.
همان طور که مــورگان می گوید، انتقال 

از کارآفرینــی بــه کارمنــدی فاجعــه 
نیست. بســیاری از کارآفرینان به دالیل 
کاماًل درســت و موجه تصمیم می گیرند 
کسب وکار خودشان را رها کنند و به عنوان 
یک کارمنــد، به عضویت یک ســازمان 
بزرگ تر درآیند. اگر این پروسه به شکل 
صحیح طی شود، آن ها بعداً از تصمیمشان 

بسیار راضی خواهند بود.
سعی کنید شرکتی را بیابید که فرهنگ  
سازمانی آن، به روحیات شما نزدیک باشد 
و درعین حال، این شــغل جدید به شما 
کمی استقالل و آزادی عمل هم بدهد. این 
دو عامل کمک می کنــد گذار موفق تری 
از دنیای کارآفرینی به کارمندی داشــته 

باشید.
کارآفرینی، حرفه ای عالی با مزایا و مصائب 
خاص فراوان اســت. لزومی نــدارد همه  
انســان ها در این حرفه به رضایت خاطر 
دســت پیدا کنند. پس اگــر در چنین 
شــرایطی قرار دارید، خودتان را سرزنش 
نکنید و از اینکه دوباره یک کارمند باشید، 

ترسی به دلتان راه ندهید.

باید از رویاهایم دست بکشم؟   

بازگشت از دنیای کارآفرینی به زندگی کارمندی

در بسیاری از 
آگهی های استخدامی 

ذکر می شود که به 
فردی با ذهنیت روشن 

و باانگیزه نیازمندند. 
چه کسی بهتر از یک 

کارآفرین سابق؟

رها کردن کسب وکار شخصی و کنار گذاشتن حرفه کارآفرینی، 
به این معنی نیست که تسلیم  شــده اید یا بهترین فرصت 

زندگی تان را از دست  داده اید.
در پایان هر سال کاری بهتر است کمی وقت بگذاریم و هم به 
دستاوردهایمان نگاهی کنیم و هم برنامه ها و هدف های آینده 
را تنظیم کنیم. در برخی شرایط باید به این موضوع فکر کنیم 
که شغل فعلی، انتظارات امســالمان را برآورده کرده است یا 
خیر. کارآفرینی شغل طاقت فرسایی است و برای برخی افراد، 
استرس ها و فشار ساعت های طوالنی کار، قابل  تحمل نیست. 
ممکن است عده ای فکر کنند این همان شغلی نبود که انتظار 
داشتند یا با این روال نمی توانند به اهداف و رؤیاهای اصلی خود 

دست پیدا کنند.

 
استارت آپ

با داغ ترشــدن فضای اســتارت آپی ایــران، وضعیت 
مشاوره گرفتن یا به اصطالح منتورینگ هم شرایط خاصی پیدا کرده 

که باید بررسی شود.

اکوسیستم استارت آپی ایران مدت زیادی نیســت پا گرفته؛ ولی پیشرفت ها و 
موفقیت های زیادی کسب کرده است. بااین حال، سختی هایی هم به خود دیده 
که تنش های بسیاری به آن وارد کرده است. این سختی ها که دامنه ی وسیعی 
از تأثیر تحریم ها و فیلترینگ و تعامالت ارزی اســت و عواملی بیرونی دارد، در 
بخش های دیگری هم صورتی داخلی دارد. این موضوعات مختلف می تواند بر 
حلقه های زنجیر اکوسیستم تأثیر منفی بگذارد و حتی به از بین رفتن استارت آپ 

یا صدمه به بدنه ی اکوسیستم منجر شود؛ موارد مختلفی 
که یکــی از آن ها فضای اســتفاده از منتورهــا یا به قول 

استارت آپی ها منتورشیپ است. 
بیشتر افرادی که تصمیم می گیرند وارد فضای استارت آپی 
شوند عمدتا با ایده ای جذاب، ولی تجربه ی کم وارد این فضا 
می شوند و تالش می کنند در فضای پر از مشکل استارت آپی 
خیلی زود تیم تشــکیل دهند و رشــد کنند و به موفقیت 
برسند. طبیعی اســت که در فضای پرتالطم استارت آپی 
برای موفقیت باید همه یا اکثر جنبه های مختلف این حوزه را 
به خوبی دید و برای مشکالت بر سر راه تصمیم درستی اتخاذ 
کرد. این تصمیم ها باتوجه به ناآگاهی درباره ی صورت مسئله 
می تواند ریسکی باشد و مســائل زیادتری برای استارت آپ 
ایجاد کند؛ مســائلی از جنس مارکتینگ، حقوقی، مدیریت 

