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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

رییس دپارتمان زبان فارسی دانشگاه جمهوری چک دربازدید از مرکز تخصصی بانوان آفتاب:   

تالش بانوان ایرانی در مسیر رشد ستودنی است

 مردم تحمل
 می کنند اگر...

ریچــارد نفیو نویســنده کتاب 
هنر تحریم ها مــی گوید :هدف 
تحریم ها تحت الشعاع قرار دادن 
قاطعیت ،عزم روان شــناختی و 
کاهش استقامت روان شناختی 

مردم کشور هدف است.
امروز کــه  جامعه  با مســائل و 
مشــکالت مختلف اقتصادی، 
اجتماعــی و سیاســی روبه رو 
 اســت جدی گرفتن مطالبات و 
دغدغه های  مردم بــا توجه به 
 اهــداف دشــمنان خارجی با 
اهمیت تــر از همیشــه باید در 

دستور کار مسئولین قرار بگیرد.
معمــوال مــردم در برخــورد با 
مشکالت و گرفتاری ها بر اساس 
فرمول و تجربیات خود قضاوت 
می کنند.وقتی مــی بینند که 
مشکالت کمتر نشــده که هیچ 
بلکــه افزایش هم پیــدا کرده و 
حتی پیچیده تر هم شده از بهبود 
اوضاع در آینده نا امید می شوند 
 و با نگاه کردن بــه صالحیت و

 ظرفیــت هــای مدیریتــی 
کشــور اعتمــاد خــود بــه 
 نظــام اداری را نیــز از دســت

    به سفارش دفتر امور بانوان استانداری اصفهان پژوهشی انجام شد که نشان داد زنان تنها مشکل اقتصادی ندارند بلکه 90 درصد مشکالت آنها به مهارت های ارتباطی برمی گردد می دهند. این نا امیدی که ...
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بازار طال و سکه 98/5/27 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,071,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,171,0004,192,000جدید

2,189,0002,298,000نیم سکه

1,394,0001,499,000ربع سکه

977,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,810,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18417,400406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24556,200543,300 عیار

 اما و اگرهای پرداخت یارانه
 به سوخت؛   

 به نام مستضعفان
 ثروت کشور را به باد ندهیم

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفتی معتقد است 
پرداخت یارانه انرژی نه تنها کمکی به معیشت 
مستضعفان نمی کند بلکه زمینه قاچاق را هموار 
کرده اســت و نباید به نام حمایت از دهک های 
پایین جامعه،  پرداخت یارانه به سوخت را ادامه 

دهیم.
ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین منابع 
هیدروکربنی جهان را در خود جای داده است. 
با این حال این ثروت بزرگ به جای آنکه بتواند 
ارزش افزوده باالیی به کشور بیاورد بیش از هر 
چیز صرف پرداخت یارانه به حامل های انرژی 
می شود تا آنجا که به گزارش آژانس بین المللی 

انرژی، ایران در صدر این جدول...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

پژمان گرامی| خبرآنالین
یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

محمد رضــا زمانــی در جمع 
خبرنگاران افزود: دانشگاه پیام نور 
بزرگترین دانشگاه دولتی کشور 
با حدود 430 هزار دانشــجوی 
فعال است که در مقاطع مختلف 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
دکترا در رشــته های مختلف در 
500 مرکز و واحد در سراســر کشور تحصیل 

می کنند.
وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور سیستم آموزش 
ترکیبی دارد، یعنی بعضی از رشــته ها کاماًل 
حضوری و بعضی از رشــته ها نیمه حضوری و 
بعضی رشته ها کامالً غیرحضوری و الکترونیکی 

هستند.
زمانی با بیان اینکه یک شبکه الکترونیکی منحصر 
به فردی در دانشگاه پیام نور داریم، گفت: تحصیل 
در دانشــگاه پیام نور محتوامحور است، تا سال 
گذشته این محتوا بیشتر محتوای کتاب و کاغذ 
بود از سال گذشته تولید محتوای الکترونیکی هم 

اضافه شده است.
رئیس دانشگاه پیام نور اضافه کرد: در دانشگاه 
پیام نور معموالً آزمون های متمرکز و همزمان 
در سراسر کشور داشته و در پایان هر ترم حدود 
3 میلیون نفر آزمون را در هر رشــته داریم، از 
سال گذشته توانسته ایم 23 درصد از آزمون ها 
را آنالین کنیم که همان جا امتحان داده و نمره را 

آنالین اخذ می کنند.
وی ادامه داد: حــذف آزمون های کاغذی یکی 
از مسائل زیست محیطی است که به دنبال آن 
هستیم و در راستای دانشگاه سبز مطرح می شود 
که دقت و سرعت هم خواهد داشت و هزینه های 

جنبی آزمون را هم کاهش می دهد.
زمانی با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور دولتی 
است اما بخشــی از هزینه تحصیل از دانشجو 
اخذ می شــود، مطرح کرد: در دانشگاه پیام نور 
تالش کردیم منابعــی را پیدا کنیم که بتوانیم 
به خانواده ها و دانشــجویان برای تأمین هزینه 
تحصیل دانشــجویان کمک کنیم، در وزارت 
علوم صندوقی برای اختصاص هزینه ای به تعداد 
محدودی دانشجو وجود دارد، با چند بانک عامل 
هم قرارداد امضا شده اســت که دانشجویان را 
زیر پوشش قرار دهد، این دانشجویان با معرفی 

دانشــجو به بانک و مراجعه دانشجو می توانند 
برای تمام ترم های تحصیلــی وام 1.2 درصد 
دریافت کنند که بازپرداخت برخی 48 ماه است 

و محدودیتی برای تعداد وجود ندارد.
رئیس دانشــگاه پیام نور اضافه کــرد: با بنیاد 
علوی نیز قراردادی بســته ایم که سال گذشته 
2.4 میلیارد تومان تســهیالت بالعوض برای 
دانشــجویان محروم داشــتیم، امیــد داریم 
 امســال هم بتوانیم از این ظرفیت اســتفاده

 کنیم.
زمانی همچنین عنوان کرد: قراردادی با معاونت 
توســعه روســتایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری امضا کرده ایم که این طرح در 7 استان 
به صورت پایلوت انجام شــود و بتوانیم روند را 
بازیابی کنیم، با هماهنگی با اســتانداری ها و 
فرمانداری ها تعیین می شود آن منطقه به چه نوع 
مهارتی برای اشتغال نیاز دارد و دانشگاه پیام نور 
این تخصص را در یک دوره کوتاه مدت آموزش 
می دهد، با داشتن این گواهی مدیرکل توسعه 
روستایی هر استانداری تا 100 میلیون تومان 
وام ایجاد اشتغال را با بهره 6 درصد در اختیار این 

دانشجویان قرار می دهد.
رئیس دانشــگاه پیام نــور با تأکیــد بر اینکه 
هر فارغ التحصیلی از دانشــگاه پیام نور و سایر 
دانشــگاه ها با گذراندن این دوره می تواند برای 
دریافت وام مراجعه کند، ابراز کرد: استان های 
همدان، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، 
خراسان رضوی و بوشــهر از جمله استان های 

پایلوت این طرح هستند.
زمانی با بیان اینکه 60 درصد رشته های دانشگاه 

پیام نور نظری و بقیه رشته ها هم فنی و مهندسی 
و هنر است، اذعان کرد: ســاماندهی رشته ها 
را در دســت انجام داریم و بر اساس پتانسیل 
هر منطقه رشــته مورد نیاز آن منطقه را قرار 
می دهیم، در ســاماندهی بحث صرفه جویی و 
درآمد یک شاخص اصلی خواهد بود تا بتوانیم 
رشته هایی داشته باشیم که هم بتواند دانشجوی 
 بیشتری جذب کرده و هم نیاز منطقه را پاسخ 

دهد.
رئیس دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: دانشگاه 
پیام نور در تمام زمینه ها به جز پزشــکی فعال 
است، در حال حاضر هم برنامه خاصی برای رفتن 
به سمت رشته های پزشکی صرف نداریم اما به 
دنبال هستیم که رشته های علوم پایه مرتبط 

را داشته باشیم.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که تعداد دانشجو در 
دانشگاه پیام نور در سال 92 بالغ بر 1.2 میلیون 
بوده است که در سال گذشته به 430 هزار نفر 
رسیده است اما هیأت علمی، کارکنان و ابنیه 
همان ها هستند به اضافه این که افزایش حقوق ها 
نیز بار شده اســت، این یعنی اینکه درآمدهای 
شهریه ای یک سوم شده و مخارج نیز افزایش 
یافته است به همین دلیل به دنبال ساماندهی 
هستیم؛ اما ما به هیچ عنوان قصد تعدیل یک 
نیرو را هم نداریم اما تالش می کنیم برای نیروها 

کارآفرینی کرده یا مأموریتشان را تغییر دهیم.
زمانی تصریح کرد: شاید برخی از دانشگاه ها را 
تغییر مسیر دهیم به سمت فنی و حرفه ای شدن 
یا مرکز خالقیت، اما بدون دلیل کاری نخواهیم 

کرد که حتی یک مرکز حذف شود.

رئیس دانشگاه پیام نور:

تحصیل در دانشگاه پیام نور محتوامحور است

 در دانشگاه پیام نور 
تالش کردیم منابعی 

را پیدا کنیم که 
بتوانیم به خانواده ها 
و دانشجویان برای 

تأمین هزینه تحصیل 
دانشجویان کمک 

کنیم

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به فعالیت 43 نمایندگی دانشگاه پیام نور در سراسر جهان اظهار داشت: این دانشگاه با شش هزار دانشجو، 
چهار هزار عضو هیأت علمی و 10 هزار کارمند برای مدیریت بهتر این مجموعه دارد؛ در دانشگاه های بین الملل دو نوع دانشگاه داریم که یکی 
دانشجویان همه خارجی و اساتید ترکیبی از ایران و خارج هستند، در نوع دیگر دانشجویان بیشتر ایرانی هستند؛ شهریه های دانشگاه های 

خارج از کشور بر اساس یورو و در کیش و اطراف در اصل یورو بوده یا با قیمت نیمایی به پول ایران تبدیل می شود.
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آگهـى فراخوان  مناقصه عمومى یک مرحله اى
(عملیات اجرایى تکمیل سوله، محوطه سازى، آسفالت و ساختمان 

ایستگاه پمپاژ شماره 2 دهاقان) مناقصه شماره 98-2-139
1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عملیات اجرایى تکمیل سوله، محوطه سازى، آسفالت و ساختمان ایستگاه 

پمپاژ شماره 2 دهاقان به شماره (2098001434000056) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/05/26 مى باشد. 

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه (داخلى 337) و ارائه پاکت هاى الف: 
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن: 

8-36680030-031 اتاق (292)
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

4-1- مرکز تماس: 021-41934
4-2- دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل/ تامین کننده/ 
مناقصه گر موجود است. 

تاریخروز ساعتعنوان

98/05/30چهارشنبه16:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

98/06/09شنبه16:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

98/06/10یکشنبه08:00زمان بازگشایى پاکت ها

نوبت دوم

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

وی افزود: از لیــزر می توان 
جهت پیشگیری از پوسیدگی 
دندانی استفاده نمود که مقاومت به پوسیدگی از طریق 
ذوب کریستال مینایی در شیار دندان ایجاد می شود 
و این مسئله کاهش نفوذپذیری میکروب به دندان و 
مقاومت در مقابل پوسیدگی را به همراه خواهد داشت 
همچنین با فرآیندی ساده در پیشگیری از پوسیدگی 
دندانی می تــوان اقدامات مؤثر را با اســتفاده از لیزر 

انجام داد.
دبیر علمی دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان 
ادامه داد: با استفاده از لیزر می توان روند سفید کردن 
دندان ها را تسریع نمود. به گفته مهابادی تحقیقات 
زیادی در مورد لیزر جهت تــراش دندان ها به جای 
توربین پر سرعت انجام گرفته که می تواند در آینده 
منجر به ارائه روش کاربردی تراش دندان بدون نیاز به 

بی حسی و تحمل صدای ناشی از توربین دندانپزشکی 
شود. وی بیان داشت: اگر چه استفاده از لیزر می تواند 
زمان بر و پرهزینه باشد ولی به طور کلی استفاده از لیزر 
در دندانپزشکی مزایای مختلفی دارد. به طور مثال با 
استفاده از این روش می توان کاهش حساسیت دندانی 
را شاهد باشــیم همچنین برداشت بد رنگی های لثه 
جهت زیبایی بیشتر و حتی درمان آفت های دهانی از 

دیگر کاربردهای لیزر در دندانپزشکی است.
این متخصص تصریح کــرد لیــزر در جراحی های 
دندانپزشکی نیز بسیار کاربرد دارد و هر چند که قیمت 
دستگاه ها هنوز بسیار باال اســت ولی استفاده از این 
روش در جراحی لثه آسیب کمتر به لثه و ترمیم سریعتر 
آن را به همراه خواهد داشت، همچنین استفاده از بی 
حسی کمتر و کاهش درد و خونریزی از مزایای دیگر 

لیزر در دندانپزشکی به شمار می رود.

دبیر علمی دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان 
خاطرنشــان کرد: در صــورت عدم آشــنایی کامل 
دندانپزشــک با لیزر می تواند آسیب به عصب دندان، 
ســوختگی لثه و حتی عوارض شدیدتر را برای بیمار 
به همراه داشته باشد؛ لذا آشنایی کامل دندانپزشکان 
در این زمینه حائز اهمیت است البته دوره های متنوع 
آموزشی در حال حاضر در سطح کشور برگزار می شود 
و مراکز متعدد درمانی جهت درمان های دندانپزشکی 

از لیزر استفاده می کنند.
گفتنی است؛ دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان 
با حضور اســاتید و صاحبنظران برجســته در حوزه 
دندانپزشــکی 30 مرداد تا اول شهریور ماه امسال در 
هتل عباسی اصفهان برگزار می شــود و جدیدترین 
دستاوردها در حوزه دندانپزشکی در این کنگره ارائه 

خواهد شد.

دبیر علمی دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان مطرح کرد :
پزشکان و کاربردهای لیزر در درمان های دندانپزشکی

دبیر علمی دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان توضیحاتی در مورد کاربردهای لیزر در درمان های دندانپزشکی 
ارائه داد.

 دکتر میثم مهابادی، در آســتانه برگزاری این کنگره اظهار داشت: امروزه اســتفاده از لیزر کاربردهای متنوعی در 
درمان های دندانپزشکی دارد و استفاده از این روش می تواند سبب کاهش درد و التیام سریع تر پس از درمان شود.

آزاده سلیامن نژاد
گــــــزارش

فعال اقتصادی راه های حمایت از تولید را تشریح کرد:

چرا مردم ایران به تولید ملی بی توجهند؟
 تقویت تولید در ایران از مسیر افزایش اعتماد عمومی به تولید کننده و پیش بینی پذیر شدن اقتصاد

 می گذرد.
 مسعود دانشمند، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی با اعالم این مطلب افزود: اعتماد عمومی و 
سرمایه اجتماعی مهمترین دارایی های یک سیستم تلقی می شومد، اگر کاالیی در ایران دارای 

سرمایه اجتماعی شود، در حقیقت تولید ایرانی چنین سرمایه ای را از آن خود کرده است و در 
نتیجه ضرورت دارد تولید کننذگان به دنبال ایجاد اطمینان عمومی بروند و از کم کاری یا کم 

فروشی در کاال و خدمات پرهیز نمایند.
 وی به سابقه تاریخی تولید در ایران اشاره کرد و گفت: ...

