
آگهـی مناقصه عمومی
شهرداری رزوه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 398/110/208 مورخ 1398/05/12 شورای محترم اسالمی شهر رزوه نسبت به واگذاری اجرای پروژه 
جمع آوری، حمل و تخلیه پسماندهای شهر رزوه )اعم از خانگی، بیمارستانی، اداری( از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال به پیمانکار اقدام نماید. لذا ازکلیه 
متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید؛ جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مناقصه به واحد مالی شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 031-57703002 

تماس حاصل فرمایند. 
1- اعتبار مورد نیاز: 800.000.000 ریال )هشتصد میلیون ریال( 

2- دادن سپرده ای که از 5% اعتبار مذکور کمتر نباشد. به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت واریز نقدی یا ارایه ضمانت نامه بانکی جمعا به مبلغ 
40.000.000 ریال )چهار میلیون تومان( 

3-  برنده اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
4- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است. 

6- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.  5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی مناقصه نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد.  
7- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1398/6/9 در محل دفتر شهردار می باشد.

حسین علیمحمدی - شهردار رزوه شناسه: 561903

نوبت دوم
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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

جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان کلید خورد:   

پرواز پروانه ها در آسمان فیروزه ای اصفهان

 از بازنشسته ها 
خبر دارید؟

مســئوالن می گوینــد قانون 
منــع بکارگیری بازنشســته ها 
به درســتی اجرا شــده و تقریبا 
تمامی افــرادی که مشــمول 
قانون نبودند سازمان های خود 
را ترک کرده اند، ولی اگر کســی 
بازنشسته ای می شناسد که خارج 
از قانون در حال فعالیت اســت، 

خبر دهد!
 نزدیــک به یک ســال از اصالح 
قانون منع بکارگیری بازنشسته ها 
گذشــته و ۹ ماه اســت که باید 
تمامی بازنشسته هایی که مشمول 
قانون بودند، ســازمان ها را ترک 

می کردند.
این در حالی است که طبق آخرین 
اعالم انصاری-رئیس ســازمان 
اداری و اســتخدامی-در رابطه 
با وضعیــت اجرای ایــن قانون، 
تقریبا در تمامی دستگاه ها اجرا 
شده و مشکلی وجود ندارد. وی 
البته گفته که اگر هم کســی از 
بازنشسته ای خبر دارد که خارج 
از قانون در حال فعالیت اســت، 

اعالم کند.
از اظهــارات انصــاری این گونه 

برداشت می شود که...    شهردار : اصفهان میزبان دائمی جشنواره کودک و نوجوان خواهد بود

نا 
 ایم

س:
عک

بازار طال و سکه 98/5/28 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,074,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,150,0004,192,000جدید

2,168,0002,298,000نیم سکه

1,369,0001,499,000ربع سکه

959,000969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,797,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18414,400406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24552,500543,300 عیار

۱۴ اشتباه فاحش مدیران؛

مراقب باش!
از انرون گرفته تــا فولکس واگــن، عدم ثبات 
قدم مدیــران بارها و بارها در مقابل چشــمان 
وحشت زده  ما، کسب وکارها را به ورطه  نابودی 
کشانده اند. اما تراژدی واقعی زمانی اتفاق می افتد 
که مدیران عادی، با تمام تخصص هایی که دارند، 
مدام با اشتباهاتی که خودشان تشخیص نداده، 
اما دیگران به وضوح می بینند، خود را به مسلخ 

می برند. 
در بیشــتر مــوارد، این شــکاف های خفیف و 
اغلب ناخواسته در ویژگی ثابت قدمی مدیران 
هســتند که آنها و در پِی رئیــس، کارمندان و 
شرکت های شان را از قافله عقب نگه می دارند. 
این مدیــران علی رغم توانایی هــای بالقوه ای 
 کــه دارند، به خود و کارمندان شــان آســیب 

می رسانند. ...
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

ایسنا
یادداشـــت

ISFAHAN
N E W S

در این بین واردات بی رویه و 
قاچاق افسار گسیخته کاالها 
نیز مزید بر علت گشــته که 
باید در تصمیم ســازی های 
مســئوالن مورد توجه قرار 

گیرد.
برای رونق تولید و در نهایت 
توســعه اقتصادی باید کاال و سازه دارای 
قابلیــت رقابت با نوع خارجی را داشــته 
باشد و البته به سمت اجرای برنامه هایی 
برای توسعه صنعت گردشگری رفت. در 
این حوزه بی شک شهرستان های کشور 
قابلیت و پتانسیل های چشم گیر و بالقوه 
ای دارند که تا کنون از نظرها مغفول مانده 
یا در سطح بسیار جزئی مورد توجه قرار 
گرفته اســت. به عنوان مثال شهرستان 
تیران و کرون از توابع اســتان اصفهان از 
جمله مناطقی است که می تواند با توجه 
و پشــتیبانی مســئوالن، نقش پررنگ و 
گسترده ای در رونق تولید استان وکشور 
ایفا کند. تصمیمات کالن کشــوری می 
تواند از دل شهرها و شهرستان ها متبلور 

شده و به پوششی ملی برسد.

   نهادهای استانی سلیقه ای رفتار نکنند
فرماندار تیران وکــرون در همین ارتباط  
گفــت: در برنامه توســعه اقتصادی این 
شهرســتان، گردشــگری و کشاورزی 

مولفه های اصلی اشتغال و تولید است.
مجید حججی با اشــاره بــه جاذبه های 
طبیعی، تاریخــی و ظرفیت های حوزه 
گردشــگری ســالمت در تیران وکرون، 
افزود: چنیــن قابلیت هایی امکان خوبی 
برای جذب ســرمایه گذار و رونق تولید 
در عرصه صنایع دستی بوده که تاکنون 
کمتر از پنج درصد آن استفاده شده است.

وی ادامــه داد: بــرای تقویــت صنعت 
گردشــگری و هم افزایــی بیــن بخش 
خصوصی و دولتی الزم اســت که موانع 
پیش روی آن برداشته شــود و نهادهای 

استانی سلیقه ای رفتار نکنند.
فرمانــدار تیران وکــرون بــا اشــاره به 
قابلیت هــای کشــاورزی، دامپــروری 
و پــرورش آبزیان، افزود: ایــن عرصه ها 
فرصت هــای اشــتغال زایی را در ایــن 
شهرستان فراهم کرده و تولید محصوالت 

گلخانه ای و کشاورزی دلیلی بر این ادعا 
است. وی با اشاره به ظرفیت های تولیدی 
در حوزه کشاورزی خاطرنشان کرد: زمینه 
برای توسعه سطح زیرکشت محصوالت 
گلخانــه ای فراهم اســت و می تــوان با 
برندسازی این محصوالت، امکان صادرات 

و کسب منفعت برای آن ها فراهم کرد.

   بروکراسی سخت اداری مانع اصلی در 
برابر رونق تولید است

فرماندار تیران وکرون با اشــاره به موانع 
پیش روی توسعه اقتصادی تصریح کرد: 
بروکراسی سخت اداری و مانع تراشی های 
سلیقه ای باعث شده که روند اجرای کار با 

مشکل مواجه شود.
وی استعالم های اضافی را از دیگر موانع 
پیش روی تولید بیان کرد و گفت: برای 
اجرای پروژه هــای اقتصادی تنها به یک 
اســتعالم نیاز و باید پاســخ آن در کمتر 
۱۵ روز به دســتگاه متقاضی اعالم شود 
که زمــان طوالنی برای پاســخ دهی به 
استعالم ها انگیزه سرمایه گذاری را از بین 
می برد.  وی یادآورشد: یکی از مشکالت 
در اســتعالم ها محدودیت در اختیارات 
برخی از نهادهای اداری شهرستان است 
و باید تصمیم گیری ها در سطح استان و 
یا وزارتخانه ها انجام شود زیرا مدیران کل 

اختیارات را به شهرستان ها نمی دهند.

رونق تولید در پرتو فعال سازی ظرفیت های بالقوه شهرستان ها
 بروکراسی اداری، رفتارهای سلیقه ای و مانع تراشی از جمله موانع پیش روی تولید و اشتغال است که باید ساختار آن اصالح و مسیر برای فعالیت های 

اقتصادی در مناطق مختلف همچون تیران و کرون که دارای ظرفیت های بالقوه فراوانی است، فراهم شود.
رفع موانع تولید، کلید زدن طرح های جدید، جذب سرمایه های خارجی، جذب ســرمایه های خصوصی برای رونق تولید ضروری است اما قوانین 
دست وپاگیر پیش روی سرمایه گذاری خصوصی، هراس از بی نتیجه ماندن سرمایه گذاری در بخش تولید، حمایت نکردن نظام بانکی و سخت گیری های 

آن ها، ضعف حقوق مالکیت، فراز و فرودهای ارزی از جمله مشکالتی است که دستیابی به این رونق را بسیار سخت و طاقت فرسا کرده است.
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تحریم ها چه تاثیری روی صادرات فرش ایران گذاشت؛   

فرش قرمزی برای فرش
رییس مرکز ملی فــرش ایران با بیــان این که با 
حدود ۷۰ کشور صادرات داریم و بیشترین میزان 
صادرات آمریکا و بعد از آن آلمان است، گفت: 
تحریم ها تاثیرگذاری بــر روی صادرات فرش 
دستباف کشورمان نداشــته است و شرایط 
تحریمی باعث شــده راه هایی جدید برای 

صادرات بیابند.
فرشته دستپاک، رییس مرکز...

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

برای تقویت 
صنعت گردشگری 

و هم افزایی بین 
بخش خصوصی و 
دولتی الزم است 

که موانع پیش روی 
آن برداشته شود 

و نهادهای استانی 
سلیقه ای رفتار 

نکنند



از بازنشسته ها خبر دارید؟

ادامه از صفحه یک:
... دیگر بازنشسته  دعوت بکارشده ای 
که جزو اســتثنائات قانون نیستند، 
در ســازمان ها و دســتگاه ها حضور 
نداشته و تسویه حساب کرده اند ولی 
 اگر کسی موردی را می شناسد، اعالم

 کند.
البته این که نظارت به گونه ای بوده که 
ممکن است افرادی همچنان خارج 
از قانــون در دســتگاه ها باقی مانده 
باشــند، خود جای ســوال دارد، هر 
چند در این بین بودند دستگاه هایی 
که با رایزنی و دریافــت مجوزهایی 
بازنشســته های خود را نگه داشته 
و به فعالیت خــود ادامــه دادند. اما 
به هر صورت کارکنــان و افراد فعال 
در دســتگاه ها می توانند در صورت 
مشاهده فعالیت افراد بازنشسته ای که 
مشمول خروج طبق قانون هستند، 
آن را به دستگاه های نظارتی از جمله 
سازمان اداری و استخدامی، سازمان 
بازرسی کل کشــور و البته مجلس 
 اعالم کرده تــا مورد بررســی قرار

 گیرد
ایــن در حالی اســت که قــرار بود 
ســازمان اداری و استخدامی اسامی 
افراد ابقا شــده در دستگاه ها را اعالم 
کرده و گزارشــی در مورد اســامی 
مانده هــا و رفته ها داشــته باشــند 
 کــه تاکنــون ایــن گــزارش ارائه

 نشده است.

