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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

در نشست شورای برنامه ریزی شهرستان اصفهان مطرح شد ؛   

پروژه جدیدی در سال جاری تعریف نشده است

حباب ها در حال خالی 
شدن است؛

سرتان بی کاله نماند!
در ایــران بــر خــاف دیگــر 
اقتصادهای جهان، این  شرایط 
جامعه نیست که بر روی قیمت ها 
تاثیر می گذارد و اگر هم اینگونه 
باشــد حداقل به صــورت صد 
در صــد اینگونه نیســت بلکه 
عوامل بســیار زیــادی بر روی 
اقتصاد کشــور و تغییر قیمت  ها 
موثر اســت. سیاســت، شرایط 
 اجتماعی و فرهنگی و حتی اخبار 
می تواند بر روی قیمت ها تاثیر 
گذار باشــد. اخباری که معلوم 
نیســت از کجا آمــده و مبدا و 
مقصدی ندارد، اما تاثیر شگرفی 
بر اقتصاد کشورمان می گذارد. 
یکی از این کاالهــای تاثیر پذیر 
از اخبار و شــایعات دالر است. از 
١۶ مرداد تا دوم مهر ٩٧ که دالر 
از ٩۴٠٠ تومان به ١٩٢٠٠ تومان 
افزایش یافت علت افزایش انتشار 
اخبار بد )درســت یا غلط( بود. 
در دوم مهر ٩٧ ، صادرات نفت و 
میعانات گازی ایران کاما عادی 
بود و ایران ٢.۶ میلیون بشکه نفت 
و میعانات صادر می کرد،  مسلما 

در روزی که...       فرماندار شهرستان اصفهان:  بودجه های عمرانی و هزینه کرد در حوزه شهرستان می تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد.
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بازار طال و سکه 98/5/6 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,174,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,200,0004,192,000جدید

2,308,0002,298,000نیم سکه

1,479,0001,499,000ربع سکه

969,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,797,8001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18407,200406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24542,400543,300 عیار

شهردار اصفهان مطرح کرد: 

حمایت شهرداری از شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها به 

منظور افزایش کارآفرینی
شــهردار اصفهان گفت: توانمندســازی باید 
استراتژی همه مســئوالن باشــد زیرا در این 

صورت می توان عملکرد موفق تری داشت.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، قدرت اله نوروزی در هشتاد و هفتمین 
جلسه علنی شورای اسامی شهر اصفهان ضمن 
تبریک روز ملی کارآفرینی و مهارت های فنی و 
حرفه ای با بیان اینکه با وجود افزایش تعداد فارغ 
التحصیان، مهارت کافــی در میان آنان وجود 
نداشته و متاسفانه تعداد زیادی از آن ها آمادگی 
ورود به بازار کار را ندارنــد، اظهار کرد: در همه 
رشته های تحصیلی در جامعه نیازمند مهارت 

آموزی و طی دوران کارورزی هستیم.  ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـــه

ISFAHAN
N E W S

 4500میلیارد تومان
 سهم استارت آپ ها از بازار بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه صدور مجوز برای استارت آپ های 
بیمه ای آغاز شده است، گفت: در سال ٩٧ ارزش پرتفوی )سبد 

دارایی های( شرکت های بیمه ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است که 
انتظار داریم امسال حداقل ١٠ درصد این بازار معادل چهار هزار و ۵٠٠ 

میلیارد تومان در اختیار استارت آپ ها قرار بگیرد.
 به گزارش بانکداری اید ه آل، غامرضا سلیمانی با تاکید 

بر لزوم گسترش خدمات بانکداری و بیمه از طریق 
استارت آپ ها و فناوری های جدید، افزود:...
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کسب و کار

عضو اتاق بازرگانی استان اصفهان مطرح کرد:

حلقه مفقوده ای به نام فرهنگ کار
کارآفرینی موضوعی اســت که در سایه 
تالش و همکاری گروه های مختلف جامعه 
تحقق می پذیرد اما اکنون متاســفانه ما 
هنوز به تعریف درستی از الفبای کار نرسیده ایم. فرهنگ لغتی 
که می تواند ما را در رساندن به اهدافمان کمک کند. در همین 
رابطه گفت و گویی داشتیم با رضا برادران اصفهانی از اعضای 
اتاق بازرگانی، حقوقدان، منتقد اجتماعی و سیاسی، نویسنده 
و کارآفرین در رشته های تخصصی حقوق و صنعت گردشگری 
که معتقد است در این چرخه هر فرد باید به وظایفی که دارد 

عمل کند.

  افزایش میزان بهره وری از کلیدی ترین عوامل موفقیت هر 
جامعه ای است، اما این موضوع در جامعه ما حلقه مفقوده ای 
است که فرهنگ کار را در جامعه از بین برده است و به نظر 
می رسد این موضوع باید از دوران کودکی آموزش داده شود 

درست است؟
بله با این مساله موافقم. متاسفانه هنوز در جامعه ما فرهنگ کار جا 
نیفتاده و با توجه به آمارها متاسفانه کار مفید ما در شبانه روز به طور 
میانگین، فقط بین ٢۵ تا ۶٠ دقیقه اســت. این در حالی است که در 
کشورهای پیشرفته، این موضوع از دوران کودکی و حتی پیش از آن 
آموزش داده می شود و در واقع این یکی از وظایف اصلی دولت ها به 

شمار می رود.

  کار مفید و باال بردن کارآیی کارکنان کشور، از برنامه هایی 
اســت که باید به صورت جدی مورد توجه برنامه ریزان در 
زمینه های مختلف قــرار گیرد. به نظر شــما که در بخش 
خصوصی فعالیــت می کنید، این موضوع تــا چه حد مورد 
 اهمیت است و چه راهکارهایی برای حل این مشکل وجود

 دارد؟
به همین سبب است که ما در اتاق بازرگانی، کمیته کار و کارآفرینی 
را تشــکیل دادیم. ایــن کمیته، هنوز نو پا اســت، ولــی طرح ها و 
برنامه های زیادی را دارد کــه از جمله آنها تعامل با صدا و ســیما، 
ساخت، فیلم ســخنرانی و حتی تعامل با ائمه جمعه و حوزه علمیه 
 برای گســترش فرهنگ کار اســت که امیدواریــم خروجی خوبی

 داشته باشد.

  موضوعی که پیش می آید این است که ما اکنون سیل دانش 
آموختگان بیکار را داریم و از سوی دیگر کسانی هستند که 
ممکن است سر کار باشند، اما نه در رشته مورد عالقه شان کار 
می کنند و نه در تخصصی که در دانشگاه آموخته اند و به نظر 
می رسد که شاید همین موضوع است که باعث شده انگیزه ای 

برای کار باقی نماند.
بله دقیقاً. هم اکنون جایگاه رضایت شــغلی بین شــهروندان، کم 
ارزش اســت، چون آنچه در دانشگاه تدریس می شــود با بازار کار 
متناسب نیســت به عنوان مثال ۵٠ نفر برای مصاحبه استخدامی 

می آیند ولی دو نفــر خروجی هم نداریــم و به نوعی دانشــگاه ها 
دکان هایی بی هویت شــده اند و مردم ولع دانش پیشــدا کرده اند.  
به عنوان مثال ما این مشــکل را و متاسفانه وقتی آگهی استخدامی 
منتشر می شود هزاران نفر شرکت می کنند ولی حتی یک تکنیسین 
متخصص حرفه ای هم در بین آنها نیست متاسفانه آموزش هایی که 
در دانشگاه ها داده می شود متناســب با فعالیت هایی که در جامعه 
 وجود دارد نیســت و ما اکنون در حوزه صنعت با این موضوع روبرو 

هستیم.
بیشتر شــاغانی که در بخش خصوصی فعال هستند، گاهی بدون 
تناسب حرفه با رشته تحصیلی مشــغول خدمت به جامعه هستند 
و این تضادهــای کاری و تحصیلی باعث می شــود کــه کارمندان 
 به خصــوص در بخش هــای دولتــی از قافلــه فرهنــگ کار جدا 

بمانند.

  گسترش خصوصی سازی چقدر می تواند در ارتقا فرهنگ 
کار مؤثر باشد با توجه به اینکه عنوان کردید متاسفانه سرانه 

کار مفید در بخش دولتی بسیار پایین است.
می تواند درمانی برای درد سرانه پایین کار مفید در ایران باشد؛ دردی 
که بیش از همه از فربه بودن نظام اداری دولتی، نبود نظارت کارآمد و 

وابستگی به درآمدهای نفتی ناشی می شود.

  کار به عنوان یکی از مهمترین ارکان زندگی انسان یاد کرده 
است، چرا کشورمان با این میزان پایین از کار مفید دست به 

گریبان است؟
به نظر من این بخش می تواند نقش مهمی در گسترش فرهنگ کار 
داشته باشد اما آنچه که مهم است این است که دولت باید عزم کلی 
برای مسائل فرهنگی داشته باشــد و همانطور که در زمینه مساله 
هسته ای و تحریم ها توانستیم موفق شویم باید با رفع قوانین دست و 
پاگیر و سازماندهی قانون و دستورالعمل های الزم این فرهنگ را رد 

کشور بهینه کنیم.

اخبار اصفهان
گــــــزارش

تجدید آگهی مناقصه عمومی
شرکت صنایع هواپیما سازی ایران - هسا در نظر دارد، انجام خدمات ذیل را از طریق آگهی مناقصه به 
صورت کلی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت انجام مصاحبه و ارزیابی کیفی 
از روز سه شنبه 98/5/8 الی چهارشنبه 98/5/9 از ساعت 8 الی 12 به محل شرکت واقع در کیلومتر 28 
جاده اصفهان - تهران )اتوبان معلم(، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران )هسا( ، معاونت مهندسی و پدافند 
غیر عامل، مدیریت ارشد بازرگانی مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت پذیرش از سوی کمیته ارزیابی 

فنی و کیفی پیمانکاران اسناد مناقصه به متقاضیان واگذار خواهد شد. 
1- انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایش و گرمایش موتورخانه ها و تاسیسات آب، برق،  

گاز ، فاضالب، تهویه و موارد ساختمانی 
2- انجام خدمات راهبری سامانه تصفیه خانه مرکزی و پساب صنعتی 

1- تایید صالحیت اداره کل از وزارت کار  و امور اجتماعی  مدارک مورد نیاز:  
2- رزومه کاری، اساسنامه، آگهی روزنامه، گواهی آخرین تغییرات شرکت و...    

3- صورت های مالی حسابرسی شده سال 97-96    
4- داشتن رضایت نامه از کارفرماهای قبلی برای انجام کار الزامی می باشد.    

تلفن تماس: 031-45967345
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مجید صفاری-  شهردار بادرود  شناسه: 540512

آگهی مزایده نوبت اول 
چاپ دوم

شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها، پارکینگ اختصاصی ماشین های سنگین 
متعلق به شهرداری را طی قرارداد اجاره به مدت یکسال به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین 

آگهی جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند. 
1- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد.

2- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
3-  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- پیشنهاد دهندگان می بایست 5 درصد مبلغ اجاره بها سالیانه را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش 

نقدی به حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
6- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است و متقاضی با امضای اسناد شرکت در مزایده متعهد به پذیرش کلیه شرایط مندرج در قرارداد 

خواهد شد. 
7- رعایت ضوابط و مقررات الیحه قانونی راجع به منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری 



خـــبــــر

سرتان بی کاله نماند!

ادامه از صفحه یک:
... صــادرات نفــت و میعانات 
ایران کامال عادی بود رسیدن 
دالر به ١٩٢٠٠ تومان ناشــی 
از قدرت مانور اخبــار بد بود. 
اما دالر  بعد از آن  به شــدت 
سقوط کرد و به حدود ١٠ هزار 
تومان رسید.  با کنار گذاشت 
ســناریوی باال بــه آن نتیجه 
خواهیم رســید کــه هر چند 
اخبار و اطالعات غلط در کشور 
تاثیر گذاری زیــادی بر روی 
قیمت ها بــه خصوص نرخ ارز 
دارد اما این تاثیر پذیری مدت 
مدیدی به طــول نمی انجامد 
و طی حدود دوماه،  جریانات 
اقتصادی است که جای اخبار 
را می گیرد و بازار را به سمت 

واقعیت سوق می دهد.
 البته مســلما افرادی که این 
اخبار کذب را منتشر می کنند،  
مــی دانند اخبارشــان تاریخ 
انقضا دارد و آماده هستند در 
موعد مقرر سود خود را برده و 

از بازار خارج شوند.
آنچه مسلم اســت سوداگران 
بــزرگ اقتصــادی اکنون در 
بخش های مختلــف از جمله 
بازار ارز مشغول قیمت سازی 
هســتند، آنهــا بــا معامالت 
صوری و یــا ســایر روش ها 
اقدام به تعییــن قیمت کرده 
و دالالن خرد نیز خواســته یا 
 ناخواســته در زمین آنها بازی

 می کنند.
بعد از آن کــه این افــراد در 
 بــازار ســود خــود را بردند 
عده ای از مردم بی خبر از همه 
جا ســرمایه زندگی خود را در 
این بازار ها می آورند غافل از 
اینکه اکنــون وقت زیان دهی 

این بازار است. 
به طور مثال بازار طال و ســکه 
در چند ما ه اخیر ســود دهی 
خود را برای دالالن درشــت 
داشــت و بعد از آنهــا مردم 
ترغیب شدند به این بازار بروند. 
 وقتی همه متقاضیان خرده پا 
پول هایشــان را بــه دالالنی 
دادند کــه از مدت هــا پیش 
طال خریداری کــرده بودند و 
با انتشــار اخبار کذب قیمت 
طال را افزایش دادند، ما شاهد 
کاهش تقاضــا در ایــن بازار 
شــدیم. کاهش  تقاضا و داد 
و ســتد تأثیر قابل توجهی بر 
قیمت سکه داشته و عاملی شد 
تا با وجود رشــد حباب قیمت 
 سکه، این حباب به شدت افت

 کند.
البته نباید همــه تقصیرها را 
هم به گردن مــردم نا اطالعی 
انداخت که با ســهل انگاری 
عالوه بر از دست دادن دارایی 
خــود باعث ایجــاد حباب در 
قیمــت ها مــی شــوند زیرا 
انتشار اخبار کذب نمی تواند 
کار چنــد دالل جزیی و دون 
پا باشد و باید پشتیبان قوی و 
محکمی داشته باشیم که یک 
روزه بتوانیم تمام انتشــارات 
 خبــری را بر وفق مــراد خود

 کنیم!
اگر هم فرض کنیم دست های 
پشــت پرده ای به این دالالن 
کمک نمی کنند، باالخره باید 
از کوتاهی مرجعی که وظیفه 
جلوگیــری از انتشــار اخبار 
کذب در رســانه هــا و فضای 
 مجــازی را دارد، گالیــه مند

 بود.
سخن آخر اینکه کاله تان را دو 
دستی بچســبید تا با ترکیدن 
حباب هــای بــازار اقتصادی 

سرتان بی کاله نماند.

