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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

بازاری که دیگر رونق ندارد؛ 

پای رکود در کفش اصفهان

 به بهانه روز
 صنعت دفاعی ؛

 بدون وابستگی
 در اوج اقتدار

فناوری و صنعت دفاعی حکم 
 چاقوی دو لبــه را دارد ، هم 
می تواند به عنــوان فرصت 

باشد و هم تهدید.
 بســتگی دارد این فناوری 
در دســت چه قدرتی، چه 
 کشــوری و چــه افــکاری 

باشد. 
 یــک جا بــه بمــب تبدیل 
می شود و بر سر مردمان بی 
دفاع یمنی ریخته می شود 
و یک جا مردمــان بی دفاع 
ســوری را از دست استبداد 

جهانی نجات می دهد.  
خوشبختانه امروز کشور ما به 
سطحی از دانش و اقتدار در 
حوزه صنعت دفاعی رسیده 
است که می تواند در منطقه 
و حتــی در جهــان حرفی 
برای گفتن داشــته باشد و 
به عنوان یک قدرت شکست 
 نا پذیر در دنیا معرفی شــده

 است.
 تا جایی کــه صنعت دفاعی 

کشور ما...     از زمانی که قیمت ها دچار نوسان شده، وضعیت بازار کفش اصفهان هم دچار تغییر شده و فروشنده ها دچار ضرر شده اند

بازار طال و سکه 98/5/30 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,064,0004,094,000قدیم

سکه طرح 
4,154,0004,192,000جدید

2,158,0002,298,000نیم سکه

1,359,0001,499,000ربع سکه

959,500969,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,802,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18416,500406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24554,200543,300 عیار

رئیس دومین کنگره دندانپزشکی 
نقش جهان مطرح کرد:

حدود ۸0 درصد دندانپزشکان 
و پزشکان با مدیریت مطب 

آشنایی ندارند
تنها  حدود ۲۰ درصد از پزشکان و دندانپزشکان 
با روش مدیریت مطب آشنا هستند و می توان 
گفت که درصد باالیی از افراد در جامعه پزشکی و 
دندانپزشکی)به ویژه جامعه پزشکی( با مدیریت 
مطب آشنایی ندارند و مسئولین نیز متاسفانه 
مدیریت مطب را نوعــی بازاریابی می دانند در 
حالی کــه این موضوعی نوعی ســرویس دهی 
حرفه ای به بیمار به شمار می رود و توجه به آن 
می تواند نتایج را بسیار موثری را در روند درمانی 

بیمار و رضایتمندی آن به همراه داشته باشد.
این گفته دکتر کــورش رحیمی رئیس دومین 

کنگره دندانپزشکی نقش جهان...
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۸

چرا برای حضور در بازار به 
برندسازی احتیاج داریم؟

نقش شبکه های اجتماعی 
در موفقیت استارت آپ ها

با رشد صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات و حضور این 
فناوری در صنعت، پارادایم های صنعت و بازار در اواخر سده ۲۰ تغییر 

کرده است.
از سوی دیگر، فراگیر شدن دسترسی به صنایع زیرساختی و 

جریان اطالعات تمامی سازمان ها را به سطحی از...

آگهـی مزایـده عمومـی یک مرحلـه ای شمـاره 98/31/ز
   http://setadiran.ir اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه زير را از طريق مزايده به فروش رساند.از متقاضیان دعوت مي شود برای دريافت اسناد مزايده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی

تا روز پنج شنبه مورخ 98/06/21 مراجعه نمايند.

گشایش پیشنهاد ها ساعت 10 روز شنبه مورخ  23 /  1398/06 مهلت تحویل پیشنهاد ها روز پنج شنبه مورخ   21 / 06 /1398 
ـ خيابان سعادت آباد                           تلفن :  6681068 031-3       نشانی:  اصفهان                   اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهانشناسه: 571530

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده )ریال(قیمت کل ) ریال(قیمت پایه)ریال(مساحت )متر مربع(قطعهموضوع مزایدهشماره مزایده

98/31/ز

واگذاری تعــداد 60 قطعه زمین 
با کاربــری مســکونی واقع در 

شهرستان اصفهان 
)مسکن مهر شهر نصرآباد(

دارای پالک ثبتی 148/860

B1229368.00084.272.0004.220.000

B2165345.00056.925.0002.850.000

B3183334.00061.122.0003.060.000

B4185334.00061.790.0003.090.000

B5185334.00061.790.0003.090.000

B6185357.00066.045.0003.310.000

B7185357.00066.045.0003.310.000

B8185357.00066.045.0003.310.000

B9199.5368.00073.416.0003.680.000

B10199.5340.00067.830.0003.400.000

B11185329.00060.865.0003.050.000

B12185329.00060.865.0003.050.000

B13185329.00060.865.0003.050.000

B14185329.00060.865.0003.050.000

B15185329.00060.865.0003.050.000

B16183329.00060.207.0003.020.000

B17165340.00056.100.0002.810.000

B18229340.00077.860.0003.900.000

B19219336.00073.584.0003.680.000

B20155301.00046.655.0002.340.000

B21173290.00050.170.0002.510.000

B22175290.00050.750.0002.540.000

B23173336.00058.128.0002.910.000

B24190.5320.00060.960.0003.050.000

B25175285.00049.875.0002.500.000

B26175285.00049.875.0002.500.000

B32220308.00067.760.0003.390.000

B33175304.00053.200.0002.660.000

B34175304.00053.200.0002.660.000

B35175304.00053.200.0002.660.000

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزایده )ریال(قیمت کل ) ریال (قیمت پایه)ریال(مساحت )متر مربع(قطعهموضوع مزایدهشماره مزایده

98/31/ز

واگذاری تعــداد 60 قطعه 
زمین با کاربری مســکونی 
واقع در شهرستان اصفهان 
)مسکن مهر شهر نصرآباد(

دارای پالک ثبتی 148/860  

B36173361.00062.453.0003.130.000

B37190.5333.00063.436.5003.180.000

B38175299.00052.325.0002.620.000

B39175299.00052.325.0002.620.000

B45190.5335.00063.817.5003.200.000

C1229336.00076.944.0003.850.000

C2165336.00055.440.0002.780.000

C3183324.00059.292.0002.970.000

C4185324.00059.940.0003.000.000

C5185324.00059.940.0003.000.000

C6185324.00059.940.0003.000.000

C7181347.00062.807.0003.150.000

C8200349.00069.800.0003.490.000

C9203331.00067.193.0003.360.000

C10185342.00063.270.0003.170.000

C11185342.00063.270.0003.170.000

C18190.5304.00057.912.0002.900.000

C19155281.00043.555.0002.180.000

C20173281.00048.613.0002.440.000

C21175281.00049.175.0002.460.000

C22175281.00049.175.0002.460.000

C23175281.00049.175.0002.460.000

C24173327.00056.571.0002.830.000

C31190.5317.00060.388.5003.020.000

C32175294.00051.450.0002.580.000

C33175294.00051.450.0002.580.000

C34175294.00051.450.0002.580.000

C35175294.00051.450.0002.580.000

C36175294.00051.450.0002.580.000

C37173317.00054.841.0002.750.000

3.549.977.500177.790.000جمع کل

اولویتباخریدبهصورتیکجامیباشد

نوبتدوم



 بدون وابستگی 
در اوج اقتدار

ادامه از صفحه یک:

... امروز توان اقتصادی کشور 
را نیز پشــتیبانی می کند و 
توانســته در مقابل تحریم ها 
و تهدیدها بــه خصوص برای 
اغتشــاش ها در تنگه هرمز 
مقابل هیچ قدرت جهانی سر 
خم نکند و بــا بهره گیری از 
سرمایه انسانی خالق و دارای 
اعتماد به نفس کــم نظیر و 
اندیشــمندان و متخصصین 
متعهد به مرحله ای ورود پیدا 
کرده اســت که ایــن عرصه 
نمایشگاهی از عظمت، پویایی، 
چابکی و ورزیدگی برای رفع 
نیازهای نیروهای مســلح و 
مدافــع ایران اســالمی را در 
معرض جهانیان  قــرار داده 

است.
بی تردید صنعت دفاعی نماد 
اقتدار و رونــق تولید ملی به 
شمار رفته و در هنگامه خطر 
و تهدید،توان مقابله با دشمن 
 در شــرایط لــزوم را خواهد 

داشت.
در میــان عوامــل گوناگونی 
کــه در کــوران بحران های 
اجتماعــی، شــکل دهنده 
جریانات می شوند و پایه های 
اولیــه ســاخت و ســازهای 
تازه را می ســازند، »امنیت« 
یــا بــه عبارتی »احســاس 
 امنیــت« جایــگاه خاصــی

 دارد.
با توجــه به شــرایط موجود 
می توان گفت کشور ایران و 
مردمانش جز پر امنیت ترین 
کشورهای مســلمان هستند 
که در صنعت دفاعی هیچ گونه 
وابستگی به کشورهای دیگر 
ندارند و به مدد جوانان غیور 
توانســته اند این صنعت را به 
درجات باالیی برســانند و در 
موقعیت هــای خطیر  خود و 
توانشــان را به جهانیان ثابت 
کرده اند . ما می توانیم مسیر 
روشن خودباوری و خوداتکایی 
را با بهره منــدی از قابلیت ها 
و توانمندی هــای داخلــی و 
همراهی و همدلی جهادگران 
عرصه صنعت دفاعی کشور با 

سرعت بیشتری بپیماییم.

اقتصاد استان
02
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سرمایه گذاری 1000 میلیارد تومانی ذوب آهن در تصفیه پساب
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: مجموعه سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان در بخش تصفیه 
پساب بالغ بر 1000 میلیارد تومان است و این هزینه در حالی انجام می شود که این شرکت از مشکالت 

نقدینگی رنج می برد.
منصور یزدی زاده در مراسم آغاز عملیات بزرگترین پروژه اجراي تاسیسات فاضالب روستایي کشور در 

شهرســتان فالورجان، اظهار کرد: اجرای این طرح از سوی ذوب آهن اصفهان در راستای مسئولیت های 
اجتماعی این شرکت انجام می شود و از سوی دیگر از لحاظ اقتصادی به خصوص در کنار معضل آب اصفهان 

تاثیرگذار است. وی افزود: زمانی که سنگ بنای ذوب آهن به زمین زده شد، سهم آب این شرکت از زاینده رود یک 
مترمکعب بر ثانیه بود که با اجرای پروژه های مختلف مصرف بهینه آب و همچنین استفاده از پساب، اکنون سهم آب ذوب 

آهن از زاینده رود به کمتر از چهار دهم مترمکعب برثانیه رسیده است.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: مجموعه سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان در بخش تصفیه پساب بالغ بر 1000 میلیارد تومان است 
و این هزینه در حالی انجام می شود که این شرکت از مشکالت نقدینگی رنج می برد. وی تاکید کرد: به دلیل اهمیت پروژه تصفیه پساب قرار 

است تا افق 1404 مصرف ذوب آهن از آب زاینده تنها درصدی برای مصارف شرب باشد و مصرف صنعتی از بخش تصفیه پساب تامین شود.