محصول و موارد مشابه دیگر.
برای کم کردن این ریســک و مدیریت درســت آن، صاحبان 
کسب وکار از مشاور یا منتور اســتفاده می کنند. واژه ی مشاور 
سال های زیادی است که در فضای کسب وکار شنیده می شود 
و اکثرا با آن آشنایی هم داریم؛ ولی منتور واژه ای است که شاید 
همین چند ســال اخیر با ورود فرهنگ و فضای اســتارت آپی 
به گوش می رسد و شاید آشنایی دقیقی با آن وجود نداشته باشد. همین امر هم 
باعث شــده از منتورهای خوب تا منتورنماهای نابلد استارت آپی فضایی برای 
عرضه ی تجربه یا حرف های خوش آب و رنگی پیدا کنند که انتخاب نادرســت 
منتورها ممکن است به هزینه های گزافی مثل ازبین رفتن استارت آپ منجر شود.

  منتور استارت آپ
فضای منتورینگ در اکوسیستم استارت آپی ایران چه فرقی با سایر اکوسیستم ها 
دارد؟ اصال منتور کیســت و چطور می توان به یک نفــر اطمینان کرد و عنوان 
منتور به او داد؟ آیا ســرمایه گذارهای خطرپذیر ما که به تازگی بخش زیادی از 

سرمایه گذاران ســنتی را بین خود می بینند، درک درستی از منتورینگ برای 
استارت آپ ها دارند؟

بخش مهمی از منتورها که این روزها در جامعه ی اســتارت آپی دیده می شوند، 
نه تنها تجربه ی ارزشــمندی از فعالیت هایشان در گذشــته دردسترس نیست؛ 
بلکه آن قدر زمان حضورشان در رویدادها و ورکشاپ ها و کارگاه هایی که یا خود 
برگزار می کنند یا سخنران و میهمان آن رویداد هستند، زیاد است که زمانی برای 
تجربه کردن یا یادگیری بیشتر برایشــان باقی نمی ماند و فقط آنچه باقی است، 

صورتی ظاهری از منتور خوب است.
اینکه فضای استارت آپی تعداد زیادی منتور خوب در خود دارد، غنیمتی است که 
باید ارزش آن را به خوبی بدانیم؛ ولی اینکه لقب منتور به هرکسی بدهیم که فقط 
برگزاری چند کارگاه یا ســخنرانی در رزومه ی کاری خود دارد، چندان عاقالنه 

به نظر نمی آید.
تجربه دارایی گران بهایی اســت که به راحتی در کتاب ها پیدا نمی شــود؛ پس 
کتاب ها کمک چندانی به منتور شــدن نمی کنند. منتورشــدن فرایندی است 
مبتنی بر تجربه؛ پس باید منتور مدنظر شما به خوبی درباره ی صورت مسئله ای 
که با آن رو به رو هستید، تجربه داشته و از زوایای مختلف آن آگاه باشد. بخشی از 
این تجربه ها، شخصی است و در گذشته، منتور با آن رو به رو شده که ممکن است 
برای امروز و شرایط کنونی مناسب نباشد. این دو دلیل کوچک، ولی مهم به عالوه 
ده ها موضوع دیگر درباره ی منتورینگ می تواند اهمیت موضوع را به خوبی روشن 

کند.منتور استارت آپ
متأسفانه بسیاری از سرمایه گذاران هم با شبکه ای قوی از منتورها طرف نیستند و 
نمی توانند تجربه ی خوبی از منتورینگ به استارت آپ هایی ارائه کنند که در آن ها 
سرمایه گذاری کرده اند. این سرمایه گذاران که باتوجه به شرایط رکود اقتصادی و 
تولیدی درکنار فضای جذاب استارت آپ ها، عمدتا از فضای سرمایه گذاری سنتی 
به سرمایه گذاری خطرپذیر روی استارت آپ ها عالقه مند شده اند، همان خدمات 
مشاوران ســنتی قدیمی با رویکردهای بازار ســنتی را به عنوان منتورینگ به 
استارت آپ های ارائه می کنند. چه بسا گاهی همین خدمات را هم برای استارت آپ 