اقتصاد استان
02

چهارشنبه 30 مرداد 1398  | شمـاره 303

ISFAHAN
N E W S

وجود معادن در حیاِت وحش گلشهر
عضو شورای اسالمی شهرستان گلپایگان گفت: در گلشــهر معادنی در وسط حیات وحش قرار گرفته و 
خسارت های زیادی را به منطقه گلشهر وارد کرده است این در حالی است که به شهرک صنعتی که قرار بود 

در اطراف پلیس راه تأسیس شود زمینی واگذار نشد. 
 احمد فیاضی در نشست خبری، اظهار کرد: متأسفانه گلشهر مشکالت خاص خود را دارد و درخواست ما این 

است که حاشیه شهرستان مخصوصاً گلشهر هم دیده شود تا این مشکالت تا حدودی حل شود.
وی ادامه داد: نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی تأسیس پاالیشگاه GTL را پیگیری کرد اما 

متأسفانه حاشیه هایی به وجود آمد و عده ای به دلیل منافع شخصی خود با این پروژه مخالفت کردند البته مخالفتشان 
به جا بود چرا که منافعشان از بین می رفت و حقشان ضایع می شد، اما از رسانه ها انتظار داشتیم که نکات مثبت آن را برای 

مردم بازگو کنند، البته به دلیل مخالفت مردم این پروژه فعالً کنسل نشده است.
این عضو شورای اسالمی شهرستان گلپایگان گفت: در گلشهر معادنی در وسط حیات وحش قرار گرفته و خسارت های زیادی را به منطقه 
گلشهر وارد کرده است، این در حالی است که به شهرک صنعتی که قرار بود در اطراف پلیس راه تأسیس شود زمینی واگذار نشد و متأسفانه 

محیط زیست شدیداً مخالفت می کرد.

جریان زاینده رود تا نیمه دوم شهریور ماه
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به ذخیره 695 میلیون مترمکعبی 
ســد زاینده رود، گفت: با تصمیم گیری صورت گرفتــه آب زاینده رود با حجم کمتــری تا نیمه دوم 

شهریورماه جاری خواهد بود، اما جریان آب پیوسته است.
حسن ساســانی در خصوص آخرین وضعیت ســد زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر ورودی سد 

زاینده رود 28 و خروجی آن 83 مترمکعب بر ثانیه است.
وی با بیان اینکه تا دوشنبه 28 مردادماه ذخیره مخزن سد زاینده رود 695 میلیون مترمکعب است، افزود: 

ذخیره مخزن سد زاینده رود در مدت مشابه سال گذشته 229 میلیون مترمکعب و در متوسط درازمدت 810 
میلیون مترمکعب بود.

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در خصوص آب زاینده رود و تحویل حقابه کشاورزان، اظهار کرد: در 
حال حاضر توزیع آب برای بخش کشاورزی تا نیمه دوم شهریورماه ادامه خواهد داشت و به صورت پیوسته آب برای کشاورزان غرب و 
شرق اصفهان توزیع می شود. وی توضیح داد: با تصمیم گیری صورت گرفته آب زاینده رود با حجم کمتری تا نیمه دوم شهریورماه جاری 

خواهد بود، اما جریان آب پیوسته است.

ایسنا
یادداشــت
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 این جشنواره می تواند 
با یاری از نگاره های 

معصومانه کودکان در 
حل مشکالت جهان موثر 

باشد

جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان کلید خورد:   

پرواز پروانه ها در آسمان فیروزه ای اصفهان

 باالخره انتظارها به ســر رســید و پس از یک سال بار دیگر 
پروانه های رنگی مهمان جشنواره کودک شدند و سایه بانی از 

مهربانی، لبخند و شادی را بر فراز شهر اصفهان گسترانیدند.
سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در شب 
عید غدیرخم و با استقبال بی نظیر شهروندان اصفهانی و حضور 
چهره های شناخته شده سینمای کودک و مهمانان داخلی و 
خارجی به طور رسمی در باغ غدیر اصفهان آغاز به فعالیت کرد.

مهر
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

   شهردار : اصفهان میزبان دائمی جشنواره کودک و نوجوان خواهد بود

در شب جشن والیت مردم 
اصفهان میزبان هنرمندان، 
مسئوالن و  از همه مهم تر 
کودکان شدند تا با تاسی 
به برکات این شب بزرگ 
عهدی ببندند آســمانی، 
مبنی بر اینکــه کودکان 
این سرزمین تا همیشه تاریخ با عشق به 
والیت و و میهن پرستی و نور ایمان زندگی 

خواهند کرد.
مراسم افتتاحیه سی و دومین جشنواره 
بین المللی کودکان و نوجوانان با سفری 
به خاطرات کــودک و فیلم های خاطره 
انگیز دوره های قبلی جشنواره مانند دزد 
عروسک ها، خانه مادربزگه، کاله قرمزی 
و خواهران غریب بر روی صفحه بزرگی 
از سینما که کودکی آن را آغوش گرفته 

اســت، آغاز و فریادهای شوق کودکانه و 
شادی های بزرگســاالنه با مشاهده این 

تصاویر در هم آمیخته می شود.
در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان بر روی سن بزرگ جشنواره 
رفت تا  پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

را به نمایندگی از وی ایراد کند.

    جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
هوایی تازه برای پروانه های جشنواره 

به ارمغان آورده است
سید رضا امیری صالحی در این پیام آورده 
اســت: تحوالت پرشــتاب جهان امروز، 
زندگی انسان را در ابعاد گوناگون از جمله 
حوزه فرهنگ دســتخوش تغییر کرده 
اســت؛ در این میان کودکان و نوجوانان، 
با بهره گیری از فناوری های نوین شکل 
گیری نسلی فهیم، پرسشگر و تحول خواه 
را نوید می دهند، سی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان با درک 
این واقعیت گریزناپذیر، گام هایی نو در 
این مسیر برداشته و با بهره گیری از نسیم 
تغییرات، هوایی تازه بــرای پروانه های 

جشنواره به ارمغان آورده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه این 
پیام گفت: تحول در ســاختار جشنواره، 

ایجاد بخش های روزآمد و تغییر نگاه به 
سینما از جزیرهای مســتقل به بخشی 
از صنعت تصویر بیانگــر بینش دقیق و 
تیزهوشی هنرمندانه سینماگران متعهد 
کشورمان است که بی تردید دستاوردهای 
ارزشمندی برای کودکان این مرزو بوم و 
پیام پرطنینی از جنس صلح و نوع دوستی 

و معنویت برای جهان خواهد داشت.

    اکران همزمان فیلم های جشنواره 
کودک در سراسر کشور

وی در بخش دیگری از ایــن پیام آورده 
است: در شــرایطی که بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند انسجام و وحدت هستیم، 
اکران همزمان فیلم های جشــنواره در 
سراسر کشــور موجب خرسندی است و 
نمایش آثار راه یافته به جشنواره در مناطق 
سیل زده و کودکان آسیب دیده ناشی از 
این حادثه تلخ، با شــعار شیرین »رویای 
کودکان سیل زده را بسازیم« جای تقدیر 

فراوان دارد.
امیری  صالحی در این پیام  ابراز داشــت: 
تقارن آغاز این رویداد را با ایام عید غدیر 
خم، که دوســتی با کــودکان و حمایت 
و توجــه به حقــوق آنان در ســیره امام 
علی)ع( موج می زند، به فال نیک گرفته 

و با قدردانی از دبیر ســختکوش و دست 
اندرکاران پرتــالش این رویداد اثربخش 
و همچنین مســئوالن و اهالی فرهنگ 
مدار و هنرپرور شــهر اصفهان، امیدوارم 
شــاهد برگزاری موفق جشنواره و توشه 
ای ارزشمند برای نسل های آینده باشیم.

    تالقــی عید غدیرخــم و آیین 
افتتاحیه جشنواره فیلم کودک را به 

فال نیک می گیریم
در ادامه این مراســم دبیر سی و دومین 
جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان 
اظهار داشت: تالقی عید سعید غدیرخم 
و آیین افتتاحیه جشــنواره فیلم کودک 
و نوجوان چه فرخنده اســت، به ویژه که 
میزبان ما شهر اصفهان و اهالی باصفایش 
باشند تا جشن و جشنواره در تصویری از 
خاطرات کودکانه های ما برگزار شود؛ در 
این شــادی مضاعف و در تمام این روزها 
همپای ما و بلکه بیش از ما تالش کردند 
تا این جشنواره به صمیمانه ترین و آراسته 

ترین شکل ممکن برگزار شود.
علیرضا تابش، ابراز داشــت: هر سخنی 

بیش از این نه مناسب چنین لحظاتی و نه 
مطلوب مستمعان پر از لبخند و شیطنت 
و شــادی کودکانه اســت؛ پس با افتخار 
می گویم که مهمانان محتــرم داخلی و 
خارجی، کودکان عزیز و امیدوار سرزمین 
پهناورم، نوجوانان خالق شرکت کننده 
در سومین المپیاد فیلمسازان، هنرمندان 
ســرافراز آزاده و افتخارآفرین کودکان و 
نوجوانان، مسئوالن شــهری و متولیان 
فرهنگ و هنر، عید غدیرخم مبارک و به 
سی و دومین جشنواره بین المللی خوش 
آمدید؛ امیدوارم روزهایی پــر از رنگ و 
نشاط خوشــی را در اصفهان زیبا با هم 

تجربه کنیم.
شهردار اصفهان  نیز در این مراسم با ابراز 
خوشحالی از حضور پرشور شهروندان و 
مهمانان داخلی و خارجی اظهار داشت: 
تالقی افتتاحیه سی و دومین جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان با شــب عید غدیر 
را برکتی برای آن می دانیم؛ جشنواره ای 
که برای کودکان و آینده سازان فردای این 

سرزمین است.
قدرت اهلل نوروزی با تاکیــد بر ضرورت 

ایجاد شور و نشــاط اجتماعی ادامه داد: 
فلسفه وجودی برگزاری این جشنواره ها 
افزایش نشاط اجتماعی است و جشنواره 
بین المللی فیلم کودکو نوجوان می تواند 

این هدف را محقق سازد.
وی افزود: این جشنواره می تواند با یاری 
از نگاره های معصومانه کودکان در حل 
مشــکالت جهان موثر باشد. نگاره هایی 
که هر یک در قابی می تواند آینده سازان را 
به عنوان پرچمداران امروز و سرمایه های 

فردا معرفی کند.

    اصفهان میزبان دائمی جشنواره 
کودک و نوجوان خواهد بود

شهردار شهر اصفهان با اعالم دائمی شدن 
محل برگزاری جشنواره در شهر اصفهان 
تصریح کرد: امیــدوارم در این چند روز 
هنرمندان عزیز و همکاران سینما بتوانند 
با به نمایش گذاشــتن هنرهای خود در 
راســتای اصالح امور و هدایت جوانان و 
بیداری کسانی که نیازمند دیدن فیلم های 
هشــدار دهنده هســتند از این فرصت 

استفاده کنند.



