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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

شهردار اصفهان در آیین ورود دستگاه حفار )تی بی ام( غربی خط دو قطار شهری اصفهان :

هزینه ها در خط دو مترو کاهش چشمگیری داشت 

 موج انفجار آرامکو
 بر بازار نفت

تأسیسات نفتی دو میدان مهم 
عربستان اوایل روز شنبه گذشته 
مورد حمــات پهپــادی گروه 
انصاراهلل یمن قــرار گرفت. این 
اتفاق باعث شــد که تولید نفت 
ســعودی به نصف کاهش یابد و 
روی قیمت ها در بازار جهانی نفت 
خام اثر بگذارد. اما مهمترین اثرات 
و نکات بین المللی این حمله چه 

بود؟
نخستین موضوع، آسیب پذیری 
منابع و صنایع نفتی عربســتان 
اســت. این کشــور هزینه های 
دفاعــی بســیار زیــادی را در 
سال های اخیر انجام داده است 
و اکنون این ســؤال مطرح است 
که تأسیسات دفاعی این کشور 
چقدر کارایی دارند و چرا با وجود 
این هزینه های بسیار زیادی که 
برای ســعودی داشته، نتوانست 
با حمات اخیر پهپادها مقابله و 

شرایط را کنترل کند؟
دوم، عربســتان امــروز جــزو 
بزرگترین تولیدکنندگان نفت 
خام اســت و در کنــار امریکا و 
روسیه تأمین کننده بزرگ انرژی 
است. اما با حمات اخیر که 5.7 

میلیون بشکه...         با استفاده از این روش مهندسی، دیگر نیاز نیست 1۸ سال صبر پیشه کنیم تا خط مترو راه اندازی شود، البته مدت زمان طوالنی برای بهره برداری از خط دو را نیز نمی پذیریم

بازار طال و سکه 98/6/28 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,010,0004,024,000قدیم

سکه طرح 
4,060,0004,048,000جدید

2,065,0002,128,000نیم سکه

1,267,0001,319,000ربع سکه

898,000949,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,774,0001,767,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18409,600406,800 عیار

یک گرم طالی 
439,000439,000دست دوم

یک گرم طالی 
24546,800543,300 عیار

هشدار مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

 با جدیت از اول مهر ماه 
با پزشکان متخلف برخورد 

می کنیم
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان با تاکید 
بر اینکه تمام پزشــکان باید تا پایان شهریور ماه 
نسبت به نصب دستگاه پوز و اتصال آن به سامانه 
امور مالیاتی اقدام کنند و این مهلت تمدید نمی 
شود، گفت: سازمان امور مالیاتی از ابتدای مهر 
ماه دستگاه های کارت خوان پزشکانی را که به 
ســازمان امور مالیاتی متصل نیست را غیرفعال 

خواهد کرد.
بهروز مهدلو پیش از ظهر پنجشــنبه در جمع 
خبرنگاران، با اشــاره به اینکه 15 شــهریور ماه 
آخرین مهلت پزشــکان بــرای اتصــال پایانه 
فروشگاهی یا دســتگاه POS به سایت سازمان 

امور مالیاتی کشور بود، ...
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ایرنا
یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

خودرو

در نشست خبری نماینده مردم اصفهان با خبرنگاران

 بازار خودرو را تنها دولت می تواند ساماندهی کند
نماینــده مــردم 
اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی در 
رابطه با وضعیت آشفته و قیمت های نجومی 
خودروها گفت: صنعت خودرو نه دولتی 
است ونه خصوصی که بتواند رقابت پذیری 
کند، بنابراین دولت ملزم به تنظیم بازار 

خودرو است.