اجرای 1٢ پروژه فاضالب به روش بیع متقابل در اصفهان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: در استان اصفهان 1٢ پروژه سرمایه گذاري به روش 
بیع متقابل در حوزه فاضالب در حال اجرا است. هاشم امینی در مراسم آغاز عملیات بزرگترین پروژه اجراي 
تاسیسات فاضالب روستایي کشور در شهرستان فالورجان، اظهار کرد: در آستانه هفته دولت و با تاکید 
مدیریت استان در شرایط خاص اقتصادي کشور پروژه ها به نحوه احسن به مردم معرفي می شوند تا نشاط 

و امید به مردم تزریق شود. وي با بیان اینکه عملیات اجرایي پروژه امروز جزء نخستین طرح هاي هفته دولت 
است، افزود: در دهه ٦0 پروژه هاي فاصالب جزء پروژه هاي لوکس و خاص بود و دولت به دلیل هزینه هاي باالی 

آن کمتر در این حوزه سرمایه گذاري مي کرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد: در حوزه 
فاضالب شهري اقدامات خوبي انجام شده، اما در بخش روستایي اینگونه نبود. طي دو سال گذشته و با اعتبارات محدود 

بانک توسعه اسالمي و صنعت آب و فاضالب اقدامات خوبي انجام شد، اما هیچ کدام همانند عملیات اجرایي بزرگترین پروژه تاسیسات 
فاضالب روستایي شهرستان فالورجان نیست. وي با بیان اینکه در استان اصفهان 1٢ پروژه سرمایه گذاري به روش بیع متقابل در حوزه فاضالب 
در حال اجرا است، گفت: مبلغ 110٨ میلیارد تومان با روش بیع متقابل با فوالد مبارکه منعقد شده و همچنین با شرکت ذوب اهن قرارداد 
الحاقیه با اعتباري بالغ بر ٩1 میلیارد تومان منعقد شده و امروز نیز با عملیات اجراي این پروژه ٣1 میلیارد تومان با این شرکت منعقد کرده ایم.
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 اگر تولیدکنندگان در 
گذشته زیرساخت های 

خود را برای شرایط 
جدید آماده کرده بودند 
امروز مشکالت کمتری 

داشتند

بازاری که دیگر رونق ندارد؛  

پای رکود در کفش اصفهان

»بروم شاگردی کنم، برایم بیشتر سود دارد.« این جمله ای است 
که یکی از ریش سفیدان بازار کفش اصفهان می گوید. شرایط بازار 
کفش به گونه ای است که پیرمرد کارُکشته کفش فروش، کسی که 
سرما و گرمای بازار را از سر گذرانده به سطوح آمده و خسته است 

و ترجیح می دهد برای خرج زندگی اش شاگردی کند.

ایسنا
گـــزارش
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     از زمانی که قیمت ها دچار نوسان شده، وضعیت بازار کفش اصفهان هم دچار تغییر شده و فروشنده ها دچار ضرر شده اند

طی دو ســال گذشته و 
همزمان با نوسانات نرخ ارز 
و با سخت شدن شرایط، 
بازارها از رونق افتاد. بازار 
کفش اصفهان نیز از این 
قاعده مستثنا نبوده و به 
گفتــه فعــاالن آن رکود 
به اوج خود رســیده و از رئیس اتحادیه 
کفاشــان گرفته تا مردم، هیــچ کس از 

شرایط موجود رضایت ندارد. 
از هر مغازه داری در بازار کفش می پرسیم 
بیشتر چه جنســی برای فروش دارید؟ 
می گوید: »اکثر اجناس مغازه اش ایرانی 
است. کمتر می توان جنس خارجی به غیر 
از چینی در بازار پیدا کنیم و اگر پیدا شود 
و جنس اصل باشــد به حدی گران است 
که خریدار با وضعیت مالی متوسط هم 
از خرید منصرف می شود. اجناس ایرانی 
با کیفیت عالی و قیمت مناسبتر نسبت 
به کفش خارجی طبیعتا طرفدار بیشتری 
دارد؛ اما این عامل هم به رونق بازار کفش 
کمک چندانی نکرده و بازار همچنان دچار 

رکود شدید است«.
پیرمردی که به گفته مغازه داران، از کفش 
فروشان قدیمی بازار سپه است، می گوید: 
وضعیت فروش اجناس بسیار بد است و از 
صد خریداری که بــه مغازه می آیند یک 
نفر شاید خرید کند و کفش فروشان این 
راسته در حال ضرر هستند. با این وضعیت 
اگر شاگرد مغازه دیگری شوم، بیشتر برایم 
سود دارد. ما قدیمی های این بازار، دیگر 
انگیزه ای برای باز کردن مغازه های خود 
نداریم. قبال مغازه ام را ســاعت 7 صبح 
باز می کردم، اما اکنون ساعت 11 است 
و برخی مغازه داران هنــوز کرکره مغازه 

هایشان را باال نکشیده اند. 
در طرف دیگر بازار فروشنده ای جوانی که 
گویی بیشتر از ریش سفیدان گالیه مند 
است، می گوید: مســئول نظارت بر این 
وضعیت اصناف است، اما نظارتی نیست. 
جنســی را که قبل از عیــد 100 هزار 
تومان خرید کــردم، االن مجبورم 1٣0 
هزار تومان بخرم، باید دید آیا اصناف بر 
وضعیت فروش تولیدی های کفش هم 

نظارت می کند؟ البته تولیدکنندگان می 
گویند اجناس گران شده است، اما مگر 
چقدر گران می شود که هر بار می گویند 
افزایش قیمت داشتیم. اگر این وضعیت 
به دلیل نوسانات بازار سکه و ارز است که 
مدت هاست نرخ دالر کاهش یافته است. 
از ابتدای امســال نرخ دالر نوسان زیادی 
نداشته، اما بی دلیل قیمت اجناس افزایش 
یافته اســت. وقتی در بازار نظارت نباشد 

وضعیتی شبیه به امروز پیش می آید.
او می گویــد: کفش هــای چینی اصال 
کیفیت خوبی ندارد و کیفیت کفش ایرانی 
بهتر است، البته اجناس خارجی اصل که 
قیمت بسیار باالیی دارند، خوب هستند 
مثل کفش تولید ویتنام. کفش های ایرانی 
کیفیت خوبی دارند و حتی تا چندی پیش 
قیمت مناسبی هم داشتند، اما متاسفانه 
قیمت آنها هم روز به روز در حال افزایش 
است. مثال می بینیم که در برخی موارد 
قیمت جنس ایرانی از خارجی هم بیشتر 
می شود. البته برخی افراد به دنبال کفش 
ارزان قیمت هســتند و کمتر به کیفیت 

توجه می کنند.
او ادامه می دهد: شرایط به نحوی شده که 
مردم تنها در مواقع نیاز خرید می کنند و 
بازار اندکی رونق می گیرد، مثال در اواخر 
شهریور ماه که نزدیک بازگشایی مدارس 
است، اما در شــرایط عادی رکود بر بازار 

کفش حاکم است. 
کفش فروش دیگری می گوید: در حال 
حاضر کمبود کفش در بازار نداریم و تولید 
به خوبی انجام می شود، اما هزینه های آن 
بسیار زیاد است و در نهایت مردم در خرید 
دچار مشکل می شوند. تا دو سال پیش 
بهترین کفش ایرانــی قیمتی حدود ٨0 
هزار تومان داشت، اما امروز همان کفش را 
تولیدی ها به کفش فروشی ها حدود 1٨0 
هزار تومان می فروشند و این قیمت به غیر 

از سود مغازه دار است.
این فروشنده در توضیح وضعیت کنونی 
می گوید: بازار کفش اصفهان طی دو سال 
گذشته دچار رکود شده و هر چه پیش می 
رویم، شــرایط بدتر می شود. از زمانی که 
نرخ دالر دچار نوسان شد، حال بازار کفش 
اصفهان رو به وخامت رفت. سه سال پیش 
قیمت کفش خارجــی 1٢0 هزار تومان 
بود، اما امروز همین کفش باالی 500 هزار 

تومان است.
کفش فروش دیگری بــا تایید صحبت 
همکارش، تاکید می کند که طی سه سال 
گذشته قیمت کفش تا پنج برابر افزایش 

یافته است، با این حال بازار تولیدکنندگان 
کفش رونق گرفته و حتی این موضوع در 
تنوع جنس، مدل و کیفیت کفش های 

ایرانی مشهود است.
او اما با گالیه از نبود نظارت بر بازار کفش، 
می گوید: متاسفانه به دلیل عدم نظارت، 
در هر نقطه شــهر قیمت کفش متفاوت 
است، مثال کفشی که در بازار سپه اصفهان 
5٢0 هزار تومان قیمت دارد، همان کفش 
در خیابان نظر یا میــر 7٢0 هزار تومان 
فروخته می شــود و یا در ســیتی سنتر 
اصفهان ٩00 هزار تومان قیمت خورده 

است. 
مغازه دار دیگری مــی گوید: از زمانی که 
قیمت ها دچار نوسان شده، وضعیت بازار 
کفش اصفهان هم دچار تغییر شــده و 
فروشنده ها دچار ضرر شده اند، در تالشیم 
مغازه را سر پا نگه داریم، اما هزینه روزانه 
مغازه ها باالی یک میلیون تومان است و 
در صورت تداوم این شرایط نمی توانیم از 

پس مخارج بر بیاییم.
با این وجــود رئیس اتحادیه کفاشــان 
اصفهان، معتقد است، بازار کفش اصفهان 
پتانسیل زیادی دارد و اگر حمایت شوند، 
این صنعت رشد می کند. کسانی که در 
عرصه کفش مشغول فعالیت هستند، در 
جنگ اقتصادی امروز ایستادگی می کنند.

اکبر زاهدی می گوید: اگر مسئوالن تنها 
پنج درصد بر صنعت پوشــاک و کفش 
تمرکز کنند شرایط بهتر می شود. امروز 
بسیاری از تولیدکنندگان ترکیه، ایرانی 
های مهاجر هستند که ســود خود را در 
آن کشور دیده اند، چرا که توجه مسئوالن 

ترکیه بر صنعت پوشاک است.
او اما در خصوص مشکالت صنعت کفش، 
توضیح می دهد: بیشترین مشکالت ما 
در تامین مواد اولیه کفش است، چرا که 
با نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه ثابت 
نیست و تولیدکننده برای تولید اجناس 
امنیت ندارد و نمی تواند به قیمت ها اعتماد 

کند، زیرا هر روز شــاهد تغییر و نوسان 
است. مواد اولیه وارداتی، گران به دست 
تولیدکنندگان می رســند و مواد اولیه 
داخلی نیز تحت تاثیر نرخ ارز و نوسانات 
آن را دچار التهاب هستند و از طرفی پایین 
آمدن قدرت خرید مردم نیز بر رکود بازار 

کفش زده است.
زاهدی در خصوص شرایط تولیدکنندگان 
نیز، می گویــد: اگر تولیدکننــدگان در 
گذشته زیرساخت های خود را برای شرایط 
جدید آماده کرده بودند امروز مشکالت 
کمتری داشتند، اما به دلیل فرصت سوزی 
در آن سال ها، امروز با مشکالت بیشتری 

روبرو هستند.
او در خصــوص اســتاندارد کفش های 
تولیدی در بازار اصفهــان، می گوید: اگر 
مواد اولیه کفش استاندارد باشد محصول 
نهایی نیز استاندارد خواهد بود، اما به دلیل 
شرایط خاص اقتصادی در کشور، دقت 
عمل در این مورد صددرصد نیست و در 
مجموع انواع کفش بــا هر نوع بودجه در 

اصفهان وجود دارد.
به اعتقاد زاهدی، رونق بازار کفش رونق 
موجب رونق صنعت کفش می شــود و 
چرخ صنایع بســیاری همچون صنعت 
چرم طبیعی و مصنوعی، صنعت نساجی 
و پارچه برای آســتری کفش و چکمه و 
قالب ســازی فلزات برای طراحی و غرفه 
آرایی فروشــگاه ها و ... به چرخش درمی 
آید، بنابراین اگر موانع تولید برداشته شود 
ظرفیت اشتغال زایی صنعت کفش دو برابر 

شرایط فعلی خواهد بود.
 به نظر می رسد در سالی که بر موضوع مهم 
رونق تولید نامگذاری شده مسئوالن باید 
از بخش هایی همچون نساجی و صنعت 
کفش حمایت های ویژه ای داشته باشند 
چرا که فعاالن بازار کفش می گویند اگر 
چه وعده و بسته هایی برای حمایت مطرح 
کرده اند اما هیــچ کمکی در عمل به این 

بخش نشده است.