دیدگاه مونسان درباره تاثیر تحریم  بر گردشگری
رییس سازمان میراث فرهنگی کشور با طرح این ادعا که گردشگری از تحریم آسیب جدی 

ندیده است، گفت: بیش از ۱۹۰۰ پروژه گردشگری درحال پیگیری است.
علی اصغر مونسان بیان کرد: خوشبختانه ایران دارای تمدنی کهن و تاریخی غنی است و در هر 
نقطه ای از کشور می توان آثار تاریخی را شاهد بود؛ بر این اساس از سرمایه گذاران می خواهیم 

به عرصه میراث فرهنگی و گردشگری کشور وارد شوند.
او با اشاره به واگذاری بناهای مهم تاریخی برای بهره برداری به بخش خصوصی در دو سال 
اخیر، گفت: حدود یک میلیون سایت تاریخی شناخته شده در کشور وجود دارد و به دلیل 
این که بودجه های دولتی کفاف بهره برداری کامل از این ظرفیت ها را نمی دهد باید از مشارکت 
بخش خصوصی و مردم در مرمت و بهره برداری از آن ها اســتفاده کرد و شهر کاشان و یزد 
نمونه های خوبی در حوزه مشارکت های مردمی در امر مرمت بناهای تاریخی و بهره برداری 

از آنها هستند.
او گفت: در حال حاضر بیش از ۱۹۰۰ پروژه در حوزه گردشگری در کشور در حال پیگیری 

است که سرمایه گذاری آن حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است و پیش بینی می شود حدود 
۸۰ درصد آن تا پایان دولت دوازدهم به نتیجه برسد و از این تعداد پروژه ۵۰۰ پروژه مربوط 
به هتل سازی است. همچنین در طول دو ســال عمر دولت دوم تدبیر و امید بیش از ۳۹۰۰ 
موافقت اصولی صادر شده است و این امر نشان می دهد که سرمایه گذاران، حوزه گردشگری 
را پر رونق دیده اند و روز به روز حجم سرمایه گذاری در این حوزه در حال افزایش است، شکی 
نیست که در سال های آتی صنعت گردشــگری در کنار اقتصاد نفتی می تواند یک ظرفیت 

اقتصادی مهم برای کشور باشد.
او در خصوص اثر تحریم ها در صنعت گردشگری کشور گفت: تحریم ها به هر حال اذیت کننده 
بوده است و از برخی پروازهای مستقیم کاسته شد. بحث ایران هراسی نیز اشکاالتی به همراه 
دارد، اما از سال ۹۶ برنامه هایی برای مقابله در دستور کار قرار گرفت و روی بازارهای جدید و 
منطقه ای مانند ترکیه و چین کار شد و رشد گردشگر نشان می دهد که حوزه گردشگری از 

تحریم ها آسیب جدی ندیده است.
مونسان اضافه کرد: لغو روادید کشــورهای هدف و درج نشدن مهر در پاسپورت ها از جمله 

اقداماتی بوده که رونق حوزه گردشــگری کشــور را به دنبال 
داشته است.

او درباره نقش صنایع دستی در توسعه پایدار و اشتغال نیز 
بیان کرد: سال ۹۷ حدود ۲۸۱ میلیون دالر صادرات صنایع 
دستی از مبادی کمرگی ثبت شد، البته بخشی از صادرات 

صنایع دستی به صورت چمدانی است که در این بخش ۳۰۰ 
میلیون دالر صادرات پیش بینی می شود و در واقع حدود ۶۰۰ 

میلیون دالر صادرات داشته ایم، همچنین در دولت دوازدهم طرح 
تجاری سازی صنایع دستی استارت زده شده است تا کاربردی شدن صنایع 

دستی مورد توجه قرار گیرد و در حوزه برندســازی، بسته بندی و طراحی مبتنی بر سلیقه 
مشتری کار شود. در بازار داخلی هم صنایع دستی وارد خانه های مردم شده است که اگر این 
اتفاق توسعه یابد بازار بزرگ داخلی در اختیار صنعت صنایع دستی خواهد بود.مونسان اضافه 

کرد: در حال حاضر یک میلیون نفر از محل صنایع دستی امرار معاش می کنند.
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 تنگه هلت
 بکرترین تنگه ایران 

وقتی به ســمت اســتان لرستان سفر 
می کنید به این معناســت که به دنبال 
طبیعت بکر و دست نخورده می گردید 
و زمانی که تابستان را برای سفر به این 
اســتان انتخاب می کنید یعنی خنکی 
مقصد هم برایتان اهمیــت دارد؛ حال 
با ایــن تفاســیر تنگه هلــت می تواند 
خنکترین و بکرترین جایی باشد که در 

این استان پیدا می کنید.
برای ســفر به این تنگه باید به سمت 
شهرســتان پلدختر بروید و در مسیر 
آزداراه خرم آباد-اندیمشک قرار بگیرید 
تا بین تونل خرگوشــان ۱ و ۲ به "تنگه 
هلت" برسید؛ علی رغم اینکه این تنگه 
نزدیک بزرگراه قرار گرفته اما طبیعت 
بکر و وحشــی داخل آن زیباســت که 
حتی طبیعت گــردان غیر حرفه ای هم 
می تواننــد از آن عبور کننــد تا به جز 
استفاده از طبیعت آنجا از  آبشار اَفرینه 
و تاالب های شهرستان پلدختر بازدید 
کنند. البته باید مراقب سرمای آب هم 
باشند.طول تنگه هلت حدودا 4 کیلومتر 
است و اگر با ســرعت متوسط حرکت 
کنید تقریبا ۱.۵ الی ۲ ســاعت مسیر 
رفت و ۱.۵ الی ۲ ساعت مسیر برگشت 
زمان می برد. در طول مســیر به دنبال 
جای سر سبز نباشید چون هرآنچه می 
بینید آب است و سنگ آبی که عمق آن 
گاهی به ۱ و نیم متر می رســد اما جای 

مناسبی برای شیرجه زدن نیست.

محله جلفا از محله های قدیمی 
اصفهان است که بدون شک 
گذر از آن و تماشای خانه های 
قدیمی ارامنه همراه با صدای 
ناقوس کلیساها فضایی خاص 
را ایجاد کرده اســت؛ در این 
محله مســلمانان و ارامنه به 
صورت مســالت آمیز در کنار هم زندگی 

می کنند. 
محلــه جلفــای اصفهان، محــل زندگی 
مسیحی های شــهر اســت، از هر گرایش 
مسیحیت، یعنی پروتســتان، ارتدوکس و 
کاتولیکها. این هم زیستی تاثیر مستقیمی 
روی این محله گذاشته است. جلفا؛ محله ای 

آرام و با معماری و فضای اروپایی است.
ارمنی های اصفهان، حدود ســیصد سال 
پیش در این منطقه ساکن شدند. در دوران 
شاه عباس صفوی، از کنار رود ارس به کنار 
زاینده رود کوچ کردند تا امنیت شان در برابر 
نسل کشی ارامنه تضمین شود. خطر که رفع 
شد، همان جا ماندگار شــدند. اما حاال این 
محله، فقط گذر ارمنی ها نیســت بلکه هر 
اصفهانی، هر چند وقت یک بار گذرش به 

این محله خواهد افتاد. اما اگر در ایام 
کریسمس در این شهر بودید حتما 

کریسمس جلفا را ببنید.
محله جلفای اصفهان کجاست؟

از خیابان حکیم نظامی که بگذریم، 
متوجه تابلوی کوچکی می شویم که 
روی آن نوشته شده است: جلفا. اینجا 
تفاوت را با تمام شهر می شود حس 
کرد. کوچه و خیابان های سنگفرش 
شده، ســاعت های بلند قامت، کلیساها و 

یکشنبه های خلوت و تعطیل محله.
چند قدم یک بار ســکوهای سنگی کنار 
راهروهــای کوچک جلفا را می شــود دید 
کــه آدم هایی بــرای اســتراحت روی آن 
نشسته اند. در سال های اخیر جلفا به یکی 
از توریستی ترین محله های اصفهان تبدیل 
شده اســت و البته جوانان اصفهانی هم در 
این محله وقت می گذرانند و کافه های جلفا 
پاتوق بســیاری از جوانان اصفهانی است، 
دانشکده های دانشــگاه هنر اصفهان هم 
در خانه های تاریخی این محله چون خانه 
مارتاپیترز و مدرسه فرانسوی ها استقرار یافته 
ا ند و همین سبب شده تا جلفا و میدان مربعی 
شــکلش که متعلق به دوران صفوی است 

محل استراحت و وقت گذرانی آن ها باشد.
کافه های جلفا

تراکم کافه های شهر در محله جلفای اصفهان 
مثال زدنی ست. کافه هایی با موسیقی ها و 
سبک غربی و اروپایی، مانند کافه مارسی. 
فضا طوری است که انگار سفری به پاریس 
کرده ای. کافه های جمع و جور و شــلوغ با 
صندلی های به هم چسبیده چوبی. از در و 

پنجره های شیشه ای که به راحتی می توان 
داخل را دید. اگر زمســتان یا پاییز باشد، 
برای نوشــیدن یک فنجان قهوه وسوسه 

خواهی شد.
حوض میدان جلفا

کمی کــه پیــش بــروی، به حــوض و 
حوضچه هایی برمی خوری که یک مجسمه 
در میان خود دارد. مجسمه حضرت مریم که 
کاسه ای از جنس برنج و پر آب در دست دارد. 
دور تا دور آن شمع هایی نیمه سوز و بی جان 
به سنگ های لب حوض چسبیده است. دور 
این میدان های کوچک حجره هایی هستند 
با چهارچوب های قهوه ای تیره و مردان ریش 
ســفیدی که در هر دهنه از آنها چیزهایی 

می فروشند.
روی ســکوها و پله های سنگی، جوان های 
زیادی را خواهید دید که بــرای گذراندن 
اوقات فراغت خود لم داده اند. با یکدیگر حرف 
می زنند یا گاه در اسپیکرهای کوچک شان، 
موسیقی دلخواه شــان را گوش می دهند و 
یک آبمیوه، آب یا نوشابه در کنارشان هست 

و می نوشند.
ساعت جلفا

اگر در مجاورت با کلیســا وانک، کلیسای 
مرکزی جلفا باشید، راس هر ساعت، ساعت 
بزرگش می نوازد و در کنارت هر که مسیحی 
باشد، زیر لب، به زبان خودش شکر گزاری 

می کند.
در خیابان باریک جلفا به ندرت ماشــینی 
رد می شــود. اگر هم ماشینی در کار باشد، 
خیلی آرام و مراقب از کنار شهروندان خواهد 

گذشت.

مجسمه زاون قوکاسیان
چند قدم دورتر از کلیسا وانک، میدانی است 
به نام جلفا. دور تــا دور این میدان کوچک 
پر از کافه است و میان میدان، مجسمه ای 
برنجی از “زاون قوکاســیان” کارگردان و 
استاد سینمای ارمنی که در اصفهان و کل 
ایران تاثیر زیادی در پــرورش هنرجویان 

سینما گذاشت.
محله جلفای اصفهان در شب یا صبح حالی 
متفاوت دارد. اما به نظــرم تالش کنید دم 
غروب از ایــن محله دیدن کنیــد. غروب 
خورشید که تمام آسمان را سرخ می کند 
و به مرور چراغ های زرد تیربرق ها روشــن 
می شود و برقش روی سنگ های تکه تکه 

کف خیابان می افتد.