دریا قدرتی پور
گـــزارش
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مردم تحمل می کنند اگر...
ادامه از صفحه یک:

... در صورت نداشــتن برنامه و اراده 
جدی برای حل مشکالت مردم با بی 
اعتمادی،کاهش سرمایه اجتماعی 
و  بی میلی در مشارکت اجتماعی و 
چه بســا اقدامات تند هم همراه می 
شــود زنگ خطری برای مسئولین 
و سیاست گذاران کشــور است که 
فراموش نکنند اگر چاره جویی های 
خود را بر مبنای سیاست های تریبونی 
و تبلیغاتی و نه واقعی و اساسی قرار 
داده اند در اشتباهند. مردم احساس 
می کنند مســئولین به جای چاره 
جویی عاقالنه برای مشکالت کشور 
ســرگرم دغدغه ها و اهداف سیاسی 
و جناحی خود هســتند تــا زمان 
انتخاباتی دیگر برسد و همین مردم 
که زخم بی اعتمادی در ذهن و باور 
آنها نشسته است بار دیگر مطالبات 
و زندگی شــان ِورد زبان مسئوالن 
فعلی و بعدی شود و پس از آن به جای 
 رفع گرفتاری هایشــان به تحمل و 
وعده های دور و دراز دعوت شــوند 
که ما برای مشــکالت کشور برنامه 
داریم جامعه اگر همراهی) بخوانید 
تحمــل( کنــد  از این مشــکالت 
هم عبور می کنیــم . جامعه تحمل 
می کند همانطور که تــا االن کرده 
اســت اما دعوت به تحمل زمانی اثر 
بخش اســت که صداقــت و توانایی 
 گویندگان آن برای مــردم قابل باور

 باشد.

اقتصاد استان
02
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تجلي غدير در منطقه 10
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: به مناسبت هفته والیت جشن بزرگ تجلی غدیر در ساختمان 

این منطقه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومي منطقه ۱۰ شهرداري اصفهان مهندس شهبازي اظهار کرد:  بزرگداشت اعیاد بزرگ 
مسلمانان و دهه والیت از جایگاه خاصی در میان شهروندان برخوردار است، بر این اساس و به مناسبت عید 

غدیر خم، شهرداری اصفهان عالوه بر جشن های مردمی، برپایی جشن های مختلفی در محالت مختلف شهر 
برنامه ریزی کرده است.

وی تصریح کرد: جشن بزرگ تجلی غدیر روز یکشنبه ۲۷ مردادماه سال جاری به مناسبت هفته والیت با حضور 
»حاج مهدی علی بابایی« قاری بین المللی قرآن، مدیحه سرایی »حاج محمدحسین رحیمی« مداح اهل بیت)ع( و همراهی 

هیئات مذهبی شهر اصفهان در ساختمان شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان برپا شد.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر ویژه برنامه های هفته والیت و امامت افزود: در فرهنگسرای استاد همایی جشن بزرگ والیت 
همراه با برنامه های متنوع و شاد از جمله اجرای گروه سرود بین المللی انتظار از استان قزوین، حرکات نمایشی گروه نیو کنگفو از فرهنگسرای 

استاد همایی، اجرای جنگ معارفی کودک و خانواده و مولودی خوانی برگزار خواهد شد.

برگزاری هفتمین هفته از»جشنواره تابستانی شهرمن، خانه من«
هفتمین هفته از»جشــنواره تابستانی شهرمن، خانه من«  به مناســبت دهه والیت و در پیش بودن 

عیدسعیدغدیرخم  برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان مراسم  جشن پس از اقامه نماز 

جماعت مغرب و عشاء کنار مزار شهدای گمنام به امامت حجت االسالم والمسلین قربانی آغاز شد.
هاشم شمس مدیر اجرایی جشنواره و امیرملکی از مجریان توانمند شهرستان اجرای برنامه را از ساعت۲۱ 

پنجشنبه، بیست و چهارم مردادماه به عهده داشتند.
در ادامه  مراســم خواننده محبوب علیرضااله دادیان فالورجانی، به روی اســتیج رفت و بــا اجرای آثار خود 

شهروندان حاضر در مراسم را به وجد آورد.
 در ادامه مراسم مجریان برنامه با دعوت از جناب سروان عشوری جانشین کالنتری۱۱فالورجان، ایشان بر روی استیج رفته، و با 

اهداء جوایز به تجلیل از کودکان و نونهاالنی که آثار نقاشی، ماکت و... را به دبیرخانه جشنواره ارسال نموده بودند پرداختند.
در انتهای برنامه گروه کودک عمو الیاس با اجرای شاد خود، در قالب سیاه بازی به آموزش کودکان و نونهاالن در راستای تفکیک پسماند 

خشک و تر پرداختند.

پژمان گرامی| خبرآنالین
یادداشــت
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قرار است تفاهم نامه ای 
بین دانشگاه آزاد 

اصفهان و دانشگاه چارلز 
امضا شود که مراحل 

نهایی آن در حال انجام 
است.

رییس دپارتمان زبان فارسی دانشگاه جمهوری چک دربازدید از مرکز تخصصی بانوان آفتاب:   

تالش بانوان ايرانی در مسیر رشد ستودنی است

دکتر »زوزانا کریهوا« رییس دپارتمان زبان فارسی دانشگاه 
چارلز جمهوری چک از مرکز تخصصی بانوان آفتاب سازمان 

فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بازدید کرد.
رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان 
در این بازدید، توجه به رشد و بالندگی بانوان به عنوان نیمی 
از افراد جامعه را از دغدغه های شورای پنجم دانست و اظهار 
داشت: متأسفانه در بیشتر کشــورهای دنیا نگرش جوامع بر 
اساس جنسیت است که خوشبختانه این نگاه در حال اصالح 
شدن بوده و در تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و همچنین 

بخش های اجرایی به زنان اهمیت بیشتری داده می شود.

مریم محسنی
گـــزارش
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   به سفارش دفتر امور بانوان استانداری اصفهان پژوهشی انجام شد که نشان داد زنان تنها مشکل اقتصادی ندارند بلکه 90 درصد 
مشکالت آنها به مهارت های ارتباطی برمی گردد

فریده روشــن با اشاره به 
تأکید دولت برای انتصاب 
3۰ درصد از مدیــران از 
میان بانــوان افــزود: در 
جلسات خود با مدیرانی که 
در حوزه زنان فعال هستند 
مدام تأکید می شــود که 
نگرش افراد جامعه، چه مردان و چه زنان 
باید تغییر کند. از طرف دیگر زنان چون در 
گذشته فرصت چندانی به آنها داده نشده 
هنوز جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده اند. 
وی ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد 
به این نتیجه رســیدیم که سند ارتقای 
زنان را تدوین کنیم که در این سند هم به 

نگرش جامعه و هم به توانمندسازی زنان 
توجه می شود تا این امر از حالت شعاری 

خارج شود.
وی با بیان اینکه اگر مشکالت زنان را رفع 
کنیم از آسیب های اجتماعی پیشگیری 
می شود، بیان کرد: اگر زنان مهارت سالم 
زندگی کردن را بیاموزند، در واقع خانواده 
و جامعه این آموزش ها را دریافت کرده اند 
و بنابراین سیاست خود را بر مهارت آموزی 

زنان استوار کردیم.
رییس دپارتمان زبان فارسی جمهوری 
چک نیز در این بازدید گفت: اعتقاد دارم 
که اگر محدودیت هایی هــم وجود دارد 
می توان با تــالش از آنها گــذر کرد و به 

موفقیت رسید.
زوزانا کریهوا افزود: برای من سؤال است که 
چرا برخی زنان با وجود داشتن توانمندی و 
هوش باال، اعتماد به نفس پایینی دارند. در 
سفرهای خود به این نتیجه رسیدم که در 
جوامع سنتی به پسران بیشتر از دختران 
اهمیت می دهند و دختــران را از انجام 
برخی کارها بازمی دارند، در حالی که این 

موضوع ربطی هم به مذهب ندارد.
وی بــه تحصیــل در رشــته مطالعات 
خاورمیانه بخش ایران شناسی دانشگاه 
چارلز جمهوری چک اشــاره کرد و ادامه 

داد: دانشگاه چارلز تنها دانشگاه جمهوری 
چک است که رشــته زبان فارسی دارد و 
دانشجویان خود را به بیشتر کشورهای 

جهان می فرستد.
رییس دپارتمان زبان فارسی جمهوری 
چک با بیان اینکه دربــاره وضعیت زنان 
در ایران مقاالت زیادی خوانده بودم، بیان 
کرد: سال گذشته به اصفهان آمدم و درباره 
مرکز بانوان آفتاب شنیدم و امسال پس 
از بازدیــد از این مرکز پی بــردم که چه 
فعالیت های مفیدی در حوزه زنان انجام 

می دهند.
وی که قصد داشته درباره زنان ایران مقاله 
بنویسد ترجیح داده به جای اینکه به سراغ 
مباحث حقوق بشری برود فعالیت زنان 
ایرانی در چارچوب های اجتماعی، سیاسی 

و مذهبی کشورمان را تشریح کند.
کریهوا تصریح کرد: بانوان ایران در تالش 
برای رشــد هســتند و تــالش می کنم 
تصویری واقعی از میــزان تحصیالت و 
فعالیت های اجتماعی بانوی ایرانی در قالب 
ارائه مقاله و سخنرانی در خارج از کشور 
ارائه کنم. یکی از اهداف من این است که 
دانشجویان ایران شناسی را تشویق کنم در 
کنار خواندن کتــاب و مقاله درباره ایران 

شخصاً به این کشور سفر کنند.

رییس دپارتمان زبان فارسی جمهوری 
چک با اشــاره به قصد خود برای امضای 
تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اصفهان گفت: 
چنین تفاهم نامه ای با دانشــگاه شهید 
بهشتی تهران و شهید چمران اهواز امضا 
کرده ایم که بر اســاس آن، هفت استاد 
از اهــواز به چــک آمدنــد و اولین گروه 
دانشجویان زبان فارسی جمهوری چک 
نیز به ایران ســفر کرده و چند ماه در این 

کشور حضور داشتند.
مدیر مرکز تخصصی بانــوان آفتاب نیز 
درباره بازدید رییس دپارتمان زبان فارسی 
جمهوری چک از این مرکز اظهار داشت: 
ایشان سال گذشته در همایشی در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان با مرکز بانوان 
آفتاب سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان آشنا شده که با حضور 
در اصفهان از تمــام بخش های گوناگون 
مرکز تخصصی بانوان آفتاب شامل خانه 
کودک، کتابخانه با ظرفیت ۲6 هزار جلد 
کتاب، ســالن اجتماعات، خانه عکس و 

غیره بازدید کردند.
لیال لندی اصفهانی با بیان اینکه در این 

مرکز برای تمام مناطق شهر نسخه واحدی 
نمی پیچیم و بر اســاس نیاز هر منطقه 
برنامه های مخصوص بانوان را طراحی و 
اجرا می کنیم، افزود: طرح مالقات فرزندان 
طالق یکی از طرح هایی اســت که مرکز 
تخصصی بانوان آفتاب در روزهای جمعه 
برگزار می کند که این مالقات ها در برخی 
موارد باعث شــده افراد بــه زندگی خود 
بازگردنــد. همچنین بــرای مادرانی که 
کودکان استثنایی دارند برنامه هایی برگزار 

می کنیم.
وی ادامــه داد: در آمــوزش یک طرفه به 
بانوان موفق نبودیم بنابراین تغییر نگرش 
در مردان را نیز در دستور کار قرار دادیم. 
آموزش های روانشناسی و جامعه شناسی 
را نیــز بــر اســاس نیازســنجی های 
صورت گرفته و به صــورت کاربردی ارائه 

می دهیم.
مدیــر مرکز تخصصــی بانــوان آفتاب 
به این نکته نیز اشــاره کرد که شــورای 
علمی-مشــورتی این مرکز شامل یک 
جامعه شناس، روانشناس، پزشک، وکیل، 
فعال رســانه و فعــال کارآفرینی، تمام 

برنامه های آن را بر اســاس نیازسنجی از 
بانوان تأیید می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته 
به این نتیجه رسیدیم که زنان اصفهانی 
به اندازه کافی شاد نیستند و پس از انجام 
فراتحلیل روانشناسی شادی، بسته هایی 
فرهنگی در اختیار مناطق پانزده گانه و 
تمام کانون های فرهنگی که در حوزه زنان 
فعالیت می کنند قرار می دهیم تا به صورت 

عملیاتی از این بسته ها استفاده کنند.
لندی گفــت: به ســفارش دفتــر امور 
بانوان اســتانداری اصفهان پژوهشــی 
انجام شــد کــه نشــان داد زنــان تنها 
مشکل اقتصادی ندارند بلکه 9۰ درصد 
 مشــکالت آنها به مهارت های ارتباطی

 برمی گردد.
عزیزه چاالک، عضو هیئت علمی دانشگاه 
آزاد اصفهان نیز به اهداف ســفر رییس 
دپارتمان زبان فارســی جمهوری چک 
به اصفهان اشــاره کرد و گفت: قرار است 
تفاهم نامه ای بین دانشگاه آزاد اصفهان و 
دانشگاه چارلز امضا شود که مراحل نهایی 

آن در حال انجام است.