اقتصاد استان
02
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افزایش ۹ درصدی نجات یافتگان از حوادث در کاشان
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از افزایش ٩ درصدی نجات یافتگان از 
حوادث و سوانح در سه ماهه نخســت ٩۸ خبر داد و گفت: در این مدت در ۷١۶ حادثه و حریق، ۵١ نفر 

مصدوم، شش نفر فوت و ٢۷۴ نفر نجات پیدا کردند.
محمد مسعود چایچی اظهار کرد: در تیرماه امسال ۶١٢ مورد بازرسی فنی توسط کارشناسان آتش نشانی 

انجام شده که از این تعداد ۵۸۳ مورد مربوط به اماکن تجاری، دو مورد اماکن تفریحی، یک واحد صنعتی، 
٩ منزل مسکونی، چهار محل اداری، یک جایگاه سوخت، چهار باب اماکن مذهبی، شش اقامتگاه سنتی و یک 

هتل و ساختمان تجاری مسکونی بوده است. وی با اشاره به پایش امکانات تاسیساتی ساختمان های شهری کاشان، 
تصریح کرد: در ماه گذشته شش مورد از نقشه های تاسیسات، برق و مکانیک اماکن تجاری، مسکونی، تفریحی و اقامتی 

کاشان از سوی  کارشناسان کمیته علت یابی حوادث و حرائق بررسی شد و پس اعالم نتایج بررسی، ١٩ گزارش علت یابی تنظیم و ٩ تاییدیه 
برای واحدها صادر شد. 

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان از افزایش ٩ درصدی نجات یافتگان در سه ماهه نخست ٩۸ خبر داد و افزود: 
در این مدت در ۷١۶ حادثه و حریق، ۵١ نفر مصدوم، شش نفر فوت و ٢۷۴ نفر نجات پیدا کردند.

پاداش ۴۰۰ میلیون تومانی شرکت برق به شهرداری اصفهان
مدیر بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری اصفهان گفت: در سال جاری با تشکیل 
کمیته مدیریت مصرف انرژی در گام اول اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف شده و در گام 

بعدی نسبت به ممیزی، احصا و ساماندهی وضعیت موجود اشتراکات اقدام کرده ایم. 
 وی تصریح کرد: شهرداری اصفهان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی الکتریکی در استان است که با 

بیش از ١٢٠٠ اشتراک برق در سطح مناطق و سازمان های خود ساالنه با مصرف ٩٠ هزار مگاوات ساعت برق، 
افزون بر ١٢ میلیارد تومان برای ارائه خدمات هزینه می کند.  ملک پور تصریح کرد: وجود برخی تاسیسات ویژه از 

جمله ۳۸٠ آبنما و ۴۵ هزار پایه روشنایی داخل پارک ها، شهرداری اصفهان را به بزرگترین مصرف کننده برق تبدیل 
کرده است، از این رو سعی شده با اقدامات فنی و رعایت الگوی مصرف، آبنماها در ساعات خارج از پیک برق روشن شود. مدیر 

بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: وجود برخی تاسیسات ویژه از جمله ۳۸٠ آبنما و 
۴۵ هزار پایه روشنایی داخل پارک ها، شهرداری اصفهان را به بزرگترین مصرف کننده برق تبدیل کرده است، از این رو سعی شده با اقدامات 
فنی و رعایت الگوی مصرف، آبنماها در ساعات خارج از پیک برق روشن شود.  ملک پور ادامه داد: شهرداری با انجام این اقدامات ۴٠٠ میلیون 

تومان پاداش مصرف بهینه برق را در قبوض خود از سوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان دریافت کرد.

فرزانه مستاجران
ســرمقاله
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شهردار اصفهان مطرح کرد: 
حمایت شهرداری از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها به منظور افزایش کارآفرینی

شهردار اصفهان گفت: توانمندســازی باید استراتژی 
همه مسئوالن باشد زیرا در این صورت می توان عملکرد 

موفق تری داشت.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت اله نوروزی در هشتاد و 
هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن تبریک روز ملی کارآفرینی و 
مهارت های فنی و حرفه ای با بیان اینکه با وجود افزایش تعداد فارغ التحصیالن، مهارت 
کافی در میان آنان وجود نداشته و متاسفانه تعداد زیادی از آن ها آمادگی ورود به بازار 
کار را ندارند، اظهار کرد: در همه رشته های تحصیلی در جامعه نیازمند مهارت آموزی و 

طی دوران کارورزی هستیم.  
وی الزمه شهر زیســت پذیر را وجود نیروهای فعال با توان و تخصص باال در شهرداری 
ذکر کرد و افزود: در بخش فضای سبز، زیباسازی، عمران، شهرسازی و ... نیاز داریم همه 

نیروهای فعال مهارت الزم را داشته باشند تا بتوانیم موفق تر عمل کنیم. 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه اگر مهارت ها افزایش یابد شاهد کاهش جمعیت بیکار 
خواهیم بود، اضافه کرد: شهرداری با اجرای برنامه های فرهنگی در سطح شهر در راستای 
ترویج مهارت های فرهنگ شهروندی و ایمنی گام برداشته و به فعالیت خود ادامه می دهد. 
توانمندسازی باید استراتژی همه مسئوالن باشد زیرا در صورت وقوع این اتفاق می توان 

عملکرد موفق تری داشت.
وی حمایت از شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و ... را از برنامه های شهرداری اصفهان با 
توجه به مصوبات شورای شهر اعالم کرد و افزود: در این زمینه از ظرفیت فرهنگسراها استفاده 

کردیم و آموزش مهارت در این مراکز به شهروندان همچنان در دستور کار است.  
نوروزی، اجرای ۵٠٠ عنوان برنامه در سطح شهر در ایام تابستان را ناشی از ایجاد وحدت و 
همفکری در اصفهان دانست و ادامه داد: ما همه به دنبال فرهنگ سازی مهارتی هستیم، اگر 
همه به این باور برسند که مهارت های الزم را داشته باشند و این مهارت ها به کار گرفته شود، 

شهر و کشور بهتری خواهیم داشت.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان نیز با حضور در صحن شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: خوشبختانه به خاطر تعاملی که مجموعه شهرداری اصفهان با سازمان فنی و 
حرفه ای دارد، از ظرفیت فرهنگسراها برای مهارت های فنی و حرفه ای استفاده می شود در 

حالی که بسیاری از کالن شهرها در این خصوص دغدغه و گالیه دارند.  
آرش اخوان در هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به اینکه 
بهترین نسخه در برنامه های کالن کشور برای گره گشایی از مشکل بیکاری، توجه به امر مهارت 
آموزی است، افزود: اگر می خواهیم شاهد رونق تولید باشیم باید کیفیت محصوالت و مهارت 

نیروی انسانی را افزایش دهیم. 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان تأکید کرد: تدوین سند مهارتی در استان، 
نیازسنجی بر روی صنایع و صنوف در شهرســتان ها و اتخاذ حکمرانی محلی برای اجرای 

سیاست ها از پایین به باال از اقدامات سازمان آموزش فنی وحرفه ای اصفهان است.  اخبار اصفهان
خـــبــــر

    

وی افــزود: در حالیکــه نهایت ظرفیت 
تامین تصفیه خانه آب اصفهان حدود ١٠ 
هزار و۳٠٠ لیتر در ثانیه است، بنابراین برای رفع این کمبود منابع 

زیرزمینی در مدار بهره برداری قرار گرفت.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد: 
میزان امالح موجود در منابع زیرزمینی در سطح استان متفاوت 
است، بنابراین طعم و مزه آب هم با توجه به امالح موجود در آب کمی 
تغییر می کند، اما آنچه مسلم است سالمت و بهداشت آب شرب در 

سطح  استان مورد تایید  مراکز ذی صالح است.
 وی با بیان اینکه خط قرمز شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان 

کیفیت آب است، تاکید کرد: همه روزه در فاصله زمانی کم و بادقت 
بسیار زیاد قبل از اینکه آب در شبکه میان مردم توزیع شود توسط 
کارکنان واحد کیفی شرکت آب وفاضالب مورد بررسی و نظارت 
دقیق قرار می گیرد تــا از ورود هر گونه آلودگی به شــبکه توزیع 

جلوگیری شود و به بهترین نحو ممکن گندزدایی می شود.
اکبری با اشاره به نظارت شبکه بهداشت بر کیفیت آب شرب استان 
گفت: به صورت مستمر مسئوالن در مرکز بهداشت محیط استان 
با آزمایش های گوناگون کیفیت آب شرب را مورد بررسی قرار می 

دهند و پس از تایید، آب در مدار بهره برداری قرار می گیرد.
وی به نقل از مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان 

مبنی بر تغییر مزه آب، گفت: تغییر مزه به دلیل تغییرEC  و سختی 
آب با توجه به اضافه شدن منابع زیرزمینی به آب طرح اصفهان بزرگ 
است، همچنین باید توجه داشت ذائقه شهروندان به آب طرح عادت 
کرده است. این در حالیست که هم اکنون کیفیت آب اصفهان به 

لحاظ بهداشت و سالمت مورد تایید مرکز بهداشت اصفهان است.
معاون بهره برداری شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه 
در حال حاضر علیرغم وجود آب کافی پشت سد زاینده رود امکان 
آبرسانی به شــهر اصفهان به اندازه کافی وجود ندارد، ادامه داد: به 
همین دلیل و ناکافی بودن تامین آب از تصفیه خانه بابا شیخعلی 

بخشی از آب مصرفی اصفهان از محل چاه های تامین می شود.

معاون بهره برداری شرکت آب وفاضالب استان اصفهان:
کیفیت و سالمت آب شرب اصفهان خط قرمز ماست

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر سالمت آب شرب گفت: علیرغم وجود آب کافی پشت سد زاینده رود امکان آبرسانی به شهر 
اصفهان به اندازه کافی وجود ندارد، و به دلیل ناکافی بودن تامین آب از تصفیه خانه بابا شیخعلی بخشی از آب مصرفی اصفهان از محل چاه های تامین می شود.

به گزارش شرکت اب و فاضالب استان اصفهان، ناصر اکبری با بیان اینکه در تابستان در پیک مصرف با افزایش دما، بیش از 15 هزار لیتر در ثانیه آب شرب برای رفع 
نیاز مشترکین در 56 شهر در استان الزم است، اظهار کرد: حدود 15 درصد آب شرب مشترکین در سطح استان از طریق منابع زیرزمینی تامین می شود و 85 درصد 

دیگر به وسیله تنها سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ تامین می شود.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

از یک ماه و اندی پیش 
بودجه استان ابالغ شد و 
سهمی برای شهرستان 
تعیین گردید و می توان 

گفت اعتبار امسال 
نسبت به سال گذشته به 
میزان 40 درصد افزایش 

یافته است.

در نشست شورای برنامه ریزی شهرستان اصفهان مطرح شد ؛   

پروژه جدیدی در سال جاری تعریف نشده است

فرماندار شهرستان اصفهان از اختصاص 765 میلیارد ریال 
اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به شهرستان 

اصفهان خبرداد. 
حسین سیستانی در نشست شورای برنامه ریزی شهرستان 
اصفهان با اعالم اینکه این میزان اعتبار در قالب اجرای 383 
پروژه نیمه تمام اختصاص یافته است بیان داشت: الویت ما با 
پروژه های نیمه تمام است و پروژه جدیدی در سالجاری تعریف 
نشده است. وی افزود: بیشترین اعتبارات مربوط به سازمان 

نوسازی بهسازی مدارس بوده است.

دریا قدرتی پور
گـــزارش
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    فرماندار شهرستان اصفهان:  بودجه های عمرانی و هزینه کرد در حوزه شهرستان می تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان:

مشاغل خانگی به صورت دکوری ایجاد 
شده اند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، 
گفت: مشاغل خانگی در کشور ما به صورت 
دکوری ایجادشده اند، اما در طرح این سازمان 
تالش شده تا در مشاغل خانگی شرکت های پشتیبانی را پیدا کنیم و 

مواد اولیه را برای کارآموزان فنی حرفه ای تأمین کنیم.

آرش اخوان در جلســه علنی شورای اســالمی شــهر اصفهان، به معرفی و 
راهبرد آموزشگاه های فنی حرفه ای اشاره و اظهار کرد: تفاوت فنی حرفه ای با 
آموزشگاه های دیگر در هدف نهایی این آموزشگاه ها است، در فنی حرفه ای افراد 
آماده حضور در بازار کار می شوند و آموزش ها بر اساس همین مشاغل انجام  و از 

هزینه های اضافی کاسته می شود.
وی افزود: فنی حرفه  ای با برقراری ارتباط با صاحبان مشاغل و حرف می تواند 
میزان بیکاری را کاهش دهد و بعد از آموزش، افراد سریعاً به کار مشغول شوند. 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، گفت: فنی و حرفه ای در حال 
حاضر با اصناف و صنایع مختلف در ارتباط اســت و این مهم پیگیری و انجام 
می شود و به ویژه در بخش کشاورزی، آرایش مردان و ِحرف این چنینی آموزش 

و اشتغال قوی انجام شده است.
وی گفت: در بخش هایی از مراکز اســتان، کارگاه های بالاستفاده وجود دارد، 
در گذشته اعتبار وجود داشت و کارگاه ها مشغول بودند، چند سال  است که 
جابجایی تجهیزات انجام می شود و اگر نقصی در کارگاه شهرهای دیگر بوده 
سعی کردیم با به اشتراک گذاری تجهیزات مراکز کامل، نواقص را مرتفع کنیم.