چه خیابان هایی در محله جلفا هستند
خیابــان خاقانی، از خیابان هــای معروف 
اصفهان و این محله است. گالری های هنری، 
مجتمع های تجاری پوشــاک، مرکزشان 
همین خیابان است. کوچه سنگ تراش ها 
در این خیابان است و آن خود دنیای جذابی 

دارد.
خانه تاریخی هورانس و خانه های تاریخی 
دیگر، کلیساهای بی شمار و بازهم کافه ها 
که عضو جدا نشدنی محله جلفای اصفهان 
هستند. کوچه های پیچ در پیچ و بوستانی 
در میانه کوچه که نیمکت های چوبی کنار 
بوستان، محل خوبی برای کمی استراحت 

هستند.
کوچه های تو در توی ســنگفرش شــده 

و خانه هایی بــا معماری ارمنــی، اروپایی 
چراغ های زرد و توریســت هایی که در آن 
محله برای بازدید آمده اند، همه و همه شما 
را برای لحظاتی به اروپا می برد. شما در هر 
ساعت شــب که برای قدم زدن به کوچه 
سنگتراش ها بروید احساس امنیت می کنید. 
راهروهای باریک که حتی گاها ماشینی به 
سختی از آن عبور می کند. درختان بلند چنار 
و خانه هایی با حیاط های پر درخت. کوچه 
سنگتراش ها را تبدیل کرده به جذاب ترین 

کوچه  جلفا.
جلفا، محله ای ست با چهارصد سال قدمت 
که باید رفت و آن را دید و شاید بعد از دیدار، 
آنجا همان پاتوقی شود که شما به دنبال آن 

هستید.

محله جلفای اصفهان؛ چند قدم، یک جهان!

جلفا، 
محله ای ست با 
چهارصد سال 
قدمت که باید 

رفت و آن را دید 
و شاید بعد از 

دیدار، آنجا همان 
پاتوقی شود که 

شما به دنبال آن 
هستید.

جلفا محله ای متفاوت در اصفهان اســت، این را از کوچه های 
پر پیچ و خم و سنگفرش شده اش، از ساختمان های آجری و 
قدیمی اش و حتی از مغازه های تر و تمیز و آراسته اش می توان 
فهمید. همه چیز در این خیابان حس و حال خاصی دارد و با قدم 
زدن در این محله انگار می توان در زمان و مکان سفر کرد و در 

تاریخ و جغرافیای دیگری قرار گرفت.

نابرو
گزارش

ISFAHAN
N E W S

گردشگری
خبر

ISFAHAN
N E W S



Currency

USD 42000

46634

51031
42937

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,514 $

SudokuNO 291   Solution: NO 290

I ran's major aluminum 
producers' output stood 
at 83,207 tons during 
the first four months of 
the current Iranian year 
(March 21-July 22), 
which indicates a 32% 
decrease compared with 
last year's corresponding 
period, the Iranian Mines 
and Mining Industries 
Development and 
Renovation Organization 
reported.
Flagship producer Iran 
Aluminum Company 

accounted for 61,208 
tons of the total figure, 
registering an increase of 
1% year-on-year. It was 
followed by Hormozal 
Aluminum Company 
with 10,632 tons, down 
72% YOY; and Almahdi 
Aluminum Company with 
9,800 tons, down 59% 
YOY.
Aluminum production 
during the month to July 
22 stood at 21,061 tons 
to witness a fall of 31%  
YOY.

Iran Gov’t 
Reinforces 
Supervision Over 
Distribution of 
Subsidized Goods
T he Central Bank of Iran 
has obliged importers 
who use subsidized 
currency to sell their 
goods via a transparent 
distribution network, 
according to a CBI 
official. 
“Commitment of 
importers regarding 
the foreign currency 
they use for importing 
essential goods is 
fulfilled only if and 
when they supply the 
goods via a verifiable 
network designated by 
the government,” the 
official told Mehr News 
Agency on the condition 
of anonymity.  
The government 
has again intensified 
supervision over 
subsidized imports 
using CBI currency, 
he said, referring to 
President Hassan 
Rouhani’s recent call on 
the Cabinet  to be more 
alert and responsible 
toward forex allocation 
and the cumbersome 
distribution process of 
essential goods, namely 
foodstuff.
Iran's H1 
Trade With EU 
Tumbles 76%
T rade between Iran 
and EU member states 
during the first half of 
2019 stood at €2.56 
billion to register 
a 76.01% plunge 
compared with last 
year’s corresponding 
period.
Germany, Italy and 
the Netherlands 
were Iran’s top three 
trading partners in the 
European bloc with 
bilateral exchanges 
standing at €777.32 
million, €451.63 million 
and €260.82 million 
respectively.
Iran’s trade with 
Latvia (€1.63 million), 
Germany (€777.32 
million) and Romania 
(77.18 million) 
increased by 475%, 
278% and 177% 
respectively year-on-
year, which were the 
highest among EU 
states.
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Iran Aluminum Production Exceeds 
83,000 Tons in Four Months

Head of the 
Maku Veterinary 
D e p a r t m e n t 
Fatemeh Ayram 
noted that 40,560 
tons of livestock 
products were 

transshipped through 
Bazargan Border during 
the first four months of 
this current Iranian year 
(beginning in March 21) 
after health inspection 
and surveillance at the 
quarantine.
 In an interview with 
IRNA on Monday, Ayram 
noted that most of the 
transshipped goods 
included frozen chicken 
paste, poultry feed and 
supplements, frozen 
poultry meat, chicken 
skin, beef and frozen beef, 
livestock feed, pasteurized 

milk and soybean meal.
He added that Iran plays 
role as a transit bridge 
for Western and Asian 
countries at this border 
cross point and continues 
to facilitate regional trade.
During this time, through 
Bazargan Border 
Quarantine, the official said, 
23,300 tons of livestock 
products across the 
Merchant Border include 
vitamins, pharmaceutical 
supplements, animal feed 
additives, edible eggs, 
germinated eggs, small 
animal feed, fish food and 

livestock medicine, meat 
and biological products 
imported into the country.
The official added that the 
export of livestock products 
across the border of 
Bazargan during this period 
also included 145 tons of 
poultry meat, ornamental 
fish, lamb wool and mineral 
shellfish powder.
Although there are 
concerns that Iran may 
fade its role away in transit 
of goods, connecting the 
country's road network 
to international transport 
routes by establishing 10 

north-south and east-west 
corridors over 21,000 
kilometers is one of the 
most important plans of 
the Ministry of Roads and 
Urban Development in the 
comprehensive transport 
plan to reinforce this role.
Bazargan border, which is 
Iran's gateway to European 
countries, is one kilometer 
from Bazargan city near 
the city of Maku (in West 
Azerbaijan); Launched 
in 1926, it is the only 
international round the 
clock border connecting 
Iran to Turkey.

Iran launches employment 
data system
Iran has started to register data on country's 
workforce and employment status in a cohesive 
system, said the Deputy Minister of Labour and 
Social Affairs.
"The system will register data relating to jobs and 
labor market covering employed or unemployed 
people of the age between 15 to 64 years old," said 
Essa Mansouri, Trend reports.
"The statistics in Labor Ministry show that 471,000 
new jobs were created last Iranian year [started 
March 21, 2018]; however, 180,000 newly created 
jobs are not covered by insurance," he noted.
The official emphasized that in current situation, 
country's industrial sector is not creating jobs.
"Last Iranian year, the industrial sector downsized 
by 39,000 jobs; thus, the employment policies 
should focus on other economic sectors," he added.
"Out of 471,000 new jobs, more than 143,000 work 
places were created in rural areas, so the share new 
jobs in villages increased by in the past 10 years," 
he said.
In his words, the labor market policies and 
employment stability are two priorities of the 
ministry in current Iranian year (started March 
21, 2019). "The insurance incentive for employers 
would be implemented to help the employment," 
he added.
"The country's employment has dropped by 
400,000 jobs in last Iranian year, and this was was 
more than our forecast," he said.

Iraqi economic delegation 
to pay 3-day visit to 
Kermanshah
 An economic delegation form Iraq’s Babil 
Governorate will arrive in the western Iranian 
province of Kermanshah on Tuesday for a three-
day visit.
According to the secretary of Kermanshah 
chamber of commerce Daryoush Panahi, the 
delegation is to pay several visits to the province’s 
industrial units active in foodstuff production, 
agriculture, petrochemicals and etc.
They will also hold B2B meetings with Iranian 
businessmen and officials.
The visit is paid to increase mutual economic 
cooperation between the two provinces, he added.
Babil Governorate or Babylon Province is a 
governorate in central Iraq. It has an area of 5,119 
square kilometers, with an estimated population 
of 1,651,565 people in 2002. The provincial capital 
is the city of Hillah, which lies opposite the ancient 
city of Babylon, on the Euphrates river.
Over 783,000 tons of non-oil commodities worth 
$345 million were exported from the major border 
crossings of the western Iranian province of 
Kermanshah during the first three months of the 
current fiscal (started on March 21), showing 
steady growth in the province’s exports, a senior 
official said.
Director General of Kermanshah Customs 
Administration Khalil Heidari said some 783,000 
tons of goods worth $345 million were exported 
from Kermanshah, Parvizkhan, Paveh and 
Khosravi border crossings, indicating an 8% 
and 15% growth in terms of tonnage and value, 
respectively, compared with the similar period of 
last year.
Kermanshah’s producers offer their products in 36 
foreign markets, with Iraq on top of the list.
Parvizkhan was the province’s main transit gate 
through which some 337,000 tons of goods worth 
$183 million were exported, which indicates a 99% 
jump in terms of value and 28% growth in terms of 
volume year on year.

The 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).

Over 40,000 tons of livestock products 
transshipped through Bazargan Border
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Oil prices climb after 
Saudi oilfield attack, 
but recession worries 
drag
Crude oil prices rose on Monday 
following a weekend attack on a Saudi 
oil facility by Yemeni separatists and as 
traders looked for any signs that Sino-
U.S. trade tensions could ease.
But price gains were capped by an 
unusually downbeat OPEC report that 
stoked concerns about growth in oil 
demand.
Brent crude LCOc1 was up 64 cents, or 
about 1.1%, at $59.28 a barrel at 0255 
GMT,
U.S. crude CLc1 was up 55 cents, or 1%, 
at $55.42 a barrel.
“Oil is benefiting from an overall 
optimism that we won’t see the 
doomsday trade war scenario and 
after a drone attack on oil and gas 

facilities in Saudi Arabia reminded 
markets geopolitical tensions in 
the Middle East are going nowhere 
anytime soon,” said Edward Moya, 
senior market analyst at OANDA in 
New York.
A drone attack by Yemen’s Houthi 
group on an oilfield in eastern Saudi 
Arabia on Saturday caused a fire at 
a gas plant, adding to Middle East 
tensions, but state-run Saudi Aramco 
said oil production was not affected.
Meanwhile, White House economic 
adviser Larry Kudlow said trade 
deputies from the United States and 
China would speak within 10 days 
and could advance negotiations over 
ending a trade battle between the two 
countries if those talks pan out.
But U.S. President Donald Trump 
appeared less optimistic than his aides 
on striking a trade deal with China, 
saying that while he believed Beijing 
was ready to come to an agreement, 
“I’m not ready to make a deal yet”.