چه طور کاکتوس در حال مرگ مان را نجات دهیم؟
آب، آب و باز هم آب

همانطور که همه می دانند کاکتوس ها خاک خیس را دوســت ندارند و در صورتی که خاک شان 
برای مدت طوالنی خیس بماند دچار پوسیدگی ریشه می شوند. اگر فکر می کنید دلیل حال بد 
کاکتوس تان پوسیدگی ریشه هایش اســت آن را به آرامی از خاک خارج کنید. برای این کار صبر 
کنید تا خاک گلدان گیاه خشک شود. سپس به کف و دیواره های گلدان چند ضربه آهسته وارد 
کنید، خواهید دید که گیاه به راحتی از گلدان خارج می شود. خاک قدیمی اطراف ریشه کاکتوس 
را به آرامی با دست جدا کنید و مواظب باشید که در این مرحله به ریشه های گیاه آسیبی نرسانید. 
سپس ریشه های گیاه را بررسی کنید. ریشه های سالم آبدار، ترد و سفید هستند. اگر ریشه های 
کاکتوس تان به رنگ قهوه ای یا سیاه درآمده اند و به نظر لهیده می رسند پس گیاه دچار پوسیدگی 

ریشه شده است.
ریشه های پوسیده کاکتوس را با کاردی تیز و استریل از گیاه جدا کنید تا پوسیدگی به دیگر ریشه های 
آن منتقل نشود. گیاه را در گلدانی کمی بزرگ تر که با خاکی تازه و تمیز پر شده بکارید. حتما به این 

نکته توجه کنید که گلدان دارای سوراخ های زهکشی بزرگ باشد. اگر گلدان زهکش ندارد به کمک 
میخ یا دریل در آن سوراخ ایجاد کنید در غیر این صورت کاکتوس را در آن نکارید. خاکی که برای 
کاشت گیاه استفاده می کنید هم باید مخصوص کاکتوس باشد و هم زهکشی خوبی داشته باشد. اگر 
خاک کاکتوس ندارید یک قسمت شن را با دو قسمت خاک معمولی گیاهان خانگی ترکیب کنید و 
گیاه را در آن بکارید.برای آنکه از ابتالی مجدد گیاه به پوسیدگی ریشه جلوگیری کنید حواس تان به 
آبیاری گیاه باشد. تنها زمانی کاکتوس تان را آبیاری کنید که خاک گلدانش خشک شده باشد. اکثر 

کاکتوس هایی که در درون خانه نگهداری می شوند به هفته ای یک بار آبیاری نیاز دارند.
از آفتاب بیش از حد اجتناب کنید

کاکتوس ها عموما بومی بیابان هستند به همین دلیل ممکن است فکر کنید هر چقدر هم که آفتاب 
مستقیم به آنها بتابد مشکلی نخواهند داشت، اما همیشه هم اینطور نیست. گاهی تابش آفتاب 
مستقیم بیش از حد موجب سوختن کاکتوس تان می شود به خصوص اگر گیاه پشت پنجره قرار 
دارد و شیشه باعث شدت بیشتر نور آفتاب و جمه شدن گرما در محل می شود. اگر کاکتوس تان 
دارای نقاط سوخته یا خشک است است یا قسمتی از گیاه سوخته و قهوه ای شده، مشکل گیاه تان 

نور زیاد است. در این حالت گیاه را به مکانی با نور کمتر منتقل 
کنید، مکانی که یا نور مستقیم نداشته باشد یا تنها صبح هنگام 
نور مستقیم داشته باشد و ظهر و بعد از ظهر سایه باشد. گیاه را 
از وسایل گرم کننده هوا دور نگه دارید چرا که هوای گرم یا باد 
گرم هم می تواند گیاه تان را بسوزاند. درست مانند گرمای زیاد، 

سرما و بادهای سرد هم می تواند به گیاه آسیب بزند.
رژیم غذایی مناسب!

برای تغذیه کاکتوس هاتان از یک کود مخصوص کاکتوس اســتفاده 
یک کنید. کودها ۱۰ ۱۰ ۱۰ هم انتخاب های خوبی هستند اما غلیظ اند و ابتدا باید  بــه 

چهارم غلظتی که برای دیگر گیاهان آپارتمانی توصیه شده رقیق شوند. اگر غلظت را تا این حد 
پایین بیاورید می توانید در فصل رشد فواصل کود دهی کاکتوس را کمتر کنید، مثال ۱۰ روز یک بار. 
 با فرا رسیدن فصل پاییز کود دهی را خیلی کمتر یا متوقف کنید. در زمستان به کاکتوس تان کود

 ندهید.

امیرچخماق در حصار میز و صندلی اغذیه فروشان
در حالی که بناهای تاریخی امیرچخماق و مسجد جامع دو جاذبه شاخص گردشگری شهر 
جهانی یزد به شمار می آیند، اما منظر آنها به دنبال هجوم بی قید و بند میز و صندلی های 

اغذیه فروشان در حال گم شدن است.
 مجموعه تاریخی امیرچخماق و مسجد جامع یزد دو بنای شاخص و مهم گردشگری شهر 
جهانی یزد هستند به طوری که هر گردشگری که وارد یزد می شود حتی برای اندک زمانی 

از این بناهای تاریخی نیز دیدن می کنند.
اگر از تردد و مزاحمت های متعدد دست فروشان و متکدیان در این اماکن تاریخی بگذریم، 
این روزها به ویژه بعد از ثبت جهانی بافت تاریخی یزد به شــکلی نوین و شاید با تقلیدی 
کورکورانه از کشورهای پرگردشگری مانند فرانسه و ایتالیا، شاهد نوعی سوءاستفاده از این 

فرصت گردشگری پیش آمده برای یزد جهانی هستیم.
چند صباحی است که نه تنها در برخی معابر بافت تاریخی شهر بلکه در جوار این دو بنای 
شاخص گردشگری نیز  شــاهد تعداد زیادی میز و صندلی  متعلق به اغذیه فروشی های 

پیرامونی آنها هستیم که بخش زیادی از معابر گردشگری را بدون هیچ ضابطه  و به بهانه 
کاسبی اشغال کرده اند و حتی از کودکان کار برای تبلیغات بیشتر کارشان بهره می برند.

هر چند این موضوع به نوعی در رونق این فضاها به نظر موثر بوده ولی عدم ســاماندهی 
و نظارت بر این بخش، ســلب آســایش و ممانعت از برقراری حس مکان و امنیت خاطر 

گردشگران از سوی این سدکننده های معابر نیز باعث بروز نارضایتی هایی است.
البته این اتفاق وقتی حادتر می شود که هر روز بیشتر از روز قبل شاهد تنگ تر شدن حصار 
میز و صندلی های پیرامون این محوطه ها و معابر گردشگری هستیم به طوری که در قاب 
کشیدن کامل زیبایی های این بناها را در لنز گردشگران به رویایی دست نیافتنی تر تبدیل 

می کنند.
گالیه مندی میراث فرهنگی از این وضعیت

»سید مصطفی فاطمی« مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد نیز از این 
وضعیت حاکم بر اماکن تاریخی شهر گالیه می کند و می گوید: هر چند که میراث فرهنگی 
نیز با این وضعیت مشکل دارد اما قانوناً شهرداری متولی ممانعت از ایجاد سد معبر است که 

به دلیل مدیریت چندگانه شهری تاکنون موفق به همکاری و 
ساماندهی در این زمینه نشده است.

وی با بیــان این که نماهای بافت  و ابنیــه تاریخی یکی از 
جاذبه های یزد به ویژه برای گردشگران خارجی به شمار 
می رود، خاطرنشــان می کند: متاســفانه این نابسامانی 

منجر به ایجاد اختالل در منظر عموم و گردشگران در این 
مجموعه های گردشگری شده است.

مدیریت به شیوه ای دیگر در دیدگاه باالدست
»امراهلل ســیف الدینی« مدیر اداره پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 

شــهرداری یزد در این رابطه  می گوید: هر چند که ما نیز به عنوان متولی امر مخالف این 
موضوع هستیم اما دیدگاه باالدست به دنبال ارائه طرحی مبنی بر مدیریت این موضوع به 
شیوه دیگری است به طوری که گویا قرار است شیوه ای برای چینش میز و صندلی های 

اغذیه فروشی ها در پیاده روها بویژه در این مسیرها بخصوص در شب ها فراهم شود.

گردشگری
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 تور رالی موتورسواری 
پاریس از طریق مرز 

بازرگان وارد کشور شد
تور رالی موتــور ســواری پاریس - 
اصفهان بــا هــدف طبیعت گردی و 
بازدید از امکان تاریخی و باســتانی 
شامگاه شنبه، ۲۶ مرداد از طریق مرز 

بازرگان وارد کشور شد.
سرپرســت اداره کل گمرک بازرگان 
گفت: ایــن گروه از گردشــگران ۴۰ 
نفر هستند و از کشــورهای فرانسه، 
ســوئیس و انگلســتان به ایران سفر 
کرده اند و مقصد اصلی آنان اصفهان 

و شیراز می باشد.
وی بیان کرد: این افرادبا ۲۵ دستگاه 
موتور و چهار دستگاه اتومبیل جهت 
بازدید از امکان تاریخی و باســتانی 
کشور و طبیعت گردی در این مسیر، 

رهسپار ایران شده اند.
وی اظهار کرد: تور رالی موتورسواری 
پاریس ۱۱ روز در ایران حضور خواهند 
داشــت و ســپس تعدادی از آنان در 
پنجم شهریور ســال جاری از طریق 
پــرواز اصفهان به اســتانبول ســفر 
می کنند و پنج دستگاه موتورسیکلت 
نیز از طریق همین مرز از ایران خارج 

می شود.
نامدار بیان کرد: مرز بــازرگان همه 
ســاله پذیرای تورهای رالی ترانس از 
مرز بازرگان است که در ایام تابستان 
توسط شرکت پاسارگاد تور به ایران 

دعوت می شود.

گالب و عرقیجات کاشان
معروف ترین ســوغات کاشان 
گالب است. این ســوغات آن 
قــدر اهمیت دارد که مراســم 
گالبگیری هر ساله در این شهر 
با شور و حال خاصی برگزار می 
شود و مســافران زیادی برای 
تماشای این مراسم به کاشان سفر می کنند. 
به جز گالب سایر عرقیجات گیاهی نیز در این 
شهر پیدا می شود و می توان آنها را نیز به عنوان 

سوغات خرید.
گل محمدی

به دلیل کشت زیاد گل محمدی در کاشان، در 
سفر به این شهر عالوه بر گالب می توانید گل 
های محمدی خشک شــده را نیز تهیه کنید 
تا با آنها به غذاها و دمنوش هــای تان عطر و 

طعم بدهید.
کلوچه کاشان

شاید با شــنیدن نام کلوچه به یاد شهرهای 
شمالی بیفتید؛ اما باید به شما بگوییم که کاشان 
هم کلوچه مخصوص به خود را دارد. این کلوچه 
که شکلی کامال متفاوت با کلوچه های شهرهای 
شمالی دارد، از آرد ســبوس دار گندم، شکر، 
روغن نباتی یا حیوانی، هل، زعفران و مغز پسته 
برای تزیین تهیه می شود. کلوچه کاشان را می 

توانید در اندازه هــای مختلف بخرید. 
بد نیســت بدانید این کلوچه در خوان 
نوروزی کاشانی ها جایگاهی ویژه دارد 

و عید بدون آن عید نمی شود.
باقلوای کاشان

باقلوای کاشــان یکی از شیرینی های 
پرطرفدر این شهر اســت که مردم در 
مناسبت های مختلف از اعیاد و جشن ها 
گرفته تا مراسم ترحیم، از آن استفاده می کنند. 
شکر، آرد گندم، شــیر، مغز پودر شده، روغن 
مایع، گالب، تخم مرغ، وانیل، بیکینگ پودر و 
هل مواد اولیه برای تهیه این شیرینی هستند. بر 
اساس مغز استفاده شده در باقلوا، چند نوع برای 
آن در نظر می گیرند: گردویی، بادامی، فندقی، 
پسته ای، بادام هندی. این شیرینی بر اساس 
میزان مغز به کار رفته در آن نیز انواعی دارد؛ 7۰ 

درصدی، ۵۰ درصدی و ...
حاجی بادوم کاشان

حاجی بادامی یا حاجی بادوم شیرینی خوشمزه 
ای است که شکلی توپی دارد و به طور ویژه ای 
در یزد، شیراز و کاشان طبخ می شود. حاجی 
بادوم کاشان، ابعاد بزرگتری دارد و همین آن را 
متفاوت می کند. پودر بادام، هل، پودر شکر یا 
پودر قند، زرده تخم مرغ، گالب و زعفران مواد 

اولیه این شیرینی هستند.
پشمک کاشان

پشمک هم یکی از شیرینی هایی است که در 
شهرهای مختلفی تهیه می شود و می توان آن 
را یک خوراکی پرطرفدار دانست. در کاشان، این 
شیرینی در خوان نوروزی جایگاه ویژه ای دارد و 
با آن از مهمان پذیرایی می کنند. نکته جالب تر 
آنکه مردم کاشان کلوچه و پشمک را در کنار هم 

نوش جان می کنند؛ مانند نان و پنیر.
نان عباسعلی

نان عباسعلی، نانی سنتی است که مواد اولیه 
آن را آرد، روغن، شکر، شیر، زعفران، زردچوبه 
و زنجبیل تشکیل می دهند. این نان همزمان با 
دهه نخست ماه محرم در همه نانوایی ها پخته 
می شود؛ اما به جز ایام محرم هم می توانید این 
نان را در سطح شهر بیابید. بد نیست بدانید آیین 
پخت نان عباسعلی از خرداد ۱39۵ با شماره 
۱۲۰۰ در فهرســت آثار معنوی و ناملموس 

کشور قرار دارد.
فرش کاشان

شهر کاشان سابقه ای طوالنی در بافت فرش 
دارد و حدود یک سوم از ساکنان آن در صنعت 
فرش بافی مشغولند. نقوش گل، برگ، شاخه 
های درختان، حیوانات، یا وقایع و شخصیت 
های تاریخی نقوش فرش کاشان را شکل می 
دهند و برای رنگ نخ ها از ریشه روناس، پوست 
گردو، پوست انار و برگ درخت مو استفاده می 
کنند. مهارت های سنتی فرش بافی از مادران 
و مادربزگ ها به دختران منتقل می شــود و 
مردان نیز آن را فرا می گیرند. بد نیست بدانید 
که مهارت فرش بافی کاشان در فهرست میراث 
معنوی یونسکو قرار دارد و دارای ارزش جهانی 
است. سازمان یونسکو، مهارت های سنتی فرش 
بافی کاشان را منعکس کننده خالقیت انسانی و 

تنوع فرهنگی جامعه ایرانی می داند.
گلیم و جاجیم کاشان

گلیم دست بافته ای پشمی است که بر دار بافته 
می شــود و از آن به عنوان فرش استفاده می 
کنند. جاجیم یک زیرانداز است که کرک ندارد 

و می توان دو روی آن را مورد استفاده قرار داد.

سفال کاشان
پیشینه سفالگری در کاشــان به 7۰۰۰ سال 
پیش باز می گردد و بسیاری این شهر را زادگاه 
این هنر می دانند. سفالینه های به دست آمده از 
تپه های سیلک قدمت این صنعت را در کاشان 
به خوبی نشان می دهند. در سفر به این دیار می 
توانید انواع ظروف و تزیینات سفالی را به عنوان 

سوغات بخرید.
کاشی کاشان

کاشی سازی هم از صنایع قدیمی کاشان است. 
این کاشی ها عالوه بر اینکه در بناهای مختلف 
برای پوشش دیوارها و تزیینات به کار می روند، 
می توانند زینت بخش خانه شــما نیز باشند. 
قطعات کوچک کاشی های رنگی و منقوش می 

توانند جای تابلو روی دیوارتان را بگیرند.

گیوه نشلجی
گیوه نََشــلجی، گیوه ای است که در روستای 
نشلج تولید می شود. در این روستا که در ۴۵ 
کیلومتری کاشان قرار دارد، زنان و مردان در 
ساخت گیوه های مرغوب مشارکت می کنند. 
گیوه از دو بخش مجزا از هم یعنی رویه و تخت 
تشکیل شده که بافت رویه، کار زنان نشلجی 
است و ساخت تخت، کار مردان روستا. تولید 
گیوه در این روستا آن قدر رواج دارد که تقریبا 
در کنار هــر خانه می توان یــک کارگاه گیوه 

سازی یافت.
شعربافی

شعر نام پارچه ای ابریشمی است که با دست 
بافته می شود. پیشینه شعربافی در کاشان به 
بیش از 3۵۰ سال پیش باز می گردد و این هنر 

از هنرهای قدیمی مردم کاشان به شمار می آید. 
برای بافت این پارچه، نقشه خاصی وجود ندارد 
و به دو صورت ساده و میله ای )راه راه( بافته می 
شود. شعر ساده، بنفش، زرشکی، مشکی، زرد، 
بادمجانی و سبز است و برای زنان کاربرد دارد و 
شعر میله ای به صورت سیاه و سفید برای لباس 

مردان بافته می شود.
زیلو بافی

زیلو به زیراندازی پنبه ای گفته می شود که به 
خاطر خنکی پنبه، بیشتر با آب و هوای مناطق 
کویری و گرم و خشک سازگاری دارد و در شهر و 
روستاهای کویری مورد استفاده قرار می گیرد. 
این زیرانداز، دو رویه است و نقوش آن کامال به 
صورت ذهنی و بدون طرح و نقشه قبلی شکل 

می گیرند. 