اخوان افزود: با واگذاری آموزشگاه ها به بخش خصوصی، آن ها را تجهیز و تکمیل 
کردیم و امروز به افراد آموزش های الزم در حوزه های مختلف ارائه می شود.

وی با بیان اینکه افراد کم درآمد دغدغه جدی هستند، تصریح کرد: قباًل اگر 
فردی به اداره مراجعه می کرد و ســازمان متوجه کمبود مالی وی می شــد، 
آموزش های رایگان ارائه می شد، اما امروز به روش های دیگر از طریق بهزیستی 

و سازمان های ذی ربط این اتفاق رخ می دهد. 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان گفــت: بخش خصوصی، 
کارگاهی را اجاره و مشکالت مالی سازمان را حل می کند، اما در روش آموزش 
محور، آموزش انجام می شود و بعد تولیدات آن ها در بازار توسط بخش خصوصی 

به فروش می رسد .
وی با بیان اینکه شرکتی ایجاد شده که تولیدات فنی حرفه ای را خریداری و به 
فروش می رساند، خاطرنشان کرد: مشاغل خانگی در کشور ما به صورت دکوری 
ایجاد شده، اما در طرح این سازمان تالش شده تا در مشاغل خانگی شرکت های 
پشتیبانی را پیدا کنیم و مواد اولیه را برای کارآموزان فنی حرفه ای تأمین کنیم 

و بعد توسط همین شرکت ها تولیدات به فروش می رسند.
اخوان تصریح کرد: اداره کار آن طور که باید در خصوص بخش ایمنی بهداشت 
حمایتی نمی کند. در حال حاضر از هر انجمنی که قصد همکاری داشته باشد، 

استقبال می کنیم.
وی با تأکید بر اینکه با نهادهای مختلف از جمله کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و نهادهای مردمی و دیگر نهادها در بخش کشاورزی آماده همکاری هستیم، 
اظهار کرد: با اکثر اصناف مذاکرات انجام شده و یکی از پایه های تأیید صالحیت 
برای حضور فرد در اصناف و اشتغال، گواهی نامه فنی حرفه ای و یا ارجاع افراد 
به این سازمان است تا فنی حرفه ای فرد را مورد آزمون قرار دهد . بنابراین طرح 
آموزش دوگانه و تأیید صالحیت تغییرات خوبی در اصناف به وجود خواهد آورد.

مدیرکل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان، گفــت: در حال حاضر 
رابطه با آموزش و پرورش برقرار شــده، اما در آموزش و پرورش بخش هایی 
هستند که خودشــان آموزش های فنی را انجام دهند و از ورود سازمان فنی 
 حرفه ای استقبال نکنند، اما این ســازمان آماده همکاری با آموزش و پرورش

 است.
اخوان با بیان اینکه بیمه کارگران ساختمانی باعث ورود افراد دیگر به این رشته 
شده که هیچ تخصصی در این خصوص ندارند، اظهار کرد: اگر الزامی گذاشته 
شود که فردی که بنا اســت و کار انجام می دهد، باید گواهی از سازمان فنی و 

حرفه ای داشته باشند، آموزش های هدفمند در جامعه به کار گرفته می شود.
وی ادامه داد: ناهماهنگی های موجود در اداره کار و نظام مهندسی وجود دارد 
که تخصص کارگران و افراد مشغول در مجموعه های کاری مورد بازرسی قرار 
نمی گیرد و ضعف جدی مهارت ها باقی می ماند. دستگاه های نظارتی باید با 

سازمان فنی حرفه ای هماهنگ شوند. 

انرژی

ایسنا
خـــبــــر

فرماندارشهرســتان   
اصفهان با اشاره به اینکه 
٢۵ درصد ایــن پروژها 
شــهری و ۷۵ درصــد 
روســتایی است تصریح 
کــرد: تقســیم و توزیع 
اعتبارات در این شرایط 
ماراتن سنگینی است. سیستانی ادامه 
داد: خوشــبختانه در سال ٩۸ با دعای 
مردم شریف کشــور بارش های خوبی 
داشتیم و بسیاری از مشکالت ما حل 
شــد و می توان گفت که رضایتمندی 
خوبــی در شهرســتان خصوصــاً در 
بخش های شــرقی اصفهان داشتیم و 
به میزان قابل توجهی نرخ بیکاری در 

شرق اصفهان کاهش یافت.
معاون اســتاندار با تاکید براســتفاده 
از منابع ملی، تکیه بــر منابع محلی و 
مشارکت مردم، جلب و جذب سرمایه 
گذار و تکیه بر نقش و توانمندی بخش 
خصوصی تصریح کــرد: امیدواریم تا 
پایان سال اعتبارات به همین میزان و با 

امکان افزایش روبرو باشد.
وی با اظهــار امیــدواری از اینکه در 
سال برگزار انتخابات رویکرد به سمت 
امیدبخشی مردم باشد گفت: امیدواریم 

که با حس امیدبخشی و ایجاد فضای 
آرامش و امنیت بتوانیم به این سمت و 

سو سوق یابیم.
فرمانداراصفهان تصریــح کرد: از یک 
ماه و اندی پیش بودجه اســتان ابالغ 
شد و ســهمی برای شهرستان تعیین 
گردید و می توان گفت اعتبار امســال 
نسبت به سال گذشــته به میزان ۴٠ 
درصد افزایش یافته است و امیدواریم با 
اعتبار پیش بینی شده امکان تخصیص 

هم باشد.
سیســتانی افزود: روند تصمیم گیری 
در زمینه تخصیص بودجه با همکاری 
مدیران و کارشناســان طی روند چند 
ماهه و با جلســات متعدد و ۶٠٠ نفر 
ساعت تشــکیل و وقت صرف شد تا با 
توجه به منابع محــدود به یک جمع 

بندی رسیدیم و نهایی شد.

وی با اعالم اینکه معموالً حجم تقاضاها 
به نسبت اعتبارات و بودجه تخصیص 
داده شده بسیار باالتر است ادامه داد: با 
توجه به الزامات و محدودیت های قانون 
بودجه در ســالجاری پروژه جدیدی 
نخواهیم داشت و همان پروژه های نیمه 

تمام قبلی ادامه می یابد.
فرماندار اصفهان در رابطــه با بودجه 
عمرانی کشور نیز گفت: بودجه عمرانی 
امسال به نسبت سال گذشته ٩ درصد 
افزایش داشته و بودجه جاری کشور نیز 

١۸ درصد افزایش یافته است.
سیســتانی ادامه داد: در همین رابطه 
بودجه جاری اســتان اصفهان نیز ٢۸ 
درصــد افزایش داشــته اســت و این 
امیدواری وجــود دارد کــه در زمینه 
بودجه جاری با مشکالت کمتری روبرو 
باشیم هرچند ممکن است با کم و زیاد 

شدن تخصیص ها چالش هایی هم پیش 
رو باشد که امیدواریم این اتفاق نیفتد. 
وی تاکید کــرد: بودجه های عمرانی و 
هزینه کرد در حوزه شهرستان می تواند 

نرخ بیکاری را کاهش دهد.
فرماندار اصفهان در ادامه با اشــاره به 
اینکه اعتبارات سال ٩۸ استان نسبت 
به سال گذشــته قریب به ۴٠ درصد 
افزایش داشته اســت گفت: بر اساس 
قوانین و الزامات قانون بودجه ما هیچ 
نقشــی در تقســیم اعتبارات جرائم 
رانندگی نداشتیم و اعتبارات متوازن 
هم بر اساس شاخص ها تعریف می شود. 
سیســتانی افزود: ۳ درصــد از درآمد 
حاصل از صادرات گاز طبیعی نیز الزاماً 
در مناطق کمتر توســعه یافته هزینه 
می شود و ۵ درصد آن هم در بهسازی 

روستاها تعریف شده است.



تکذیب صدور مجوز 
تخریب خانه "شاملو"

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 
۶ تاکید کرد: هیچ گونه مجوزی برای 
تخریب خانه شــاملو صادر نشــده و 
شــهرداری این منطقه درصدد حفظ 
این خانه به همین شکل موجود است.

پناهی در خصوص اخبار منتشر شده 
درباره تخریب خانه شاملو گفت: تا به 
امروز مجوزی برای تخریب و نوسازی 

این ملک صادر نشده است.
وی با اشاره به این که مالک فعلی این بنا 
سازمان آب است، اظهار کرد: با توجه 
به این که این ملــک در پهنه میراثی 
قرار نگرفته اما به جهت این که واجد 
ارزش تاریخی اســت و در چارچوب 
احیای گذر صنایع دستی قرار گرفته، 
شهرداری منطقه شــش نیز درصدد 
حفظ این ملک اســت.وی ادامه داد: 
پیروی مطالعات شرکت توسعه فضای 
فرهنگی این ملک جزو ملک هایی است 
که باید به همین شــرایط و وضعیت 
حفظ شود، لذا شهرداری منطقه شش 
در جهت حفظ آن به شهرداری تهران 
پیشــنهاد داده اســت تا راهکارهای 
مناسب توسط شــهرداری و یا شورا 
برای حفظ این ملک ارائه شــود.مدیر 
روابط عمومی شــهرداری منطقه ۶ 
تاکید کرد: قطعا می توان با بهره گیری 
از توان بخش خصوصــی و یا تامین 
منابع توسط شهرداری تهران نسبت 

به تملک این بنا اقدام شود.

شرایط مناسب برای 
نگهداری از حسن یوسف

دما: بهترین دما برای رشد گل حسن 
یوســف، 25 تا 30 درجه سانتی گراد 

است.
نور: گل حسن یوسف نور پسند است و 
باید در جایی باشد تا به آن نور خورشید 
برســد اما نباید نورخورشید مستقیم 

به آن بتابد.
خاک: خــاک مورد نیاز گیاه حســن 
یوســف باید مخلوطی از خاک برگ، 

خاک باغچه و ماسه باشد.
رطوبت هوا: ایجــاد رطوبت در هوای 
اطراف برگ های گل حســن یوسف 
بسیار ضروری اســت پس بهتر است 

گاهی به برگ ها با مه پاش آب بپاشید.
آب : خاک گلدان حســن یوسف باید 
مرطوب باشد و به محض خشک شدن 
خاک باید آن را آبیاری کنید اما در فصل 
زمستان بهتر است دفعات آبیاری کمتر 

باشد . 
 هرس گیاه: این گیاه همواره باید کوتاه 
نگه داشته شود برگ های پایین گیاه 

سخت و چوبی نشود. 

مجموعــه تخــت فــوالد 
اصفهــان، آرامگاه شــمار 
زیــادی از بــزرگان دین و 
مذهب است و از نظر ارزش 
و اعتبار در جهان تشــیع، 
پس از قبرســتان شــریف 
وادی السالم رتبه دوم را در 
اختیار دارد. این قبرســتان مذهبی که 
قدیمی تریــن و دیدنی ترین قبرســتان 
اصفهان نیز هست، سنگ قبرهایی سر بر 
آورده که مربوط به سال های خیلی دورند. 
از میان این سنگ قبرهای کهن بقعه ای 
سربرآورده اســت که متعلق به بابارکن 
الدین، عارف مشــهور و نامی اصفهان در 

سده هشتم هجری است.

مسعود بن عبداهلل بیضاوی معروف به بابا 
رکن الدین، اصالتاً از مردم بیضای فارس 
بود. او یکی از مشــایخ، علمــاء  و عرفای 
نامی قرن هشتم هجری است که در زمان 
سلطنت ابوسعید پادشاه مغول در اصفهان 
می زیســته اســت. مقام علمی و زندگی 
زاهدانه این مرد بزرگ اعتبــار و احترام 
زیــادی را نصیبش کرده بــود. احترامی 
که حتی پس از درگذشت وی نیز برقرار 
بود؛  تا حدی که عده بســیاری از علماء، 
فقها، شعرا و خوشنویسانی که در اصفهان 
و ســایر شــهرهای ایران درگذشتند در 
مجاورت او به خاک سپرده شدند.  از آن 
زمان رفته رفته این محل به گورســتانی 
بزرگ تبدیل شــد و حتی تــا اواخر عهد 
صفوی به گورستان بابا رکن الدین شهرت 
داشت. بسیاری از ســیاحان و محققان 
اولین سنگ قبر موجود در قبرستان تخت 

فوالد را متعلق به او می دانند.
تاریخچه آرامگاه بابا رکن الدین

آرامــگاه بابا رکن الدین از بناهای تاریخی 
شهر اصفهان است که در زمان حکومت 
صفویه در این شــهر احداث شده است. 
بر مبنای گزارش هــای تاریخی و روایات 
محلی، پس از مکاشفه شــیخ بهایی در 
این آرامگاه، بقعه و تکیــه بابا رکن الدین 
مورد توجه کامل بزرگان و عامه مردم قرار 
گرفت. ارادت و توجه مردم به زیارت قبر 
بابارکن الدین موجب شد، شاه عباس اول 
دستور احداث بنای بقعه ای بر سر مزار این 
عارف را صادر کند و حتی مهندسی بقعه 

را به جناب شیخ بهایی نسبت می دهند. 
در اواخر حکومت شاه عباس اول، احداث 
ساختمان و گنبد بقعه شــروع شد و در 
سال ۱03۹ هجری قمری یک سال بعد از 