Concerns about an economic recession 
continued to weigh on crude prices 
even as Trump and top White House 
officials dismissed concerns that U.S. 
economic growth may be faltering.
Elsewhere, the Organization of the 
Petroleum Exporting Countries 
(OPEC) cut its forecast for global oil 
demand growth in 2019 by 40,000 
barrels per day (bpd) to 1.10 million 
bpd and indicated the market would 
be in slight surplus in 2020.
It is rare for OPEC to give a bearish 
forward view on the market.
Also weighing on prices, U.S. energy 
firms this week increased the number 
of oil rigs operating for the first time 
in seven weeks despite plans by most 
producers to cut spending on new 
drilling this year.
Traders will also be looking out for 
key manufacturing data due later this 
week from Europe and the United 
States, said Michael McCarthy, chief 
market strategist, CMC Markets.



Political Professor: European 
possibilities to have a strong 
oppositional answer to U.S is 
limited
“United States of America has today a 
difficult position in the world; Because of its 
unpredictable President and administration 
that relations have been many multilateral rules 
of international fragilized,” political science 
professor at Tampere University Tuomo Melasuo 
said.
He said in an exclusive interview to ILNA news 
agency that this means that the US is losing its 
international importance because many main 
players can no more trust on her.
Answering to question about possibility outcome 
of Iran-U.S. negotiations, he said “Might the 
negotiating with Trump has a result or not is 
minor question because we cannot trust that he 
and his administration will respect it or anything 
else.”
“The European possibilities to have a strong 
oppositional answer to U.S actions is limited, 
because our governments are rather weak and 
prefer to have a common answer within EU 
without too much offending the trump regime.” 
“Still personally, I am happy that Europe 
is showing an oppositional line to Trump 
administration, this has a symbolic meaning.”
He refers to the European payment channel 
INSTEX and adding, “We do not know yet what 
will be the concrete impact of the INSTEX in order 
to bypass an important part of the U.S sanctions.”
“There are main problems on three different 
levels. First, U.S cannot live with international 
multilateral treaties and organizations such as 
the Paris Treaty on Climate, the International 
Criminal Court - ICC, or the European Union – EU,” 
U.S political Professor said.
“Secondly, it uses different pretexts for 
confronting other important state actors such 
China, EU and Russia. In this situation, the 
solution lies in different efforts to reduce those 
tensions, if you cannot simply get rid of them.”
The political analyst added that they invited Iran 
to respect the 2015 accords and remain within 
the framework of those accords, JCPOA, the Joint 
Comprehensive Plan of Action. Iran has also 
remain modest and reasonable, the increase of 
enrichment from 3,67 to 4,50%, and the increase 
of 300 kg storage by 2 kg are more symbolic than 
anything else.

US threatens those assisting 
released Iran-run tanker
The United States has threatened those 
potentially assisting the return of an Iranian-
operated supertanker that has been released by 
Gibraltar after more than a month of detention 
there by Britain.A State Department official was 
cited by Reuters as saying on Monday that aiding 
the vessel dubbed Adrian Darya 1 has “potential 
criminal consequences.”On July 4, Britain’s 
naval forces unlawfully seized the vessel, then 
known as Grace 1, and its cargo of 2.1 million 
barrels of oil in the Strait of Gibraltar 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 about the tanker’s destination 
and slammed the seizure as “piracy.”On Thursday, 
Gibraltar’s government announced it was 
releasing the supertanker despite pressure from 
the US for the vessel’s continued detainment.
Soon after the announcement, the US Department 
of Justice unveiled a warrant for the seizure of 
the ship. Gibraltar, however, knocked back the 
request.The US official, who was relaying the 
threat against provision of assistance to the 
supertanker, said Washington had conveyed its 
"strong position" to the government in Greece as 
well as all Mediterranean ports regarding likely 
facilitation of Adrian Darya 1’s journey.

Johnson's dangerous decision

By: Saeed Sobhani
As BBC reported, Donald 
Trump wants the UK to be 
“first in line” for a trade deal 
with the US, according to his 
national security adviser John 
Bolton. Speaking following a 
meeting with Boris Johnson 

on a visit to London, the White House 
official said the US could focus on striking 
bilateral trade deals in certain sectors 
like manufacturing and car-making and 
work out more complicated areas later. A 
prior American president said that if the 
United Kingdom left the European Union, 
it would go to the back of the queue on 
trade deals,” Mr. Bolton said. “To be clear, 
in the Trump administration, Britain’s 
constantly at the front of the trade queue, 
or line as we say.”
He added, “I think here we see the 
importance and urgency of doing as much 
as we can agree on as rapidly as possible 
because of the impending 31 October 
exit date.”
“You could do it sector by sector, you could 
do it in a modular fashion in other words,” 
Mr. Bolton said. “You could carve out some 
areas where it might be possible to reach 
a bilateral agreement very quickly, very 
straight forwardly. “That would then 
lock that in and when the other areas that 
might be more difficult were concluded 
later, you could combine it in one overall 
agreement.” So the objective is either one 
document or a series of agreements that 
would be comprehensive.
“In order to expedite things and enhance 
the possibility for increasing the trade 
and investments between the two 
countries, doing it in a sector-by-sector 
approach or some other approach that 
the trade negotiators might agree with, 
we are open to that.”Asked whether 
piecemeal trade agreements are allowed 
under WTO rules, Mr. Bolton said, “our 
trade negotiators seem to think it is. 
The idea of doing it in pieces rather 
than waiting for the whole thing is not 
unprecedented.”
The UK is barred from opening talks with 
a third country before exiting the EU on 31 
October, at the earliest.
Mr. Bolton also said the UK and US could 
avoid discussing contentious issues like 
Iran, China, and Huawei until after Brexit. 
“The message I wanted to convey on 
Iran, and on some other issues in which 
I include China, 5G, Huawei, that cluster 
of issues, is that the President and the US 
government fully understands that in the 
next few days the UK government has a 
singular focus on the Brexit issue, so that 
we are not hoping for anything on these 
broad and complex questions,” he said.
“We just ask that, as issues come up, we 
resolve them individually and we reserve 
the time to have a larger conversation 
on some of these important issues at 
a moment that is really right for the 
new government. We just felt we owe 
them that. “Obviously, we have views on 
these issues, I think that is appreciated 
by the new government. They said 
in particular that looking really from 
square one on the Huawei issue that 
they were very concerned about not 
having any compromise in the security 

of telecommunications in the 5G space.”
He added, “we don’t want to put you 
under pressure on these issues. There 
will be time enough to talk, that is really 
all we ask for.”
In May 2019, the US published its 
negotiating objectives for a future trade 
deal with the UK. These suggest that 
Britain will not enjoy softer treatment 
compared to other US allies in any trade 
deal.
The blueprint indicates that the nation 
would demand greater access to food 
markets, allowing it to sell the UK 
chlorine-washed chicken and hormone-
pumped beef. The objectives also suggest 
“full market access for US products”, 
which could potentially lead to spiraling 
NHS drug costs.
Mr. Bolton criticized the EU for its 
approach to Brexit while talking to 
journalists after his meeting with the 
prime minister. “The fashion in the 
European Union when the people vote 
the wrong way from the way that the 
elites want to go is to make the peasants 
vote again and again until they get it right,” 
he said.
He added that it was “hard to imagine” 
people in the UK did not know “what was 
at stake” when they voted to leave the EU 
in 2016.The objectives also suggest “full 
market access for US products”, which 
could potentially lead to spiraling NHS 
drug costs. Mr. Bolton criticized the EU 
for its approach to Brexit while talking 
to journalists after his meeting with 
the prime minister. “The fashion in the 
European Union when the people vote 
the wrong way from the way that the 
elites want to go is to make the peasants 
vote again and again until they get it right,” 
he said.
He added tht it was “hard to imagine” 
people in the UK did not know “what 
was at stake” when they voted to leave 
the EU in 2016.So there's been some 
progress, but not yet enough. “You can't 
simply roll over everything - these 
existing agreements will have references 
to EU law, so you cannot avoid some 
negotiation," says Alan Winters, director 
of the UK Trade Policy Observatory at 
University of Sussex. Some countries 
may also be apprehensive in signing 
deals right now, given that it is so unclear 
what Brexit will ultimately look like, 
adds Prof. Winters.So what could the 
consequences be if trade arrangements 
are not fully in place and the UK leaves 
the EU with no deal? With the countries 
where the UK has no formal trade 
agreement, both would have to trade 
under the rules overseen by the World 
Trade Organization (WTO).
Trade would not stop if this were to 
happen but some barriers would go up, 
says Alex Stojanovic, from the Institute 
for Government think tank. “There is 
a reason you have trade agreements, 
it's that they give you better trade 
preferences than WTO terms. “So some 
businesses will be harmed by tariffs 
coming into play," he says.

Trump envoy’s cheap Brexit promises
Also Politico reported that John Bolton's 
proposal for sectoral US-UK trade deals 
post-Brexit has caused excitement in 
London, but cynical trade experts are not 
convinced.
Promises come cheap, they point 
out. When the US asks Britain to sign 
on the dotted line, it will be Congress, 
US farmers, and Trade Representative 
Robert Lighthizer who dictate the 
conditions, not Trump's national security 
adviser.
“What Bolton is proposing is not realistic," 
said Sam Lowe from the Center for 
European Reform. "Why would Congress 
sign off on anything that doesn’t have 
agriculture included?”
Any trade deal with the US needs 
to be ratified by Congress — where 
Democrats have a majority in the House 
of Representatives, and interest groups, 
in particular farmers, work to make 
sure any trade deal is in their favor. “All 
Congress cares about is agriculture 
and dismantling the EU’s regulatory 
approach to food and chemicals,” Lowe 
argued. Any deal that falls short of that 
would not be ratified, regardless of 
Bolton's assurances.
Case in point: Congress has been 
holding up Trump's new USMCA deal 
with Canada and Mexico for months 
over dairy exports, lumber tariffs, and 
weak labor rights protections. It has 
made clear the US won't even consider 
negotiating a trade agreement with the 
EU that doesn't include market openings 
for US beef and chicken.Bolton did not 
mention this inconvenience during 
his visit in London, likely because he 
had other goals in mind. “For Bolton, 
the promise of a trade deal is a carrot to 
get UK cooperation on security issues,” 
Lowe said. The need for Boris Johnson's 
administration to show that Brexit will 
be a success has not gone unnoticed in 
Washington. Promising trade deals gets 
Bolton friends in Downing Street without 
costing anything.
“Remember that Bolton is not a trade 
expert. All he cares about is getting 
leverage to get the UK to follow the US on 
Huawei, Iran, and China.”
David Henig, director of the UK. Trade 
Policy Project, pointed out another flaw 
in Bolton's proposal: "Partial trade deals 
that reduce tariffs in one sector are not 
legal under WTO rules."
While "Trump and Bolton have shown 
before that they care little for WTO rules, 
the UK, on the other hand, needs a well-
functioning WTO," he added. It's what 
London will have to rely on to trade with 
the EU and other countries if it leaves the 
bloc without a deal. A Department for 
International Trade spokesperson said: 
“We have already laid the groundwork 
for an ambitious, creative trade deal 
with the US and are working hard to take 
advantage of the golden opportunity to 
increase trade between our countries 
as we leave the EU. We will set out our 
approach to negotiations in due course.”