سوغات و صنایع دستی کاشان

شهر کاشان سابقه ای 
طوالنی در بافت فرش 

دارد و حدود یک 
سوم از ساکنان آن 

در صنعت فرش بافی 
مشغولند. 

در این مطلب به معرفی ســوغات و صنایع دستی کاشان می 
پردازیم و به شما می گوییم که چه چیزهایی را می توانید از 
این شهر برای عزیزان تان ببرید. در این دیار هم انتخاب های 
خوشــمزه پیش روی تان قرار دارد و هم می توانید از میان 

صنایع دستی کاشان انتخابی جذاب داشته باشید. 

برای پس انداز کردن 
همواره مواظب تغذیه خود 

باشید
غذا خوردن یکی از واجبات زندگی همه 
افراد اســت. راه های زیادی برای داشتن 
تفکر هوشمندانه تری درباره هزینه غذا 
وجود دارد. بیرون غذا خــوردن در اکثر 
موارد بیشتر از پخت وپز در خانه هزینه 
دارد، بنابراین حتی اگر از غذا پختن متنفر 
هستید، غذاهای ســریع را برای پختن 
انتخاب کنیــد و از بیرون غــذا خوردن 
اجتناب کنید. بــرای کاهش هزینه ها، 
شیوه مصرف مواد غذایی در خانواده باید 

اصالح شود.
این پرســش را از خودتان بپرسید و به 
آن صادقانه پاسخ بدهید: چند درصد از 
مواد غذایی که می خرید و آنها را به خانه 
می آورید، نخورده باقــی می ماند و دور 
ریخته می شود؟ بنابراین اگر می خواهید 
هزینه ها کاهش یابد و مــواد غذایی دور 
ریخته نشــود، خوب است هنگام خرید 
کمی بیشتر دقت کنید و روش خریدتان 
را تغییر دهید. بر همین اساس، توصیه 
می شود به جای اینکه فهرستی طوالنی از 
مواد غذایی مختلف آماده کنید و به کمک 
آن خریدتان را انجام دهید، در طول هفته، 
مواد غذایی مورد نیاز برای وعده های اصلی 
و میان وعده های هفته بعد را یادداشت 
کنید و مقدار نیازتان را هم بنویســید تا 
هنگام خرید فقط براساس آنها مواد مورد 

نیاز را انتخاب کنید.

در ســال ۱99۴ با راه اندازی 
بانکداری الکترونیکی شرکت 
پیتــزا هــات اولیــن فروش 

اینترنتی را آغاز نمود.
این فروشگاه ها که با گسترش 
اینترنت  رواج پیدا کرده است . 
فروشنده با ایجاد فروشگاه های 
اینترنتی لیست محصوالت به همراه عکس، 
توضیحات و قیمت را در اختیار مشتری قرار 
می دهد و مشتری تنها با چند کلیلک اقدام 
به خرید محصول و دریافت آن درب منزل می 
نماید. در این نوع خرید هیچ ارتباط مستقیمی 

بین فروشنده و مشتری نیست.
خرید سنتی:

شاید هیچ کس نداند اولین خرید و فروش را 
در عالم بشریت چه کسی انجام داده است ولی 
آنچه مسلم است با گسترش جامعه بشری 
خرید و فروش کاال نیز گســترش پیدا کرده 
است. در این نوع خرید فرد به فروشگاه مورد 
نظر مراجعه و کاالی مورد نظر خود را از نزدیک 

می بیند و سپس اقدام به خرید می کند.در 
این نوع خرید فروشــنده ارتباط نزدیکی با 

مشتری دارد.
تفاوت هــای خرید ســنتی و خرید 

اینترنتی:
۱ .مشاهده محصول:

خرید ســنتی : در خرید سنتی مشتری   
امکان لمس و مشاهده  مستقیم  کاال را دارد و 

می تواند سریع تر و بهتر تصمیم گیری کند.
خرید اینترنتی: در خرید اینترنتی مشتری 
امکان لمــس  کاال را نــدارد و فقط از طریق 
اطالعاتی که از محصول گذاشــته شده می 

تواند به بررسی محصول بپردازد.
۲ .ارتباط نزدیک با فروشنده:

خرید ســنتی:  در خرید سنتی  مشتری 
ارتباط نزدیک تری با فروشنده و کادر فروش 
دارد و البته این گزینه باعث می شود که گاهی 
دست فروشنده برای توجیه کردن مشتری 
و ترغیب آن به خرید بازتر باشــد . چون این 
برخورد به صورت نزدیک رخ می دهد حس 

اعتماد در خرید برای مشتری باالتر می رود.
خرید اینترنتی: درخرید اینترنتی مشتری 
هیچ ارتباطی با فروشنده به طور مستقیم ندارد. 
البته بعضی از سایت های فروش گزینه ای به 
نام چت آنالین دارند که کادر فروش در این 
قسمت آماده پاسخگویی به سواالت مشتریان 
هستند .ولی تا مشتری به این قسمت مراجعه 
نکند فروشنده تنها با توضیحات محصول می 

تواند مشتری را ترغیب به خرید کند .
3 .زمان خرید:

خرید سنتی: در خرید ســنتی مشتری 

ملزم اســت که در ســاعت های خاصی  که 
فروشگاه باز است اقدام به خرید از فروشگاه 

های فیزیکی کند.
خرید اینترنتی: در خرید اینترنتی برای 
مشتری زمان معنی ندارد و در هر ساعت از 

شبانه روز می تواند خرید را انجام دهد.
۴ .مکان  خرید:

خرید سنتی: در خرید سنتی فروشگاه های 
فیزیکی امکان جابه جایی زمانی  برایشــان 
غیر ممکن می باشد. و به همین دلیل تعداد 
مشتریان آنها خیلی محدود می باشد. و برای 
هر کســی در هر نقطه از یک شهر یا کشور 
امکان دسترســی به این فروشگاه ها مگر در 

محدوده جغرافیای خود نیست.
خرید اینترنتی: در خرید اینترنتی برای 
مشتری مهم نیست  که فروشــگاه در کدام 
مکان واقع شده است می تواند از شهری دیگر 
و حتی از کشوری دیگر براحتی خرید کند و 

محصول خود را دریافت نماید.
۵ .رفت و آمد:

خرید سنتی: در خرید سنتی فرد باید زمانی 
زیادی را صرف گشتن و انتخاب محصول خود 
در فروشگاه های مختلف و مقایسه آنها باهم 
کند که به غیر از اینکه بســیارزمان بر است، 

هزینه های جانبی رفت و آمد نیز دارد.
خرید اینترنتی:در این خرید  کاهش هزینه 
های جانبی رفت وآمد وجود دارد  و همچنین 
خریدار با صرف وقت کمتری تنها با گشتن در 
اینترنت می تواند محصول مورد نظر خود را با 

محصوالت دیگر مقایسه کند.
۶ .خریدهای جانبی غیر ضروری:

خرید ســنتی: خریدهای حاشــیه ای و 
غیرضــروری در هنگام گشــت و گــذار در 
فروشگاه های سنتی، به صورت ناگهانی رخ 

می دهند.
خرید اینترنتــی: در خریــد اینترنتی 
خریدهای حاشــیه ای و غیر ضروری حذف 

می شود.
۷ .تبلیغات:

خرید سنتی: تبلیغات به کندی و با گستره 
کمتری پیش می رود.

خرید اینترنتی: تبلیغات به سرعت و وسیع 
درشبکه های اینترنتی صورت می گیرد.
۸ .حمایت از کسب وکارهای محلی:

خرید سنتی: در هنگام خرید فروشگاهی، 
شما از کسب وکار آن منطقه حمایت می کنید 
و باعث افزایش رونق اقتصادی و پیشرفت آن 

منطقه می شوید.
خرید اینترنتی: در خرید اینترنتی از آنجایی 
که مکان و زمان اهمیتی ندارد مطمئنا این 

امکان وجود ندارد.
۹ .تنوع کاال:

خرید سنتی: در هنگام خرید سنتی تنوع 
کاال تنها به همان منطقه مسکونی شما محدود 

می شود.
خرید اینترنتی: در خرید اینترنتی ممکن  
است شما لوازم منحصر به فرد و ویژه ای پیدا 
کنید که در فروشگاه های  شهر تان موجود 

نباشد.
۱0 .امکان بازگشت کاال:

خرید سنتی: در خرید سنتی اکثر فروشگاه 
ها از اینکه کاالی که شما خریداری کرده اید را 

پس بگیرند اجتناب می کنند.

خرید اینترنتی: در خرید اینترنتی امکان 
بازگرداندن کاال در صورت نارضایتی از کیفیت 

آن به راحتی امکان پذیر است.
۱۱ .امنیت خرید:

خرید سنتی: در هنــگام خرید از فروشگاه 
چون به صورت مستقیم کاال را دریافت کرده 
اید وجه پرداختی را بدون هراس از مشکالتی 
مانند هک شــدن کارت بانکی  و…. انجام 

می گیرد.
خرید اینترنتی: در خرید اینترنتی به علت 
اینکه هنوز بانکداری الکترونیکی جایگاه خود 
را بین مردم پیدا نکرده است و همچنین بعضی 
از ســایت ها اقدام به کالهبرداری کرده اند 
عدم امنیت الزم برای انجام مبادالت و عدم 
اعتماد مشتریان برای واریز الکترونیکی پول 

وجود دارد .

مزایا و معایب خرید اینترنتی و خرید سنتی

 در خرید اینترنتی 
 خریدهای

 حاشیه ای و غیر 
ضروری حذف می 

شود.

از دیربازبشر برای تداوم حیات خود اقدام به خرید و 
فروش به واسطه معاوضه جنس به جنس کرده است 
معاوضه دو جنس با هم بدون تعیین ارزش و معیاری 
برای سنجش فقط به خاطر رفع نیازهای روزمره بوده  
و بعد از مدتی پول جــای کاال را گرفت و بدین گونه 
تجارت شکل دیگری به خود گرفت .در عصر حاضر با 
گسترش اینترنت و  پیدایش بانکداری الکترونیکی  
نوعی  دیگری از خریدو فروش  به نام خرید اینترنتی 

شکل گرفته است  .
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 Iranian Parliament Speaker 
Ali Larijani hailed the growing 
ties between Iran and Ghana, 
stressing the need for boosting 
the two countries’ economic 
cooperation, especially in the 
banking sector.
A t a Saturday meeting 
w ith Head of Ghana-Iran 
P arliamentary Friendship 
G roup Abdulaziz Monirou, 
L arijani underlined the 
c onsiderable capacities for 
c ollaboration between the 
two countries, highlighting the 
need for developing bilateral 

ties in several fields, including 
extraterritorial agriculture, 
m ines, road building and 
housing.
" Banking cooperation is 
the key topic and there is no 
problem from Iran's side in this 
regard, but the Ghanaian side 
should help promote banking 
communications," he said.
Moniru, for his part, expressed 
h is country’s readiness to 
provide the grounds for certain 
Iranian industries to invest in 
Gahan to meet the country's 
needs.

World’s top 
universities to 
set up branch 
offices in Iran
The Deputy Minister 
of Science, Research 
a nd Technology 
Hossein Salar Amoli 
said on Sun. that top 
u niversities and 
a cademic centers 
i n the world will 
e stablish branch 
offices in the Islamic 
Republic of Iran.
He revealed the bylaw 
ratified by the Cabinet 
o f Ministers for 
setting up university, 
f aculty and also 
research centers in 
Iran in cooperation 
w ith world’s top 
universities jointly.
Turning to the launch 
of branch of domestic 
u niversities in 
abroad periodically, 
he added, “currently, 
b ranch offices 
o f nationwide 
universities, Payam-e 
N oor (distance 
learning) and Azad 
u niversities have 
been set up abroad, 
s ome of which 
a re busy active in 
relevant field.”
He further pointed to 
the launch of 18 joint 
branches in abroad 
a nd added, “about 
1 8 independent 
branches of domestic 
u niversities have 
been set up in abroad 
jointly, the issue of 
which is one of the 
policies followed up 
b y the Ministry of 
Science.”
H e once again 
reiterated that the 
bylaw for setting up 
u niversity, faculty 
and research centers 
w ith world’s top 
universities jointly 
has been approved 
a t the Cabinet of 
M inisters, adding, 
“ we hope that 
r elevant Working 
G roup will be 
launched within the 
next month.”
C urrently, 
representatives from 
different responsible 
organizations have 
b een introduced 
for this purpose, he 
added.
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Iran eyes boosting economic ties with 
Ghana: Parl. speaker

M ehran border 
is yet considered 
a s one of the 
m ain hubs of 
g oods export 
from the Islamic 
Republic of Iran 

to neighboring Iraq, he 
added.
G holami pointed to the 
d aily export of 1,000 
t rucks of goods to Iraq 
through Mehran border 
and added, “about 630,000 
tons of goods, valued at 
$ 404 million, were 
exported to neighboring 
Iraq in the same period.”

He reiterated, “the volume 
o f goods exported to 
I raq through Mehran 
b order has registered 
2 6 and 43 percent hike 
i n terms of value and 
w eight respectively as 
compared to the last year’s 
corresponding period.”
He pointed to the problem 
f acing Iranian traders 

and merchants exporting 
products to Iraq and said, 
“ with the coordination 
made in this regard, the 
p roblem in the field of 
paying toll and duties for 
e xporting goods in the 
border is seriously being 
f ollowed up between 
p rovincial and Iraqi 
officials.”

F resh fruits and 
vegetables, construction 
m aterials, auto spare 
parts, plastic and rubber 
m aterials, glass and 
evaporative coolers are 
main products exported 
f rom Mehran border to 
neighboring Iraq in the 
same period, the director 
general added.

Iran, CERN to boost 
cooperation: deputy min.
Deputy Minister of Science, Research and 
Technology for International Affairs Hossein 
Salar Amoli informed on Saturday that Iran 
a nd CERN (European Organization for 
Nuclear Research) are scheduled to improve 
cooperation.
“According to an agreement signed with 
CERN and the planned programs, Iranian 
s cientists are sent to CERN for taking 
sabbaticals,” he said.
“As decided in a joint meeting with CERN's 
officials, our cooperation is to be more 
organized,” Amoli added.
CERN is a European research organization 
that operates the largest particle physics 
laboratory in the world. Established in 1954, 
the organization is based in a northwest 
suburb of Geneva on the Franco–Swiss 
border and has 23 member states. It is an 
official United Nations Observer.
C ERN's main function is to provide 
t he particle accelerators and other 
infrastructure needed for high-energy 
physics research – as a result, numerous 
experiments have been constructed at CERN 
through international collaborations. The 
main site at Meyrin hosts a large computing 
facility, which is primarily used to store and 
analyze data from experiments, as well as 
simulate events.