فوت شاه عباس به پایان رسید.
معماری آرامگاه بابا رکن الدین

بقعه بابا رکن الدین به لحاظ تناسب کامل 
معماری، جزئیات بنا، و گنبد منحصر به 
فردش از ســایر بناهای موجود در تخت 
فوالد متمایز اســت. پالن بنا به صورت 
پنج ضلعی است که به ضلع شمال شرقی 
آن سردری بلند با غرفه های دو طبقه در 
طرفین افزوده اند و محور اصلی بنا دقیقاً با 
قبله مطابقت می کند. از ویژگی های جالب 
این بنا، به کار بردن ســمبل های عددی 
همچون پنج در پــالن و دوازده در گنبد 
بناست که نشــانگر ارادت وی به پنج تن 
آل عبا و دوازده امام شیعیان است. به نظر 
شاردن این ساختمان از جهت هندسه بنا 
و مشرف بودن بر ســایر گنبدهای تخت 

فوالد از امتیاز خاصی بر خوردار است.
گنبد آرامگاه بابا رکن الدین

گنبد آرامــگاه بابارکن الدین شــبیه به 
کاله درویشــان اســت. قاعده این گنبد 
پنج ضلعی متســاوی االضالعی است که 
پنج ایوان مشــابه گرداگرد محوطه زیر 
گنبد را فرا گرفته است. در این پنج ضلعی 
گردنی نهاده اند کــه آن نیز چند وجهی 
است. بر این گردن ســقفی برپا شده که 
گنبد داخلی را می پوشــاند. این ســقف 
مخروطی شــکل، با کاشــی های زیبا که 

نقوشــی به رنگ های آبی دریایی، سیاه 
و ســفید بر زمینه آبی  فیروزه ای داشته 
مزین بوده است. در داخل یکی از ایوان ها 
آرامگاه بابا رکن الدین واقع شده و بر روی 
آن ســنگ مرمری به طول بیش از 2 متر 
قرار دارد. قطعه سنگ مرمر نفیسی نیز به 
طور عمودی بر روی آن نصب شده است. 
کتیبه این سنگ از نظر حجاری و زیبایی 
خط از جملــه شــاهکارهای موجود در 

اصفهان است.
هنر ممتاز خوشنویسی در تزئینات 

بقعه بابا رکن الدین
بقعه بابا رکن الدین عالوه بر آن که آرامگاه 

یکــی از عرفا و زهاد و دانشــمندان قرن 
هشتم هجری است بیانگر هنر هنرمندان 
و اســتادکاران و معماران و کاشی کاران 
برجســته عصر صفوی اســت که عالوه 
بر نمایش هنــر معمــاری نمایانگر هنر 
خوشنویســی خطاطان بزرگ ایران در 

زمان صفویه و قاجار است.
ســردر بنا که در ضلع شمال شرقی بقعه 
واقع شده شــامل ایوان بلندی به ارتفاع 
تقریبــاً ۸ متر اســت. این ایــوان دارای 
کتیبه ای به خط ثلث سفید بر متن کاشی 
الجوردی به قلم محمــد صالح اصفهانی 
خطاط مشــهور دوره شــاه عباس اول 

صفوی اســت. سنگ نوشــته افراشته  بر 
باالی قبر بابا رکن الدین نیز شامل ۷ سطر 
به خط ثلث است که سطر نخست آن آیه 

۶2 از سوره یونس است.
بابارکن الدین نه تنهــا در هنگام حیات 
مورد احترام همگان بود، پس از مرگ نیز 
آرامگاهش همواره زیارتگاه عام و خاص 
بوده اســت. این مرد بزرگ در سال ۷۶۹ 
هجری قمری وفات یافت و در ســاحل 
جنوبی زاینده رود به خاک ســپرده شد. 
اگر به قبرســتان تخت فــوالد اصفهان 
رفتید حتماً آرامگاه این عارف وارسته را 

از نزدیک ببینید.

در کنار موضوعات مهم در 
طراحی اتاق کودک مانند 
مبلمان و رنــگ دیوار باید 
انتخاب مناســبی در مورد 
مدل پــرده اتــاق کودک 
داشــته باشــید. زمانی که 
قصد انتخــاب و خرید پرده 
اتاق کــودک را دارید باید 
به فاکتورهای ویــژه ای توجه کنید. اگر 
کودکــی در خانه داریــد و می خواهید 
فضایی خصوصی برای او به بهترین شکل 
ممکن تهیه کنید باید ســاعات زیادی 
را بــر روی طراحــی و تزییــن، انتخاب 
اکسسوری ها و لوازم دکوری مناسب اتاق 
کودک بگذاریــد. در تزیین اتاق کودک 
جزئیات اهمیت بســیار بیشــتری پیدا 
می کنند. به عالوه هر چیزی که در اتاق 
کودک قرار می دهید باید برای سالمتی 
او هم مفید باشد در غیر اینصورت نیازی 

به حضور اینگونه وسایل در اتاق کودک 
نخواهد بود.

پرده ها یک پارچه ای هســتند که عالوه 
بر اینکه باعث کاهش تابش نور می شوند 
تاثیر زیــادی در زیبایی اتــاق نیز دارند 
اما بایــد در انتخاب پرده هــا نیز توجه 
کنید پرده باید با توجه به ســبک خانه و 
همچنین محیط اتاق خریداری شــود. 
برای اینکه محیط آن کامال بچگانه است 
و رنگ و طرح اتاق با ســایر محیط خانه 
متفاوت است پس سعی کنید در انتخاب 
پرده این قســمت از خانه بیشــتر دقت 
کنید. درقدیم از پرده فقط به عنوان یک 
پارچه بــرای جلوگیری از نور اســتفاده 
می کردند اما امروزه پرده ها عالوه بر اینکه 
باعث کاهش و قطع تابش نور می شــوند 
باعث افزایش زیبایی اتاق نیز می شوند. 
برای همین امــروزه پرده ها در طرح ها و 
رنگ های متفاوتی ساخته می شوند تا با 
توجه به محیط خانه  خود پرده را انتخاب 
کنید. حتما در انتخاب پرده اتاق کودکان 
خود به رنگ سایر وســایل و محیط اتاق 

توجه کنید.
فاکتورهایی که باید در انتخاب پرده 

درنظر گرفت 
فاکتور اول مرتبط با ســن و جنســیت 
کودک اســت. اگر تمامی فرزندانتان در 
خانه اتــاق مخصوص به خــود را دارند، 
باید با توجه به ســن و جنسیت هر کدام 
از کودکانتان پرده مناســبی را انتخاب 
کنید. مدل پرده اتاقــی که برای کودک 

سه ســاله اســت برای کودکی که هفت 
سال دارد و به مدرســه می رود مناسب 
نخواهد بــود. بچه های کوچک عاشــق 
رنگ هــا و الگوهــای شــاد هســتند و 
همینطور که سنشــان بیشــتر می شود 
بیشتر به پرده هایی با تِم کارتونی و اسباب 
بازی گونه عالقه نشــان می دهند. برای 
انتخاب پرده مناسب نوجوانان حتما نظر 
خود او را جویا شوید و سعی کنید همان 
پرده ای را انتخاب کنید که او می خواهد. 
همین شرایط هم برای جنسیت کودک 
برقرار است. هر چه دختر و پسر بزرگ تر 
می شــوند سالیقشــان با هم متفاوت تر 
می شود. برای مثال انتخاب پرده اتاق به 
رنگ قرمز با طرح های گل دار برای اتاق 
پسر اصال مناســب نخواهد بود. اگر هم 
می خواهید انتخاب مطمئن تری داشته 
باشید می توانید از پرده های یک رنگ و با 
طرح های ساده انتخاب کنید که برای هر 

سن و جنسی مناسب هستند.
فاکتــور دوم جنس پارچه پرده اســت. 
این مورد کامال بســتگی به میزان نوری 
دارد که اتــاق کودکتــان در طول روز 
دریافت می کند. اگر اتاق پرنوری دارید 
می توانیــد از پرده هایی بــا پارچه های 
ضخیم تر اســتفاده کنید. این کار برای 
زمانی که فرزندانتان قصد خوابیدن دارند 
اما اتاقشان همچنان پرنور است می تواند 
کمک زیادی به راحت خوابیدن آنها کند.

فاکتور ســوم که مهمتریــن فاکتور هم 
می باشد بحث ایمنی اســت. استفاده از 

پرده هایی کــه نخ ها و بندهــای آویزان 
بلنــدی دارند به هیچ عنــوان برای اتاق 
کودک مناسب نیستند چرا که در حین 
بازی کودکان می تواند باعث خفگی آنها 
شوند. همچنین پرده های سنگین برای 
کودکان نوپا مناسب نیستند زیرا هنگامی 
که کودکان به زیر آنهــا می روند ممکن 
وزن ســنگین پرده برایشان مشکل ساز 
شود.پرده اتاق کودک باید قابل شستشو 

باشد.

بهتر است پرده اتاق کودک بلند نباشد، 
زیرا احتمال اینکه کودک پرده را بکشد و 

چوب پرده سقوط کند وجود دارد.
پرده نــازک انتخاب کنید کــه نور از آن 
عبور کند، زیرا نور خورشید برای کودکان 

بسیار فایده دارد.
برای پرده اتاق کودک رنگ قرمز مناسب 
نیست، زیرا موجب پرخاشگری می شود 
بهتر است سراغ رنگ ها زرد، آبی، سبز و 

صورتی بروید.

طرح پرده اتاق کودک بهتر اســت با تم 
اتاق کودک هماهنگ باشــد مثال اگر تم 
اتاق کودک تام و جری است پرده هم با 

طرح تام و جری انتخاب کنید.
می توانید پرده اتاق کودک را با روتختی 
ســت کنید یعنی پرده و روتختی دقیقا 

یک مدل و یکرنگ باشند.
پرده اتاق کودک را متناسب با فصل تغییر 
دهید و برای زمستان پرده ای ضخیم تر 

انتخاب کنید.

آرامگاه بابا رکن الدین ؛ ممتاز در هنر معماری و خوشنویسی

راهنمای انتخاب پرده اتاق کودک

آرامگاه 
بابا رکن الدین از 
بناهای تاریخی 

شهر اصفهان 
است که در زمان 

حکومت صفویه در 
این شهر احداث 

شده است. 

. استفاده از پرده هایی 
که نخ ها و بندهای 

آویزان بلندی دارند به 
هیچ عنوان برای اتاق 

کودک مناسب نیستند 
چرا که در حین بازی 

کودکان می تواند باعث 
خفگی آنها شوند. 

آرامگاه ها همان طور که از نامشان پیداست، محلی 
برای آرامش اند؛ هم آرامــش بزرگانی که در آن ها 
آرمیده اند، و هم زائرانی که به زیارت مقبره شــان 
رفته اند. گاهی این آرامگاه ها را طوری می ســازند 
که متناســب با آرامش ابدی میزبانانشان باشند؛از 
طرف دیگــر دل کندن از آن مکان بــرای زائران و 
بازدیدکنندگان نیز ســخت می شــود. آرامگاه 
بابا رکن الدین در مجموعه تخت فوالد اصفهان یکی 
از این آرامگاه هاســت که از دوره صفوی به یادگار 
مانده است. معماری بنای آرامگاه از یک سو و شهرت 
دینی و تاریخی بابارکن الدین از سوی دیگر این بنا را 
به مکانی درخور توجه برای بازدیدکنندگان تبدیل 

کرده است. 

یک بخش مهم از دکوراسیون اتاق کودک برمی گردد 
به مدل پرده، پرده اتاق خواب کودک باید رنگ شاد، 
طرح فانتزی، جنس مناسب داشــته باشد. توجه به 
جنس، رنگ و طرح پرده اتاق کودک بسیار با اهمیت 
است و باعث می شــود بتوانید بهترین مدل پرده را 
برای اتاق خواب فرزندتان انتخاب کنید. در این بخش 
نکاتی که هنگام انتخاب پرده برای اتاق کودک باید در 
نظر بگیرید را به شما می گوییم تا بتوانید پرده ای زیبا 

و مناسب برای اتاق کودک انتخاب کنید.
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سایه تخریب روی سر تنها کاروانسرای شهری نجف آباد
دیوارهای سفیِد مجتمِع تجاری ســایه  سیاهی روی کاروانسرای شــهری »حاج حیدر« 
انداخته اند، سایه ای که تخریب این کاروانســرای قاجاری در نجف آباد اصفهان را راحت تر 

کرده است.
 درست وسط بافت بازار تاریخی نجف آباد در خیابان مالصدرا حاالتنها کاروانسرای باقی مانده  
شهر که یک کاروانسرای شهری از نظر نوع بهره برداری اش محسوب می شد، زیر سایه  مجتمِع 
تجاری که چند سال قبل در این محدوده  تاریخی و در عرصه  این کاروانسرا ساخته شد، در 
حال تخریب است، آن هم در حالی که این مکان تاریخی امروز به زباله دانی مغازه های اطراف 

به خصوص همان مجتمع تجاری تبدیل شده است.
حسین نجفی پور - مدیرعامل انجمن دوستداران میراث فرهنگی نجف آباد  درباره  وضعیت این 
کاروانسرای شهری از دوره   قاجار توضیح می دهد: از چند سال گذشته، عرصه  کاروانسرای 
تاریخی »حاج حیدر« که حدود سال ۱3۸۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، با ساخِت 
مجتمعی تجاری در عرصه  آن، با تهدیِد تخریب مواجه شد و امروز این تهدید در حال تبدیل 

شدن به واقعیت است، آن هم برای کاروانسراِی باقیمانده  شهری در نجف آباد که اوایل دوره 
قاجار مرکز داد و ستد و خرید و فروش بادام توسط تجار هندی بوده است.