حمید رضــا فوالدگر در نشســت خبــری با 
خبرنگاران ادامه داد: بــازار خودرو مانند ضرب 
المثل شتر مرغ است که هر بار به او بگویند بپر 
می گوید من شــترم و هر بار می گویند راه برو 
می گوید شــترم، همین موضوع نابســامانی و 
قیمت های نجومی خودرو را در پی داشته است 
و تنها دولت می تواند این وضعیت را سامان دهد. 
به این خاطر که تا زمانی که وزارت صنعت بنگاه 
داری می کند و نقش نظارتــی وجود ندارد این 

مشکات وجود خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
نامگذاری سال رونق تولید نیز اظهار داشت: رونق 
تولید از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است و 
همواره با وزرای اقتصادی دولت در کمیسیون 
تخصصی رونق تولید بحث کرده ایم تا چالش های 

پیش پای تولید کنندگان را برداریم.
این نماینده مجلس ادامه داد: طی جلسات سه 
جانبه با بخش خصوصــی، نمایندگان و دولت، 
ثمــرات و گام های خوب و مناســبی در زمینه 
حمایت از تولید کنندگان برداشــته شده است 
تا به چالش های موجود در زمینه های مختلف 
پتروشیمی، برق، کشاورزی، روستایی، مسکن، 
معدن و فناوری اطاعات توجه شود و در هر بخش 
به صورت جداگانه بررسی و راهکارهایی برای آنها 
در نظر گرفته شود. فوالدگر با اظهار امیدواری 
از اینکه در این رابطه به راهکارهای مناسبی در 
زمینه رونق تولیــد و حمایت از تولید کنندگان 
رسیده ایم تصریح کرد: عموماً قانون برای حمایت 
از تولید و تولید کننده وجود دارد، اما نیاز به اجرا 

و نظارت داریم.
وی تاکید کرد: نباید انتظار داشــته باشیم همه 
مســائل را قوه قضائیه حل کند، چــرا که قوه 
قضائیه در آخرین مرحله اجرای قانون قرار دارد 
و امیدواریم اصاحات مربوطه در شش ماه پایانی 
سال انجام و درگیری های مسائل اقتصادی حل 
شود و طرح مالیات بر عایدی سرمایه طرح ریزی 
شود تا افرادی که برای سودجویی در بازار وارد 

می شوند کنترل شوند.
فوالدگر نوسانات ارزی را سیلی محکمی دانست 
که در گوش اقتصاد خورده شــد و باعث شد که 
به فکر مدیریت منابع بیافتیم، بنابراین اصاح 
و مدیریت الزمه دو نظام بیمه ای و ارزی اســت 
تا بهبود روندها در این دو نظام محقق شــوند، 
همچنین مسائل تجاری و مدیریتی از چالش هایی 
هستند که با نظام بندی آن ها می توان بسیاری از 

چالش ها را حل کرد.
این نماینده مردم اصفهــان، مدیریت منابع و 
مصارف ارزی و بهبود محیط کسب و کار و فناوری 
با اولویت فناوری اطاعات از چالش های جدی 

صنعت کشور دانست.
وی در بخش دیگری از سخنانش هم به برجام 
و مســائل مربوط به آن پرداخت و گفت: برجام 
منطق و استدالل ایران را ثابت کرد، چرا که توجه 
به مسائل منطقه، بی توجهی به مسائل داخلی 
کشور نیست و سیاست های ما در این زمینه یک 
به ده است؛ در مسائل سیاست داخلی کم کاری 
صورت می گیرد و برجام این فایده را داشت که 
 بی منطقی مقامات ایاالت متحده را مشــهود

 نمود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اســامی با تاکید بر اینکه راهبــرد مقاومت در 
بخش های سیاست خارجی، سیاست داخلی و در 
اقتصاد آثاری دارد که هم اکنون شاهد آن هستم 
بیان داشت: در مسائل منطقه و ارتباطات خارجی 

همواره شاهد تاثیرگذاری این راهبرد هستیم.
فوالدگر تصریح کرد: باب مذاکره با اروپا بســته 
نشده و در صورت فعال سازی اینستکس و خط 
اعتباری و خرید نفت از ایــران و تبعیت نکردن 
از آمریکا، گام های بعدی ایــران در برجام قابل 

مذاکره است.
وی افزود: اغلب مشــکات تولید در مســائل 
اقتصادی است و مشکات پولی و بانکی از جمله 

این مشکات است.
رئیس کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی و 
اصل ۴۴، خاطر نشــان کرد: فضای کسب و کار 