Iran ready to expand 
economic ties with Italy: 
Rouhani
ranian President Hassan Rouhani said 
that Tehran is ready to enhance economic 
relations with the European country.
He made the remarks Sunday in a meeting 
w ith the newly-appointed Italian 
ambassador to Tehran, Giuseppe Perrone, 
who came to hand over his credentials.
“We are determined to maintain friendly 
ties between Iran and Italy,” said Rouhani, 
adding that unilateral and illegal sanctions 
of the United States should not affect these 
relations.
Rouhani also referred to economic relations 
and continued, “the current conditions 
are temporary, and the efforts of the two 
governments and how they treat these 
conditions will remain in both nation’s 
memory."
“In the current conditions, we need to take 
advantage of initiatives to promote the 
cooperation and increase investment for 
stronger relations, which will be beneficial 
to both nations and the region," said Rouhani 
according to President's Office website.
The President went on to refer to Italy’s 
constructive role in nuclear negotiations, 
a dding, “after the nuclear deal, very 
c onstructive and positive economic 
relations were established between the 
two countries, which needs to be continued 
r elying on the political will of both 
governments."
For his part, the new Ambassador of Italy 
to Tehran Giuseppe Perrone presented his 
letter of credence and said, “Rome is willing 
to deepen ties with Tehran in all fields of 
mutual interest."
“We believe that the current conditions 
are transitory and the relations between 
the two countries must keep growing and 
developing," he added.

T he Director General of Ilam Customs 
Office Rouhollah Gholami said on Sunday 
that 630,000 tons of goods were exported to 
neighboring Iraq through Mehran border in 
the first four months of the current Iranian 
calendar year (March 21 – July 21).

Iran exports 630,000 tons of goods to 
Iraq via Mehran border

news

 “about 630,000 
tons of goods, 
valued at 404$ 
million, were 
exported to 
neighboring 
Iraq in the same 
period.”
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Afghan energy min. 
welcomes Iranian 
private sector 
investors
Afghan Minister of Water and Energy 
M ohammad Gul Khulmi invited 
I ranian private sector investors, 
working in the field of electricity, 
to help boost power generation in 
Afghanistan.
H e said that Afghan government 
backs presence of Iranian investors 
wholeheartedly.
He made the remarks in an interview 
with IRNA on Sunday and added, “up 
to the present time, five companies 
h ave made $370 million worth 

o f investment in in this field in 
Afghanistan.”
H owever, Afghanistan is ready to 
take advantage of high capabilities of 
Iranian companies in this respect, the 
Afghan energy minister stressed.
Since only 40 percent of Afghan people 
has enjoyed electricity, this country is 
a profitable and lucrative market for 
Iranian companies working in the field 
of generation of electricity, he said, 
reiterated, “so, capable and competent 
Iranian companies can take advantage 
of this opportunity.”
Elsewhere in his remarks, he pointed 
to a recent joint commission meeting 
held between Iran and Afghanistan 
and added, “it was envisioned that a 
specialized Iranian delegation will 
travel to Afghanistan for feasibility 

studies of plans.”
I slamic Republic of Iran has high 
capacities in electricity sector, so 
t hat these capacities can be used 
i n Afghanistan for generation of 
electricity.
Repairing and maintaining worn-
o ut equipment, reconstructing 
generators sustained damages caused 
b y Afghanistan war and assisting 
Afghanistan to develop and boost its 
electrical capabilities are a part of 
talks held with Iranian delegations, the 
minister added.
Afghan Minister of Water and Energy 
M ohammad Gul Khulmi termed 
electrical connection of neighboring 
countries ‘important’ and added, “this 
power connection will follow regional 
stability.”

Iran, Iraq Agree to 
Reopen Khosravi 
Border Crossing
The interior ministers of Iran and Iraq 
signed an agreement to implement 
p lans to facilitate the Arbaeen 
pilgrimage to Iraq, including one on 
reopening the Khosravi border crossing.
Iranian Interior Minister Abdolreza 

Rahmani Fazli and his Iraqi counterpart 
Y assin Al Yasiri met in Tehran on 
Saturday and signed a memorandum of 
understanding to facilitate the Arbaeen 
pilgrimage to Iraq by Iranian travelers.
Based on the MoU, the two sides agreed 
to reopen the Khosravi border crossing 
a nd remove visa restrictions for 
pilgrims planning to visit Iraq for the 
Arbaeen ritual ceremony.

Iran and Iraq also agreed to raise the 
level of services and facilities for the 
pilgrims and enhance border security 
during the Arbaeen season, which will 
culminate in a large gathering in Karbala 
on October 19.
Arbaeen, one of the largest religious 
g atherings in the world, comes 40 
d ays after Ashura, the martyrdom 
anniversary of the third Shiite Imam.



Iran ready to escort Grace 
1 into territorial waters if 
needed: cmdr. 
Commander of the Iranian Army's Navy Rear 
Admiral Hossein Khanzadi announced on Sunday 
that Iran is not intended to escort Grace 1 but 
if need it is ready to safeguard the oil tanker to 
Iranian territorial waters.
He said that Army is ready to dispatch a naval fleet 
to escort the released oil tanker back to Iranian 
waters whenever Iranian officials require.
As reported, Iranian oil tanker, previously called 
Grace 1, has left Gibraltar, after a month of being 
unlawfully detained by UK.
Britain’s naval forces unlawfully seized the Grace 
1 and its cargo of 2.1 million barrels of oil in the 
Strait of Gibraltar on July 4 under the pretext that 
the supertanker had been suspected of carrying 
crude to Syria in violation of the European Union’s 
unilateral sanctions against the Arab country.
Tehran, however, rejected London’s claim that the 
tanker was heading to Syria, slamming the seizure 
as “maritime piracy.”
Gibraltar’s government announced this week 
it was releasing the supertanker despite 
pressure from the US for the vessel’s continued 
detainment.
The oil tanker is now renamed and sails under 
Iranian flag.
Iranian ambassador to London, Hamid 
Baeidinejad wrote on a Sunday tweet that the act 
of having the Iranian oil tanker, Grace 1, renamed 
is in no relation with skirting the US sanctions, 
since the tanker is not sanctioned and sails under 
the aegis of National Iranian Oil Company (NIOC).

Iranian oil tanker Adrian 
Darya free from any 
sanctions: Baeidinejad
 Iranian ambassador to London, Hamid 
Baeidinejad stressed that Iranian oil tanker 
Adrian Darya is free from any sanctions and 
its oil cargo belongs to the National Iranian Oil 
Company.
“Renaming the Iranian oil tanker from Grace 1 
to Adrian Darya carrying Iranian oil created this 
wrong perception for some that the move was 
meant to circumvent the sanctions. Iran renamed 
Grace 1 to Adrian Darya because Panama as the 
previous flag state of the ship had refused to 
continue to keep it registered after it was detained 
in Gibraltar for alleged breach of sanctions on 
Syria,”Baeidinejad wrote on his official Twitter 
account.“Based on maritime regulations, a ship 
bears the flag of the country where it is registered 
and therefore, it should have a name chosen by 
that country” he added.
“Naturally, with the registration of the ship in 
Iran, a new Iranian name was picked for it. The 
tanker is free from any sanctions and its oil cargo 
belongs to the National Iranian Oil Company,” the 
ambassador went on to say.

Iran Has Resisted Might of US Economic 
Terrorism: American Analyst

“The West, specifically the US 
and Britain are not used to 
resistance to their hegemonic 
objectives. For years, the USSR 
was the sole check and balance 
on the West, with the fall of the 
USSR, there was a period of 
12 years where the West ran 

rampant, like a school yard bully, while it 
still does, a resurgent Russia combined 
with alliances with Iran, China and India 
has left the West shaken. The rest of the 
world has taken note by Iran's resistance 
as well, like Cuba. Iran has denied the 
US attempts to starve them out and 
has resisted the full force and might of 
American economic terrorism. Britain is 
a ‘has-been’ empire and the United States 
is an empire in decline that the world no 
longer fears,” Rodney Martin told Tasnim.
Rodney Martin is a retired Judge and a 
former Congressional Staffer. He was a 
Harry S. Trauma Scholar and Lyndon B. 
Johnson Congressional Fellow. Based 
in Scottsdale, Arizona, Martin has held 
several US Federal, State and Local 
positions.
Following is the full text of the interview.
On Thursday, Gibraltar’s government 
announced it was releasing the 
supertanker seized by British Marines 
in the Strait of Gibraltar despite pressure 
from the US for the vessel’s continued 
detainment. What is your take on this?
Martin: It is important to understand 
Gibraltar has no government; it represents 
one of the last examples of British 
colonialism. There was no legal right 
under International Maritime Law for the 
British to seize the supertanker, to begin 
with. As with Donald Trump's recent use 
of Israel to deny two Muslim US Congress 
members travel into Occupied Palestine, 

the Trump Administration attempted to 
use the British Foreign Office to engage 
in international piracy by holding the 
supertanker indefinitely. It is important 
to understand that the United States has 
absolutely no regard for International 
Law unless it seeks to exploit it and use it 
as a pretext and artificial basis for one of its 
military adventures.  What we see now is 
the United States expanding its economic 
terrorism into international piracy.
 Following the move by Gibraltar, the US 
Justice Department issued a warrant for 
the seizure of the supertanker. What has 
prompted Washington to move to block 
the tanker?
Martin: The US Justice Departments’ 
“warrant” was as laughable in terms 
of legality, especially Standing & 
Jurisdiction. It reminds me of the US 
invasion of Panama, i.e. the extension of 
US jurisdiction over foreign States, foreign 
Heads of State, foreign assets, and now an 
attempt over foreign-flagged maritime 
shipping. The Trump Administration has 
rendered the US “Justice” System a mere 
joke.
Back in June, Iran’s Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) shot down an 
intruding American spy drone in the 
country’s southern coastal province of 
Hormozgan. On July 4, Britain’s naval 
forces unlawfully seized the Grace 1. On 
July 21, Iran captured a British tanker 
in the Strait of Hormuz for violating 
international maritime regulations. Do 

you believe that Iran’s active resistance 
has left arrogant powers desperate and 
confused?
Martin: The West, specifically the US 
and Britain are not used to resistance to 
their hegemonic objectives. For years, 
the USSR was the sole check and balance 
on the West, with the fall of the USSR, 
there was a period of 12 years where 
the West ran rampant, like a school yard 
bully, while it still does, a resurgent Russia 
combined with alliances with Iran, China 
and India has left the West shaken. The 
rest of the world has taken note by Iran's 
resistance as well, like Cuba. Iran has 
denied the US attempts to starve them out 
and has resisted the full force and might of 
American economic terrorism. Britain is a 
"has-been" Empire and the United States 
is an Empire in decline that the world no 
longer fears.
There was no immediate word from 
Britain or Gibraltar over whether they 
would act on the warrant. Would they 
give in to the US pressure?Martin: Britain 
has a new Prime Minister who, despite 
his verbose public presentation, is not 
strong politically. The British public is very 
angry over being led into a conflict at the 
behest of the United States. Britain is not 
about to go down that path again because 
Zionist-Neocons like John Bolton and 
Mike Pompeo want to resurrect the PNAC 
– Project for a New American Century.  I 
suspect the British Foreign Office will let 
this situation go.

A retired American judge and political analyst said the 
world has taken note of Iran’s continued resistance 
against US and British “hegemonic objectives”, adding 
that the Islamic Republic has resisted the full force and 
might of Washington’s economic terrorism.
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Outsiders Doomed to Leave 
Region: Iran’s FM
– Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
reiterated the call for cooperation among regional 
states, saying the aliens will have to leave the region 
ultimately.
The senior Iranian diplomat, who arrived in Kuwait 
on Saturday evening, met with the Arab country’s 
Crown Prince Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah on 
Sunday.
In the meeting, the crown prince conveyed warm 
greetings from his father, Emir of Kuwait Sabah Al-

Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, who could not meet Zarif 
in person because of illness.
Describing the interests of the region as an issue of 
overriding importance, the Kuwaiti crown prince 
highlighted his country’s constant readiness for 
cooperation and dialogue, which he said would 
serve the interests of the region and its security and 
stability.For his part, Zarif wished a speedy recovery 
for the Kuwaiti leader, whom he hailed as one of 
the region’s insightful leaders, and called for the 
expansion of friendly and brotherly relations with 
Kuwait.“We and you will live on in this region, while 
the aliens will be gone,” Zarif told the Kuwaiti heir to 

the throne, and stressed 
the need for regional 
cooperation given the 
current developments.
Kuwait is a member 
of the Persian Gulf 
Cooperation Council that 
has cordial relations with 
the Islamic Republic of Iran.
Tehran and Kuwait City have 
developed close political relations 
in recent years, and have held several sessions 
of a Joint Political Committee.

 The US Justice 
Departments’ 
“warrant” was 
as laughable in 
terms of legality, 
especially 
Standing & 
Jurisdiction. It 
reminds me of 
the US invasion of 
Panama, i.e. the 
extension of US 
jurisdiction over 
foreign States, 
foreign Heads 
of State, foreign 
assets, and now 
an attempt over 
foreign-flagged 
maritime 
shipping. 
The Trump 
Administration 
has rendered 
the US “Justice” 
System a mere 
joke.
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Zarif says Iran's active diplomacy 
continues
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif in a message referred 
to his recent meetings with Yemeni, European and Japanese officials 
in Iran and said Tehran will continue with its active active diplomacy.
"Our active diplomacy continues. Today:  Addressed war vets on the 
29th anniv of freedom of our proud PoWs. Today, Iraq is top trade 
partner," Zarif wrote in his Twitter account.
"- Fruitful meeting with Japan DFM
- Interview with NBC's Lester Holt
- Yemen-E4-Iran mtg in Tehran
 - Now in Kuwait for high-level talks," he added.
The 26th meeting of Iran-Japan political dialogues between Iran's 
Deputy Foreign Minister Seyyed Abbas Araqchi and his Japanese 
counterpart Takeo Mori was held on Saturday.
During the meeting, the two officials discussed bilateral relations as 
well as avenues for promoting them as well as developments on JCPOA 

and situation in the Persian Gulf and western Asia.
Highlighting the significance of the Japanese prime minister's recent 
visit to Tehran, the two officials voiced their interest in continuing 
high-level political consultations.Earlier round of political dialogues 
attended by Araghchi and Mori was held in Tehran on March 2, 2018.
Prior to the meeting, Japanese official held talks with Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif.Meanwhile, the trilateral meeting between 
the Islamic Republic of Iran, Ansarollah of Yemen and ambassadors 
of four European countries was held at the Ministry of Foreign Affairs 
on Saturday.
At the end of the meeting, the present delegations, stressed the need 
for an immediate cessation of war, emphasized on the political solution 
as the ultimate alternative to put an end to the Yemeni crisis, and 
expressed concern over the humanitarian situation in the country.
Zarif is now in Kuwait to hold talks with his counterpart and other 
senior authorities of the Persian Gulf country.Old and friendly relations 
between Iran and Kuwait, regional issues such as Palestine, the 
necessity to cooperate in the Persian Gulf, current regional affairs, the 

U S 
economic terrorism against 

the Iranian nation were among the main topics that were discussed 
between Iranian FM Zarif and Iran-Kuwait Friendship group in Kuwait 
City on Saturday.
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US 
Professor 
says We 
must waiting 
for a major 
change in 
2020

 A Professor in the 
A nthropology 
D epartment of 
McMaster University 
J ohn Colarusso 
s aid that INSTEX 
w ill certainly help 
m aintain trade in 
e ssential items at 
first and perhaps in 
a  broader range of 
items later.
He said to ILNA news 
agency in an exclusive 
i nterview that US 
President is in serious 
domestic trouble and 
t he Europeans may 
calculate that serious 
c ounter measures 
f rom the US will be 
held up by domestic 
turmoil until 2020. 
“ Certainly, US 
r eactions against 
I NSTEX are seen as 
one more instance of 
t he US spurning its 
traditional European 
ties.”
T he Professor said 
“ Trump means the 
e nd of America’s 
w orld leadership.” 
A dding, “The 
Europeans, Russians, 
Chinese and Iranians 
must be prepared for 
a successor of Trump 
w ho will wipe his 
efforts away. United 
S tates might then 
rejoin the nuclear deal 
(JCPOA).”
“In reality Trump was 
t rying to undo this 
a spect of Obama’s 
legacy,” he added.
A nswering to 
q uestion about 
E urope and Iran 
engagement in spite of 
US threats, the analyst 
s aid “Yes, but there 
will be some impact. 
Commercial interests, 
much as political ones, 
are waiting for a major 
change in 2020.”
“ Those that seek 
trade with the US have 
p robably already 
l argely broken off 
t rade with Iran. So, 
Trump’s actions and 
those of Bolton, who 
has a long history of 
a nimosity toward 
I ran, are causing a 
s ort of evolution of 
European companies 
into those that want 
to trade with the US 
and those willing to 
continue to trade with 
Iran under JCPOA."