او با اشاره به متصل شدِن این کاروانسرا در زمان ساخت به تیمچه تاریخی »نوریان« که در آن 
زمان مرکز خرید و فروش بادام بوده، ادامه می دهد: تجار هندی برای خریِد بادام به نجف آباد 

می آمدند و این کاروانسرا مکان استقرار و استراحت این تجار بود.
وی نجف آباد را در دوره قاجار یکی از مراکز رشد کشاورزی و بادام در منطقه معرفی می کند 
و ادامه می دهد: در آن زمان حتی صادرات بادام به کشورهایی مانند آلمان نیز انجام می شده 

است.
او با بیان این که چند سال گذشته تیمچه  تاریخی »نوریان« بازسازی شد و با از دست دادِن 
اصالِت اصلی خود، امروز به »پاساژ نور« معروف شده است، می افزاید: در سال های گذشته در 
حریِم این بنای تاریخی ساخت وساز انجام شد و حتی چند شرکت خصوصی قصد تخریِب 
این کاروانسرا را در سال های ۸3 و ۸۴ داشتند که اعضای انجمن میراث فرهنگی نجف آباد با 
زدِن زنجیره  انسانی در نیمه شب دور این ساختمان تاریخی، از تخریب آن جلوگیری کردند.

او با اشاره به مرمت این کاروانســرا توسط میراث 
فرهنگی در ســال ۹۱، اظهار می کند:  بعد از آن 

و در زمان ساخت وســازهای در حال انجام در 
عرصه  این بنا متاسفانه یک غرفه  آن تخریب 
شد، حتی بعد از پایاِن مرمت ها مالکان با بستِن 
ناودان ها، باعث تخریب تدریجی بخشی از این 

کاروانسرای ارزشمند شدند.
به گفته مدیرعامل انجمن دوســتداران میراث 

فرهنگی نجف آباد در حال حاضر نیز این بنای تاریخی 
به انبار زباله  کاســب های اطراف کاروانسرا تبدیل شده 

است، در حالی که آن محوطه، یکی از پتانسیل خوب برای جذب 
گردشگران در منطقه محسوب می شود و نشان دهنده رونق اقتصادی نجف آباد 

در دوره ی قاجار بوده است.

بهترین و پرسودترین مشاغل خانگی برای آقایان
مشــاغل خانگی بهترین راه کسب در آمد برای بســیاری از افرادی که از کار 
کردن برای دیگران خسته شده اند به شمار می رود . مشاغل خانگی این روزها 
 طرفداران زیادی دارد و موجب توسعه پایدار و کاهش فقر و محرومیت می شود .
 بسیاری از آقایان به خصوص قشر جوان نظیر دانشجویان و نوجوانان که نمی 
توانند تمام وقت مشغول به انجام کاری شوند می توانند از طریق مشاغل خانگی، 
پول توجیبی قابل قبولی کســب کنند. همچنین بسیاری از آقایان شغل های 

خانگی را به عنوان شغل دوم و راهی برای افزایش درآمد تلقی می کنند.
1( چاپ سیلک

چاپ سیلک از پرطرفدارترین مشــاغل خانگی پردرآمد برای آقایان است و یادگیری آن 
بسیار آسان بوده و نیاز به فضای بسیار اندکی دارد.برای راه اندازی این کار الزم است تنها 
یک دســتگاه اتوماتیک یا دستی چاپ ســیلک تهیه کرده و به چاپ طرح های سفارشی 

مشتریان روی لیوان، تی شرت، خودکار، کیسه های نایلونی، جعبه و… بپردازید.

2( طراحی و پشتیبانی سایت
طراحی و پشتیبانی وب سایت یکی دیگر از مشاغل خانگی پر در آمد برای آقایان است . تنها 
با استفاده از یک دستگاه رایانه و اینترنت پر سرعت می توانید یک سایت طراحی کنید و 
از این طریق کســب در آمد نمایید. اما الزم است از دانش طراحی سایت برخوردار باشید. 
حتی شما می توانید به عنوان یک نیروی کار، در منزل خود به استخدام این شرکت ها در 

آیید و از این طریق کسب در آمد نمایید.
3( ترجمه

اگر به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمان، ترکی اســتانبولی و… تسلط دارید، به 
ســادگی می توانید پروژه ترجمه بگیرید و در خانه بدون نیاز به ســرمایه اولیه و ابزار کار 

خاص ، درآمد کسب کنید.
4( ویراستاری

ویراستاری شغلی بسیار مناسب و پردرآمد برای آقایان است که نیازی به سرمایه اولیه و ابزار 
خاص ندارد و می تواند شامل ویراستاری صرفاً ادبی، ویراستاری علمی یا هر دو مورد باشد .

5(پرورش گیاهان زینتی و دارویی
یکی از مشــاغل پردرآمد برای آقایان پرورش 
گیاهان زینتی و دارویی اســت که امروزه به 
علت دوری افــراد از طبیعت مــورد اهمیت 
است .اگرفضای کافی برای کاشت و نگه داری 
گیاهان دارویی و یا زینتــی دارید می توانید 
با فروش آن ها درآمد مقبولی کســب کنید.

همینطور می توانید به پرورش گیاهانی همچون 
قارچ نیز بپردازید.

6(  پرورش بلدرچین
پرورش بلدرچین ، شغل خانگی مناسبی برای آقایان است اما نیاز 

به اندکی سرمایه برای خرید قفسه ها، دان و جوجه دارد و باید فضایی اندک 
مثل حیاط برای نگهداری جوجه ها داشته باشید.
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The 19th International 
Exhibition of Building and 
Construction Industry (Iran 
Confair) kicked off in Tehran 
on Sunday morning.
The 19th Iran Confair 
opened on Sunday at Tehran 
International permanent 
Fairground in the presence 
of Iran’s Minister of Roads 
and Urban Development 
Mohammad Eslami and 
Minister of Industry, Mine 
and Trade Reza Rahmani.
12 countries will showcase 
their latest products 

relating to building and 
construction industry in 
an area of 80,000 square 
meters. Companies from 
China, UK, Italy, South 
Korea, Spain, Germany, 
Sweden and Canada are 
among the participating 
countries which along with 
their Iranian counterparts 
are attending the 19th 
edition of the exhibition.
The exhibition will wrap up 
on Wednesday July 31, open 
from 10 AM to 6 PM during 
these 4 days.

Iran 
Shipping 
Lines MD 
'Mohammad 
Saeedi' 
resigns
The Managing 
Director of 
the Islamic 
Republic of Iran 
Shipping Lines 
(IRISL Group), 
M o h a m m a d 
Saeedi, has 
stepped down, 
according to an 
official at the IRISL 
Group.
An official at 
the IRISL Group 
told Mehr 
correspondent on 
Sunday that the 
Minister of Labor 
and Social Affairs, 
M o h a m a m d 
Shariatmadari , 
has accepted the 
resignation of the 
Managing Director 
of the Islamic 
Republic of Iran 
Shipping Lines 
(IRISL Group), 
M o h a m m a d 
Saeedi, on Sunday, 
July 28.
The official 
added that the 
person replacing 
Saeedi as the new 
managing director 
of the IRISL Group 
will be named 
today.
M o h a m m a d 
Saeedi had been 
serving as the 
managing director 
of the IRISL Group 
since August 2015. 
He succeeded 
M o h a m m a d 
Hossein Dajmar, 
who had held the 
position for ten 
years.
According to 
some reports, the 
maritime fleet 
of the Islamic 
Republic of Iran 
Shipping Lines 
– which is Iran's 
biggest shipping 
operator – 
comprises 115 
o c e a n - g o i n g 
vessels, with the 
total capacity 
of 3.3 million 
tons deadweight 
(DWT).
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 19h Iran Confair opens in Tehran

The country's 
June output 
increased by 6.1% 
year-on-year to 
hit 2.16 million 
tons, according 

to the Brussels-based 
international trade body for 
the iron and steel industry.
Iran remains the world’s 
10th biggest crude steel 
producer—unchanged 
compared to the previous 
monthly report. 
The country is placed 
between Brazil (ninth) with 
16.68 million tons and Italy 
(11th) with 12.56 million 
tons, according to Financial 
Tribune.
The world’s 64 steelmakers 
produced a total of 924.99 
million tons of steel over the 
six months, up 4.9% YOY.
Global steel output stood at 
159.28 million tons in June, 
indicating a 4.8% increase 
YOY.
China was the world’s 
largest crude steel producer 
with 492.16 million tons of 
steel output, up 9.9% YOY.
It was followed by India with 
56.95 million tons, Japan 
with 51.08 million tons, the 

United States with 44.34 
million tons, South Korea 
with 36.89 million tons, 
Russia with 35.75 million 
tons, Germany with 20.71 
million tons, and Turkey 
with 16.99 million tons.
Iran’s crude steel output 
stood at 24.52 million 
tons in 2018, according to 
Worldsteel, up 17.7% YOY.
Crude steel is defined as 
steel in its first solid (or 
usable) form: ingots and 
semi-finished products 
(billets, blooms and slabs). 
This is not to be confused 
with liquid steel, which is 
steel poured.
The latest Worldsteel 
report shows global 
direct-reduced iron output 
increased 6.3% year-on-
year to 44.61 million tons 
during the six months to 
June 30.
Global DRI output in June 

stood at 7.44 million tons to 
register a 9.1% growth YOY.
Production for 2018 grew 
11.6% year-over-year to 
84.3 million tons.
Iran was the second biggest 
DRI producer in the world 
with 14.17 million tons 
during the first half of 2019 
to register a 15.2% year-on-
year growth.
Iran’s June DRI output grew 
16.3% year-on-year to hit 
2.39 million tons.
The country produced a 
total of 25.54 million tons of 
DRI in 2018, up 31.6% YOY.
India, Iran's primary rival in 
DRI output, increased its six-
month production by 6% 
YOY to 16.71 million tons.
The largest decrease was 
in Argentina where output 
decreased 33.3% YOY to 
591,000 tons.
Iran aims to become the 
world’s sixth largest steel 

producer as per the 20-Year 
Vision Plan, which targets 
annual production capacity 
expansion to 55 million tons 
and 20-25 million tons of 
exports per year by 2025. 
Iranian steel mills have so 
far realized 34 million tons 
of the capacity target.
The country is making 
efforts to increase its iron 
ore processing capacity, 
including both DRI and hot-
briquetted iron production, 
to feed its steelmaking 
expansion target.
According to Chairman of 
Iranian Mines and Mining 
Industries Development 
and Renovation 
Organization (IMIDRO) 
Khodadad Gharibpour, 
Iranian steel industry 
is export-oriented such 
that the country exports 
more than 40% of its steel 
productions.

Iran’s entrepreneurship 
rank climbs 13 steps
According to the Global Indicators of 
Entrepreneurship, Iran’s entrepreneurship 
rank climbed 13 steps in 2018.Although effective 
and positive steps have been taken in this regard, 
Islamic Republic of Iran has not a favorable rank 
in the field of entrepreneurship.Chairman of 
Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (ICCIMA) Gholamhossein 
Shafei made the remarks late on Saturday in a 
conference entitled “Youth Entrepreneurship, 
Work and Future” in Iran and said, “today, 
moving towards development and growth is 
not a choice for countries, rather, it is a definite 
requirement.”With their proper planning, 
different countries in the world have stepped 
up their development and growth according 
to their own requirements, he said and called 
on responsible officials and organizations to 
take effective steps in this regard.However, 
entrepreneurs play a leading role in realization 
of objectives of a society, so that the country 
enjoys high potentials and capabilities to 
take giant step in this field optimally, Shafei 
emphasized.Chairman of ICCIMA Shafei once 
again called on concerned officials to pave 
suitable ways for entrepreneurs in order to 
materialize objectives in this field.

Iran has 60 knowledge-
based firms working in ITS
There are some 60 knowledge-based companies 
and start-ups in Iran working in the field of 
intelligent transportation system (ITS), 
according to the head of space technology 
development HQ.Secretary of the Space 
Technology Development and Advanced 
Transportation HQ, Manouchehr Manteghi, 
said currently there are 60 Iranian knowledge-
based companies and start-ups active in the 
field of intelligent transportation system (ITS).
ITS applies information and communication 
technologies to different modes of transport 
and traffic management with an aim to “enable 
users to be better informed and make safer, more 
coordinated, and 'smarter' use of transport 
networks.”Manteghi added that many of the 
companies are currently working independently 
from one another, stressing the need for bringing 
them all under a unified sector. He said the 
number of companies working in ITS will surely 
increase after their unification.“We intend to 
define unified goals and models in the field of 
ITS. If we work well, we can have a strategic plan 
ready within two years,” he said.“In two years, 
we will have a comprehensive plan under which 
several mega projects in the ITS sector will be 
defined and executed,” he added.

Iran, Oman FMs discuss 
US’ Economic Terrorism, 
security in Persian Gulf
Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad 
Zarif in a tweet explained the issues that were 
discussed during his meeting with Oman’s 
Foreign Minister, Yusuf bin Alawi.
“Very pleased to host my distinguished friend 
Yousuf bin Alawi bin Abdullah, Oman’s FM, 
in Tehran today. Discussed effects of the 
US’ #Economic Terrorism on Iran; bilateral 
relations, regional developments & security in 
the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the 
Gulf of Oman,” Mr. Zarif wrote on his official 
Twitter account.
Zarif and his Omani counterpart Yusuf bin Alawi 
have held a meeting in Tehran on Saturday.

Iranian steel mills produced a total 
of 12.78 million tons of crude steel 
during the first half of 2019, which 
indicates a %5.6 rise compared with 
the corresponding period of 2018, the 
latest report released by the World Steel 
Association shows.

Iran's Steel Output Surges; World Steel 
Association's Jan-June Report Shows

news

The latest 
Worldsteel 
report shows 
global direct-
reduced 
iron output 
increased %6.3 
year-on-year to 
44.61 million 
tons during the 
six months to 
June 30.
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CBI to launch 
Integrated Forex 
Market by mid-
August
The Central Bank of Iran is planning 
to launch the Integrated Forex Deals 
System (Persian acronym for Nima) by 
mid-August.
In a meeting held between CBI 
Governor Abdolnasser Hemmati 
and the head of the integrated forex 

market, Mahmoud Shekasteband, on 
Saturday, the top officials reviewed 
the latest developments regarding 
the implementation of the new deal 
system.
According to CBI's official website, 
during the meeting, it was decided to 
launch the long-awaited system in two 
weeks.
Integrated Forex Deals System -- Nima 
-- is a platform where exporters sell 
their currency earnings to companies 
importing non-essential goods.