رئیس دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان مطرح کرد:

حدود ۸0 درصد دندانپزشکان و 
پزشکان با مدیریت مطب آشنایی 

ندارند
تنها  حــدود 20 درصد از پزشــکان و 
دندانپزشــکان با روش مدیریت مطب 
آشنا هستند و می توان گفت که درصد باالیی از افراد در جامعه 
پزشکی و دندانپزشکی)به ویژه جامعه پزشکی( با مدیریت 
مطب آشنایی ندارند و مسئولین نیز متاسفانه مدیریت مطب 
را نوعی بازاریابی می دانند در حالی که این موضوعی نوعی 
سرویس دهی حرفه ای به بیمار به شــمار می رود و توجه به 
آن می تواند نتایج را بسیار موثری را در روند درمانی بیمار و 

رضایتمندی آن به همراه داشته باشد.

این گفته دکتر کورش رحیمی رئیس دومین کنگره دندانپزشــکی 
نقش جهان است که در هتل عباسی اصفهان در حال برگزاری است 
.وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود ٨0 درصد دندانپزشکان و پزشکان 
با مدیریت مطب آشــنایی ندارند، گفت: توجه به این مسئله افزایش 
رضایتمندی بیماران و موفقیت بیشــتر در درمان را به همراه دارد.

دکتر رحیمی در افتتاحیه  دومین کنگره دندانپزشــکی نقش جهان 
اظهار داشــت: محورهای مختلفی در این کنگره با حضور اســاتید و 
صاحبنظران برجسته مورد بحث و گفت و  گو قرار می گیرد که مرتبط با 
علوم جدید دندانپزشکی از جمله دندانپزشکی دیجیتال، اکلوژن، لیزر 
و همچنین مدیریت مطب است.وی با اشاره به اینکه موضوع مدیریت 
مطب و مراکز درمانی در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته در حالی 
که تکریم بیمار بسیار حائز اهمیت است و می تواند نتایج موثری را به 
همراه داشته باشد، گفت: در یک پنل نیم روزه در این کنگره موضوع 
مدیریت مطب مطرح خواهد شد تا این مســئله سبب ارائه خدمات 
بهتر به بیماران شــود همچنین باید توجه داشت که مدیریت مطب 
و تکریم بیماران آمار شکایت و نارضایتی از پزشکان و دندانپزشکان 
 را کاهــش می دهــد و موفقیت هــای درمانــی را افزایــش خواهد

 داد.
رئیس دومین کنگره دندانپزشکی نقش جهان بیان داشت: در موضوع 
مدیریت مطب مسائلی همچون چگونگی تشکیل پرونده کامل برای 
بیماران مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد چرا که پزشــکان بر اساس 
قانون حتماً باید مدارک بیمار را ذخیره کنند و این مسئله به ویژه در 
درمان  هایی که کار عملی برای بیمار انجام می گیرد همچون جراحی 
ها بسیار حائز اهمیت اســت همچنین این مسئله یکی از موضوعاتی 
است که نبود آن برای پزشکات و دندانپزشکان دردسرساز است و در 
محاکم پزشکی بسیار مطرح می شــود لذا  توجه همکاران ما به این 
مسئله حائز اهمیت است.بازرس جامعه دندانپزشکی کشور بیان کرد: 
اینکه چگونه دندانپزشکان پرونده های درمانی خود را کامل کند و یا 
اینکه چگونه در مطب رفتار کنند که حقوق درمانی بیماران بیشــتر 
حفظ شود از جمله موضوعاتی اســت که در پنل مدیریت مطب ارائه 

خواهد شد.
وی تاکید کرد: همه دســتیاران دندانپزشــکی و دندانپزشکان باید 
آموزش برخورد با بیماران به صورت حرفه ای را فرا گیرند و یا به عبارتی 
آگاهی به مدیریت مطب داشته باشــند چرا که این موضوع می تواند 
فضای درمانی را برای بیمار با آرامش بیشتری همراه کند و موفقیت 
درمان را نیز سبب شود.گفتنی است؛ دومین کنگره دندانپزشکی نقش 
جهان با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته در حوزه دندانپزشکی 
تا اول شهریور ماه در هتل عباســی اصفهان در حال برگزاری است  و 
جدیدترین دســتاوردها در حوزه دندانپزشــکی در این کنگره ارائه 

خواهد شد.

گــزارش

یلدا توکلی
خـــبــــر



انجامکدامپروازداخلیدرفرودگاهامام)ره(میصرفد؟!
انتقال بخشی از پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی )ره( با مسائل و حواشی 
بسیاری همراه بود و به گفته یک کارشناس هواپیمایی، عملیاتی شدن پروازهای داخلی که تنها با یک 
ایرالین آن هم به صورت موردی که مشخص نیست چند تا بلیت فروخته شده یا نشده به معنی انتقال 
نیست و به جای اینکه بدون مطالعه چنین تصمیمی را اجرایی کنیم باید در وهله نخست، بررسی های 

کارشناسی و برنامه ریزی برای آن انجام داد.
 در پی افتتاح ترمینال سالم فرودگاه امام خمینی )ره( بخشی از پروازهای خارجی ترمینال یک به 
سالم منتقل و مقرر شد تا بخشــی از پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد به ترمینال یک فرودگاه 

امام)ره( انتقال یابد.
البته پیش از این نیز حسن خوشخو - معاون بهره برداری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( - 
جزئیات این انتقال را مطرح کرده و گفته بود که برخی از ایرالین ها در این زمینه ابراز تمایل کرده اند 
و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده تا شهریورماه این هدف محقق می شود و امیدواریم نخستین 

پرواز به مقصد مشهد باشد.

البته این پرواز زودتر از این موعد اما به صورت نمادین از سوی کیش ایر به مقصد کیش حرکت کرد و 
قرار بود مقصد بعدی مشهد باشد.

خوشخو درباره اینکه چه صرفه ای برای مسافران و توجیهی برای شرکت های هواپیمایی دارد، نیز گفت: 
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و تسهیالت پیش بینی شده برای ایرالین های داوطلب انجام 
پروازهای داخلی در فرودگاه امام)ره(، قیمت بلیت این پروازها نسبت به نرخ های کنونی، ارزان تر خواهد 

بود و این خود حق انتخاب دادن به مردم است.
در این رابطه علیرضا منظری - معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری -  نظر دیگری دارد و معتقد 
است که این نوع پروازها به شرط آنکه قیمت بسیار مناسب تری نسبت به پروازهای فرودگاه مهرآباد 
داشته باشد و برای پروازهای کوتاه استفاده نشود می تواند صرفه اقتصادی داشته باشد و به رونق آن 

نیز امیدوار بود.
وی افزود: تا زمانی که فرودگاه مهرآباد وجود دارد نمی توان درباره  پروازهای کوتاه چنین سیاستی را 
اتخاذ کرد و آن را به فرودگاه امام خمینی)ره( انتقال داد، چراکه هم از نظر زمانی و هم از نظر اقتصادی 
برای مسافر به صرفه نیست و اگر همه پروازهای داخلی هم به فرودگاه امام خمینی)ره( منتقل شود 

مسافر ترجیح می دهد برای پروازهای کوتاه از وسیله نقلیه شهری یا 
حمل و نقل عمومی جاده ای برای مسافرت استفاده کند.

وی ادامه داد: چراکه اگر به عنوان مثال یک مسافر بخواهد پرواز 
حدود 40 دقیقه ای را در فرودگاه امام)ره( تجربه کند باید ضمن  
صرف هزینه ی باال حدود 200 هزار تومانی برای مســیر رفت و 

برگشت به این فرودگاه چندین ســاعت زمان هم باید صرف کند 
که در این شرایط مســافر قطعا ترجیح می دهد از وسیله ی دیگری 

استفاده کند.
منظری گفت: انتقال پروازهای داخلی به فرودگاه امام)ره( برای مسیرهای طوالنی 

مانند قشم، و بندر عباس امکانپذیر است اما به شرط این که قیمت بلیطی که مسافر از فرودگاه امام 
می گیرد ارزان تر از مهر آباد باشد و این ارزانی با در نظر گرفتن هزینه ی رفت و برگشت مسافر باشد. یعنی 
اگر یک مسافر فرودگاه امام)ره( را برای پرواز به مقصدی مانند بندر عباس انتخاب می کند با در نظر 
گرفتن هزینه ی رفت و برگشتش به فرودگاه امام قیمت بلیطش نسبت به فرودگاه مهر آباد کمتر باشد.

گردشگری
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پیشبینیتردد۲.۵
میلیونزائردراربعین

رییس ســازمان راهداری اعالم 
کرد که پیش بینی می شــود در 
ایام اربعین حسینی 2.۵ نفر زائر 
از چهــار پایانه مرزی مشــخص 
شــده عبــور کنند و بر اســاس 
توافقات صــورت گرفته، قیمت 
بلیت اتوبوس در این ایام افزایش 

نخواهد یافت.
 ماه محرم و ایــام اربعین یکی از 
پرترددترین و پرترافیک ترین ایام 
در جاده های مواصالتی کشور به 
سمت اســتان های غربی است، 
چراکه نه تنها زائران ایرانی بلکه 
مسافران خارجی بسیاری هم به 
ایران وارد می شوند و از مرزهای 
غربی کشور به سمت نجف و کربال 

حرکت می کنند.
عبدالهاشــم حســن نیا - رئیس 
سازمان راهداری کشور- در این 
باره به ایســنا گفت:  آنچه تا این 
لحظه قطعی شــده چهار پایانه 
مرزی خســروی، مهران، چذابه 
و شــملچه اســت که پیش بینی 
می کنیــم از حــدود  دو و نیــم 
میلیون نفــر زائر بیــش از یک 
میلیون تردد از مرز مهران انجام 
شود، حدود 400 هزار نفر تردد از 
مرز خسروی و مابقی زائران نیز از 
طریق مرزهای چذابه و شــملچه 

تردد کنند.

 معماری های کهن، بازی با 
نور و سایه، طرح ها و رنگ ها 
ازجمله جاذبه هایی اســت 
که ساالنه هزاران گردشگر 
از سراســر دنیــا را به این 
مجموعه هــا می کشــاند. 
زبردستی خالقان این بناها 
در القا احساســات مثبت به افرادی که 
در موقعیت این بناها واقع می شــوند، 
بی نظیر است، مدت زمان کوتاهی است 
که توجه دوستداران میراث فرهنگی و 
همچنین فعاالن حوزه گردشــگری به 
احیای بناهای تاریخی و تغییر کاربری 
این بناها و استفاده از این بناها به عنوان 
بناهای عمومی جلب شده است. اصفهان 
از حیث داشتن خانه های تاریخی شهر 
ثروتمندی محسوب می شــود و روند 

احیــای این خانه هــای تاریخی 
اگرچه کند اما رو به رشد است.