Iran
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All should be ready as enemies don’t 
stop devising plots: Kharrazi
The head of Iran's Strategic Council on Foreign Relations 
Kamal Kharrazi said all the country should be ready to 
confront threats since there is no end to enemies’ plots against 
Iran.
Addressing a local event in Tehran on Sunday, Kharrazi 
described the release of Grace 1 as a diplomatic victory for Iran 
and a defeat for England which had detained the supertanker 
illegally. “Surely, these actions of enemies will not end here and 
they always plan new conspiracies against us and we should 

be ready to confront them,” he said.
Gibraltar’s government announced this week it was releasing 
the supertanker despite pressure from the US for the vessel’s 
continued detainment. The supertanker, laden with 2.1 
million barrels of oil, was illegally detained by British Marines 
off the coasts of Gibraltar on 4 July. Iran had condemned UK’s 
measure as ‘piracy’.
Kharrazi, in his remarks, noted that “we can only confront 
enemies’ bullying behavior through our resistance.”
He went on to say that Iran will continue its resistance 
approach as far as the country’s problems are solved.



Peace without Afghan nation’s involvement 
‘meaningless’: Rouhani
Iranian President Hassan Rouhani said that any peace plan 
for Afghanistan should involve the view of its nation and 
representatives.
“Any peace without the vote of the Afghan nation and their 
representatives is meaningless and surely it will not last,” he said 
on Sunday while receiving credentials of newly-appointed Afghan 
ambassador to Iran Abdulghafour Lival.
“Tehran supports Afghanistan’s national sovereignty and unity and is always ready to help 
establish lasting security and peace in the country,” Rouhani highlighted.

 Iranian lawmakers 
have given the 
green light to the 
government to 
establish the Asian 
and Pacific Centre for 
the Development of 
Disaster Information 
M a n a g e m e n t 
(APDIM) in the 
country.
During Sunday’s 
open session, 174 
lawmakers voted in 
favor of the bill, one 
against, and three in 
abstention.
The approval was 
issued based on an 
agreement between 
the Islamic Republic 
of Iran and the United 
Nations Economic and 
Social Commission for 
Asia and the Pacific 
(ESCAP).

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:02:55  
Noon call to prayer : 
13:07:02   
Evening call to prayer: 
20:02:46  
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“Renaming of the tanker carrying 
Iranian oil in Gibraltar has given rise 
to the misunderstanding that the act is 
done to circumvent the US sanctions,” 
he wrote, “But it has been due to 
Panama’s decision about withdrawal 
of its flag from the tanker.”
“Regarding the decision about flying 
an Iranian flag on the tanker, it was 
necessary to have it registered it in 
Iran,” he described.
“It was necessary to rename the tanker 
after its registration in Iran,” he added, 
“It was given an Iranian name.”
The Iranian ambassador underscored 
that the tanker is under no sanctions 
and is carrying oil under the permission 
of NIOC.
The US Justice Department has issued 
a warrant to seize Iranian oil tanker 
Grace 1, a day after a judge in Gibraltar 
ordered it to be released.
The Grace 1 supertanker, carrying 
2.1 million barrels of oil, was illegally 
detained by British Marines off the 

coasts of Gibraltar on 4 July.
Gibraltar’s government announced this 
week it was releasing the supertanker 
despite pressure from the US for the 
vessel’s continued detainment.
The US warrant unveiled on Friday 
read, “A seizure warrant and forfeiture 
complaint were unsealed today in 
the US District Court for the District 
of Columbia alleging that Oil Tanker 
“Grace 1,” all petroleum aboard it and 
$995,000.00 are subject to forfeiture 
based on violations of the International 
Emergency Economic Powers Act 
(IEEPA), bank fraud statute, and money 
laundering statute, as well as separately 
the terrorism forfeiture statute.”
The US Justice also alleged that there 
had been “a scheme to unlawfully 
access the US financial system to 
support illicit shipments to Syria from 
Iran.”
Britain’s naval forces unlawfully seized 
the Grace 1 and its cargo of 2.1 million 
barrels of oil in the Strait of Gibraltar 
on July 4 under the pretext that the 
supertanker had been suspected of 
carrying crude to Syria in violation 
of the European Union’s unilateral 
sanctions against the Arab country.
Tehran, however, rejected London’s 
claim that the tanker was heading 
to Syria, slamming the seizure as 
“maritime piracy.”

In his first trip abroad as leader, Johnson 
is due to meet his European counterparts 
ahead of a G7 summit on Aug. 24-26 in 
Biarritz, France.
He will say that Britain is leaving the 
European Union on Oct. 31, with or 
without a deal, and that the British 
parliament cannot block that, according 
to a Downing Street source, Reuters 
reported.
The United Kingdom is heading towards 
a constitutional crisis at home and a 
showdown with the EU as Johnson has 
repeatedly vowed to leave the bloc on 
Oct. 31 without a deal unless it agrees to 
renegotiate the Brexit divorce.
After more than three years of Brexit 
dominating EU affairs, the bloc has 
repeatedly refused to reopen the 
Withdrawal Agreement which includes 
an Irish border insurance policy that 

Johnson's predecessor, Theresa May, 
agreed in November.
The prime minister is coming under 
pressure from politicians across the 
political spectrum to prevent a disorderly 
departure, with opposition leader Jeremy 
Corbyn vowing to bring down Johnson's 
government in early September to delay 
Brexit.
It is, however, unclear if lawmakers have 
the unity or power to use the British 
parliament to prevent a no-deal Brexit on 
Oct. 31 - likely to be the United Kingdom's 
most significant move since World War 
Two.
Opponents of no deal say it would be 
a disaster for what was once one of 
the West's most stable democracies. A 
disorderly divorce, they say, would hurt 
global growth, send shockwaves through 
financial markets and weaken London’s 
claim to be the world’s preeminent 
financial center.
Brexit supporters say there may be 
short-term disruption from a no-deal 
exit but that the economy will thrive if 
cut free from what they cast as a doomed 
experiment in integration that has led 
to Europe falling behind China and the 
United States.

Grace 1's name change not in relation with US 
sanctions: envoy to UK

UK Parliament Cannot Stop Brexit, Johnson 
to Tell Macron, Merkel

 Iranian ambassador to London, Hamid Baeidinejad wrote 
on Twitter that the act of having the Iranian oil tanker, Grace 
1, renamed is in no relation with skirting the US sanctions, 
since the tanker is not sanctioned and sails under the aegis 
of National Iranian Oil Company (NIOC).

UK Prime Minister Boris Johnson will tell French President 
Emmanuel Macron and German Chancellor Angela Merkel 
that the Westminster parliament cannot stop Brexit and a 
new deal must be agreed if Britain is to avoid leaving the EU 
without one.

It is, however, 
unclear if 
lawmakers have 
the unity or power 
to use the British 
parliament to 
prevent a no-deal 
Brexit on Oct. 31 
- likely to be the 
United Kingdom's 
most significant 
move since World 
War Two.

 “a scheme to 
unlawfully access 
the US financial 
system to support 
illicit shipments to 
Syria from Iran.”
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Araghchi outlines 
foreign policies for parl. 
independent faction 
members
Iranian Deputy Foreign Minister Abbas 
Araghchi attended a session of the Parliament’s 
independent faction on Sunday morning to 
outline his respective ministry’s polices in the 
face of the challenges posed by the US, a lawmaker 

said.“At the session, the deputy foreign minister 
delineated his ministry’s measures to prevent 
the formation of a US-centered coalition against 
Iran,” Mehrdad Lahouti, the spokesman of the 
Parliament’s Independent Faction said.
“Mr. Araghchi stressed that the ministry is making 
every effort to foil the United States’ plots in the 
region,” he added.According to the lawmaker, 
topics including the ways to continue economic 
ties with other countries and enhancing the oil 
sales, as well as Iran's nuclear deal, were also 
discussed during the meeting.

Russian official voices interest in 
developing ties with Anzali Free 
Zone
The Managing Director of Astrakhan Special Economic Zone 
(Lotus) Sergei Milushkin expressed tendency to develop 
relations with Anzali Free Zone.
In a meeting with the managing director of Anzali Free Zone 
Organization, Milushkin reviews the ways of increasing 
transit through the North-South Corridor.
He described the Caspian Sea Port as a suitable opportunity 
for establishing and developing further trade activities, 
saying the port now enjoys modern technologies.
He noted that Anzali and Chabahar by the Gulf of Oman are 
shining like stars in the trade field.

He referred to transiting Russian goods through Caspian 
Port to India as the most important program, saying Russia 
is trying to introduce this path as the shortest and the easiest 
path.
Earlier, officials of Anzali Free Zone Organization, Astrakhan 
Special Economic Zone (Lotus) and Chabahar traveled to 
India to review mechanisms for making operational North-
South Corridor.
As the only free zone in the southern part of the Caspian Sea 
and the economic hub of Iran with an area of 9400 hectares 
of land and 40 km shoreline, Anzali Free Zone  is located in 
Gilan province.
Iranian free economic zone of Anzali, in north and Chabahar 
port in the south of Iran and Astrakhan special economic 
zone LOTUS in Russia signed a tripartite agreement for a 
three-year period cooperation.



۸۰۰ چاه آب غیرمجاز در اصفهان مسدود می شود
 ۸۰۰ حلقه چاه آب غیرمجاز به منظور ممانعت از بهره برداری بی رویه و غیرقانونی از منابع آب در استان اصفهان 

تا پایان امسال مسدود می شود.
مدیر حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان اصفهان اظهارداشت: پر و مسدود کردن چاه های غیرمجاز به 
طور جدی در دستور کار این شرکت است، زیرا استفاده عادالنه و حساب شده از منابع آبی زیرزمینی حیاتی و 

مهم است.
سید مهدی میرباقری افزود: پایین رفتن بی سابقه سطح آب های زیرزمینی، اهمیت نظارت و استفاده حساب شده از 

سفره های آب زیرزمینی را گوشزد می کند و بر همین اساس استفاده عقالنی از چاه های مجاز نیز از جمله برنامه های آب 
منطقه ای به شمار می رود.  مدیر حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان اصفهان خاطرنشان کرد: در سال های اخیر یک هزار 

و ۶۹۰ چاه غیر مجاز پر و مسدود شد و جلوگیری از مصرف بیش از ۷۱ میلیون متر مکعب آب به صورت غیرقانونی را رقم زد.
به گفته وی بیشتر این چاه ها در حاشیه رودخانه زاینده رود حفر شده اند و شمار دیگر نیز در مناطق دیگر وجود دارند. میرباقری تصریح کرد: تعداد 
چاه های غیرمجاز و مجاز در سال ۵۷، ۶۰ هزار حلقه بود، اما هم اکنون ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد از آنها غیر 

مجازاست و چاه های فراوان هرساله مقادیر زیادی از آب های زیرزمینی را استخراج می کنند.

برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ وارد مرحله عملیاتی شده است
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ وارد 
مرحله عملیاتی شده است، گفت: رویکرد اصلی برنامه اصفهان ۱۴۰۵ زیست پذیرتر و رقابت پذیر شدن 

شهر اصفهان است.
علیرضا صادقیان اظهارکرد: نخستین برنامه پنج ساله شهر اصفهان »اصفهان ۲۲+« بود که از سال ۷۵ آغاز و 

در سال ۷۹ خاتمه یافت. وی با بیان اینکه برنامه دوم شهر »اصفهان ۸۵« تا سال ۸۴، برنامه »اصفهان ۹۰« تا 
سال ۸۹، برنامه »اصفهان ۹۵« تا سال ۹۴ ادامه داشته و برنامه »اصفهان ۱۴۰۰« سال آینده خاتمه پیدا می کند، 

افزود: در این پنج برنامه پروژه های بزرگی در اصفهان اجرا شد و البته بخشی از آنها در حال تکمیل است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه توسعه شهر در پنج برنامه پنج ساله شکل گرفته است، 

خاطرنشان کرد: برنامه اصفهان ۱۴۰۵ هماهنگ کننده تمام فعالیت های شهرداری از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ است و مسیر توسعه و تحول شهر را تعیین 
خواهد کرد. وی با بیان اینکه رویکرد اصلی برنامه اصفهان ۱۴۰۵ زیست پذیرتر شدن و رقابت پذیر شدن شهر اصفهان است، خاطرنشان کرد: 
سیاست های اتخاذ شده در برنامه ۱۴۰۵ مبتنی بر تعامل معاونت ها، سازمان ها، مناطق، شرکت ها و مؤسسات وابسته به شهرداری همراه با مشارکت 

فعال نخبگان خواهد بود.