یکی از چالش های مهم رونق تولید است.
وی اضافه کرد: در این خصوص، در کمســیون 
ویژه حمایت از تولید ملی پایشــی تحت عنوان 
آمار کسب و کار و کمبودهای آن ایجاد شده که 
هر سه ماه یک بار در مجلس و اتاق های بازرگانی 
ارائه می شود، طبق این پایش ها از ابتدای سال 97 
تا ابتدای سال جاری غیرقابل پیش بینی بودن 
قیمت ها، بی ثباتی قوانین و بروکراسی های اداری 

در روند کسب و کار موانع مهمی بوده اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
مشکات ساختاری جدی در نظام مالی و بازار 
سرمایه داریم و نظام جامع مالیاتی، فرار مالیاتی، 
اخذ عادالنه مالیات و مالیات بر عایدی سرمایه از 
مشکات تولید کنندگان در حوزه تولید است. 
مالیات بر عایدی سرمایه در سکه، ارز، مسکن و 
زمین باید وجود داشته باشد و بی شک تصویب 
اخذ چنین مالیاتی به تولیــد کنندگان کمک 

می کند.
وی با بیان دالیلی که چرا دو باشگاه استقال و 
پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار نمی شوند، 
گفت: این دو باشگاه همواره بارهای سنگینی بر 
دوش کشور از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
بوده اند. به واسطه همین امر جلساتی با سازمان 
خصوصی سازی برگزار شد که با بهانه های مختلف 
دولت این دو باشــگاه از لیست خصوصی سازی 
خارج شــدند و پس از اعتراضات مشخص شد 
شــخصی که خواهان یکی از این باشگاه ها بوده 
است از متهمان اقتصادی است و به دلیل این که 
برداشت های نامربوطی انجام نشود دو باشگاه از 
لیست خصوصی سازی خارج شدند و گفته شد 
این دو باشگاه به دلیل رقم های مالی نامعلوم در فرا 
بورس قرار نگرفته است و فقط برند و نشان تجاری 

قابل واگذاری است.
فوالدگر در زمینه مسائل مربوط به بانک ها نیز 
گفت: بانک ها باید در ظرف سه سال اموال مازاد 
خود را بفروش برسانند و از سرمایه داری و بنگاه 
داری پرهیز کنند ؛ برخی از بانک ها این اقدامات 
را آغاز کرده اند. مطالبات و بدهی های دولت از و به 
بخش خصوصی باید هر چه سریع تر پیگیری شود 

و دولت در این زمینه اجرای خوبی داشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت 
از طریق ارائه اوراق مشــارکت بخش زیادی از 
بدهی های خود را پرداخته و این اقدام بســیار 

شایسته است.
فوالدگر با اشــاره به اینکه غیرقابل پیش بینی 
بودن و تغییرات قیمت مــواد اولیه و بی ثباتی 
سیاست ها، قوانین و مقررات و دشواری تأمین 
مالی و بروکراســی اداری و مجوزهای دولتی، 
چالش های اصلی تولید کننــدگان در محیط 
کسب و کار طی سال 97 و ســه ماهه نخست 
سال 9۸ بوده است، بیان داشت: ماده ۲۲ برنامه 
ششم توسعه مقرر کرده است که رتبه ایران در 
شاخص های سهولت کســب و کار هرساله باید 

ارتقا 1۰ پله ای را در بربگیرد.

دریا قدرتی پور
گــــــزارش

فتاح تصریح کــرد: در پنج 
سال گذشــته ۸۴ هزار و 5۰ 
فقره ســند معادل ۲7 هزار 
هکتار زمین به ارزش یکهزار 
و 75۰ میلیارد تومان از سوی 
این نهاد به افراد واجد شرایط 
واگذار شده که 9۰ درصد از 

آنها بصورت رایگان بوده است.
رئیس بنیاد مستضعفان بیان کرد: امروز 
در محله لیمجیر اصفهان نیز 5۰۰ قطعه 
زمین بنیاد مستضعفان به عنوان هبه رهبر 
معظم انقاب به افراد واجد شرایط واگذار 
شد و تاکید داریم که در سطح کشور نیز 
سند زمین های بنیاد مستضعفان اعم از 
مسکونی و کشــاورزی به اهلش واگذار 