A recent visit by US National Security Adviser John 
Bolton and British Prime Minister Boris Johnson 
on Britain's exit from the European Union showed 
clearly that Washington was trying to impose some of 
its demands on London. This is something that Boris 
Johnson will probably agree with. Better yet, London 
will once again become a victim of US policies in the 
international system.
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North Korea Praises Iran’s 
Anti-US Struggle
 Head of a North Korean parliamentary delegation 
lauded the Iranian nation and government’s success 
in countering the US hostile policies and sanctions.
The North Korean parliamentary delegation, led by 
Pak Chol-min, Vice Chairman of the Supreme People's 
Assembly of the Democratic People's Republic of 
Korea and head of Iran-North Korea parliamentary 
friendship group, had a meeting with Iran’s Deputy 
Foreign Minister for Political Affairs Seyyed Abbas 
Araqchi in Tehran on Monday.

In the meeting, they talked about the enhancement of 
cooperation between Tehran and Pyongyang on the 
parliamentary, political, economic and international 
issues.
The Korean official described his delegation’s visit to 
Tehran as an ideal opportunity for the development 
of relations, and hailed the Iranian government and 
nation’s success in dealing with the US sanctions.
“The two countries have always enjoyed and will 
enjoy good and friendly ties in various arenas,” the 
North Korean official said.
For his part, the Iranian Deputy Foreign Minister 
congratulated Kim Jong-un on re-election as 

Chairman of the State 
Affairs Commission of 
the Democratic People's 
Republic of Korea, 
saying, “The US’ main 
instrument against 
independent countries, 
such as Iran and North 
Korea, is the use of economic 
sanctions. Nonetheless, it (the 
US) has been unable to shake the 
determination of the two countries over the 
past decades.”

“hard to imagine” 
people in the UK 
did not know 
“what was at 
stake” when they 
voted to leave 
the EU in 2016.
The objectives 
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market access 
for US products”, 
which could 
potentially lead 
to spiraling NHS 
drug costs. Mr. 
Bolton criticized 
the EU for its 
approach to 
Brexit while 
talking to 
journalists after 
his meeting 
with the prime 
minister. “The 
fashion in the 
European Union 
when the people 
vote the wrong 
way from the 
way that the 
elites want to go 
is to make the 
peasants vote 
again and again 
until they get it 
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US not 
reliable in 
negotiations: 
Iran's deputy 
FM Araghchi
The US showed in talks 
with North Korea and 
after leaving the Iran 
nuclear deal that it is 
not a reliable partner 
for negotiations, 
said a senior Iranian 
diplomat on Monday.
“By withdrawing 
from the JCPOA and 
in talks with North 
Korea, the US showed 
that it’s not reliable 
in discussions,” said 
Iran’s Deputy Foreign 
Minister Seyyed 
Abbas Araghchi in a 
meeting with a high-
level North Korean 
political delegation in 
Tehran on Monday.
“In a move contrary 
to the international 
system, the US 
A d m i n i s t r a t i o n 
sanctioned Iran’s 
Foreign Minister 
M o h a m m a d 
Javad Zarif, who is 
widely accepted 
in the international 
arena, and on the 
other hand talks of 
negotiations,” added 
Araghchi, referring 
to Washington’s 
sanctioning of the 
Iranian diplomat last 
month.
 He slammed the US 
economic sanctions, 
saying that they are 
used as a tool by 
Washington against 
“independent states 
such as Iran and North 
Korea”.
“However, these 
moves have 
failed to affect the 
two countries’ 
d e t e r m i n a t i o n ,” 
Araghchi mentioned.
The North Korean 
delegation stressed 
that Tehran and 
Pyongyang should 
deepen their political, 
p a r l i a m e n t a r i a n , 
economic and 
i n t e r n a t i o n a l 
cooperation.
Araghchi reiterated 
Iran’s readiness 
to further develop 
political ties with 
North Korea, 
including arranging a 
visit by Zarif and Iran’s 
parliament speaker to 
the Asian country.
The North Korean 
officials also hailed 
bilateral political 
relations between 
the two countries, 
praising their “good 
and friendly” ties in all 
fronts.
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Isfahan filmfest. to screen children’s favorite movies of 
classical Iranian cinema 
Restored versions of seven films along with selection of five favorite 
children’s movies from Iranian cinema will be displayed during the 
32nd International Film Festival for Children and the Youth.
The movies in the Preserved Classics Section include “Harmonica” 
by Amir Naderi, “Where Is the Friend’s Home” by Abbas Kiarostami, 
“Niaz” by Alireza Davudnejad, “Tales of the Shahnameh” by Ali-Akbar 
Sadeqi, “The City of Mice” by Marzieh Borumand, “Thief of Dolls” by 
Mohammadreza Honarmand and “Patal and Little Dreams” by Masud Keramati which will 
be displayed at Charbaq Cinema Complex and Chehel Soton Hall and City Center in Isfahan.

 Ali Asghar Mounesan, 
the head of Iran's 
Cultural Heritage, 
Handcrafts and 
Tourism Organization 
(ICHHTO) announced 
that in the previous 
Iranian calendar year 
(ended March 20, 
2019), the state-run 
body could manage to 
create 200,000 jobs.
According to him, 
creating a job in 
tourism sector costs 
the government 
about 500 million 
rials (about $4,240), 
while each new 
ecotourist resort 
provides eight new job 
opportunities.
“The number of 
ecotourist resort has 
increased from 400 
units to 1,700 ones,” 
he said.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:04:45  
Noon call to prayer : 
13:06:33   
Evening call to prayer: 
20:00:24  
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In an interview with NBC News, 
Shamkhani, who rarely speaks to the 
Western press, said that there were 
people in Iran who felt that signing the 
2015 nuclear pact, known as the JCPOA, 
was a mistake.
Asked if he was one of those people, 
Shamkhani said, "Yes. … I'm just following 
the viewpoints of my nation, the people 
of Iran."
In the interview with "NBC Nightly News" 
from Tehran on Monday, Shamkhani 
painted the US as the aggressor and 
prime source of tension in the region and 
warned the US to "act with wisdom."
He said the Trump administration's 
"maximum pressure" campaign against 
Iran would not bring Iran to heel or bring 
it back to the nuclear negotiating table.
"The sanctions campaign is not for 
negotiation, it's for making us surrender," 
said Shamkhani. "As long as this approach 
is taken by the United States, Iran will 
never ever seek negotiations."
"We had a case of successful negotiations 
with the JCPOA. How come the United 
States departed from it?"
Shamkhani said the Iranian public has 
long dealt with international sanctions 
and proof of the failure of Trump 
administration policy was obvious in the 
mood on the street.
"Just walk the streets of Tehran and see 
how energetic our people are and you will 
realize that (what the US has) been trying 
to achieve has not materialized."
According to Shamkhani, Iran is 
a stabilizing force, whose "martyrs" 
sacrificed their lives and defeated 

terrorist groups like al Qaeda and Daesh 
(ISIS or ISIL). He emphasized Iran's role 
as a guarantor of security in the region.
He denied Iran is seeking nuclear 
weapons, since he said they are forbidden 
under Islam and have not provided 
security to those who have them, like 
Israel. He also denied that he had a 
"military wish" for Israel's destruction, 
saying the Palestinian people would 
decide Israel's fate.
"I believe that the one that is seeking the 
destruction of Israel is the country that 
does not see the realities on the ground," 
said Shamkhani, taking a swipe at the 
Trump team's Israel policies and Trump 
adviser Jared Kushner's Middle East 
peace initiative. "They declare al Quds, 
or Jerusalem, as the capital of Israel. They 
pursue the 'Deal of the Century' project."
To the Iranians, said Shamkhani, Trump 
seems to want the same things as all his 
predecessors as US president, which is to 
diminish Iran's influence.
But Trump, said Shamkhani, managed to 
forfeit the "achievement " of "neutralizing 
Iranian nuclear technology" by gutting 
the JCPOA.
Iran, said Shamkhani, is not basing 
its decisions on US policy on who is 
president, or on the possibility that 
Trump will not serve a second term. But 
he said that he thinks Trump's "maximum 
pressure" campaign is failing because 
the US public and Western allies are 
"questioning" his leadership.
Trump's recent decision not to attack 
Iran after the downing of a US drone, said 
Shamkhani, was driven by a "calculation 
of cost and benefits."
Should the US and Iran become engaged 
in an open military conflict, Shamkhani 
said that Iran has "multiple instruments 
at hand, including the proxy war," but 
he did not specify who those proxies 
might be. Iran is a long-time supporter of 
Hezbollah, Hamas and Yemen's Houthi 
movement.

The ministry "strongly condemned" 
Monday's air raids, saying they were 
contrary to "existing agreements as well 
as our cooperation and dialogue with 
Russia".
It also called for "urgent measures" to 
prevent a repeat of the incident.
Turkey said the convoy was heading to 
one of its observation posts in Morek 
in northwest Syria, but the Syrian 
government said it had entered the 
country carrying ammunition to help 
opposition fighters who have lost ground 
this month amid a Russian-backed 
military push to retake the country's last 
rebel-held area.
As this develops, the UK-based 
monitoring group, Syrian Observatory for 
Human Rights, reported that Syrian army 
troops and their allies have entered Khan 
Shaikhoun, a strategic area, in the region.
The source, from one of the rebel factions 
there, said pro-government forces 
entered only part of the town and rebels 
were waging fierce battles to fend them 
off.
Ankara backs some of the rebels in 
northwest Syria and has deployed forces 
into the Idlib region under deals with 
Moscow, the most powerful ally of Syrian 
President Bashar al-Assad.
Syrian state media, SANA, quoted a source 
in Syria's foreign ministry denouncing 
Turkey's move as an act of "aggression", 
saying it would not affect "the 
determination of the Syrian Arab Army to 
keep hunting the remnants of terrorists" 
in Khan Shaikhoun or elsewhere.
It was not immediately clear whether 

Syrian government or Russian fighter 
jets had struck near the convoy, but the 
development marked a sharp escalation 
in tensions in Idlib.
Hours after the air raids, the Turkish 
convoy was still just north of the village 
of Heesh in Idlib, Yazan Mohammed, a 
media activist based in Idlib province, was 
quoted as saying by the Associated Press 
news agency.
In an interview with Al Jazeera, Wa'el 
Alzayat, former senior Syria adviser to the 
US government, said the recent raids were 
mostly likely deliberate.
"By all indications, the Turkish forces 
and allied Syrian opposition groups, 
the Syrian National Army, were heading 
toward the southern edge or the frontline 
of Idlib province to try to slow down 
the government of Bashar al-Assad's 
advances to enter the province."   
"The Syrian regime, probably in 
coordination with the Russians, carried 
out that strike as either a warning, or they 
intended to hit the military convoy," he 
added.  
Syrian troops, backed by Russia, 
launched the offensive to retake Idlib and 
surrounding rebel-held areas in late April.
Turkey's local allies, the so-called Syrian 
National Army, were recently seen 
heading to the frontlines to help fight the 
government's military push.
"The National Army were sent in [as] 
massive reinforcements to the frontlines 
in Idlib and the second we have seen today 
[in the] morning [was] that the Turkish 
army sent in a massive convoy to Khan 
Shaikhoun in order to establish a base 
there and to prevent the Assad regime 
from cutting the M5 highway," Omer 
Ozkizilcik, an Ankara-based Syria analyst 
for SETA Foundation, told Al Jazeera.
Such a move on the highway would allow 
the Syrian government to connect cities 
under its control and revive trade - but 
main population centres such as Khan 
Shaikhoun lie along the road.