فاکتور می کنند.
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آفت اکوسیستم استارت آپی؛
از منتورنماها تا دنیای خوش آب  و  رنگ استارت آپی

فراخوان وزارت ارتباطات 
برای طرح نوآفرین و ایجاد 

٦8 هزار شغل تازه 
»ایده« بیاورید، »شغل« 

تحویل بگیرید
شصت وهشت هزار شغل اینترنتی 
ایجاد می شود. این خالصه خبری 
است که وزیر جوان کابینه بارها از 
آن گفته اســت. حاال محمدجواد 
آذری جهرمــی از چهار ســامانه 
رونمایی کــرده که براســاس آن 
قرار اســت از تمام افراد با ایده های 
خالق دعوت شــود تا ایده هایشان 
را در این سامانه ثبت کنند و برای 
تجاری کردنش از وام و تسهیالت و 
کمک های این وزارتخانه استفاده 
کنند. یــک مقــام آگاه در وزارت 
ارتباطات می گوید: »این سامانه ها 
برای آن ایجاد می شــوند که افراد 
خالق شناسایی شــده و ایده های 
کارآفرینی شــان در بســترهای 

اینترنتی پخته شود.«
او ادامــه می دهد: »مــا ایده های 
برتر را شناسایی می کنیم و به آنها 
مشاوره های کارشناسی می دهیم 
تا چگونه این ایده ها را به پول تبدیل 
کنند. البته به جز مشاوره به آنها وام 
و تسهیالت هم داده می شود و آنها 
صاحب معافیت های مالیاتی و حتی 
بیمه می شوند، به عالوه این که فضا و 
برخی تجهیزات هم در اختیار این 
افراد قرار می گیرد تا مشاغل شان را 

ایجاد کنند.«
سال گذشــته آذری جهرمی گفته 
بــود کــه ســاختمان های بدون 
اســتفاده وزارت ارتباطــات را در 
اســتان های مختلف برای فعالیت 
این اســتارت آپ ها تجهیز کرده اند 
و بــه صــورت رایــگان در اختیار 
کارآفرینان می گذارند. حاال به جز 
این ساختمان ها، وزیر ارتباطات از 
احداث پارک های اقتصاد دیجیتال 

خبر داده است.

  جزییات بیشــتر از طرح 
نوآفرین

 »طرح نوآفرین« نام طرحی است 
که دیروز توسط وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات افتتاح شد. در این 
طرح که با شــعار »ایران هوشمند؛ 
آینده روشن« افتتاح شده، قرار است 
۶٨ هزار شغل ایجاد شود. این طرح 
در اردیبهشت ماه  ســال جاری در 
هیأت دولت هم تصویب شد و حاال 
قرار است با رونمایی از این طرح به 
اســتارت آپ هایی که می خواهند 
فعالیــت قانونی و با مجوز داشــته 
باشند، تسهیالت ویژه داده شود تا 
برای شغل آفرینی شرایط مناسبی 

داشته باشند.
وزیــر ارتباطــات روز گذشــته 
پیش بینی کرد که با احداث پارک 
اقتصاد دیجیتال، استارت آپ هایی 
که درآمد ساالنه آنها به ۵۰۰ میلیون 
تومان برســد، می توانند با استفاده 
از امکانات این پارک ها درآمد خود 
را به ۵ میلیارد تومان برســانند و به 
مرحله بلوغ رسیده و روی پای خود 
بایستند. یک منبع آگاه در وزارت 
ارتباطات می گوید: »جوانان زیادی 
سراغ داریم که ایده های جذابی برای 
کارهای اینترنتی دارند، اما به دلیل 
نبود امکانات به فکر اجرایی کردن 
ایده خود نمی افتنــد.« این منبع 
آگاه درباره این که دارنده های ایده 
برای راه اندازی مشــاغل اینترنتی 
چطور می تواننــد از امکانات طرح 
نوآفرین بهره مند شوند، می گوید: 
»ما از طریق رسانه ها و شبکه های 
اجتماعــی به افــرادی کــه برای 
راه اندازی استارت آپ های اینترنتی 

ایده دارند، اطالع رسانی می کنیم.

شهروند
گــزارش
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