 مجموعه پذیرایی ترنج
مجموعــه پذیرایی ترنــج که در 
خانه تاریخی هووانس شــیرازی 
مستقر است در سال جاری مورد 
بهره برداری قــرار گرفت و در این 
مدت محدود با اســتقبال خوبی 
از سوی مردم و گردشگران روبرو 
شد. این مجموعه پذیرایی خدمات 
متنوعی را به مشتریان خود ارائه 
می دهد. با حضور در این مجموعه 
عالوه بر لذت بردن از فضای سنتی 
می توانید از کافی شــاپ، شربت 
خانه، عکاســخانه و رستوران این 
مجموعه نیز استفاده کنید. این مجموعه 
پذیرایی سنتی در خیابان خاقانی، کوچه 
هووانس شیرازی، کوچه رامین واقع شده 

است. 
تاریخچه و معماری بنا

زمان ســاخت خانه تاریخــی هووانس 
شــیرازی به دوران قاجار باز می گردد و 
نامش را از کلیسای مجاور خود به ارث 
برده است. شواهد موجود نشان می دهد 
کــه این خانــه متعلق بــه ماردیروس 
داویدیــان از اهالی جلفــای اصفهان و 
رئیس ســتاد قزاق خانه دولت ایران در 
عهد ناصری بوده اســت. ایــن خانه در 
دو بخش غربی و شــرقی ساخته شده 
است که قســمت غربی کمی قدیمی 
تربوده و قســمت شــرقی به آن الحاق 
شده است. بخش غربی شامل هشتی، 

مطبخ و دو اطاق بوده و با توسعه آن دو 
اطاق دیگر یعنی سرداب و صندوقخانه 
به بخش شرقی اضافه شده است. بخش 
غربی کــه درگذر زمان تخریب شــده 
بود بامهارت و زبردســتی متخصصان 
امر احیا شــد و بخش هایی از قســمت 
شرقی نیز مرمت شد. شیوهای مرمتی 
و انتخاب وسایل روشــنایی، آیینه ها، 
گچ بری ها، ســنگ فرش حیاط کاماًل بر 
اســاس معماری و مصالح قدیمي است 
و حتی میز و صندلی ســفره خانه را نیز 
بر مبنای همان عصر و از چوب لهستانی 
تهیه شده است. یکی از ویژگی های خاص 
این مجموعه را می توان انتخاب وسایل و 

دکوراسیون دانست. 
خوراکی ها

رســتوران این بنا ظرفیت پذیرش 70 
نفر را دارد. در این رســتوران می توانید 
غذاهای ســنتی اصفهان همچون انواع 
کباب، انــواع دلمه، کشــک بادمجان و 
و همچنین غذاهای دریایــی را تجربه 
کنید. در شــربت خانه ترنج از شــما با 
نوشــیدنی هایی تهیه شــده از بهترین 
و مرغوب ترین چای های دســت چین 
شــده و گیاهان دارویی مانند شــربت 
نعنا و کاسنی و شــربت 40 گیاه ترنج 
پذیرایی می شــود. در کافی شاپ شما 
می توانید انواع خوراکی ها، بستنی ها و 
نوشیدنی های گرم و ســرد را بچشید و 

خستگی از تن به درکنید.
عکاسخانه خانه هوانس

برای ثبت یک خاطره فراموش نشدنی 

شــما می توانید با پرداخــت هزینه و 
پوشــیدن لباس دوران قاجار، عکسی 
زیبا را به یادگار داشــته باشــید. لباس 
را پوشیده و در هر قســمت از این خانه 
تاریخی که تمایل داشته باشید، عکاس 
مجموعه از شما عکاسی می کند. قیمت 
عکس نیز مناســب بود. اگر هم تمایل 
به پرداخت هزینــه ندارید، می  توانید با 
حضور در این خانه به عکاسی بپردازید. 
برای این کار نیازی به سفارش دادن و یا 
پرداخت هزینه نیســت. نکته  ای بسیار 
مهم که به شناخته شدن این خانه کمک 

بسیار زیادی کرده است.

شربتخانه خانه هوانس
فضای سرداب به شربتخانه تبدیل شده 
است. برای طراحی دکوراسیون داخلی 
آن از ظرف  های شیشــه  ای اســتفاده 
شــده که داخل هر کدام یــک نوعی از 
گیاهان دارویی وجــود دارد. منو دارای 
تنوع زیادی است و انواع چای، دمنوش 
و همچنین شــربت  ها در آن به چشم 
می خوردند. به نظرم جذاب  ترین سفارش 
در شــربتخانه، قهوه قاجاری همراه با 
کیک باقلوا باشــد یا حتی سفارش یک 

شربت نسترن.
 حیاط خانه هوانس

در هنگام ورود به خانه هوانس و پس از 
گذر از یک فضای سرپوشیده، به قسمت 
حیاط وارد می شویم. فضایی که با حضور 
گل ها و صــدای آب فواره ها به بهشــتی 
کوچک تبدیل شــده اســت، معماری 
بیرونی ســاختمان نیــز حالت آرامش 
بخش حیاط را دو چندان می  کند. تنها 
شــما نیاز دارید در گوشــه  ای نشسته، 
چیزی ســفارش داده و در ادامه برای 
آرامش روح و جسم آماده شوید. برحسب 
سلیقه می توانید انواع نوشیدنی  های سرد 
و گرم را سفارش دهید و با صدای آب و 

بازی رنگ ها از سفارش خود لذت ببرید.

خانهتاریخیهووانس،معماریسنتیوفضاییچشمنواز

زمان ساخت خانه 
تاریخی هووانس 

شیرازی به دوران 
قاجار باز می گردد 

و نامش را از 
کلیسای مجاور 

خود به ارث برده 
است. 

 می توان گفت کــه یکی از اید  ه  های خالقانــه در زمینه احیا
خانه  های تاریخی، تغییر کاربری آن ها به رستوران یا کافه است. 
در شهر اصفهان، خانه های قدیمی بی نظیری وجود دارند که 
برخی از آن ها در محله جلفا قرار دارند. محله  ای از دوران صفویه 
که میزبان کوچ ارامنه بوده و دارای کلیساهایی بی   نظیری مانند 
وانک و بیت  اللحم است. خانه هوانس یا رستوران ترنج، دارای 
یک معماری سنتی و فضایی چشم نواز بوده که در این محله 
قرار دارد.در واقع رستوران ترنج اصفهان در خانه هوانس برپا 
شده و میزبان مهمانان است.مجموعه رستوران ترنج اصفهان 
در سال ۱3۹۴ افتتاح و شامل رستوران، کافی  شاپ، شربتخانه 
و همچنین عکاسخانه اســت که همگی در یک فضای جذاب 

حضور دارند.
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Iran will take part in Berlin 
International Green Week 
Exhibition which will be held 
in Germany on January 17-
26, 2020 with a focus on food 
and agricultural products.
Islamic Republic of Iran 
will participate in this 
prestigious international 
exhibition.The Director 
General of the Ministry of 
Agriculture for International 
Affairs Hooman Fat’hi 
made the remarks on Wed. 
and added, "according to 
the data received from 

Iranian Ministry of Foreign 
Affairs, it is agreed that 
Berlin Intl. Green Week 
Exhibition will be held in 
the aforementioned date on 
the sidelines of organizing 
12th meeting of agriculture 
ministers."He went on to 
say that companies with 
pavilions at the exhibition 
will showcase their latest 
achievements and products 
to public view.This 
exhibition will also provide 
the chance for exhibitors to 
supply their latest products.

Iran's 
Economy 
Improving 
Gradually

CBI data show 
out of the total 
7,737 trillion 
rials ($60 
billion) loans 
paid in the 
last fiscal year 
(ended March 
2019), 4,319 
trillion rials 
($33.3 billion) 
was allocated 
to help raise the 
working capital 
of businesses
L eaving behind 
months of rainy 
days, Iran’s 
economy is 
showing signs of 
improvement in 
major variables, 
governor of the 
Central Bank 
of Iran said on 
Monday. 
Speaking on 
prime time state 
TV, Abdolnasser 
Hemmati spoke 
of relative 
improvement in 
macroeconomic 
indices like 
inflation, forex 
rates and 
liquidity in 
recent months, 
f o l l o w i n g 
i n s t a b i l i t y 
and turmoil 
in almost all 
d o m e s t i c 
markets last 
year. 
“The national 
c u r r e n c y 
regained 40% 
of its value,” 
Hemmati said. 
The rial fell more 
than 60% in 
unprecedented 
m a r k e t 
f l u c t u a t i o n s 
during April-
S e p t e m b e r 
2018, spurred 
by threats 
of new US 
e c o n o m i c 
sanctions and 
dim prospects 
for currency 
reserves as oil 
revenues took 
a drubbing 
unseen in recent 
decades. 
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Iran to take part in Berlin Intl. Green 
Week exhibition

L earning your 
child’s cancer has 
come back, adding 
to the agony, the 
cocktail of drugs 
four-year old 
Mahdi needs to stay 

alive simply isn’t available. 
His mom says Mahdi is her 
only child, conceived after 
13 years of trying.The most 
doctors can do for him now 
is keep him comfortable, 
according to a CBS video 
report. Transcription of part 
of the report follows:     
CBS: It a very difficult thing, 
if it wasn’t for the supports 
of hospital, would you be 
able to provide the medical 
treatment that your son 
needs? 
Mahdi’s Mom: No
Mahak is a charity hospital 

offering free healthcare to 
sick kids from across Iran. 
Founded in 1991, nearly 
30,000 children have received 
cancer treatment here. 
Following US President 
Donald Trump’s decision 
to withdraw from the Iran 
nuclear deal last year and 
reimpose the toughest ever 
sanctions, vital drugs are in 
short supply.
Iran produces most of its own 
pharmaceuticals but when it 
comes to the most advanced 
medicines it relies heavily 
on imports and that’s where 

sanctions pose a serious 
hurdle.
Technically, medicines are 
exempt from US sanctions 
but financial transactions 
to purchase them in the 
global marketplace are not, 
making the drugs nearly 
impossible to import. Dr 
Shabnam Hemmati is in 
charge of Mahak hospital’s 
pharmaceuticals.
CBS: Are people losing their 
lives because they can’t get 
drugs? 
Dr Shabnam Hemmati: Yes.
-What do you say to a parent 

whose child has a cancer that 
the drug is available outside 
Iran but you can’t bring it 
into Iran. What do you say to 
them?
- I just tell them to pray and be 
sure that we are with you. We 
know your pain and we do as 
much as we can for you. 
Doctors don’t know exactly 
how many children have died 
because of this inability to 
bring in medicine, but as the 
CEO of the charity told us with 
80% of the drugs no longer 
coming in, you only have to do 
the math. 