ایرنا
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 در شرایط فعلی 
فروش نفت توسط 
بخش خصوصی در 

بستر بورس کاال، 
نشدنی است
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فعال اقتصادی راه های حمایت 
از تولید را تشریح کرد:

چرا مردم ایران به تولید 
ملی بی توجهند؟

تقویت تولید در ایران از مسیر افزایش 
اعتماد عمومی به تولید کننده و پیش 
بینی پذیر شدن اقتصاد می گذرد.  
مسعود دانشــمند، فعال اقتصادی 
و عضو اتــاق بازرگانی بــا اعالم این 
مطلب افــزود: اعتمــاد عمومی و 
سرمایه اجتماعی مهمترین دارایی 
های یک سیستم تلقی می شومد، 
اگر کاالیی در ایران دارای ســرمایه 
اجتماعی شــود، در حقیقت تولید 
ایرانــی چنین ســرمایه ای را از آن 
خود کرده است و در نتیجه ضرورت 
دارد تولید کننذگان به دنبال ایجاد 
اطمینان عمومی بروند و از کم کاری 
یا کم فروشی در کاال و خدمات پرهیز 
نمایند.  وی گفت: متاسفانه مشکالت 
اقتصادی سبب شده است، نگهداری 
کیفیت کاری دشوار شود، طبیعی 
است وقتی عمر برندها کوتاه است، 
خدمات پس از فــروش نیز عمری 
کوتاه می شود و به هر روی کارخانه ای 
که دیگر وجود دارد، طبیعتا سرویسی 
به خریداران خود بابــت نگهداری 
وسایل ارائه نمی دهد.از سوی دیگر 
به مرور زمان تولیدکنندگانی هستند 
که بدون توجه به اهمیت نگهداری 
بازار ، در مواجهه با شوک های تورمی 
هم قیمت را باال می برند و هم کیفیت 

را کاهش می دهند. 

ایسنا
خـــبـــر
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با نگاهی به آمار منتشر شده 
در این گزارش، به طور کلی 
۱۵ درصد یارانه انرژی که 
در دنیا پرداخت می شــود 
مربــوط به ایران اســت و 
دولت ساالنه ۴۵ میلیارد 
دالر یارانه بابت توزیع انرژی 
پرداخت کرده که بــا ۱۰ درصد از تولید 

ناخاص داخلی برابری می کند.
با این حال ایران همچنان پرداخت یارانه 
به حامل هــای انرژی را ادامــه می دهد و 
هنوز هم یکــی از ارزان ترین بنزین های 
دنیا در ایران به فروش می رسد. امری که 
حاال صدای فعاالن بخش خصوصی را نیز 
بلند کرده زیرا معتقدند این یارانه ها نه تنها 
کمکی به بهتر شدن معیشت مستضعفان 

نکرده بلکه تنها زمینه ساز بیشتر قاچاق 
شده است.

 رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی در این زمینه به خبرنگار اقتصادی 
ایرنا گفته که به دلیل وجود کاال و انرژی 
یارانه ای، انگیزه قاچاق در کشــور بسیار 
باالســت. تا آنجا که مواد مخدری که از 
افغانســتان تا تهران می آید  ۱۰۰ درصد 
ســود را برای قاچاقچی به همــراه دارد 
گازوئیلی که با فرآورده ترکیب شــده و 
به فروش می رســد، ۱۸۰۰ درصد سود 
دارد که این باعث می شود انگیزه قاچاق 

بیشتر شود.
»ســید ابوالقاسم هاشــمی« همچنین 
معتقد است تا روزی که قیمت انرژی به 
۸۰ درصد قیمت های جهانی نرســد این 
مشکالت ادامه دار خواهد بود و رشد خوب 
و شکوفایی را در این صنعت نمی بینم. وی 
به نبود رگوالتور قوی در صنعت نفت نیز 
اشاره کرده و گفته که نباید با شعار دادن 
به نام مستضعف،  دارایی و ثروت کشور را از 
بین نبریم.  بخشی از متن این گفت و گو را 

می توانید در ادامه بخوانید.

  آقای هاشمی! چرا بخش خصوصی 
در معامالت نفت خام حاضر نمی شود 
و این در شــرایطی است که پیش از 
این بخــش خصوصــی در معامله 
فرآورده های نفتی حضور داشته و 
صادرات نیز از طریق این بخش انجام 

شده است؟
هر نوع تجارتی نیاز بــه تمرین های اولیه 
دارد و حتی یک کاسب عادی نیز شروع کار 
خود را با معامالت میلیاردی و یا میلیونی 
آغاز نمی کنــد و از معامالت کوچک آغاز 
کرده و تمرین می کند . در زمینه نفت خام 
نیز شرایط به همین صورت است. بخش 
خصوصی تجربه حضور در این معامالت 
را ندارد و نفت چیزی نیست که در بورس 
عرضه شده و به راحتی فروش رود زیرا یک 
کاالی استراتژیک است بنابراین اگر دولت 
می خواهد بخش خصوصی دراین عرصه 

وارد شود باید مقدمات آن را بپذیرد.
اما زمانی که نفت آزاد اســت و ممانعتی 
برای صادرات نداریم بــه بورس و بخش 
خصوصی توجهی نمی شود و زمانی که به 
مشکل می خوریم به فکر بخش خصوصی و 

استفاده از ظرفیت های آن می افتیم.
در واقع اگر دولت بعد از برجام و در زمان 
تولید حداکثری نفت و بازیابی سهمش 
در اوپک بخــش خصوصــی را با حجم 
کوچک فروش نفت آشنا می کرد تا بخش 
خصوصی، مشتریان را می شناخت، اکنون 
آمادگی این را داشــت که وارد معامالت 
بزرگ شود. هیچ عاقلی در تالطم دریا شنا 
یاد نمی گیرد و در شرایط فعلی فروش نفت 
توســط بخش خصوصی در بستر بورس 
کاال، نشدنی است زیرا بالفاصله فروشنده 
و خریدار شناســایی شــده و مشکالت 

تحریمی ایجاد می شود.

مگر اینکه خیلی بســته عمل کنند که 
ممکن است به مشکالتی نظیر حضور بابک 
زنجانی ها در نفت منجر شود و معامالت 

غیر عادی شکل گیرد.

  عرضه بنزین در بــورس انرژی از 
سه هفته پیش با هدف صادرات به 
کشورهای همسایه آغاز شده است. 
به نظر شما بخش خصوصی از معامالت 

بنزین در بورس استقبال می کند؟
در این مورد بخش خصوصی می تواند اهرم 
موثری باشد البته موفقیت در این زمینه 
به شرط آن اســت که موضوع پر سر صدا 
نشود زیرا باید شرایط زمانی تحریم را در 
نظر بگیریم. اگر قرار است با سیاست های 
حساب شده،  محموله های کوچک ۲ تا ۳ 
هزار تن با کشتی های کوچک وارد عمل 

شوند،  نیازی به جنجال نیست .

  بخش خصوصی نسبت به فروش 
نقدی بنزین در بورس انتقاداتی را 
مطرح کرده و معتقد اســت اینکار 
جلوی رونق معامالت را می گیرد و 
بهتر است دولت فروش را به صورت 
اعتباری به بخــش خصوصی انجام 
دهد. آیا فروش اعتباری راهگشــا 

خواهد بود؟
یک استاندارد جهانی در فروش مواد خام و 
فرآورده های نفتی وجود دارد و دولت نباید 
از آن خارج شود. اما چطور ممکن است که 
امکان فروش اعتباری ۴۰ روزه نفت به یک 
پاالیشگاه خارجی وجود داشته باشد اما از 
مشتریان ایرانی توقع داشته باشیم ابتدا 
پول را بپردازند. این خودش به معنای عدم 

تمایل به معامله تعبیر می شود.
اگــر دولــت می خواهد در این شــرایط 
حســاس راهکار اجرایی داشــته باشد 

می تواند به بخش خصوصی خود اعتماد 
کند زیرا افــرادی در ایــن بخش حضور 
دارند که توانایی انجــام معامالت را دارند 
 و دولت نیز نسبت به اعتبار آنها مطمئن

 است.
هر فروشنده باید به این موضوع فکر کند 
که مشتری از معامله سود ببرد و به خاطر 
آن سود دوباره بازگردد که البته این سود 
می تواند در قیمت،  زمان و یا سهل الوصول 

بودن معامالت باشد.  
قیمتی که در بورس اعالم می شود قیمت 
پایه است و با قیمتی که معامله در آن انجام 
می شود تفاوت دارد. ما در بخش خصوصی 
معتقدیم که مواد اولیه مانند وکیوم باتوم 
و یا لوبکات نباید در بورس عرضه شــوند 
تا تولیدکننده به ناچار مجبور به خرید با 
هر قیمتی باشد و در این بین فروشندگان 

برنده و خریداران متضرر شوند.

اما و اگرهای پرداخت یارانه به سوخت؛   

به نام مستضعفان، ثروت کشور را به باد ندهیم
رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفتی معتقد است پرداخت یارانه 
انرژی نه تنها کمکی به معیشت مستضعفان نمی کند بلکه زمینه 
قاچاق را هموار کرده است و نباید به نام حمایت از دهک های 

پایین جامعه،  پرداخت یارانه به سوخت را ادامه دهیم.
ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین منابع هیدروکربنی 
جهان را در خود جای داده است. با این حال این ثروت بزرگ به 
جای آنکه بتواند ارزش افزوده باالیی به کشور بیاورد بیش از هر 
چیز صرف پرداخت یارانه به حامل های انرژی می شود تا آنجا که 
به گزارش آژانس بین المللی انرژی، ایران در صدر این جدول 

قرار گرفته است.
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یکی از کارهایی که باید انجام 
دهید مجسم کردن روزی 
است که در پیش رو دارید. 
ضرب العجل هایی که باید 
انجام دهید، جلســه کاری 
که باید به آن رسیدگی کنید 
و… نگاه مثبت به روز پیش 
رو در مدیریت کارها و رسیدن به اهداف 
بسیار مهم است. زمانی که تمام ۲۴ ساعت 
روزتان سازنده باشد می توانید به اهداف و 

موفقیت ها برسید.
 

   زود از خواب بیدار شوید
شاید زود بیدار شــدن برای خیلی از شما 
سخت باشــد اما با این کار وقت بیشتری 
برای انجام دادن کارهای روزانه تان دارید. 
هر چه حواس پرتی صبحگاهی کمتر باشد 

این زمان سازنده ترین ساعت روز است.

   اهدافتان را ببینید
اهدافتان را در مقابل چشمانتان قرار دهید. 
آن ها را بنویسید و روی آینه بچسبانید. 
وقتی هر روز اهدافتــان را ببینید آن ها را 
فراموش نمی کنید و ۲۴ ساعت سازندگی 

در طول روز خواهید داشت.

   فیلم های انگیزشی ببینید
پروژه های کاری قرار نیست همیشه ۱۰۰ 
درصد عالی پیش بروند. وقتی چیزی آن 
طور که انتظارش را داشتید پیش نرفت 
انگیزه خود را از دســت می دهید. هر روز 
صبح قبل از این که اولین ایمیل را باز کنید 
یک فیلم کوتاه انگیزشی ببینید تا با دید 
مثبت و خوش بینی بیشــتری روزتان را 

شروع کنید.

   درگیری های احساسی را رها کنید
اگر می خواهید روی کار خوب تمرکز کنید 
نباید هیچ استرس یا درگیری احساسی 
ذهنتان را به خودش مشــغول کند. اگر 
روز قبل در خانه درگیری داشته اید قبل 

از شــروع کار آن را برطرف کنید. هوش 
عاطفی با کاهش استرس بوجود می آید. 
توانایی حل درگیری ها به طور مثبت و با 
اعتماد به نفس سطح استرس را کاهش می 
دهد و این باعث می شود روز سازنده تری 

داشته باشید.

   صبحانه سالم بخورید
برای اجرای بهتر و مفیدتر هر روز صبحانه 
کامل مغذی و سالم بخورید. با شارژ ذهن و 
بدن هر روز کارایی بهتری خواهید داشت.

   اهداف روزانه تان را بنویسید
هر روز اهداف بلند مدت خود را بنویسید. 
وقتی به یکی از اهداف می رســید و آن را 
از لیســت اهداف تان خط می زنید حس 
خوبی خواهید داش. با نوشتن اهداف روزانه 
منظم تر پیش می روید و بیشتر به اهداف 

تان می رسید.
 

   آبرسانی کنید
در طول ســاعات کاری بدن را آبرسانی 
کنید تا ذهن و جسمتان عملکرد بهتری 

داشته باشند.

   ایمیل های کمتری را چک کنید
در عصر دیجیتالی کــه زندگی می کنیم 
کنار گذاشتن موبایل و لپ تاپ کمی سخت 
است و خیلی ها وسواس چک کردن ایمیل 
 می گیرند. وقتی دائم ایمیــل ها را چک 
می کنید و پاسخ می دهید میزان سازندگی 
خود در کارهای دیگر را از دست می دهید. 
سعی کنید ایمیل ها را کمتر چک کنید و به 

کارهای مهم تر رسیدگی کنید.

   کاری که خوشحالتان می کند انجام 
دهید

اگر به مطالعه روزنامه در اخر هفته ها عالقه 
دارید آن را به یک برنامه روزانه تغییر دهید. 
صبح ها که زود از خواب بیدار می شوید 
بیشتر به کارهایی که عالقه دارید رسیدگی 
خواهید کرد. زندگی کوتاه تر از آن است که 
از لحظات آن لذت نبریم. انجام دادن کاری 
که خوشحالتان می کند باید قسمتی از 

برنامه ۲۴ ساعته شما باشد.

   ورزش کنید
حتی اگر وقت رفتن به باشگاه ندارید هر روز 
صبح یا شب ها قل از رفتن به رختخواب 
کمی دراز ونشست یا شنا بروید تا انرژی 
بیشتری داشته باشید. با ورزش سالمت 

ذهن و جسمتان را تقویت می کنید.

   کمتر جلسه بگذارید
کسانی که عالقه زیادی به تشکیل جلسات 
دارند سازندگی و خالقیت کمتری دارند. 
هر چه زمان کمتری برای جلسات در نظر 
گرفته شود دستور جلســات سریع تر و 

موثرتر پیش می رود.

   زمان رفت و آمد را کم کنید
اگر بتوانید زمان رفت و آمد را کمتر کنید 
هم کارایی بیشتری در محیط کار خواهید 
داشت و هم سبک زندگی بهتری در بیرون 
از محل کار. با این زمان اضافی می توانید 
کارهای مفیدتری انجــام دهید مثال به 

باشگاه بروید یا مطالعه کنید.
 

   آرامش را از خودتان بگیرید
علم ثابت کرده است با انجام دادن کاری 
که شما را می ترساند سازندگی بیشتری 
خواهید داشت. به عنوان مثال با یک غریبه 
در آسانسور حرف بزنید یا از رئیس خود 
بخواهید با شما جلسه تشکیل دهد. انجام 
دادن کاری که آرامش را از شما می گیرد 
این امکان را می دهد که راحت تر در رقابت 
ها شرکت کنید و به اهدافی که غیرممکن 

می دانستید برسید.

   کینه ها را دور بریزید
فراموش کردن کینه ها شادی، سالمتی و 
آرامش را به زندگی شما می آورد. کینه ها 
به گذشته مربوط می شوند. سعی کنید به 
زمان حال تمرکز کنید و وقت خود را با فکر 
کردن به چیزهایی کــه دیگر نمی توانید 

تغییرشان بدهید هدر ندهید.

   از انســان های تاثیرگذار الهام 
بگیرید

به عنوان مثال به یک بالگ ورزشی عالقه 
دارید و سال هاســت آن را دنبال کنید. 
اطالعات تماس بالگر را پیــدا کنید و به 
او بگویید که چقدر مقاالتش برای شــما 
الهام بخش اســت. دریافت پاسخ از این 
شخص باعث تقویت انگیزه و اشتیاق در 

شما می شود.
 