Trump’s Pressures Not to Bring Iran Back to 
Nuclear Negotiating Table: Shamkhani

Turkey says military convoy targeted in 
northern Syria

Secretary of Iran’s Supreme National Security Council 
(SNSC) Ali Shamkhani highlighted the futility of the Trump 
administration’s “maximum pressure” campaign against 
Tehran and said the pressures cannot force the Islamic 
Republic to return to nuclear negotiating table.

Air raids have struck near a Turkish military convoy 
making its way through Syria's rebel-held Idlib 
province, the Turkish defence ministry has said, 
adding that at least three civilians were killed and 12  
wounded.

Syrian troops, 
backed by Russia, 
launched the 
offensive to 
retake Idlib and 
surrounding rebel-
held areas in late 
April.
Turkey's local 
allies, the so-called 
Syrian National 
Army, were recently 
seen heading to 
the frontlines 
to help fight the 
government's 
military push.

Iran, said 
Shamkhani, is not 
basing its decisions 
on US policy on 
who is president, or 
on the possibility 
that Trump 
will not serve a 
second term. But 
he said that he 
thinks Trump's 
"maximum 
pressure" 
campaign is 
failing because 
the US public and 
Western allies are 
"questioning" his 
leadership.

Iran
news

ISFAHAN
N E W S



چهارشنبه 30 مرداد 1398  | شمـاره 303بازرگانی 07ISFAHAN
N E W S



کسب و کار
چهارشنبه 30 مرداد 1398  | شمـاره 303

ISFAHAN
N E W S

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: گلریز

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508

www.esfahan-news.com

»رابــرت دانهــام« مدیر 
سیســتمهای  پیشــین 
کامپیوتــری »موتوروال« و 
بنیانگزار برنامة سراســری 
پرورش مدیران اجرایی ۱۴ 
اشتباه فاحش مدیران ارشد 
را بدون توجــه به صنعت 

چنین توصیف می کند...

     ۱- گوش ندادن:
به سخنان کارکنان خود توجه نمی کنید 
بلکه فقط با آنها صحبت می کنید. نتیجه 
این شیوه فقدان تعهد, وفاداری و احساس 
تعلق و نیــز افزایش انزجار و دلســردی 

کارکنان است.

    ۲- افراط در تعهد:
اگر نتوانید کارکنانی پرورش دهید که در 
مواقع الزم بتوانند پاسخ منفی دهند, به 
جای یک استراتژی موفقیت آمیز، با کار 
بیش از حد, دســتاورد اندک, نارضایتی 
مشــتری و »قهرمانانی مرده« دست به 

گریبان خواهید بود.

    ۳- دل خوش کــردن به آمار و 
ارقام:

 آمار و ارقام تنها نتیجه فرعی تصمیمات 
شما هســتند. انجام اقداماتی به منظور 
تغییر اعداد, بــدون توجه به عوامل پدید 
آورنده این اعداد )از جمله پیشنهادهای 
ارزشمند, اجرای عالی, رضایت مشتری و 

انگیزه و اشتیاق کارکنان(, ونیز بدون توجه 
به مدیریت این عوامل, در نهایت به نتایجی 

مخرب می انجامد.

    ۴- پذیــرش تعهدهای مبهم و 
نامشخص یا پرهیز از تعهد:

توافــق های مبهــم و نامعیــن و فقدان 
استانداردی روشن برای ایجاد و پذیرش 
تعهد و مدیریت آن، به اتالف نیرو و کناره 
گیری کارکنان می انجامد. همچنان که 
پرهیز از پذیرش تعهد و مسئولیتی روشن 

نیز همین نتایج را در پی خواهد داشت.

    ۵- توجه به مشتری در اولویت 
آخر:

انجام وظیفه بــدون توجه بــه واکنش 
مشــتری به آنچه انجام شده و چگونگی 
انجام آن, رضایت مشــتری را سلب می 

نماید.

    ۶- ترس و بی میلی نســبت به 
ارزیابی عملکرد:

گفتگوی صادقانه و مستقیم، یک مهارت 
ارزشــمند اســت که انجام آن مستلزم 
مقداری جرأت و شــهامت است. مدیران 
ارشد باید یاد بگیرند که زمینه های ارایه 
بازخورد مســتقیم و به موقع عملکرد را 

فراهم نمایند.

    ۷- تیم ســازی, فقط به شکل 
صوری:

تیم ها تنها گروه هایی از افراد نیستند که 
با هم کار می کنند, مهــارت های ایجاد 
تیمهای واقعی با عملکردی مطمئن و اثر 
بخشی, باید آموخته شوند و واقعیت این 
است که, کمتر کســی از این مهارت ها 

برخوردار است.
ایجاد تعهد, توانایی شــنیدن, مدیریت, 
روحیه مبارزه و غلبه بر کاستی ها , مدیریت 
رضایت مشتری , برنامه ریزی اثر بخش, 
استانداردهای مشــترک واضح و روشن, 
اصول اخالقی معین, حضور و موجودیت 

و منفعل نبودن.

    ۸- خالی بودن چنته مدیریت:

 مدیریت اثر بخش مســتلزم دامنه ای از 
مهارت هاست و اغلب مدیران همه مهارت 
ها و توانائی هــای الزم را ندارند. کلیدی 
ترین این توانایی ها عبارتند از تیم سازی, 
توانایی ایجــاد تعهد، توانایی شــنیدن، 
مدیریت روحیه، مبارزه و غلبه بر کاستی 
ها، مدیریت رضایت مشتری، برنامه ریزی 
اثربخش، اســتانداردهی مشترک واضح 
و روشــن، اصول اخالقی معین، حضور و 

موجودیت و منفعل نبودن.

    ۹- دســتور دادن بــه جــای 
درخواست کردن و ایجاد تعهد:

 احساس تعلق و تعالی در افرادی که صرفاً 
فرمان پذیرند دیده نمی شــود و معموالً 
دستور دادن به امتناعی همراه با آزردگی 
می انجامد. در واقع آنچه کــه در پی آن 
هستیم, احساس تعلق به سازمان, غرور 
و دلبستگی است و اینها وقتی ایجاد می 
شود که فرد نسبت به آنچه انجام می دهد, 

متعهد باشد.

     ۱۰- ناتوانــی در ایجاد اعتماد یا 
غلبه بر عدم اعتماد:

اعتماد احساسی مبهم برخواسته از سوابق 
قبلی نیست. ایجاد اعتماد, بازسازی و حفظ 
اعتماد موجود مهارت های ارزشــمندی 
هستند که کمتر در رفتار مدیران مشاهده 

می گردند و باید آموخته شوند.

     ۱۱- نداشتن طرح کاری روشن:
یک هدف کمی یا بیانیه چشم انداز, تنها 
بخش هایی از یک طرح کاری هســتند. 
طرح کاری مستلزم یک استراتژی روشن, 
نقش ها و مسئولیت های روشن, ارزش و 
اهمیت کافی برای مشتریان و تیمی آماده 

و توانمند برای اجرا است.

     ۱۲- چون من گفتم:
شدت عمل تنها به دستور دادن منتهی می 
شود نه جلب احترام و تعهد دیگران. شدت 
عمل قدرت و نشاط ســازمان را نابود می 
کند و کارکنان را ضعیف و شکست خورده 

رها می سازد.

    ۱۳- متعهد نبودن به یادگیری:
ما باید یــاد بگیریم که از اشــتباهاتمان، 
موفقیتهایمان و تجاربمان بیاموزیم. ما باید 

یاد بگیریم که چگونه از دیگران بیاموزیم؛ 
بویژه از آنها که ریسک کرده اند و موفقیت 

و شکست را تجربه نموده اند.

    ۱۴- بدبینی و عیب جویی نسبت 
به مدیریت:

 افراد دارای حرفــه مدیریت, مدیران و به 
طور کلی فرهنگ موجود, اغلب به شیوه 
ای عیب جویانه و به نحوی استهزا آمیز به 

مدیریت می نگرند.
بــرای تعیین اســتاندارد مهــارت های 
مدیریتی و برنامه هــای اثر بخش تعهد 
الزم است. رابرت دانهام با بیش از بیست 
سال تجربه به عنوان مدیر اجرایی و پرورش 
دهنده مدیران اجرایی در این مســیر بر 
تعیین دقیق زیربناها و مهارتهای عملی, 
تعهد, اعتماد, ارزش و رضایت, به عنوان پایه 
های مدیریت موثر و رهبری شرکت تاکید 
می کند. آیا بزرگترین اشتباهات مدیران 
ارشد درسازمان و صنعت شما نیز همین 
اشتباهات است؟ اگر دانش و تجربه رابرت 
دانهام به وی اجازه داده اســت که درباره 
اشتباهات مدیران کشــورش اظهار نظر 
نماید، شما هم می توانید با تکیه بر دانش و 
تجربه خویش اشتباهات فاحش مدیران را 

در سطوح مختلف برشمارید. 

۱۴ اشتباه فاحش مدیران؛

مراقب باش!

گفتگوی صادقانه و 
مستقیم، یک مهارت 

ارزشمند است که انجام 
آن مستلزم مقداری 

جرأت و شهامت است. 

از انرون گرفته تا فولکس واگن، عدم ثبات قدم مدیران بارها و 
بارها در مقابل چشمان وحشت زده  ما، کسب وکارها را به ورطه  
نابودی کشانده اند. اما تراژدی واقعی زمانی اتفاق می افتد که 
مدیران عادی، با تمام تخصص هایی که دارند، مدام با اشتباهاتی 
که خودشان تشخیص نداده، اما دیگران به وضوح می بینند، خود 

را به مسلخ می برند. 
در بیشتر موارد، این شکاف های خفیف و اغلب ناخواسته در 
ویژگی ثابت قدمی مدیران هســتند که آنها و در پِی رئیس، 
کارمندان و شرکت های شــان را از قافله عقب نگه می دارند. 
این مدیران علی رغم توانایی های بالقوه ای که دارند، به خود و 

کارمندان شان آسیب می رسانند.