Iranian silicone 
nanopolymer exported 
to Asian countries
 High-quality polymer-based nanoproducts 
of Iranian knowledge-based companies are 
exported to a number of Asian countries.
Good quality and high competitiveness of 
products compared to similar products have 
paved the way for exporting this product. 
According to Iran Nanotechnology 
Innovation Council (INIC), silicone 
nanopolymer manufactured by Iranian 
knowledge-based companies is being 
exported to a number of Asian countries. 
The companies manufacture nanopolymer 
products, metal nanopowders, and polymer 
nanocolloids.
According to Research and Development 
Manager of one of these companies, 
“this nanomaterial makes it possible to 
produce thin polymer films and super-
hydrophobicity surfaces. This makes 
them suitable to be used in plastic, anti-
dust and anti-fog industries; and vehicle-
related products such as fuel additives and 
car engine cleaners, as well as different 
toxicants like pesticides and extermination 
substances”.
Over 200 tons of silicone nanopolymer 
has been manufactured in 2018 by 
Iranian companies. A large portion 
of the manufactured nanomaterial has 
been exported due to its competitive 
performance and price in international 
market. 
Another recently published report by 
the INIC had revealed that exports of 
educational nanotechnology equipment 
and related educational packages to Asian 
countries by Tavana Corporation is going to 
exceed several hundred thousand of dollars 
in the next few years.
According to the managing director of the 
company, this export will be realized via 
multiple contracts made in 2015 and later. 
In the last three years, dozens of devices 
including electrospinning, sputtering, 
and wire blasting equipment have been 
exported as part of the long term trade 
agreements. 

FDI drops in mineral, 
industrial sector in four 
months
Foreign Direct Investment (FDI) in the 
mineral and industrial sector in the first 
four months of the current year (March 21 
– July 21) registered a 60 percent decline as 
compared to the same period of last year.
Accordingly, $554.4 million worth of 
industrial and mineral project was recorded 
in the Foreign Investment Board in the same 
period.
This statistic is related to 24 trade, industrial 
and mineral projects that had been 
approved in the first three months of the 
current Iranian calendar year (March 21 – 
June 21), so that any new development plan 
was not approved in the Foreign Investment 
Board in the last month of current year (July 
21).
In the first four months of the current 
year (March 21 – July 21), a number of 
24 industrial, mineral and commercial 
projects, costing $346.3 million, had been 
approved in the Foreign Investment Board.

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).

Iranian Child Cancer Patients Hit by US 
Sanctions

news

I just tell them to 
pray and be sure 
that we are with 
you. We know 
your pain and 
we do as much 
as we can for 
you. 
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34% Rise in Iran's 
Non-Oil Trade With 
CIVETS
Iran’s exports to CIVETS stood at 
$200.89 million during the month to 
April 20, indicating a 23.94% decline, 
while imports were worth $349.03 
million, up 138.71% year-on-year
I ran traded 717,023 tons of non-

oil commodities worth $549.92 
million with Colombia, Indonesia, 
Vietnam, Egypt, Turkey and South 
Africa (collectively known as CIVETS) 
in the first Iranian month (March 
21-April 20) to register a 25.73% and 
34.01% growth in tonnage and value 
respectively compared with the year 
before.
Latest data released by the 
Islamic Republic of Iran Customs 
Administration show Iran’s exports 

totaled 481,555 tons worth $200.89 
million during the month to April 
20, indicating a 0.93% and 23.94% 
decrease in tonnage and value 
respectively year-on-year.
Imports stood at 235,468 tons 
worth $349.03 million, up 179.73% 
and 138.71% in tonnage and value 
respectively YOY.
As a result, Iran recorded a non-oil 
trade deficit worth $148.14 million 
with CIVETS economies.

Iran's H1 trade with 
EU tumbles 76%
Trade 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.
Trade with Malta (€147,233), Slovakia 
(€2.36 million), Greece (€21.63 
million), Portugal (€6.14 million) 
and Finland (€16.32 million) saw 

the sharpest declines of 99.96%, 
99.04%, 97.79%, 96.85% and 96.45% 
respectively.



New Zealand rejects UK 
request for joining US IMSC 
in Persian Gulf
 Rejecting UK' offer to join the US-led mission, 
known as the international maritime security 
construct (IMSC), New Zealand's Defense Minister 
Ron Mark announced Wednesday that his country 
has no boats to send to Strait of Hormuz.
"Britain asked New Zealand whether it could help 
patrol the Strait of Hormuz following the seizure of 
oil tankers by Iran, but we didn't have any boats to 
send," the Minister of Defense says.
New Zealand's Defense Minister, Ron Mark, says 
while no formal request for assistance was made, 
Britain approached New Zealand about whether it 
had any capacity to help.
However, as reported, Australia has announced 
readiness for being a member of the American 
coalition.
The Australian Prime Minister, Scott Morrison, 
announced on Wednesday that Australia would 
send forces to the region.
The Australian Defense minister, Linda Reynolds, 
said the Royal Australian Air Force would send a 
P-8A poseidon maritime surveillance aircraft to 
the region for one month before the end of 2019, 
while an Australian frigate would be present for six 
months from January.
Australian defense force members will join the 
IMSC taskfore based in Bahrain, which hosts the US 
navy’s central command and fifth fleet.
The United Kingdom and Bahrain are the only other 
countries to join the US in the Strait of Hormuz, but 
the UK has appealed to European allies to join the 
mission to safeguard shipping lanes.

Navy’s achievements strategic, 
deterrent: cmd.
 Commander of the Iranian Army's Navy Rear 
Admiral Hossein Khanzadi said on Wednesday 
that the achievements of Iranian Navy have been 
strategic and deterrent during the recent past 
years and have made the country independent 
form foreigners in designing and manufacturing 
naval equipment.
Making the remarks on the threshold of Iran's 
National Defense Industry Day, August 22, the 
admiral hailed the capabilities and creativity of the 
staff of Iranian defense ministry.
Referring about the construction of ‘Ghadir’ and 
‘Fateh’ submarine series, he noted that “weapons 
manufactured in Maritime Industries Organization 
of Iranian Defense Ministry have multiplied the 
capabilities of Iranian Navy.”
He also underlined the high security level ensured 
by Army force in Iran, compared to regional 
countries such as Syria, Iraq, Afghanistan, and 
Pakistan, despite the enmities, threats and 
pressures of the enemies.  
“The Islamic Republic of Iran plays a significant 
role for the world regarding its geographical and 
geopolitical location in west of Asia and due to its 
access to international waters,” he said.

Iranian Deputy FM:US Not Trustworthy

 “By withdrawing from the 
JCPOA and in talks with North 
Korea, the US showed that it’s 
not reliable for negotiations,” 
Araqchi said 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 administration 
sanctioned Iran’s Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif, who is widely 
accepted in the international arena, 
and on the other hand it talks of 
negotiations,” he added, referring to 
Washington’s sanctioning of the Iranian 
diplomat last month. 
Araqchi 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’ determination,” 
he said. 
Araqchi 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 delegation stressed 
that Tehran and Pyongyang should 
deepen their political, parliamentarian, 
economic and international 
cooperation. 
Washington withdrew from the 
internationally-endorsed 2015 nuclear 
deal with Iran on May 2018, re-imposed 
the toughest-ever sanctions against the 
country and started a plan to zero down 
Tehran's oil sales.
Under the nuclear agreement reached 
between Iran and six world powers 
in July 2015, Tehran undertook to 
put limits on its nuclear program in 
exchange for the removal of nuclear-
related sanctions.
Yet, Iran continued compliance with 
the deal, stressing that the remaining 
signatories to the agreement, specially 
the Europeans had to work to offset 
the negative impacts of the US pullout 
for Iran if they want Tehran to remain 
in compliance. The Iranian officials 
had earlier warned that the European 
Union’s failure in providing the needed 
ground for Tehran to enjoy the economic 
benefits of the nuclear deal would 
exhaust the country's patience.
Almost a year later, however, the 
EU failed to provide Tehran with its 

promised merits. Then, the US state 
department announced that it had 
not extended two waivers, one that 
allowed Iran to store excess heavy water 
produced in the uranium enrichment 
process in Oman, and one that allowed 
Iran to swap enriched uranium for raw 
yellowcake with Russia.
Until May, Iran was allowed to ship low-
enriched uranium produced at Natanz 
to Russia before it hit the 300-kg limit 
and the US measure leaves no way for 
Tehran other than exceeding the ceiling 
for storing the enriched uranium in 
violation of the 2015 nuclear deal.
Also, the United States would no longer 
waive sanctions that allowed Iran to ship 
heavy water produced at its Arak facility 
beyond a 300-ton limit set in the 2015 
nuclear deal to Oman for storage which 
again forces Tehran to store it inside 
country in violation of the nuclear deal.
In return, Iran's Supreme National 
Security Council (SNSC) announced in a 
statement on May 8 that the country had 
modified two of its undertakings under 
the Joint Comprehensive Plan of Action 
in return for the US abrogation of the deal 
and other signatories’ inability to make 
up for the losses under the agreement, 
warning that modifications would 
continue if the world powers failed to 
take action in line with their promises.
"The Islamic Republic of Iran declares 
that at the current stage, it does not 
anymore see itself committed to 
respecting the limitations on keeping 
enriched uranium and heavy water 
reserves," the statement said.
Then Iran gave Europe 60 days to either 
normalize economic ties with Iran or 
accept the modification of Tehran’s 
obligations under the agreement and 
implement the Europe's proposed 
Instrument in Support of Trade 
Exchange (INSTEX) to facilitate trade 
with Iran. 
Iran set up and registered a counterpart 
to INSTEX called Special Trade and 
Financing Instrument between Iran 
and Europe (STFI) to pave the way for 
bilateral trade. 
Then on June 28, Secretary General of 

the European External Action Service 
(EEAS) Helga Schmid announced that 
INSTEX has become operational.
"INSTEX now operational, first 
transactions being processed and 
more EU Members States to join. Good 
progress on Arak and Fordow projects," 
Schmid wrote on her twitter account 
after a meeting of the Joint Commission 
on JCPOA ended in Vienna following 
three and a half hours of talks by the 
remaining signatories to the deal (the 
EU3 and Russia and China).
It was the 12th meeting of the Joint 
Commission on JCPOA in Vienna.
Meantime, seven European countries-
-Austria, Belgium, Finland, the 
Netherlands, Slovenia, Spain and 
Sweden--in a joint statement expressed 
their support for the efforts for 
implementation of the INSTEX.
Later, Araqchi described the nuclear 
deal joint commission meeting with 
the Europeans as "a step forward", but 
meantime, reminded that it did not meet 
Iran's expectations.
“It was a step forward, but it is still 
not enough and not meeting Iran’s 
expectations,” said Araqchi, who headed 
the Iranian delegation at the JCPOA joint 
commission meeting in Vienna.
In addition to their defiance of the JCPOA, 
the Europeans showed more animosity 
towards Iran and seized an Iranian oil 
tanker by Britain at the US request.
Acting Spanish Foreign Minister Josep 
Borrell said Gibraltar detained the 
supertanker Grace 1 after a request by 
the United States to Britain.
Borrell was quoted by Reuters as 
saying that Spain was looking into the 
seizure of the ship and how it may affect 
Spanish sovereignty as it appears to have 
happened in Spanish waters.
Spain does not recognize the waters 
around Gibraltar as British.
Experts believe that the measure taken 
by the British government in seizing 
the Syria-bound Iranian tanker is illegal 
and can have serious consequences 
for the government in London as 
it would mean a lethal blow to the 
 JCPOA.

Iranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs 
Seyed Abbas Araqchi said that Tehran cannot trust 
Washington for talks after the US withdrawal from the 
nuclear deal.
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 Amir-Abdollahian:
'White House discourse 
encouraging terrorism growth 
in world'
An Iranian parliamentary official, Hossein Amir-
Abdollahian, censured the US for its continued 
meddling in Middle East region, saying the bellicose 
discourse dominating the White House is encouraging 
the spread of terrorism in the world.
“The US continues its provocative and meddling 
measures in the region, and the bellicose discourse 

dominating the White House is encouraging the spread 
of terrorism and extremism in the world,” Iranian 
Parliament's General Director for International Affairs 
Hossein Amir-Abdollahian made the remarks in a 
meeting with Russian Ambassador to Tehran, Levan 
Dzhagaryan, on Wednesday.
He then turned to bilateral ties between Iran and 
Russia, saying “the parliamentary and political ties 
between the two countries are excellent; however, the 
vast capacities and potentials of both sides require 
further cooperation in the economic and cultural 
sectors.”
The Russian ambassador, for his part, said political 

interactions between the 
two countries’ officials 
will further contribute 
to the development of 
cooperation between 
Tehran and Moscow in 
various fields.
The two sides also 
exchanged views on regional 
issues, and voiced concern over 
the current regional developments, 
stressing the need for a political solution to 
Yemen and Kashmir.

In addition to 
their defiance 
of the JCPOA, 
the Europeans 
showed more 
animosity 
towards Iran and 
seized an Iranian 
oil tanker by 
Britain at the US 
request.
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Assad:
Turkey provides clear, support to 
terrorists in Syria’s Idlib
President Bashar al-Assad has censured Turkey over sending a 
military convoy to Syria’s embattled northwestern province of Idlib, 
stressing that the move clearly shows that the Ankara government is 
offering generous support to Takfiri terrorists who have lost ground 
amid government forces’ push to retake the last militant-held area in 
the country.
RNA - Speaking in a meeting with a visiting Russian delegation from 
the ruling United Russia political party in Damascus on Tuesday, 
Assad said the recent developments in Idlib point to Turkey’s clear and 
unlimited support for the foreign-sponsored extremists.

He added that Syrian army troopers have, nevertheless, succeeded to 
score victories against terrorists, particularly in Idlib, irrespective of 

support provided by Western and regional countries to them.
Assad stressed that the territorial gains prove the determination of the 
Syrian nation and army to continue fighting terrorism until every inch 
of the Syrian soil is liberated.
Dmitry Sablin, for his part, expressed confidence that the incumbent 
Damascus government will eventually manage to restore security and 
stability across Syria.
Sablin added that he has recently toured a number of Syrian provinces, 
finding life returning to normal more than eight years after the start 
of Syria crisis.
On Monday, Syria’s official news agency, SANA, quoting an unnamed 
source in the Syrian Ministry of Foreign Affairs and Expatriates, 
denouncing Turkey's move as an act of “aggression.”
Syria strongly condemns passage of Turkish vehicles loaded with 
ammunition through borders and their heading towards Khan 
Sheikhoun to help defeated terrorists https://t.co/qKkqrt4tN5pic.
twitter.com/55llJm6Y4o
— SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) August 19, 2019

The source added that the 
Turkish convoy would not affect “the determination of the Syrian 

Arab Army to keep hunting the remnants of terrorists” in the town 
Khan Shaykhoun or elsewhere.

News

Enemies 
desperate, 
exhausted 
by Iran’s 
military 
might: 
Maj. Gen. 
Bagheri
Chief of Staff of the 
Iranian Armed 
Forces says the 
enemies of Iran, 
exhausted by the 
Islamic Republic’s 
military might, 
have become 
desperate in the 
battle against Iran.
“The Islamic 
Republic has 
reached a high 
level of power, 
which has made 
the enemies 
lose hope,” 
Major General 
M o h a m m a d 
Hossein Bagheri 
made the remarks 
on Wednesday, 
during a visit to 
Iran’s Passive 
D e f e n s e 
Organization.
Referring to 
Iran’s significant 
progress and 
n u m e r o u s 
a c h i e v e m e n t s 
in the defense 
sector, the top 
c o m m a n d e r 
hailed the role of 
passive defense in 
fending off threats, 
saying “The 
organization has 
been successful 
in cooperation 
with all other state 
organizations and 
bodies, which can 
help boost the 
country’s defense 
might in various 
aspects.”
He underlined the 
need to enhance 
the country's 
passive defense 
mechanism to 
boost the nation’s 
defense capability, 
saying, “The 
Passive Defense 
O r g a n i z a t i o n 
g u a r a n t e e s 
the country’s 
nuclear, cyber and 
chemical sectors 
that are of great 
sensitivity.”
Major General 
Bagheri noted 
that such progress 
will be a step 
toward reaching 
the country’s 
goals and “appear 
as an invincible 
power at the 
i n t e r n a t i o n a l 
arena.”
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Supreme Leader meets president, cabinet 
members
Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali 
Khamenei held a meeting Wednesday with President Hassan 
Rouhani and his cabinet ministers.The meeting was held in Tehran 
on the occasion of National Government Week which will start as of 
August 24 in Iran.Government Week is observed in memory of former 
president Mohammad Ali Rajaei and his prime minister Mohammad 
Javad Bahonar.On August 30, 1981, a bomb explosion claimed the lives of top 
officials including the then president Rajaei and prime minister Bahonar.President Rajaei's 
government was in office for less than a month.The terrorist group of Mojahedin-e Khalgh 
Organization (MKO) was responsible for the 1981 attack.

Iranian Foreign Minister, 
Mohammad Javad Zarif, in 
reaction to Brian Hook’s claim 
that CIA had no part in the 
1953 coup against the Iranian 
government, suggested that 
the US Special Representative 
for Iran read the report by the 
US National Security Archive 
on the matter.Zarif in a tweet 
shared a link to a report by the US 
National Security Archive which 
provided documents confirming 
the CIA’s role in the 1953 coup 
against the Iranian government.
“For those who are either 
unaware of, or willfully 
revisionist on, the history of US 
involvement in the 1953 Coup 
against the democratically 
elected government of Iran: 
https://nsarchive2.gwu.edu/
NSAEBB/NSAEBB435/...,” he 
wrote on his official Twitter 
account.
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Morning call to prayer : 
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Ambassador and permanent representative 
of the Islamic Republic of Iran to the UN, 
Majid Takht-Ravanchi made the remarks 
before the Security Council meeting on 
“Maintenance of international peace and 
security: Challenges to peace and security 
in the Middle East”.
Here is the full text of Majid Takht-
Ravanchi's statement:
In the Name of God, the Most 
Compassionate, the Most Merciful
Mr. President,
I thank you for convening this debate. I also 
thank the distinguished Chef de Cabinet to 
the Secretary-General for her input.
The main and longest conflict in the Middle 
East is the question of Palestine. As long as it 
remains unsolved, peace and security in the 
Middle East cannot be restored. Unlawful 
occupation of Palestine is the main cause, 
therefore, it can end only by ending the 
occupation. There is no magic solution.
All initiatives so far have disregarded this 
principle and failed. The so-called “deal of 
the century” is bound to fail for the same 
reason. The land of Palestine is not up for 
sale and aspirations, honor and dignity, and 
inalienable rights of an entire nation cannot 
be bought.
The U.S. through supporting the occupation 
has been responsible for prolongation of 
this conflict.
That is the case with respect to almost all 
other conflicts in the region.
One can easily track the U.S.’ involvement in 
Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen, supporting 
some terrorist groups as well as many other 
unlawful acts including cyber-attacks in the 
Middle East.

Yesterday marked the 66th anniversary of 
a U.S.-U.K. orchestrated coup against the 
democratically elected government of Iran. 
After the Islamic revolution, instances of U.S. 
interferences in Iran include: supporting 
Saddam in its aggression against Iran, 
downing of an Iranian passenger flight 
and killing all 290 onboard (including 
66 children), supporting several coup 
attempts, and its economic terrorism 
targeting ordinary and vulnerable Iranians, 
like patients by using food and medicine as a 
weapon against them.
One of the main causes of instability and 
insecurity of our sensitive region is the 
military presence by the U.S., who has 
deployed over 70,000 troops across the 
Middle East with active military presence in 
all littoral States of the Persian Gulf, except 
Iran.
The number of foreign military installations 
in the Middle East has increased from 4 in 
1990 to 41 in 2018 almost all of which are 
U.S. installations; the highest concentration 
of foreign military installations in the world.
In addition to illegal withdrawal of the 
U.S. from the JCPOA, another destabilizing 
factor in the region is the unbridled flow 
of American weaponry into this region 
which has turned it into a powder keg. 
The only beneficiary of this accumulation 
of weaponry in the region is the defense 
industry of exporting countries.
Likewise, we should not loose site of the 
destabilizing nature and impact of the 
“divide and rule” strategy of the U.S. through 
which it has persistently sowed division 
between the regional countries. The 
Iranophobic statements of the U.S. officials 
serve also the same purpose.
They disseminate fabrications against Iran 
to justify their policy in the region with the 
aim of excluding Iran from playing its role 
in the region. Iran has been in this region 
for millennia and will remain there for 
millennia to come. Therefore, any attempt 
to exclude or by-pass Iran from the region is 
an illusion and doomed to fail.

 In any circumstance, they use the media 
to publish fabricated news, lies and biased 
information to get the public in line with 
their political motives, aiming at achieving 
their agendas. In many cases, the US has 
used the media to distort facts in regard to 
its foreign policy action in the Middle East.
Not so long ago, US corporate media played 
an integral role in fueling the Iraq War 
in 2003. It had no doubts that the Bush 
administration went to war because they 
wanted to strengthen the credibility and 
influence of America in the Middle East to 
reassert its position as an un-challengeable 
hegemon after the 9/11 attack.
But they distorted the facts surrounding 
Iraq’s weapons of mass destruction 
(WMDs) and terrorist harboring as invasion 
rationale. It was published by many Western 
media coverage outlets, particularly the US 
media, to disseminate to the public. In the 
weeks leading up to the illegal invasion, 
nearly three-quarters of the American 
public believed the lie promoted in that 
moment. Then, the US-led military coalition, 
which included their allies, invaded Iraq. 
After the invasion was done, the truth was 
revealed that there were no such WMDs.
Another prime example comes from the war 
against Qaddafi of Libya. Media distortion 
and manipulation were used to start the 
war against Libya. To gain support for the 
invasion and aggression, which is part of 
the traditional tactics the US and NATO 
have followed, perception management 
was overtly employed through well-known 
US media agencies and other Western 
mainstream news.
After The Financial Times, for instance, 
reported that Libyan military jets attacked 
civilian protesters, US and EU officials 
hardly condemned Qaddafi's regime and 

took military action. Truly, there was no 
piece of video evidence proving the attack, 
and the report turned out to be false. Libyan 
military planes only got involved later on 
during the conflict when they missioned 
to bomb ammunition depots to prevent 
the rebels from getting arms, after the 
media claims were made about jets firing 
on protesters.
There was no doubt that reports were 
distorted. To some critics of the US 
military actions in foreign countries, it is 
undoubtedly conclusive that there have 
been lies and distortions involved in wars 
the US has fought in. The most recent 
example could be Syria and its imaginary 
chemical attacks on its own people.
It is even more interesting that the US 
uses media not only to manufacture the 
public consent of its domestic citizens in 
association with wars in foreign countries, 
as mentioned above, but also employs it 
as fact distortion in international affairs 
outside of America.
As the world order is moving to multi-
polarity, and the Islamic Asian civilization 
is being realized, particularly by Iran’s 
growing economic and political 
development, the competition between 
the status quo dominant US and Iran has 
continuously been obvious in recent years.
The current confrontation amid the 
unresolved economic terrorism has 
certainly demonstrated this fact. 
Concerning this, the US has used as many 
tactics as possible to contain challenger 
Iran in international issues, regionally and 
globally.
As a superpower with dominant power 
in global media, the US will inevitably 
continue to use the media to manufacture 
public consent regarding domestic and 
international affairs. There is no doubt that 
the US corporate media, to an extent, will 
play a complimentary role in its foreign 
policy approach in publishing false ideas 
and news, creating concepts and framing 
theories that favor its own interests, and 
not the ones that serve regional peace and 
global stability.