The new deal system’s activity is 
expected to have a positive effect on 
the foreign currency market and help 
calm the foreign exchange market's 
fluctuations.
Iran’s market has been experiencing 
fluctuations in the value of foreign 
currencies and gold coin prices since 
summer 2018.
The unified currency market can 
handle and ease the flow of money to 
and from banks and currency exchange 
stores.



Covering Iran’s oil sales in 
INSTEX to increase chances of 
saving JCPOA: Russia
Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov 
said that if the INSTEX mechanism is open to third 
countries and to transactions with Iranian oil, then the 
chances of saving the JCPOA will increase.
He made the remarks Saturday when commenting 
about today’s meeting of the Joint Commission of the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in Vienna.
"As for increasing the production of heavy water 
by Iran, it is not so rapid as to turn it into the most 
pressing, acute and urgent problem", Ryabkov said, 
Sputnik reported.
"Of course, INSTEX will be discussed, but there 
are a lot of other issues. All projects that are being 
implemented and experiencing difficulties, including 
those related to the US threats and the direct 
application of sanctions — Fordow, Arak and the rest 
— of course, will be the main topics", he added.
INSTEX is a mechanism established by European 
countries to continue trade with Iran without being 
affected by US sanctions against the country which 
were imposed after President Trump pulled out of the 
nuclear deal in May 2018. European Union said last 
month that the mechanism was operational and that 
first transactions were being processed.
Tehran says this mechanism, which initially covers 
trades on food and medicine, is not sufficient and even 
some politicians have described it as ‘humiliating’. 
Iranian officials believe that the channel must cover 
oil export and banking transactions as well.

Mexico to Help Create 20,000 
Jobs in Honduras to Curb 
Migration
Mexico's government said on Saturday it would 
help Honduras create 20,000 jobs this year and 
support its coffee farmers as the two countries seek 
to curb migration to the United States that has created 
tensions with US President Donald Trump.
Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador and 
his Honduran counterpart, Juan Orlando Hernandez, 
pledged to work together to lift prosperity in Central 
America, where poverty and violence have fueled an 
exodus of people north.That migration has angered 
Trump, who has made border security a priority, and 
issued economic threats against Mexico and Central 
America if more is not done to contain the flows.
Speaking after the Honduran and Mexican leaders 
met in the eastern state of Veracruz, Mexican Foreign 
Minister Marcelo Ebrard said Lopez Obrador had 
given instructions to help Honduras create 20,000 jobs 
between now and December.
He did not provide further details, but afterwards the 
two presidents offered more insights into their plans 
in speeches in the eastern city of Minatitlan.
Hernandez said he was hoping a "great international 
coalition for mass job creation" in Central America 
could be forged, while Lopez Obrador stressed that 
Mexico would support the region with funds and 
employment schemes, Reuters reported.

Cruelty and stupidity are the hallmarks 
of US moves this century

By: By Martin Love
Captions seen with the map 
are suggesting this same 
extent of rule or control is 
exactly what Iran’s leaders 
are eyeing today, as if Iran is 
on some grand offensive to 

re-create the Achaemenid territorial 
reach. This propaganda in support of 
Western and particularly American 
hostilities towards Iran is sheer 
madness because it is false. Iran merely 
wants to grow and develop as it is now 
territorially.
But the propaganda map is a joke, too, 
because in 300 BC the Achaemenid 
empire of antiquity had already 
been defeated by the Macedonian, 
Alexander (the Great), and by 300 
BC Alexander had been dead for 
over a decade and various former 
generals and compatriots of his were 
squabbling over who was going to 
get what of the lands Alexander had 
conquered. A stupidity piled atop a 
stupidity is the map itself.
Indeed, the most glaring earmarks of 
this century so far are two: stupidity, 
which is bad enough, but also cruelty, 
which is much worse, especially when 
it is based on stupidity. And this foisted 
upon the world by leaders, and they 
can easily be named with Trump and 
Netanyahu in the top positions, who 
by any assessment of their mentalities 
by professional psychologists, must be 
declared deeply damaged if not insane. 
(One might suggest impairment 
also for outgoing Theresa May, Jair 
Bolsonaro of Brazil, Macron in France 
and a host of less visible “leaders” of US 
puppet countries around the world.)
The cruelty factor seems to play out 
almost daily, which does a tag team 
routine with the stupidity factor. Take 
what happened in the past week in 
Wadi Hummus on the outskirts of East 
Jerusalem on land the Palestinians 
allegedly control and where they were 
building or already had mostly built 
up a handful of high-rise apartment 
buildings for several hundred 
Palestinian residents. So, one morning 
hundreds of Israeli troops and police 

show up suddenly with teams planting 
explosives and deploying various 
other implements of destruction like 
bulldozers, order the residents out of 
these buildings so fast they barely have 
time to take ANY of their belongings, 
and over the next few hours reduce the 
entire neighborhood to rubble. This 
was such “in your face” ethnic cleansing 
that it literally shocked the world.
Why, allegedly? Because these 
apartment building were supposedly 
too close to the illegal separation wall 
or barrier that the Zionists earlier 
placed like a long viper across parts 
of the West Bank. And then, when the 
U.N. Security Council attempted to 
condemn the destruction in Wadi 
Hummus, the US (the stupidity factor) 
objection to the measure killed it.
Events of the same low-caliber sense 
but high-level cruelty are occurring 
almost daily under the aegis, distant 
or far, of the Trump Administration. 
Like for example with Brazil’s refusal 
(no doubt on command of the Trump 
gang) to fuel two Iranian ships laden 
with Brazilian agricultural produce. 
Like for example at the behest of 
the US the authorities in Gibraltar 
changing their laws immediately this 
month to accommodate the piracy 
against and capture of an Iranian oil 
tanker allegedly taking fuel to Syria. 
(Hamdu li-Allah that Iran responded by 
grabbing a British tanker in response.)
But perhaps the greatest stupidity 
and cruelty so far of late is Trump’s 
declaration that he could end the war in 
Afghanistan in a few days, and murder 
10 million people, if he wanted. This 
is megalomaniacal cruelty. This is 
not something anyone in their right 
mind would even consider, much less 
speak about. And do not doubt he was 
speaking less to Afghanistan than he 
was to Iran, where sanctions have 

hurt the working and middle classes 
especially hard. It was a threat, pure 
and simple. In addition, the US and the 
Brits have been talking about some 
kind of naval armada to “escort” ships 
through the Persian Gulf and Hormuz, 
as if transit has been endangered 
by Iran. This ploy really amounts to 
nothing more than a military blockade 
of Iran in the Persian Gulf and the Sea 
of Oman.
Any analysis of these moves suggests 
that Trump, who claims he does 
not want a war, in fact really does 
because he ought to realize that he 
is not fomenting revolution in Iran, 
but shoring up the determination of 
Iranians to resist and support their 
government. In fact, one can imagine 
that Trump does not know what he 
wants exactly except submission -- 
as if he’s playing some sort of crude 
hardball to get a business (rather than 
a necessary diplomatic) deal he likes. 
But he will never get his kind of deal, 
even while he believes he can have 
it with John Bolton nearby. Bolton’s 
eagerness to kill Iranians, Trump 
thinks, is a bargaining chip. It’s another 
“good cop, bad cop” routine…which is 
so shallow and lacking in smarts and 
sophistication and sensibility as any 
kind of pseudo “diplomatic” strategy, it 
has already failed.
So again, what’s Iran to do? It seems 
straightforward. Respond in kind but 
no more than in kind to aggression 
on Iran’s interests, make sure the 
craven Trumpists and allies realize 
Iran isn’t kidding about shutting 
down resource shipments through 
the Persian Gulf and the destruction 
of the vast petroleum infrastructure 
in the Persian Gulf if Iran is attacked 
militarily, and above all remain cool 
headed and patient. The US empire is 
beginning to implode.

One huge lie zipping around the Internet of late is the 
depiction of a map showing the (alleged) extent of the 
Persian “empire” in 300 BC, as it is labeled. It shows 
that the Achaemenid dynasty as empire controlling 
lands stretching from a small part of Europe west of 
the Bosporus across Anatolia to Bactria and what 
today is Pakistan and western India.
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INSTEX, Arak Heavy Water 
to Be Discussed at Vienna 
Meeting: Russia
The INSTEX payment mechanism for trade with Iran and 
the situation around the heavy water reactor in Iran’s 
central city of Arak will be among the main topics at the 
upcoming meeting of the Joint Commission of the JCPOA 
in Vienna on Sunday, the Russian deputy foreign minister 
said.Britain, France, Germany, Russia and China will meet 
Iran in Vienna on July 28 to discuss how to save the 2015 
nuclear deal between Tehran and world powers, the EU’s 
foreign policy service said in a statement on Tuesday.

If the INSTEX mechanism is open to third countries and to 
transactions with Iranian oil, then the chances of saving 
the JCPOA will increase, Sergei Ryabkov said ahead of the 
meeting, the Tass news agency reported.“As for increasing 
the production of heavy water by Iran, it is not so rapid 
as to turn it into the most pressing, acute and urgent 
problem”, he added.“Of course, INSTEX will be discussed, 
but there are a lot of other issues. All projects that are being 
implemented and experiencing difficulties, including 
those related to the US threats and the direct application 
of sanctions — Fordow, Arak and the rest — of course, will 
be the main topics”, Ryabkov said.The Joint Commission 
of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) will 

be chaired by the EU foreign 
policy service’s Secretary 
General Helga Schmid.
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

Any analysis 
of these moves 
suggests that 
Trump, who claims 
he does not want 
a war, in fact really 
does because he 
ought to realize that 
he is not fomenting 
revolution in Iran, 
but shoring up the 
determination of 
Iranians to resist 
and support their 
government. 
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Development of Nuclear 
Technology Inevitable: Iran’s 
Salehi
Head of the Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI) Ali Akbar Salehi highlighted the importance 
of peaceful nuclear technology and said using and 
developing the technology is inevitable.Speaking to 
Tasnim, Spokesman for the Independent Velayee Faction 
Mehrdad Baouj Lahouti gave some details about a closed 
door meeting between Salehi and the faction’s members 
on Sunday.“In order to continue generating energy for 
future generations, the use of nuclear technology and its 
development is inevitable,” Baouj Lahouti quoted Salehi 
as saying in the meeting.
“We should continue on this path. This technology is of 

high importance for the power of the Islamic Republic of 
Iran,” Salehi added, according to the MP.
The Iranian nuclear chief further pointed to Iran’s moves 
to reduce its commitments under the 2015 nuclear 
deal, known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), and said steps to scale back the commitments 
are underway. The remarks came after the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) recently held a special 
meeting 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 

r e d u c e 
its commitments under the 

multilateral 2015 nuclear deal in reaction to the US 
violations and Europe’s inaction.

News

Japan opposes 
joining US-
proposed 
coalition 
in Strait of 
Hormuz
Japan has voiced 
opposition to 
sending troops 
to the Strait of 
Hormuz as part 
of US-proposed 
coalition to 
patrol the Middle 
East region’s 
w a t e r w a y s , 
according to 
reports.  
The Japanese 
g o v e r n m e n t 
remains cautious 
about joining 
a US-proposed 
coalition of allies 
to patrol the Strait 
of Hormuz off Iran, 
as the United States 
seems struggling 
to secure the 
participation of 
other countries, 
according to 
Japanese news 
outlets.
In an apparent sign 
of Washington's 
frustration, US 
Secretary of State 
Mike Pompeo, 
in a television 
interview on 
Thursday, urged 
Japan, Britain, 
France, Germany, 
Norway, South 
Korea and 
Australia to join 
the envisioned 
naval coalition.
According to 
Nippon, in Tokyo, 
there is persistent 
opposition to 
sending troops to 
the region, given 
Japan's emphasis 
on diplomatic 
efforts to resolve 
tensions there.
In June, Prime 
Minister Shinzo 
Abe visited 
Iran, in a bid to 
mediate between 
Washington and 
Tehran as tension 
soared between 
the two countries 
following the 
US' continued 
p r o v o c a t i v e 
measures.
Among Japanese 
officials including 
at the Foreign 
Ministry, there are 
concerns that the 
possible US-led 
coalition could 
be regarded as an 
attempt to contain 
Iran, jeopardizing 
the diplomatic 
efforts, according 
to Nippon. 
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Iranian ambassador to UK criticizes Jeremy Hunt’s 
policies toward Iran
Iranian ambassador to London, Hamid Baeidinejad criticized Jeremy Hunt’s 
policies toward Iran when he was the Britain’s foreign secretary, stressing that 
major efforts needed to de-escalate and to move toward better understanding.
He made the remarks in a series of tweets posted on his official Twitter account.
“During Foreign Secy Hunt's tenure, the UK’s Iran policy was an abject failure; 
increasing tension and culminating in confrontation in the Persian Gulf after the UK's 
illegal confiscation of Iranian oil. Major efforts needed to de-escalate, and to move toward 
better understanding,” Baeidinejad said.“Mr. Hunt also wasn’t able to help Nazanin Zaghari Ratcliffe's 
release, as he confused his role as a diplomat with that of a politician whose rhetoric is designed to satisfy the 
public. Had he continued the diplomacy his predecessor started, her case might’ve been resolved,” he added.