تحریم ها چه تاثیری روی 
صادرات فرش ایران گذاشت؛   

فرش قرمزی برای 
فرش 

رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان 
این که با حدود ۷۰ کشور صادرات 
داریم و بیشــترین میزان صادرات 
آمریکا و بعــد از آن آلمان اســت، 
گفت: تحریم ها تاثیرگذاری بر روی 
صادرات فرش دستباف کشورمان 
نداشته است و شرایط تحریمی باعث 
شده راه هایی جدید برای صادرات 

بیابند.
فرشته دستپاک، رییس مرکز ملی 
فرش ایــران در نشســت خبری با 
خبرنگاران اظهار داشــت: تفاوت 
صنعت فرش با بقیه صنایع این است 
که یک هنر صنعت تقریبا صد درصد 
ایرانی است و هویت تاریخی آن به 

قدمت تاریخ ایران است. 
وی با بیــان این که همــواره فرش 
دســتباف در طول تاریخ به کمک 
اقتصاد کشور امده است، افزود: بست 
و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف 
در واقع بزرگ ترین نمایشگاه فرش 
دستباف در دنیا است که از سوم تا 

نهم شهریور ماه برگزار می شود.
رییس مرکز ملی فرش ایران تصریح 
کرد: بیــش از ۸۵۰ غرفــه در ایام 
نمایشگاه داریم که برای اولین بار در 
طول تاریخ برگزاری نمایشگاه های 

فرش دستباف است.
دستپاک با بیان این که آیین رونمایی 
از سامانه جامع آماری فرش دستباف 
در روز نخست برگزاری نمایشگاه 
بیست و هشــتم برگزار می شود، 
عنوان کرد: رونمایی از سامانه وب 
و دکوراســیون انواع فــرش و تابلو 
فرش از دیگر برنامه هــای روز اول 
نمایشگاه اســت. همچنین غرفه 
روایت قصه های فرش دستباف به 
دو زبان فارسی و انگلیسی در هفت 
روز نمایشــگاه برپا خواهد بود. در 
هفت روز برگزاری نمایشگاه اجرای 
مراحــل بافت فرش دســتباف به 
صورت آموزشی و چند زبانه انجام 

خواهد شد.
وی با بیان این که از پنج قاره جهان 
تجار خارجی در  نمایشگاه بیست 
و هشــتم فرش دســتباف حضور 
دارند، گفت: از کسانی که بخواهند 
در فضای وب و دنیــای مجازی به 
فروش فرش دستباف کمک کنند، 
حمایت خواهیــم کــرد و در ایام 
نمایشگاه نشست تخصصی در این 

حوزه داریم.
رییس مرکز ملی فرش ایران افزود: 
بــا هماهنگی با کمیســیون های 
تخصصی مجلس توانستیم بودجه 
بیمه قالیبافان را ســه برابر کنیم و 
۱۸ هزار و ۸۸۸ میلیارد ریال بودجه 
برای این موضوع اختصاص دهیم و 
این بودجه از طرف مجلس تصویب 
و به دولت ابالغ شده است. این رقم 
در سال گذشته حدود ۷ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد ریال بوده است. دستپاک با 
بیان این که بیمه سالمت را در کنار 
بیمه روستاییان و عشایر برای بیمه 
قالیبافان پیگیری می کنیم، عنوان 
کرد: حدود ۸۰ درصــد از تولیدات 
فرش دستباف صادر می شود و روی 
شناســنامه دار کردن و برندینگ 
فرش دستباف داریم کار می کنیم. 
وی با بیــان این که با حــدود ۷۰ 
کشــور صادرات داریم و بیشترین 
میزان صادرات آمریــکا و بعد از آن 
آلمان است، متذکر شد: تحریم ها 
تاثیرگذاری بر روی صادرات فرش 
دستباف کشورمان نداشته است و 
شرایط تحریمی باعث شده راه هایی 

جدید برای صادرات بیابند.

۰۸
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

جشنواره استارت آپ های گلخانه ای فرصتی برای ایده پردازی جوانان است
 مدیرکل دفتر امور گلخانه های وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید فضا را برای ایده پردازی جوانان فراهم 

کرد و جشنواره های استارت آپی فرصت مغتنمی برای ارائه ایده های نو و تجاری سازی آنها است.
 غالمرضا تقوی در جلسه هماهنگی جشنواره ایده ها و استارت آپ های گلخانه ای که در فرمانداری پیشوا 
برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: پیشوا از نگاه ملی یک گلخانه شهر محسوب شده و وجود ۱۴۰۰ 
هکتار اراضی گلخانه ای در آن منحصر بفرد است و می طلبد در این حوزه به شایستگی برندسازی شود.

وی افزود: اتفاقات مهم در هر اجتماع و جامعه هدفی با یک ســری مشکالت روبروست و اگر بنا باشد با 
بی توجهی به آنها سیرکرده و بدست مجموعه علمی و جوانان نسپاریم، منجر به رکود در جامعه هدف خواهد 

شد. مدیرکل امور گلخانه های وزارت جهاد کشاورزی گفت: امروز یکی از مسائلی که از آن رنج می بریم این است که 
کمتر ایده و راهکار ارائه می دهیم و باید فضا را به گونه ای فراهم سازیم تا افراد جرأت ایده دادن پیدا کنند.

وی افزود: در این جشنواره ها رویکرد را عوض کنیم و اجازه دهیم، ایده های مختلف هم جا پیدا کند و این فرهنگی  است که در کشورهای 
پیشرفته جا افتاده است چرا که در جشنواره های استارت آپی باید ایده ها را به یکدیگر متصل و تجاری سازی نمود و آموزش های الزم را 

ارائه داد.

استارت آپ

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری:
توجه به اقتصاد دانش بنیان در روستاها از دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم است

 مدیرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری گفت: اشتغالزایی پایدار، ایجاد کسب و کارهای جدید، 
ورود استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و بهبود معیشت روستاییان 
وعشایر از اقدامات دولت های یازدهم و دوازدهم بوده که منجر به شروع 

مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شده است. 

    »کامران کالنی« در حاشیه چهارمین نمایشــگاه توانمندی های روستاییان و 
عشایر که در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد  افزود: واقعیت اینکه 
آنچه در روستاهای ایران در  ۵۰ سال گذشته رخ داده تا حدود زیادی با اتفاقی که 
درکشورهای پیشرفته افتاده فاصله دارد، زیرا در کشورهای صنعتی و توسعه یافته 
امروز فن آوری با تمام پهنه سرزمین درگیر شده و تمامی اجزاء زنجیره ارزش در 

خود جوامع محلی شکل گرفته، در حالی که در ایران اتفاق نیفتاده است. 
وی اظهارداشــت: افزایش خدمات در مدت دهه های گذشــته به روستا، مانع از 

مهاجرت روستاییان به شهرها نشــد، دلیل اصلی این مشکل نبود 
موفقیت در تامین وبهبود معیشت روستاییان بود.

به گفته کالنی، شرایط مزبور نشان می دهد که اجزای زنجیره ارزش در 
جامعه محلی شکل نگرفته و جامعه روستایی ما که روزی مولد اصلی 
تولید محصوالت کشــاورزی و دامی بوده به تدریج تبدیل به مصرف 

کننده شده اند. 
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری تصریح کرد: دولت یازدهم و دوازدهم برای رفع این 
نقیصه و بهبود معیشت روستاییان اقدام هایی داشته که  از جمله انها 
توجه ویژه به محرک های ویژه توســعه برای کاهش فاصله درامدی و 

اقتصادی بین جامعه روستایی و شهری است.
وی اضافه کرد: معاونت توسعه روستایی  با تشکیل ستاد کسب وکارهای 
آینده روستا ظرف سه سال گذشته ، حمایت از استارت آپ ها و دانش 
بنیان ها را در دستور کار خود قرار داده و عالوه بر برگزاری رویدادهای 
شناخت استارت آپی منطقه ای در سراســر کشور، تالش  شده تا همه 
کنشگران و بازیگران زیســت بوم فناوری و اســتارت آپ را در کشور، 
گردهم جمع کرده و آنچه که در این نمایشگاه مشاهده می شود، اجتماع 
کنشگران این عرصه شامل اســتارت آپ ها ، دانش بنیان ها، شــتاب دهنده ها، 
صندوق های سرمایه گذاری با ریسک باال و سازمان ها و اداره های دولتی که دراین 

عرصه نقش آفرین محسوب می شوند.
 به گفته کالنی،  ظرفیت بزرگی در حوزه استارت آپ ها و دانش بنیان ها در جامعه 
روستایی وجود دارد که چنانچه به انها توجه شــود و حمایت جدی از آنها داشته 

باشیم، می توانند اقتصاد روستا را به حرکت درآورند.
وی گفت: بحث دیگری که در دستور کار معاونت توسعه روستایی قرار گرفته توجه 
ویژه به میراث ناملموس روستایی است که می توانند زمینه ساز ثروت شوند و در 
واقع بازی های بومی و محلی، طب سنتی، گیاهان دارویی، غذا، خوراک و پوشاک 

جوامع محلی می توانند منجر به ثروت شوند. 
این مقام مســئول افزود: یکی از اقدام های  معاونت توسعه روستایی، بحث کمک 
های فنی و اعتباری بوده برای تخصیص تسهیالت با نرخ سود پایین است که دراین 
ارتباط تفاهم نامه ای با بانک سینا امضا شد که متقاضیان می توانند از مابه التفاوت 

سود که معاونت توسعه روســتایی و بنیاد علوی پرداخت می کنند، با سود هشت 
درصد وام دریافت کنند.

وی اظهارداشت: امروز در حوزه اشتغال بحث مهم تسهیالت قانون اشتغال پایدار 
روستایی است که از محل منابع صندوق توسعه ملی ۱.۵ میلیارد دالر تخصیص داده 
شده و با مصوبه مجلس شورای اسالمی و با اضافه شدن منابع داخلی بانک ها که به 
همان میزان افزوده شده، معادل ریالی ۱۸ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده 
که بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده وپرداخت این تسهیالت 

همچنان ادامه دارد. 
کالنی گفت: انتظار می رود بتوانیم با پیگیری هایی صــورت گرفته  این روند را با 
برداشت مبالغی که از محل صندوق توسعه ملی خاص برای اشتغال روستایی ویژگی 

کسب و کارهای نو است، تداوم بخشیم.
به گفته وی، اکنون شاهد حضور استارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان در ۶ 
حوزه مرتبط با روستا از جمله صنعت گردشگری -  کشاورزی، شیالت ، دامپروری 
- سالمت ، بهداشت، تغذیه » صنایع خالق و فرهنگی « فیلم، تصویر، صدا و بازی 
سازی- محیط زیست، بهماند، منابع طبیعی » صنایع تبدیلی و تکمیلی « انرژی 

های نو و تجدیدپذیر هستیم.
کالنی اضافه کرد: براساس آمار منتشره مرکز آمار ایران شاخص عمده بازار کار در 
کشور در بهار ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ ، نرخ بیکاری در کشور از ۱۲.۱ به 

۱۰.۸ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: طبق اطالعات موجود بخش قابل توجهی از این موضوع متاثر از رشــد 
کسب  و کار در روستاها اســت به نظر می رسد مهاجرت معکوس در روستاها آغاز 
شده  و بسیاری افراد مایل هستند که برای زندگی و کسب و کار با توجه به ویژگی 
هایی که روستاها به لحاظ اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی دارند،  در روستاها 

زندگی کنند که این روند آغاز شده وادامه خواهد یافت. 
کالنی  تصریح کرد: اقدامــی که دولت های یازدهم و دوازدهم در زمینه توســعه 
روستاها انجام داده، به ویژه در بحث توسعه اشتغال در روستاها و توجه به مسائل 
اجتماعی و فرهنگی در روستاها بسیار خاص و ویژه اســت و در زمینه تسهیالت 

اشتغال روستایی از زمان پیروزی انقالب اسالمی تاکنون
شاهد پرداخت تسهیالت در این سطح گسترده با نرخ ســود پایین به متقاضیان 

نبوده ایم.

ایرنا
گــــــزارش

اعتماد احساسی مبهم 
برخواسته از سوابق قبلی 

نیست. ایجاد اعتماد, بازسازی 
و حفظ اعتماد موجود مهارت 

های ارزشمندی هستند که 
کمتر در رفتار مدیران مشاهده 
می گردند و باید آموخته شوند.
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Tablighcity.com : منبع
یــادداشـت

ISFAHAN
N E W S

خبرآنالین
گــزارش

ISFAHAN
N E W S


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