We shouldn’t loose site of destabilizing nature of US’ 
divide, rule strategy in region: Iran’s UN envoy

American Media Distortion vs. Facts

Iranian ambassador to the United Nations said that the 
littoral States are responsible for the security of the Persian 
Gulf, stressing the interference of foreign forces in this 
strategic waterway is destabilizing and thus unacceptable.

The privately-owned media is still dominated by the 
interests of the US political and corporate elites, and 
used as a tool by the government to manufacture public 
consent.

The current 
confrontation amid 
the unresolved 
economic 
terrorism 
has certainly 
demonstrated this 
fact. Concerning 
this, the US has used 
as many tactics as 
possible to contain 
challenger Iran 
in international 
issues, regionally 
and globally.

The number of 
foreign military 
installations in 
the Middle East 
has increased 
from 4 in 1990 to 
41 in 2018 almost 
all of which are 
U.S. installations; 
the highest 
concentration of 
foreign military 
installations in the 
world.
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مصاحبه کاری یک خیابان 
دوطرفه است. این فقط شما 
نیستید که مورد بررسی و 
ارزشــیابی قرار می گیرید، 
بلکه شــما هم شــرکت و 
کارمندان آنجــا را زیر ذره 
بین می برید. این وظیفه هر 
کارمندی است که هنگام مصاحبه، شرکت 

مقصد را مورد تحلیل قرار دهد. 
دکتر کارترین بروک، مدیر خدمات شغلی 
علوم انسانی در دانشگاه تگزاس در آستین، 
می گوید: »هنگامی که برای مصاحبه وارد 
شرکتی می شوید، در نتیجه استرس زیاد 
فراموش می کنید به محیــط و افراد آن 
شــرکت توجه کنید. اما فقط برای یک 
دقیقه دست از اســترس بردارید و دور و 
بر خود را نگاه کنید. 30 ثانیه از زمان خود 
را به نگاه به چیدمان میزها سپری کنید. 
آیا کارمندان وسایل شــخصی روی میز 
خود دارند؟ آیا مکالمــه میان کارمندان 
غیرررسمی و دوستانه است؟ آیا آنها راحت 
هستند یا استرس دارند؟ آیا تصور می شود 
که همه در حال انجام یک پروژه فوری و 
فورس ماژور هستند؟ «. این توجهات ساده 
باعث می شود تا دیدگاه تازه ای نسبت به 

شرکت مقصد پیدا کنید. 

در ادامه 13 نکته را اشاره کرده ایم که باید 
هنگام مصاحبه کاری به آنها توجه کنید.

  1.کارمندان چگونه با یکدیگر رفتار 
می کنند؟

آیا کارمندان با یکدیگر رفتار دوســتانه و 
بدون اســترس دارند؟ آیا منشی شرکت 
رفتار آرام و با اخالقی دارد؟ آیا با لبخند با 
شما صحبت می کند؟ توجه به این مسایل 

بسیار ضروری است. 

  2. آیا کارمندان شاد و خوش برخورد 
هستند؟

این چیزی اســت که می توانید در طول 

مصاحبه کاری متوجه شــوید. از همان 
لحظه ورود و رفتار منشی گرفته تا توجه 
کردن به دیگر افراد مشغول به کار در آن 
شــرکت و رفت و آمدهای آنها می توانید 
تشــخیص دهید آیا فضای شرکت سالم 
است یا مسموم؟ آیا همه در آرامش کار می 
کنند و شاد هستند یا در نهایِت استرس 
و نگرانی کار می کنند؟ خوشحال بودن، 
لبخند به لب داشــتن و خوش برخوردی 
کارمندان در یک شرکت بسیار مهم است 
زیرا می توانید قوانین و جو شرکت را از روی 

رفتار آنها تشخیص دهید. 

  3. کارمندان چگونه پاسخ تلفن ها 
را می دهند؟

آیا مکالمات تلفنی افراد مدیریت شده و 
درست است یا  طوری حرف می زنند که 
گویا از روی نوشته دارند می خوانند؟ نوع 
صحبت های تلفنی افراد به خصوص در 
شرکت ها و سازمان های بزرگ نمایانگر 
شــایط کاری و ذات درونی شرکت آنها 
است. با همین مکالمه ســاده می توانید 
تشخیص دهید آیا همه کارها زیر ذره بین 
مدیران است و کارمندان هیچ اراده ای از 
خود ندارند، یا افراد خودشــان می توانند 
تشــخیص دهند چه کنند و مدیران نیز 
دست آنها را باز گذاشته اند؟ وقتی خیلی 
کتابی حرف می زنند، یعنی به طور دایم 
تحت کنترل هستند. وقتی راحت صحبت 
می کنند یعنــی آزادی عمل در کارهای 

خود دارند. 

  4. به حرکات و زبان بدن کارمندان 
توجه کنید

حرکات افراد یک شرکت نیز کامال بیانگر 
جو و فضای داخلی شــرکت است. وقتی 
بی هدف از این طرف به آن طرف می روند 
شاید به این معنی باشد که از روی استرس 

زیاد نمی دانند چه باید بکنند. 

  5. آیا سرعت انجام کارها در شرکت 
باالست؟

البته این مســاله در بخش های مختلف 
شرکت ها متفاوت است. اما برخی از شرکت 
ها تمایل دارند همه کارها با باالترین سرعت 
ممکن انجام شــود. در نتیجه، کارمندان 
همیشــه در حال دویدن هستند، تلفن 
ها مدام زنگ می خورنــد و همه اتفاق ها 
بسیار سریع و بی وقفه روی می دهند. آیا 
این شرایط کار را دوست دارید؟ آیا دوست 
دارید همیشه تحت فشار و استرس زیاد 
باشید؟ ببینید آیا می توانید در این شرایط 

کار کنید و سپس انتخاب کنید که در آنجا 
استخدام شوید یا خیر.

  6. آیا محیط شرکت سازمان یافته 
است؟

آیا قرار مصاحبه شما درســت و در زمان 
تعیین شده انجام می شود؟ چند دقیقه این 
طرف یا آن طرف شدن و نشستن در سالن 
اهمیت ندارد، منظورمان این است که آیا 
مدیر خودش دیر آمده است و عذرخواهی 
هم نمی کند؟ از طریقه برگزاری مصاحبه 
هم می توانید نظم و سازمان یافتگی شرکت 
را تشــخیص دهید. آیا مدیر یا مســوول 
مصاحبه حواسش به مصاحبه است یا دایما 
با تماس های تلفنی تمرکزش را از دست 
می دهد؟ زمان مصاحبه باید بدون هیچ 
گونه حواس پرتی انجام شود. وقتی اتفاق 
های این چنینی روی می دهند یعنی آن 
شرکت برنامه ســازمان یافته یا مدیریت 

درستی ندارد.

  7. ظاهر دفتر کاری شرکت چگونه 
است؟

با توجه به این موضوع می توانید فرهنگ 
شرکت را تشــخیص دهید. آیا کارمندان 
میزهای خود را به سلیقه شخصی تزئین 
کرده اند؟ اگر موقعیتش را داشتید سعی 
کنید اتاق های مختلف شرکت همچون 
اتاق جلسات، اتاق ناهار یا حتی دستشویی 
را نگاه یبیندازید. به طــور مثال، ببینید 
آیا اتاق کنفرانس کامل و درست یا فقط 
یک میز و چهارتا صندلی است؟ همه این 
مسایل می تواند نشــان دهنده مدیریت 
خوب و توجه مدیر به کارمندان و محیط 

کار آنها باشد. 

  8. نوع پوشش کارمندان چگونه 
است؟

برخی از شرکت ها لباس فرم و کامال رسمی 
دارند و برخی دیگر برایشان مهم نیست 
کارمندان چه چیزی بپوشــند. با نگاه به 
لباس کارمندان می توانید راحتی یا اجبار 

در شرکت را متوجه شوید. 

  9. طرز رفتار مدیران با کارمندان 
چگونه است؟

البته این مســاله را نمی توان به راحتی 
تشخیص داد. اما اگر فرصتش برایتان پیش 
آمد حتما به نوع رفتار سرپرست یا مدیر با 

کارمندان توجه کنید. 

  10. آیا همه سرشان شلوغ است؟
برای درک کردن حجم کاری شرکت باید 
به همه کارمندان توجه کنید و ببینید آیا 
همه حسابی مشغول کار هستند یا خیر. 
آیا کارمندان کارهــای زیادی برای انجام 
دارند؟ روی میز آنها پر از کارهایی اســت 
که باید انجام شود؟ گاهی به نظر می رسد 
کارمندان کاری برای انجام ندارند. یا گاهی 
بسیار خسته دیده می شوند که نشان از 

کمبود کارمندان دارد. 

  11. درمــورد کارفرما، مدیر منابع 
انسانی و موقعیت کاری تحقیق کنید.

موفقیت در مصاحبه با داشتن اطالعات 
خوب و کافی درمورد کار موردنظر شروع 
میشــود. باید کارفرما، الزامات شــغلی و 
پیشینه کسی که با شما مصاحبه خواهد 
کرد را خوب بشناسید. هرچه بیشتر تحقیق 
کنید، اطالعات بیشتری به دست آورده 
و بهتر به ســواالت مصاحبه کننده بهتر 
پاســخ خواهید داد. منابع اطالعاتی شما 

میتواند وبســایت آن شرکت، موتورهای 
جستجوی اینترنتی، ابزارهای تحقیق و 

شبکه ارتباطات شما باشد.

  12. سواالت متداول برای مصاحبه 
های شغلی را مرور کرده و پاسخهای 

خوبی برای آنها آماده کنید.
یکی دیگر از نکات مهم برای موفقیت در 
مصاحبه شغلی، آماده کردن پاسخ برای 
پرسشهای متداولی است که در مصاحبه 
ها پرســیده میشــود. هدفتان باید ارائه 
پاسخهایی کوتاه و دقیق درمورد موضوع 
کار باشــد. یک راه عالی بــرای به خاطر 
سپردن پاسخهایتان این است که آنها را به 
شکل داستانگونه به خاطر بسپارید. نیازی 
به حفظ کردن جوابهایتان نیست )البته 

بهتر است اصالً اینکار را نکنید(.

  13. سر ساعت در جلسه مصاحبه 
حاضر شوید.

برای دیر رســیدن سر جلســه مصاحبه 
هیچ بهانه ای جایز نیســت. سعی کنید 
حداقل 1۵ دقیقه قبل از وقت تعیین شده 
حضور پیدا کنید تا کارهایی مثل پر کردن 
فرم استخدام و از این قبیل را زودتر انجام 
دهید. این زودتر رسیدن به شما این امکان 
را میدهد که کمی محیط شــرکت را نیز 
بررســی کنید. روز قبل از مصاحبه، چند 
کپی اضافه از رزومه و مدارکتان تهیه کنید. 
اگر نمونه کار دارید، آنها را هم همراه خود 
ببرید. بردن کاغذ و خودکار برای یادداشت 
برداری را فراموش نکنید. همچنین دقت 
کنید وقتی ســر جلسه رســیدید، تلفن 

همراهتان را خاموش کنید.