Commander of the 
Iranian Army's Navy 
Rear Admiral Hossein 
Khanzadi arrived in 
Saint Petersburg late 
Saturday to discuss 
bilateral military ties 
with senior Russian 
officials.
Heading a high-
ranking delegation, 
the Iranian Navy chief 
is paying a three-
day visit to Saint 
Petersburg upon the 
formal invitation of his 
Russian counterpart 
Admiral Nikolai 
Yevmenov.
He will attend the 
Russian Navy Day 
ceremony today (July 
28), which will be 
held in the presence 
of Russian President 
Vladimir Putin.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER

 ISFAHAN
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Morning call to prayer : 
04:42:43  
Noon call to prayer : 
13:09:51   
Evening call to prayer: 
20:23:29  
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Yukiya Amano, who led the 
International Atomic Energy 
Agency for a decade and 
was extensively involved 
in negotiations over Iran’s 
nuclear program, died at 
the age of 72. He was heavily 

involved in the years-long negotiations 
that led to the landmark Iran nuclear 
deal.
Under the agreement, reached 
between Iran and the P5+1 group of 
countries in 2015, Tehran undertook 
to put limits on its nuclear program in 
exchange for the removal of nuclear-
related sanctions.
United States President Donald Trump, 
however, withdrew Washington from 
the landmark agreement last May and 
decided to re-impose what it described 
as the “toughest” sanctions ever against 
Tehran.
The news of Amano’s death comes 
at a time of increasing concerns and 
escalating tensions between US and 
Iran, with Washington and Tel Aviv 
having failed to create a crisis in Iran’s 
cooperation with the UN atomic agency 
which has repeatedly confirmed 
the peaceful nature of the country's 
nuclear program.
There are some speculations about Mr. 
Amano's (head of IAEA) death. Some 
reports say his death and replacement 
of him by an American close to Trump 
administration and Israel is very 
suspicious and can be interpreted in 
line of Israel and the US efforts to affect 

IAEA reports on Iran's nuclear activity.
In this regards, Bangkok- based 
geopolitical researcher Anthony 
Cartalucci said in an interview with 
Mehr News Agency that International 
Atomic Energy Agency chief Yukiya 
Amano was advanced in age, so 
his death was not in and of itself 
suspicious.
Meanwhile Cartalucci said, "The 
US and its partners including Israel 
will undoubtedly attempt to find a 
replacement that serve their own 
interests rather than the IAEA's actual 
mandate."
"However, it should be noted that 
Washington, London, and Brussels' 
serial abuse of international 
institutions like the United Nations 
and the IAEA have undermined the 
credibility of both and their efficacy not 
only to perform their stated missions, 
but to serve the interests of those trying 
to abuse them", he added.
He went on to say, " finally, it should be 
warned that Washington has reached a 
point of desperation in regards to Iran 
and other nations it sees as a threat to 
its global primacy".
Cartalucci added, "Tehran must expect 
the worst and prepare for it while 
attempting to maintain diplomatic 
and strategic patience for as long as 
possible. Empires do not disappear 
overnight nor do they usually 
disappear quietly. The United States 
and its global network of power and 
influence is no exception."

In a statement late Saturday, 
Iranian Foreign Ministry 
Spokesman Seyyed Abbas 
Mousavi pointed to the reports 
about the confession under 
duress and torture, the unfair 
trial of the executed protesters, 
and the international calls on 

Bahrain to halt the executions, saying, 
“The Bahraini government’s sectarian 
measure to execute the protesters 
reveals that the Bahraini government 
is still insisting on its wrong policy of 
suppression of protesters instead of 
choosing the path to rationality and trying 
to resolve the self-inflicted crisis through 
reconciliation with the people.”
The spokesman also touched on 
the documented evidence for and 
the Bahraini government’s record in 

employing extremist groups and the 
terrorist elements of al-Qaeda for 
eliminating the opposition figures, 
adding, “The execution of protesters 
on various pretexts is a continuation 
of the same previous approach, with 
the difference being that this time, the 
government has personally undertaken 
to carry out the policy of elimination of 
protesters instead of cooperating with 
the terrorist groups.”“Intensification of 
security-policing approaches would not 
help settle the crisis in Bahrain,” he added.
Bahrain has executed three pro-
democracy activists on two separate 
cases, defying widespread calls to 
commute the death sentences handed 
to the prisoners in an "unfair" mass trial.
Ahmad al-Malali, 24, and Ali Hakim al-
Arab, 25, were executed at Jaw prison, 
south of the Bahraini capital Manama, on 
Friday.The regime in the tiny Persian Gulf 
kingdom carried out the death penalties 
despite fierce protests by the United 
Nations and several human rights groups.

US attempts to find Amano’s replacement 
to serve its interests: Cartalucci

Iran condemns execution of Bahraini 
protesters

Referring to Yukiya Amano’s death and the US attempts 
to find a replacement to serve Washington's interests 
Cartalucci says Tehran must expect the worst and prepare 
for it while attempting to maintain diplomatic and strategic 
patience for as long as possible

Iran has strongly condemned the Bahraini government’s 
recent measure to execute a number of protestors in the 
Arab country.

The news of 
Amano’s death 
comes at a time 
of increasing 
concerns and 
escalating tensions 
between US 
and Iran, with 
Washington and Tel 
Aviv having failed 
to create a crisis in 
Iran’s cooperation 
with the UN atomic 
agency which 
has repeatedly 
confirmed the 
peaceful nature 
of the country's 
nuclear program.

“Intensification of 
security-policing 
approaches would 
not help settle the 
crisis in Bahrain,”
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Iran Sees All States 
Equal Before Int’l 
Maritime Law: 
Official
Secretary of Iran's Supreme 
National Security Council Ali 
Shamkhani underlined that Iran 
makes no difference between 
countries when it comes to the 
enforcement of maritime law in the 
region to preserve security of the 
Persian Gulf and Strait of Hormuz.
In a meeting with Foreign Minister 
of Oman Yusuf bin Alawi bin 
Abdullah in Tehran on Saturday, 
Shamkhani reaffirmed Iran’s 
sustained policy of pursuing 
relationships based upon good 

neighbourliness, saying certain 
countries in the region have ruined 
the chance of understanding and 
dialogue and have also posed 
serious challenges to the possibility 
of management of regional crises 
with their hasty and arrogant 
measures and behavior.
The Iranian official also stressed 
that the region’s security 
arrangements must be ensured by 
tapping into the local capacities 
and cooperation among regional 
countries, stressing that 
interference from outsiders would 
result in nothing but an escalation of 
problems, IFP reported.
Shamkhani further voiced regret 
and concern about the continuation 
of aggression against Yemen and 

the killing of its innocent people, 
stressing that Yemen’s crisis 
has no military solution, and the 
international community must 
employ political solutions based 
upon the will of the Yemeni people 
to stop Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates’ illegitimate military 
attacks and a deepening of the 
humanitarian catastrophe in that 
country.He also touched on Iran’s 
capture of a British oil tanker in 
the Strait of Hormuz and the fuss 
made by a number of Western and 
regional countries, saying, “We 
believe that all countries must 
observe international maritime 
laws to protect security, and we do 
not make any difference between 
countries in this regard.”
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خالصه استارت آپ شده 
است راه میانبر جدید به 
ســوی موفقیــت. تعداد 
شــاغلین این حوزه هم 
بســیار زیاد شــده اند. 
همین تازگی مرکز ملی 
فضای مجازی در گزارشی 
درباره »اقتصاد مجــازی« اعالم کرد که 
تاکنون 132 هزار و 834 شــغل توسط 
21 استارت آپ در ایران ایجاد شده است. 
این یعنی ارتــش جوانان اســتارت آپی 
 در حال بــزرگ تر شــدن و عضوگیری

 است. 
ولی مانند هر راه میانبر دیگری، این مسیر 
نیز بدی ها و خوبی های خاص خودش را 
دارد. چیزهایی که معموال کسی به شما 
نمی گوید و تا وارد این فضا نشوید، متوجه 
این نکات نخواهیدشــد. قبل از این که با 
دیدن سودهای میلیونی از هول حلیم در 
دیگ غوطه ور شوید، بهتر است بیشتر در 
مورد مزایا و معایب این اکوسیستم کاری 
بدانید تا مســیر کاری خــود را راحت تر 

انتخاب کنید.

به سراغ کارکردن برای استارت آپ 
نروید اگر...

 
  اگر فکر می کنید ساعت هشت صبح 

رفته و پنج عصر بر می گردید خانه
معموال استارت آپ ها در ابتدای کار هدف 
های بزرگی برای خود می گذارند و از طرفی 
نیروی انســانی الزم برای رسیدن به این 
هدف ها را نیز ندارند. به همین خاطر حجم 
کار زیاد جزئی از سیســتم استارت آپی 
محسوب می شود. فکر نکنید این دست 
کارها فقط محدود به چند ساعت اضافه 
ماندن در محل کار می شود. ممکن است 
مجبور شوید برخالف وظیفه تان کاری را 
انجام دهید یا سفر طوالنی بروید. همچنین 
کار در خانه نیــز جزئی از اســتارت آپ 
محسوب شده و دیگر چیزی به اسم روز 
تعطیل و غیرتعطیل نداریم. حجم کارها 
معموال به حدی اســت که یک لیســت 
نامحدود انجام کار همیشه جلوی شماست 
و تا استارت آپ تان پا نگیرد به همین منوال 

خواهد ماند.

  اگر فکر می کنید به سرعت پول 
زیادی به دست خواهیدآورد

بیشــتر اســتارت آپ ها داســتان های 
موسسین گوگل و فیســبوک و آمازون 
را از حفظ هســتند و می خواهند روزی 
مانند آنها پول پارو کنند، ولی کمی واقع 
بین باشید. به احتمال خیلی زیاد شما قرار 
نیست زاکربرگ بعدی باشید. چرا که از یک 
طرف نرخ شکست اســتارت آپ ها بسیار 
باال بوده و از طرف دیگر حتی استارت آپ 
هایی که موفق می شوند نیز به سود مالی 
آن چنانی مثل گوگل و فیسبوک و همین 
دیجی کاالی خودمان نمی رسند. اصوال 
استارت آپ ها حقوقی در سطح یا کمتر از 
حد معمول به کارمندان پرداخت می کنند 
و بیشــتر نظر کارمندان را به بحث سهام 
داری جلب می کنند. البته ممکن است در 
ادامه و بعد از صرف چندین سال به حقوق و 
پست خوبی برسید. ولی در این بازه زمانی 

روی پول حسابی باز نکنید.

  اگر فکر می کنید می توانید فضای 
شــخصی و کاری را از هم جدا نگه 

دارید
شاید در محیط های کارمندی معمولی 
بتوانید با لفظ همکار و رعایت مرزبندی 
ها فضــای کاری را حرفــه ای نگه دارید. 
ولی در اســتارت آپ از این خبرها نیست. 
شما بیشــتر زمانی که بیدار هستید را با 
آدم هایی از جنس خودتان ســپری می 
کنید. با هم می خندید، گریه می کنید و 
در لحظات سخت پیش هم هستید. حتی 
همین همکاران برخالف دیگر محیط های 
کاری نمی خواهند زیر آب شما را بزنند و 
یا حذف تان کنند. بلکه به شدت تشویق 
تان می کنند تا مرزهای خود را جا به جا 
کنید. این همکاران به معنای واقعی کلمه 
تبدیل به دوستان شما می شوند و دیگر 
نمی توانید به صورت حرفه ای و رسمی با 

آنها رفتار کنید.
 

  اگر می خواهید از یک شغل خسته 
کننده و مزخرف فرار کنید

حتما از خودتان بپرسید که آیا برای کار در 
ساعات زیاد چالش و حتی استرس و نگرانی 
در مورد کار آماده هستید یا نه. منظورمان 
از اســترس و نگرانی در حد گریه کردن 
در گوشه ای است. استارت آپ ها شاید از 
بیرون به نظر خیلی سرگرم کننده باشند. 
به خصوص که مدل های جدید میز پینگ 
پنگ و فوتبال دســتی و دورهمی و غیره 
دارند. ولی در حقیقت بیشتر استارت آپ 
ها عــالوه بر لبه تیغ بودن، فلســفه خود 
را روی ســخت کارکردن گذاشته اند تا 

سرگرم شدن.

  اگر می خواهید بخشی از »شرکت 
بزرگ آینده« باشید

ساختن یک کســب و کار زمان و تالش 
زیادی می خواهد و شرکتی که یک شبه 
به موفقیت برسد تقریبا افسانه است. پشت 

داستان هر کدام از بزرگ ترین استارت آپ 
های دنیا بســیاری از افراد هســتند که 
زحمتشان دیده نشــده و یا در میانه راه 
کنار گذاشته شــده اند. از طرفی بسیاری 
از اســتارت آپ هایی که اکنون سر زبان 
ها هســتند در ابتدا اصال مورد توجه واقع 
نشدند و زمان زیادی را صرف ثابت کردن 
خود کرده اند. زمانی که شاید از عهده آن 
برآمدن کار هر کسی نباشد. به همین خاطر 
فکر نکنید قرار است به زودی روی یک سن 
رفته و ســخنرانی کنید و از داستان های 
موفقیت و شکست خود بگویید. شاید اصال 
هیچ وقت به آنجا نرسید. پس این خیال را 

در همان ابتدا از سر خود بیرون کنید.

  اگر نمی توانید با بی ثباتی و آینده 
مبهم کنار بیایید

در بسیاری از اســتارت آپ ها تصمیم ها 
روزانه گرفته می شــوند و اگــر از رییس 
مجموعه بپرســید که شــش ماه آینده 
 کجا خواهید بود با احتمال زیاد با جواب 
»نمی دانم« رو به رو خواهیدشد. اصوال به 
صورت معمول در یکی دو سال اول اصال 

معلوم نیست تا شــش ماه دیگر شرکتی 
وجود داشته باشد یا نه. از طرفی فکر کنید 
که با مشکلی مواجه شده و می خواهید از 
او راهنمایی بگیرید یا بپرسید که در ادامه 
چه کار باید انجام دهید و در جواب بشنوید 
که »نمی دانم. خودت حلش کن«. اگر در 
مقابل این جواب کنترل خود را از دست 
داده و نمی توانید درست تصمیم بگیرید 
همین االن دور استارت آپ را خط بکشید. 
زیرا در این چرخه مبهم و بی ثبات کامال از 
بین می روید. همان طور که معموال می 
گویند در استارت آپ تنها چیزی که ثابت 

می ماند »تغییر« است.