   یادداشت روزانه بنویسید
وقتی بر می گردید و به یادداشــت های 
گذشته نگاهی می اندازید متوجه پیشرفت 
هایی که در این مدت کرده اید می شوید و 
لحظات خوب و بد زندگی کاری و شخصی 
تان را به خاطر می آورید. وقتی با نوشتن 
یادداشــت های روزانه خودتان را تخلیه 

می کنید سطح استرس در شما کاهش 
پیدا می کند.

   دیدارهای رو در رو
با پیشرفت شــبکه های اجتماعی مردم 
کمتر رو در رو همدیگر را می بینند. مالقات 
حضوری یک دوست یا همکار و صحبت 
کردن در مورد اتفاقات زندگی همیشــه 
حس خوبی به شــما می دهــد. هر چه 
دیدارهای رو در روی بیشــتری داشــته 
باشــید اتفاقات مهم تری در زندگی رخ 

خواهد داد.

   چند وظیفه را با هم انجام ندهید
فقط روی یک تســک تمرکــز کنید و با 
تمرکز کامل آن را انجام دهید. با این کار 
استرس کمتری خواهید داشت و به نتایج 

بهتری هم خواهید رسید.

   قهوه بنوشید
بانوشیدن یک یا دو فنجان قهوه قبل از نهار 
انرژی بیشتری در طول روز خواهید داشت.

   از قبل برنامه ریزی کنید
در پایان هر روز لیستی از کارهایی که باید 
انجام دهید تهیه کنید. با تکمیل و چک 
کردن این لیســت انگیزه بیشتری برای 
رسیدن به اهدافتان پیدا می کنید و مهم تر 
از همه این که با برنامه ریزی قبلی استرس 

تان کمتر می شود.
 

   مطالعه کنید
با مطالعه اطالعات مرتبط با کارتان به ایده 

های تازه می رسید. اگر هم برای سرگرمی 
مطالعه می کنید این کار ذهنتان را در طول 
روز تحریک می کند و کمک می کند به 

ایده های بیشتری برسد.

   تقویم سازماندهی شده
از ضروری ترین کارهــا ایجاد یک تقویم 
سازماندهی شــده برای جلسات و ضرب 
االجل هاست. با اتفاقات زیادی که در طول 
روز می افتد ممکن اســت خیلی چیزها 
را فراموش کنیــد بنابرایــن یک تقویم 
سازماندهی شده به ســازندگی شما در 

اتفاقات آینده کمک می کند.

   زود بخوابید
اگر تا نیمه شب تلویزیون تماشا می کردید 
دیگر این عادت را کنار بگذارید. یک انسان 
سالم به روزانه ۸ تا ۹ ساعت خواب نیاز دارد. 
اگر می خواهید بیشترین بهره وری را از ۲۴ 
ساعت ببرید باید به اندازه کافی استراحت 
کنید تا انرژی کافی برای رســیدگی به 

کارهایتان داشته باشید.

   لبخند بزنید
لبخند زدن تاثیر مثبت روی سالمت جسم 
و شادمانی دارد و به قلب کمک می کند بعد 
از یک لحظه پر استرس خودش را سریع تر 
ریکاوری کند. مردم دوست دارند با کسی 
در ارتباط باشند که لبخند می زند. اگر شاد 
باشید با نگرش مثبت به کارها رسیدگی می 
کنید و از همه چیز در زندگی لذت می برید. 
و این به بسیاری از جنبه های زندگی شما 

کمک می کند.

یک پلن کامل؛

۲۴ قدم برای ۲۴ ساعت سازندگی در روز

فقط روی یک تسک 
تمرکز کنید و با تمرکز 

کامل آن را انجام دهید. 
با این کار استرس 

کمتری خواهید داشت 
و به نتایج بهتری هم 

خواهید رسید

»گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی« ضرب المثل معروفی است که 
می گوید برای رسیدن به بهترین چیزها به زمان نیاز داریم. به 
دست آوردن یک مهارت یا یک عادت مدت زمان زیادی طول 
می کشد. اگر می خواهید به موفقیت شغلی برسید یا یک پست 
مدیریتی در محل کارتان به دست بیاورید و یا این که مخترع 
یک شبکه اجتماعی بزرگ باشید، برای رسیدن به اهدافتان به 
یک مسیر گام به گام از لحظه ای که بیدار می شوید تا زمانی که 

می خوابید نیاز دارید.

 بالکچین نعمتی
  در شرایط 

تحریم هاست
عضو کارگروه اســتارت آپ انجمن 
بالکچیــن ایــران گفت: بــا توجه 
 بــه شــرایط اقتصــادی کشــور و 
محدودیت های تحریم، بالکچین به 
نحوی موهبت و نعمت برای کشور 
است. حسین غضنفری در مصاحبه 
با رادیو گفــت وگو با بیــان اینکه 
پژوهشگران تکنولوژی بالکچین را 
از جهت تاثیر بر زندگی و ابعاد آن، 
با اینترنت مقایسه کرده اند، اظهار 
داشــت: »بالکچین با بیت کوین 
شناخته شد که شناخته شده ترین 
رمز ارز دنیاســت و از سال ۲۰۰۹ 
توسط گروه یا فردی اختراع شد که 
هیچگاه هویت آن بر کسی آشکار 
نشد و شخصا باور دارم مخترع بیت 
کوین با فلسفه ای مشخص کاربرد 
پرداخت را برای محصول مبتنی بر 
بالکچین ایجاد کرده تا توجه عموم 

را به این فناوری جلب کند.«
وی در برنامــه حجــره اظهار کرد: 
»کسب و کارهای مختلفی بر بستر 
بالکچین در حال فعالیت هستند 
و حتــی محصــول نهایــی آن ها 
در بازار منتشر شــده؛ بنابراین اگر 
کانون تمرکز را صرفــا بر رمز ارزها 
معطوف کنیم، آوردگاه بزرگی که 
از بالکچین نصیب بشر می شود را 

از دست خواهیم داد.«
غضنفری افزود: »هزاران کســب و 
کار مبتنی بــر بالکچین در فضای 
بین الملل شــکل گرفته و یکی از 
دستاوردهای آن، تحول در متدهای 
جمع سپاری اســت؛ در حقیقت 
عرضه اولیه سکه از زمانیکه بالکچین 
توسعه یافته، بعنوان یک تکنولوژی 
جدید و مغایر با روش های سنتی 
پدیدار شد تا افراد روی حوزه های 

فناورانه سرمایه گذاری کنند.«
کارشناس تحلیل تکنیکال در عرصه 
دیجیتال و بالکچین خاطرنشــان 
کرد: »با توجه به شرایط اقتصادی 
کشــور و محدودیت های تحریم، 
بالکچین به نحوی موهبت و نعمت 

برای کشور است.«
غضنفری در ادامه این گفت وگوی 
رادیویی یادآور شــد: »اسرائیل در 
ســال ۲۰۱۸ بیش از ۶۰۰ میلیون 
دالر جذب ســرمایه روی کسب و 
کارهای بالکچین و تنها از طریق رمز 

ارزها داشت.«
وی افزود: »وقتی شخصی چند بیت 
کوین روی یک کسب و کار در افریقا 
–که صرفا آن ها را از طریق اینترنت 
شناخته است-، سرمایه گذاری می 
کند، در حقیقت یکی از سهام داران 
آن کسب و کار می شود؛ این فضایی 
اســت که ICO برای ایران ایجاد 
کرده؛ در حالیکه دشــمن درهای 
پرداخت مالی را بر روی کشــور ما 
بسته است و ببینید این پنجره چه 

فضایی پیش روی ما باز می کند.«
غضنفری خاطرنشان کرد: »اگر از 
این منظر به بالکچیــن و رمز ارزها 
بنگریم، هوشمندانه تر و چابک تر 

تصمیم خواهیم گرفت.«
عضو کارگروه اســتارت آپ انجمن 
بالکچین ایران گفت: »ســنگاپور 
امروز به بندرگاه و پناهگاه مطمئن 
برای رمز ارزها تبدیل شده و توانسته 
بسیاری کسب و کارهای بین المللی 
را در حوزه رمز ارز در خود جای دهد. 
این بدین معناست که آن کسب و 
کار هر سرمایه ای بپذیرد، در وهله 
اول وارد سنگاپور می شود و ارزش 
افزوده نیز در این کشور به گردش در 
می آید و از طرفی بستر تکنولوژی 

خواهد بود که آینده را می سازد.«
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برگزاری کارگاه »توسعه روابط بین الملل در حوزه فناوری« در اصفهان
مسئول اجرایی کارگاه »توسعه روابط بین الملل در حوزه فناوری« گفت: این کارگاه به منظور بین المللی 
سازی اختراعات، قراردادها و پروژه های اعضا هیئت علمی، سرمایه گذاران و سایر عالقمندان به این حوزه 
برگزار می شود. حسین ربانی   اظهار کرد: نخستین کارگاه »توسعه روابط بین الملل در حوزه فناوری« با 
محوریت فرصت های پژوهشی و فناوری موجود در کره جنوبی، نحوه ارتباط با شرکت  های کره جنوبی و 

روش های ثبت پتنت و قرارداد های بین المللی به منظور ارتباط با کره جنوبی و همکاری با شرکت های آن 
برگزار می شود.  وی با معرفی مدرسین این کارگاه، گفت: کارگاه توسعه روابط بین الملل در حوزه فناوری به 

همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با سخنرانی زهرا زمانی، رابط پیگیری امور مرتبط 
با کارگروه همکاری های ایران و کره جنوبی و پایان امینی، مشاور مالکیت فکری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار 

خواهد شد. ربانی با بیان اینکه این کارگاه امتیاز توانمندسازی اعضای هیئت علمی همراه خواهد بود، افزود: ظرفیت شرکت در این کارگاه 
به تعداد محدود ۶۰ نفر خواهد بود. سرپرست شورای بین المللی سازی پژوهش و مسئول اجرایی کارگاه »توسعه روابط بین الملل در حوزه 
فناوری« در توضیح اهداف آینده این شورا، تصریح کرد: با توجه به استقبال عمومی از این کارگاه، در نظر داریم تا کارگاه هایی مشابه برای دیگر 

کشور ها در ابعاد وسیع تر برگزار کنیم.

استارت آپ

مفهومی به نام فناوری کارآفرینی
استارت آپ چه معنی می دهد

واژه استارت آپ آنقدر در ایران تبدیل به یک واژه باکالس 
و خاص شده که اغلب کمپانی های بزرگ این اسم را به درست 
و غلط به خود نسبت می دهند و این موضوع باعث می شود معنای واقعی این کلمه 
برای ما چیزی جز یک عالمت سوال نباشد. استارت آپ یک واژه قدیمی و جا افتاده 
در اکوسیستم هایی مانند سیلیکون ولی و یک واژه تقریبا جدید در اکوسیستم 

کارآفرینی ایران می باشد.

در بسیاری از محافل دانشجویی می شنویم که حرف هایی درباره تشکیل استارت آپ گفته 
می شود و عده ای جوان قصد دارند استارت آپ خود راه بیاندازند و از این طریق کارآفرینی 

کنند. اما معنا و مفهوم واقعی این واژه چیست؟
در ادامه تعریف استارت آپ را از دید فعاالن این حوزه خواهید دید :

   اریک ریس:
استارت آپ نهادی است انسانی که برای خلق محصول یا خدمتی جدید در شرایط عدم 

قطعیت زیاد ایجاد شده است.

   دیو مک کلور:
استارت آپ شرکتی است که درباره موارد زیر سردرگم است:

۱. محصولش چیست
۲. مشتریان آن چه کسانی هستند
۳. چگونه می تواند درآمدزایی کند

اگر یک استارت آپ پاسخ سه پرسش باال را بیابد از استارت آپ بودن فاصله می گیرد و به 
کسب و کاری واقعی )کمپانی( تبدیل می شود.

   استیو بلنک:
استارت آپ سازمانی موقتی است که در جستجوی یک مدل کسب و کار گسترش پذیر 

و تکرارپذیر است.

   پاول گراهام:
استارت آپ شرکتی است که ساخته شده تا به سرعت رشد کند. تازه نفس بودن هیچ شرکتی 

آن را به یک استارت آپ تبدیل نمی کند.
برای استارت آپ بودن ،الزامی برای کار در زمینه فناوری و یا جذب سرمایه  و وجود ندارد و 
تنها نکته مهم رشد است. هرچیز دیگری که به استارت آپ ها نسبت می دهیم از رشد می آید.

   پیتر تیل:
استارت آپ بزرگترین گروه از انســان ها که م  توانید آنها را برای ساخت آینده ای متفاوت 

متقاعد کنید.

بنابراین تعریف استارت آپ برخالف تصور عموم موارد زیر نیستند و تمامی این موارد در مورد 
معنای واژه استارت آپ اشتباه هستند :

۱- اپلیکیشن موبایل
۲- چند  نفر جوان بی تجربه به همراه یک ایده

۳- فروشگاه اینترنتی و هر چیزی که قبال پیاده سازی و آزمایش شده است.
۴- احداث یک شرکت که مشابه آن از قدیم وجود داشته است.

   شرکت نوپا
 startup ٔکوتاه شــده ،startup :شــرکت نوپا یا نوآفرین یا استارت آپ )به انگلیســی
company( به یک شرکت یا کسب وکار گفته می شود که معموالً به تازگی و در نتیجهٔ 
کارآفرینی ایجاد شده است، رشد سریعی دارد، و در جهت تولید راه حلی نوآورانه و دوام پذیر 
برای رفع یک نیاز در بازار شــکل گرفته است. این شــرکت ها معموالً مبتنی بر ایده هایی 
ریسک پذیر هستند که مدل کسب وکارشان مشخص نیست و بازار هدفشان نیز در حد فرض 
است. شرکت های نوپا می توانند در هر حوزه ای ایجاد شوند، ولی اغلب به شرکت هایی گفته 
می شود که رشد سریعی دارند و در زمینهٔ فّناوری )تکنولوژی( فعالیت می کنند. شرکت های 

نوپا در دورهٔ حباب دات کام محبوب شدند.

   تفاوت شرکت نوپا با کسب و کار
سه تفاوت عمده بین استارت آپ و یک کسب و کار با مدل تست شده، وجود دارد:

انتظارات و نرخ رشد: استارت آپ ها بر روی رشد سریع تمرکز می کنند. عموماً استارت آپ ها به 
دلیل استفاده از تکنولوژی های پیشرفته تجاری به سرعت scalable می شوند. اما رشد یک 
کسب و کار کوچک سنتی نسبتاً محدودتر است. از طرف دیگر استراتژی رشد این دو با یکدیگر 
تفاوت دارد که این موضوع باعث می شود در مراحل مختلف چرخه  عمر نوع فعالیت ها و تمرکز 
آن ها متفاوت باشد. تامین مالی: عموماً استارت آپ ها برای بقای خود نیاز به تامین مالی دارند 

که این می تواند به شکل های مختلفی انجام شود. 

ایلنا
گــــــزارش

با پیشرفت شبکه های 
اجتماعی مردم کمتر رو در رو 
همدیگر را می بینند. مالقات 

حضوری یک دوست یا همکار و 
صحبت کردن در مورد اتفاقات 
زندگی همیشه حس خوبی به 

شما می دهد.

،،
وبسایت بدونیم

یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

ایرنا
گــزارش
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