در مصاحبه کاری به این موارد شرکت توجه کنید؛

یک مصاحبه هوشمندانه

 فقط برای یک دقیقه 
دست از استرس 

بردارید و دور و بر خود 
را نگاه کنید. 30 ثانیه از 

زمان خود را به نگاه به 
چیدمان میزها سپری 

کنید.

 هنگامی که برای مصاحبه کاری وارد شرکتی می شوید، در 
زمانی که منتظر نشســته اید تا نوبت مصاحبه شما برسد به 
جای نگرانی و فکر کردن به سوال و جواب های تکراری، چشم 

بیندازید اطراف شرکت و زیر و بم آن را در بیاورید. 
وقتی به اطراف شــرکت توجه می کنید، می توانید تا حدی 
فرهنگ و قوانین شرکت را تشخیص دهید و ببینید آیا کار در 
این محیط مناسب شما هست یا خیر. البته همیشه با نخستین 
نگاه به محیط نمی توان پیش بینی دقیقی داشت اما ضرری 

هم ندارد.

ورود استارت آپ ها به 
بازارهای بین المللی 
با حمایت دانشگاه 

تهران
معاون اجرایی پشتیبانی پارک علم 
و فناوری دانشگاه تهران گفت: پارک 
علم و فناوری دانشــگاه در زمینه 
اینترنت اشــیاء به عنوان نماینده 
با کشــور چین انتخاب شده است 
که تیم های فعــال در این زمینه و 
استارت آپ ها می توانند از این طریق 
به بازارهای بین المللی به خصوص 
کشور چین و شرکت در همایش های 

جهانی ورود کنند.
هاشــم آقازاده در مراسم اختتامیه 
پنجمین مدرسه تابستانی اینترنت 
اشیاء اظهار داشت: هدف از برگزاری 
مدرســه اینترنت اشیاء، شناسایی 
تیم هایی است که قابلیت تبدیل به 
کسب و کار را دارند تا در این مسیر 
توسط پارک حمایت و هدایت شوند.

وی در پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران تصریح کرد: پارک با توجه به 
رسالت خود تسهیل مسیر تبدیل 
شدن تیم ها به کســب و کار را دارد 
و زمینه تعاملی بیشــتری را ایجاد 
می کند. یکی از خدمــات پارک از 
طریق کلینیک کســب و کار است 
تا در این کلینیک مسائل مورد نظر 
را آموزش دهد و تیم ها مشورت های 
الزم را بگیرند. آقازاده اظهار داشت: 
همچنین تیم های منتخب می توانند 
از طریــق واحد تجاری ســازی از 
خدمات مشترک آموزشی کلینیک 
در تمامی مراحل مشاوره بگیرند و 

از این زنجیره کامل استفاده کنند.
وی اضافه کرد: عوامل اجرایی برای 
توسعه کســب و کار نیز در پارک 
مستقر هستند. همچنین در مسیر 
کسب و کار نیاز به سرمایه و تامین 
مالی وجود دارد که پارک از طریق 
اتاق ســرمایه خــود در این زمینه 

تسهیالتی را ارائه می کند.
معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری 
دانشــگاه تهران اظهار داشت: در 
کنار مکانیزم تامین ســرمایه، یک 
مجموعه توانمند صندوق نوآوری و 
شکوفایی نیز در پارک حضور دارد 
که کمک های بســیار خوبی را به 
تیم ها ارئه می کند. همچنین موضوع 
تعامل با سازمان ها و ادارات است که 
تیم ها می توانند با استفاده از پرچم 
پارک در مناقصات و دیگر قراردادها 
شرکت کنند. به گفته آقازاده، تیم ها 
می توانند با حضور در رویدادهایی 
مثل اســتارت آپ ویکند و کافه ها 
کسب و کار خود را به صنایع معرفی 

کنند.

    انتخاب 10 ایده برتر برای ارائه
در ادامه فــرزاد ابراهیمــی مدیر 
برگزاری رویداد مدرســه تابستانی 
اینترنت اشــیاء اظهار داشت: این 
برنامــه ۹ روزه در یــک محیــط 
آزمایشگاهی برگزار شد که در آن 
اپلیکیشــن ها، ســخت افزار و نرم 
افزارهای زیادی تســت شــد تا در 
نهایت به حداقل محصول دســت 
پیدا کنیم. از 1۸0 ایده به 1۹ ایده 
با قابلیت اجرا و در نهایت به 10 ایده 
برای ارائه رســیدیم و این ایده ها 
شامل فرهنگ سازی اجتماعی، پلت 
فرم و تمامی موضوعات روز هستند.  
ابراهیمــی اظهــار داشــت: 1۴3 
متقاضی ثبت نام کردنــد که  3۸ 
نفر از 1۴ تا ۴۲ سال در رشته های 
اینترنت اشــیاء، مهندســی برق، 
مکانیک، کامپیوتر، طراحی صنعتی 
و انرژی های تجدیدپذیر از شهرهایی 
مثل تهران، رشت، ساری، اصفهان، 

کرج و  خوزستان انتخاب شدند.

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

متخصصان حوزه فرهنگ از دنیای فناوری فاصله دارند
برنامه »گفت و گوی فرهنگی« رادیو گفت و گو با موضوع استارت آپ های فرهنگی و با حضور میترا 

افضل مشاور کسب و کارهای نوین روی آنتن رفت.
میترا افضل درباره آغاز فعالیت استارت آپ ها گفت: چند سال پیش، رویدادهایی تحت عنوان استارت 
آپ آخر هفته برگزار می شد که افراد در همه زمینه های شغلی دور هم جمع می شدند و طی یک بازه 

زمانی ۵۴ ساعته، با تشکیل تیم ها، پروژه های مختلف را اجرایی می کردند و به این شکل استارت آپ ها 
تشکیل شدند. استارت آپ ها در حقیقت مشاغل نوینی هستند که بر خالف شرکت های بزرگ، لزوما به 

دنبال ایده ها و کارهای بزرگ نیستند. وی افزود: در استارت آپ ها تالش می شود با هنر و دانش، مسائل بزرگ 
را به مسائل ریز کوچک تر تقسیم کنیم و برای آن ها راه حل هایی که بر گرفته از خالقیت ها و نواوری های مختلف 

است، برای دنیای امروز مطرح است. این مشاور کسب و کارهای نوین ضمن تاکید بر اهمیت جنبه مالی در استارت آپ ها، عنوان کرد: در 
همه جای دنیا از جمله مجموعه های استارت آپی با موضوعات فرهنگ اجتماعی برگزار شده است اما به این دلیل که متخصصان حوزه 
فرهنگ، از دنیای برنامه نویسی و بازاریابی و صاحبان فناوری فاصله دارند، اکثر استارت آپ های فرهنگی موفق نیستند و یا اگر موفق بوده 

اند نیز نتایج فعالیت هایشان به خوبی در معرض استفاده دیگران قرار نگرفت.

استارت آپ

چرا برای حضور در بازار به برندسازی احتیاج داریم؟
نقش شبکه های اجتماعی در موفقیت استارت آپ ها

با رشد صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات و حضور 
این فناوری در صنعت، پارادایم های صنعت و بازار در اواخر سده 20 تغییر 

کرده است.

از سوی دیگر، فراگیر شدن دسترسی به صنایع زیرساختی و جریان اطالعات تمامی 
سازمان ها را به ســطحی از فناوری و جریان های اطالعاتی رسانده و توانسته اند با 

مجهز شدن بر بازار تأثیرگذار باشند.

»تونی مارتینز«، یکی از کارآفرینان معاصر در سطح جهان، معتقد است: 
»تصویر ذهنی خــوب و قابل اعتماد مهم ترین عامل جذب مشــتری و 

همچنین تصمیم گیری وی در فرآیند خرید است.«
از سوی دیگر، اســتارت آپ ها، به مثابه یک لوح دست نخورده هستند 
که برای اینکه بتوانند از این مزیت، بهره ببرید، باید برند خود را به خوبی 
تعریف کنید. چراکه، اگر این کار انجام نگیــرد رقبا به خوبی آن را انجام 

می دهند.
از این روســت که متخصصان حوزه تبلیغات و برندسازی معتقدند که، با 
برندسازی به موقع و هوشمندانه شــرکت ها و استارت آپ ها می توانند 
محصول خود را تعریف کنند و با معرفی محصول دیگر حذف آن توســط 

رقبا بسیار سخت تر خواهد شد.
تجربه و مشــاهدات حکایت از آن دارد که بسیاری از شرکت های بزرگ با 
سرمایه های میلیاردی، به دلیل عدم توجه به اهمیت برندسازی مناسب، 
در مواجهه با سازمان های جوان و کم سرمایه، که به این بعد توجه ویژه ای 

داشته اند، شکست خورده اند.
مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی یکی از بانک های کشور در پاسخ به این سوال 
که کدام عوامل می توانند تفاوت میان سازمان های موفق در این محیط را توجیه 
کنند، گفت: در فضای رقابتی موجود سازمان هایی موفق می شوند که بتوانند به طور 
مستقیم بر فرآیند تصمیم گیری خرید مشتری، از طریق ایجاد اعتماد و تصویرسازی 

ذهنی مناسب، تأثیر بگذارند.
 حمیدرضا عظیمی افزود: حضور یک روابط عمومی قدرتمند و تیم تبلیغاتی آگاه 

در راستای  برندسازی و تعامل سازنده با مخاطبان و مشتریان و علم به نشان دادن 
واکنش مناسب به رویدادها، می تواند تصویری مناسب از چهره سازمان به نهادهای 

رده باال، رقبا، مشتریان و جامعه ارائه کند.
 Corporate( وی با بیان اینکه، مسئولیت اصلی برندسازی و خلق تصویر ذهنی
Image( بر عهدۀ روابط عمومی هاست، گفت: در سازمان های سنتی به دلیل عدم 
هماهنگی کانال های ارتباطی سازمان با محیط پیرامون و نبود تبلیغات، سازمان 

همواره با مشکالتی مواجه خواهد بود.

   نقش شبکه های اجتماعی در برندسازی
عظیمی در رابطه با نقش شــبکه های اجتماعی در حوزه برندسازی تصریح کرد: 
شبکه های اجتماعی کانال های ارتباطی چندرسانه ای  هستند که از قابلیت انتشار 
باال و اختصاصی محتوا برای هر مخاطب و فاکتور بازخوردپذیری سریع و کارآمد 

برخوردارند.
بنابه گفتــه وی اجتماع چندین مزیت ارتباطی مناســب، مانند قابلیت انتشــار 
وسیع، شخصی سازی پیام، بازخورد ســریع، محیط چندرسانه ای جذاب، قیمت 
بسیار مناســب، انعطاف در زمان انتشار و... در شــبکه های اجتماعی باعث شده 
 شــرکت های پیشــرو، در اســتراتژی تبلیغاتی خود بازنگری های عمیقی داشته

 باشند.
 عظیمی عنوان کرد: از این رو، پیش بینی می شود تا سال ۲0۲0، پنجاه درصد از کل 
بودجه تبلیغات و روابط عمومی سازمان ها در اختیار محیط های مجازی و شبکه های 

اجتماعی قرار گیرد.

سیناپرس
گــــــزارش

 وقتی کارمندان یک شرکت 
خیلی کتابی حرف می زنند، 

یعنی به طور دایم تحت کنترل 
هستند. وقتی راحت صحبت 
می کنند یعنی آزادی عمل در 

کارهای خود دارند. 

،،
برترین ها

یــادداشـت

ISFAHAN
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پارک علم و فناوری
گــزارش
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