  اگر به دنبال لقب های دهن پرکن، 
میز و تصویرهای کلیشه ای یک مدیر 

موفق هستید
کارکردن در استارت آپ نیازمند یک ذهن 
بسیار متمرکز و هدف دار است. ذهنی که 
تمرکز خود را روی هدف های بلندمدت 
متمرکز کرده باشد و بدون سر و صدا خود 
را به آن نزدیک کند. فکر نکنید به زودی 
قرار است در لیست 30 استارت آپ برتر با 

میانگین سنی زیر 30 سال قرار بگیرید. در 
استارت آپ شما با جوان هایی مثل خودتان 
همراه هستید که هدف هایی مشابه شما 
دارند و نمی دانند به آن خواهندرسید یا 
نه. دلشوره یکسره با شماست. در این میان 
نه لقب و نه میز و نه چیز دیگری به آرامش 
شــما کمک نخواهدکرد. در حقیقت در 
فضای اســتارت آپی این که بدانید چقدر 
تاثیرگذار بوده و مهارت تان کارآمد بوده 
خوشحال تان می کند، نه لقبی که روی 
کارت ویزیت شما قرا راست بقیه را تحت 

تاثیر قرار بدهد.

به سراغ کارکردن برای استارت آپ 
بروید اگر...

 
اگر تازه می خواهید کاری را شروع کنید

کارکردن در استارت آپ در سن های باالی 
30 سال کمی غیرمعمول است. معموال 
در این سن افراد خیالشــان از کار کمی 
راحت تر بوده و ســعی می کنند به دیگر 
اهداف زندگی شان برسند، به همین خاطر 
ریسک نمی کنند و با محیط بی ثبات کنار 
نمی آیند. به عالوه شکســت در این سن 
هزینه گزافی دارد. ولی برعکس وقتی در 
ســن کم و برای اولین تجربه کاری وارد 
محیط استارت آپی شــوید کامال متوجه 
نقاط ضعف و قوت خود شــده و با کسانی 
کار می کنید که شما را تشویق می کنند 
به رویاهایتان برسید. از طرفی شما بهتر با 
عالیق خود آشنا شده و می توانید در همان 
ابتدای مسیر کاری به سمتی حرکت کنید 

که بیشتر با آن راحت هستید.

  اگر می خواهیــد نتیجه کارتان را 
مشاهده کنید

اگر در شــرکت بزرگی مشغول کار شوید 
معموال زحمت شما آنچنان که باید دیده 
نمی شــود و در بســیاری از مواقع اصال 

مدیران نمی دانند شما وجود دارید یا نه. 
اگر می خواهید دیده شــوید و به عالوه 
خروجی کار خود و تاثیر آن روی شرکت 
را ببینید بهتر اســت به سراغ استارت آپ 
بروید. در این محیط همه شــما و میزان 
خالقیت شما را می شناسند و شما دقیقا 
متوجه می شوید که نتیجه کارتان روی 

ارزش شرکت چگونه بوده است. 

  اگر از سلسله مراتب و قوانین دست 
و پاگیر کاری متنفر هستید

در شرکت های بزرگ معموال برای انجام 
هر کاری باید سلســله مراتــب را رعایت 
کرده و با کاغذبازی های زیاد و یک فرآیند 
خســته کننده به هدف خود برسید. ولی 
در استارت آپ ها معموال آنچنان رییس 
و مقامی وجود نداشــته و مــی توانید با 
 یک ســوال و جواب ســاده به جوابی که 
می خواستید برسید. این آزادی و بی قید 
و بندی یکی از اصلی ترین دالیلی اســت 
 که افراد شرکت های اســتارت آپی را به 
ترجیــح  بــزرگ  هــای   شــرکت 

می دهند.

  اگر به دنبــال فرصت های بزرگ 
می گردید

در استارت آپ ها، بسیاری از کارها مسئول 
مستقیمی نداشته و به صورت گروهی و 
دلی انجام می شود. بســیاری از افراد که 
به دنبال چالش می گردند و می خواهند 
مهارت های خــود را در محیط جدیدی 
تجربه کننــد از این روش لــذت زیادی 
خواهندبرد و می توانند استعدادهای خود 
را به خوبی شکوفا کنند. چه بسا افرادی بوده 
اند که به عنوان نویسنده وارد شده اند و در 
نهایت کارشان به گرافیستی رسیده است. 
این فرصت های بزرگ برای خودی نشان 
دادن در استارت آپ ها فراوان است. فقط 

آدم اهلش را می خواهد.

تکلیف خودتان را روشن کنید؛ آیا شما به درد این کار می خورید؟   

باال رفتن از دیوار استارت آپ ها

 استارت آپ ها شاید 
از بیرون به نظر خیلی 
سرگرم کننده باشند. 

به خصوص که مدل 
های جدید میز پینگ 

پنگ و فوتبال دستی و 
دورهمی و غیره دارند. 
ولی در حقیقت بیشتر 
استارت آپ ها عالوه بر 

لبه تیغ بودن، فلسفه 
خود را روی سخت 

کارکردن گذاشته اند تا 
سرگرم شدن.

اگر چند سال پیش بحث بازاریابی شبکه ای بین جوان ها بسیار 
داغ بود، اکنون استارت آپ است که از سر و کول زندگی آنها باال 
می رود. هرکسی یا در حال راه اندازی استارت آپ است، یا در 
یک استارت آپ مشغول و یا تازگی یک استارت آپ را ترک کرده 
است. اگر هیچ کدام از این موارد نباشد نیز شک نکنید یک ایده 
استارت آپی در ته ذهن همه جوان های نسل جدید وجود دارد که 

قرار است روزی عملیاتی شده و آنها را به آرزوهایشان برساند.

گذری بر کتاب های اقتصادی؛
برای خودت کار کن!

رابرت کیوساکی می گوید: یکی از 
رموز موفقیت در مســائل مالی کار 
کردن برای خود اســت، بسیاری 
از مردم برای این دچار مشــکالت 
مالی می شوند که برای دیگران کار 

می کنند.
 رابرت کیوساکی در کتاب »پدر پول 
دار پدر بی پول« می نویسد: یکی از 
عمده ترین مشکالت مالی، همرنگ 
جماعت شدن و تالش برای عقب 
نماندن از دیگران است. گاهی الزم 
است در آیینه نگاهی بیندازیم و با 
ضمیر درون خود ســخن بگوییم و 
در مورد ترس هایمان صادق باشیم. 
پدر پولدارم همیشه به ما می گفت 
»آدم باهوش همیشه آدم هایی که 
از او باهوش تر هستند رو استخدام 

می کنه.«
در ســال 1۹۷4 از »ری کــراک« 
بنیان گــذار اغذیه فروشــی های 
زنجیــره ای مک دونالد خواســته 
شــد که در دوره کارشناسی ارشد 
مدیریت بازرگانی دانشگاه تگزاس 
در ایالت آستین ســخنرانی کند. 
پس از سخنرانی، وی در جمعی از 
دانشــجویان گفت: فکر می کنین 
شغل من چیست؟ کســی پاسخ 
نداد، زیرا همگان فکــر می کردند 
که او با آن ها شــوخی می کند. ری 
می دانست که تمرکز اصلی کاری 
او، فــروش مجوز تولیــد همبرگر 
است. او می دانست که محل فروش 
همبرگر از هر چیزی مهمتر است. 
در نتیجه بهترین مکان ها را انتخاب 
می کرد و از سوی دیگر کسی که از 
او مجوز می خرید در واقع به شکلی 
غیرمستقیم، زمینی را هم که می 
خرید در جهت پیشــرفت سازمان 

رک کراک خریده بود.
رابرت ادامه می دهد: امروزه اغذیه 
فروشی های زنجیره ای مک دونالد، 
صاحب بیشترین مستغالت در دنیا 
هستند و حتی بیشــتر از کلیسای 
کاتولیک، مســتغالت دارند. مک 
دونالد بهترین چهار راه ها و با ارزش 
ترین حاشــیه های خیابان ها را در 
آمریکا و تمام دنیا در اختیار گرفته 

است.
اغلب مردم برای غیر از خودشان کار 
می کنند. آن ها در درجه اول برای 
کارفرماها و از طریق مالیات، برای 
دولت و بعد هم به خاطر وام مسکن و 
بدهی های کارت اعتباری برای بانک 

ها کار می کنند.
رابرت کیوساکی معتقد است یکی از 
رموز موفیت در کسب و کار و به طور 
کلی مسائل مالی، کار کردن برای 
خود است به همین خاطر می گوید:» 
برای خودت کار کن.«؛ مشــکالت 
مالی غالبا نتیجــه کار کردن برای 
دیگران است. اغلب مردم روز کاری 
که تمام می شود هیچ چیزی برای 

خودشان ندارند.
میان کسب و کار و تخصص، تفاوت 
بزرگــی وجود دارد. یک شــخص 
می تواند تخصصی داشته باشد اما 
کسب و کاری برای کار کردن نداشته 
باشد. انسان برای اینکه بتواند از نظر 
مالی احســاس امنیت کند، باید به 
کسب و کار خودش فکر کند. کسب 
و کار انسان، بر اساس دارایی ها که 
نقطه مقابل درآمد اســت شــکل 

می گیرد.
دلیل اصلی ترس مردم بی پول، افراد 
طبقه متوسط و محافظه کارانه عمل 
کردن آن ها این است که سواد مالی 
ندارند و بنابراین ناچار هســتند به 
کارشان چسبیده و احتیاط به خرج 

دهند.
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آغاز به کار استارت آپ فعال درحوزه پست درون شهری
در سالی که گذشت در پی اوضاع نابسامان اقتصادی شاهد شکست تعداد زیادی استارت آپ بوده ایم و طبق 
پیش بینی ها انتظار می رفت الکام استارز نمایشگاه الکامپ امسال، کم رونق برگزار شود اما شاهد این بودیم 
که تیم هایی مسمم با ایده هایی پخته تر نسبت به سال های گذشته برای نمایش محصوالت و خدمات خود 
حضور پیدا کردند.   استارت آپ لینک هم از این قاعده مستثنا نبود و با تیم حرفه ای که در حوزه های IT و 

حمل و نقل دارد با تکیه بر تجارب استارت آپی گذشته خود قدم در حوزه پست گذاشته و در نمایشگاه الکامپ 
شرکت کرد. لینک، توزیع و تحویل هوشمند مرسوالت، شروع فعالیت خود را شهر تهران قرارداده است و با شرکت 

ها و سازمان ها و فروشگاه های اینترنتی، برای ارسال مرسوالتشان قرارداد می بندد. لینک پس از آماده سازی محصول 
 Two-Days, Next-Day, پذیرفتنی خود در نمایشگاه الکامپ حضور یافت و از سرویس های خود تحت عناوین

Same-Day رونمایی کرد. که با توجه به مدت زمان رسیدن کاال به گیرنده تعرفه های متفاوتی دارد. سید علی حسینی، بنیان گذار و مدیر 
عامل لینک با اشاره به شناخت عمیق نیاز لجستیکی فروشگاه های آنالین و نشریات و شرکت ها و چالش های آن بیان کرد که توانسه اند فرآیند 
های استانداردی تعریف کنند که بطور جامع پاسخگوی نیاز این مجموعه ها باشد. همچنین لینک برای رونمایی از خدمات خود در نمایشگاه 

الکامپ تخفیف 80 درصدی برای سفارش اول شرکت ها درنظر گرفته است که تا پایان مرداد قابل استفاده است.

ایمنا
خـــبــر

ISFAHAN
N E W S

برترین ها
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

استارت آپ

۴۵00میلیارد تومان سهم استارت آپ ها از بازار بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه صدور مجوز برای 
استارت آپ های بیمه ای آغاز شــده است، گفت: در 
سال ۹۷ ارزش پرتفوی )سبد دارایی های( شرکت های 
بیمه ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است که انتظار داریم 
امسال حداقل ۱0 درصد این بازار معادل چهار هزار و ۵00 

میلیارد تومان در اختیار استارت آپ ها قرار بگیرد.

 به گزارش بانکداری اید ه آل، غالمرضا ســلیمانی با تاکید بر 
لزوم گسترش خدمات بانکداری و بیمه از طریق استارت آپ ها 
و فناوری هــای جدیــد، افزود: تالش شــده اســت فعالیت 

استارت آپ ها در زیر چتر قانونی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: تا پیش از این اســتارت آپ ها مجوز قانونی برای 
فعالیت در صنعت بیمه و صدور بیمه نامه نداشــتند،  اما در حال 
حاضر،  امکان ارائه خدمات بیمه ای توسط آنها فراهم شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه استارت آپ ها می توانند در 

نقش شرکت های کارگزاری وارد شوند، اضافه کرد: تاکنون حدود 13 استارت آپ 
خواستار فعالیت در صنعت بیمه شده اند که شماری از آنها با دارا بودن مجوز مشغول 
فعالیت هستند. بقیه نیز برای اینکه کارهایشان قانونی شود به آنها اعالم کردیم که 

مجوز شرکت کارگزاری دریافت کنند.
وی با خاطرنشــان کردن اینکه همه این اســتارت آپ ها می توانند مجوز شرکت 
کارگزاری دریافت کنند، اظهار داشــت: این اســتارت آپ ها در صورتی که مجوز 
دریافت کنند می توانند مانند ســایر کارگزاری ها اما به شکل نوین اقدام به صدور 

بیمه نامه کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره ارزش بازار فعالیت استارت آپ های بیمه ای گفت:  
در سال ۹۷ ارزش پرتفوی شرکت های بیمه 4۵ هزار میلیارد تومان بوده است که 
انتظار داریم حداقل 10 درصد این بازار معادل چهار هزار و ۵00 میلیارد تومان در 

اختیار استارت آپ های بیمه ای قرار بگیرد.
سلیمانی خاطر نشان کرد: ارزش پرتقوی شرکت های بیمه در سال ۹8 به ۶0 هزار 
میلیارد تومان خواهد رسید که امکان کسب 10 درصد آن توسط استارت آپ های 

بیمه ای وجود دارد. اکوفارس
گــــــزارش

کارکردن در استارت آپ 
نیازمند یک ذهن بسیار متمرکز 

و هدف دار است. ذهنی که 
تمرکز خود را روی هدف های 
بلندمدت متمرکز کرده باشد 

و بدون سر و صدا خود را به آن 
نزدیک کند.
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