شود. 
وی اظهــار داشــت: تاکنون در اســتان 
اصفهان 11 هکتار از زمین های این بنیاد 
به ارزش ۲9 میلیارد تومان به مردم و افراد 

واجد شرایط واگذار شده است. 
فتاح بیان کرد: وظیفه بنیاد مستضعفان، 
تنها در اختیار گرفتن ملــک و توجه به 
نگهداری اموال نیســت بلکــه در تولید 
و تامین نیازهای کشــور نیز ســهم قابل 
ماحظــه ای دارد که کمتر مــورد توجه 
رســانه ها قرار گرفته اســت و مردم هم 

شناخت کافی از آن ندارند. 
وی  با اشــاره به اینکه دشــمنان نظام و 
انقاب، اعمال تحریم  و جنگ اقتصادی را 
علیه کشور در پیش گرفته اند، گفت: مردم 
بایــد بدانند که بنیاد مســتضعفان برای 
مقابله با دشمنان، در این جنگ اقتصادی 
چه نقشــی دارد و از چــه ظرفیت هایی 

برخوردار است. 
رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: بعنوان 
نمونه، یکی از واحدهای تولیدی متعلق 

به بنیاد مستضعفان در اصفهان، گاوداری 
1۰ هزار راسی با تجهیزات پیشرفته است 
که روزانه ۲۰۰ تُن شــیر تولید می کند و 
سهم بسزایی در تولید لبنیات کشور دارد 
و به رغم همه فشــارها، با اتکا به توانایی 
جوانان توانسته است تولیدات خود را روز 

به روز افزایش دهد. 
وی تصریح کرد: این بنیاد متعلق به مردم 
و مستضعفان اســت و باید خیر و برکت 
آن نیز بــه جامعه بویژه اقشــار محروم و 

مستضعف برسد. 
وی با بیان اینکه مردم، صاحبان و حافظان 
اصلی مملکت و نظام جمهوری اسامی 
هســتند، افزود: مردم با نظــام، رهبری، 
والیت، شهدا و امام شــهدا هستند و بار 
اصلی حکومت بر دوش آنهاست بنابراین 
باید درآمد و ســود این نهاد نیز در جهت 

رفاه حال مردم باشد. 
فتاح با بیان اینکه بخشی از فعالیت های 
بنیاد مستضعفان، تولیدی است، تصریح 
کرد: مردم باید بصورت شفاف در جریان 

فعالیت های این بنیاد قرار گیرند. 

وی با بیــان اینکه ملِت متحــد و مومن 
ایران در ۴۰ ســال گذشــته، بیشترین 
فشارها از سوی دشمنان را تحمل کرده 
و پای انقاب ایســتاده اند، اظهار داشت: 
اکنون نیز هر فشاری که دشمن و ترامپ 
وارد می کند، بی فایده اســت زیرا مردم 
ایران پــای ایمان و انقــاب خود محکم 

ایستاده اند. 
رئیــس بنیاد مســتضعفان ادامــه داد: 
ایرادی به ملت بزرگ ایران وارد نیســت 
اما مســئوالن باید مراقب رفتار و گفتار 
خود باشند و اختاف نظرها را بین مردم 
نکشــانند و تا می توانند گره از کار مردم 

بگشایند. 
وی گفت: این مقاومت و ایستادگی ملت 
است که موجب شده دشمن هر روز برای 
مذاکره با ما، التماس و درخواست کند.       
پرویز فتاح رئیس بنیاد مســتضعفان روز 
پنجشــنبه به منظور بازدید از واحدهای 
تولیدی این بنیاد و اهدای 5۰۰ فقره سند 
اماک علوی)بنیاد مســتضعفان( محله 

لیمجیر به اصفهان سفر کرده است. 

واگذاری زمین های بنیاد مستضعفان به مردم شتاب می گیرد

تاکنون در استان 
اصفهان 11 هکتار از 
زمین های این بنیاد 
به ارزش 29 میلیارد 

تومان به مردم و افراد 
واجد شرایط واگذار 

شده است

رئیس بنیاد مستضعفان گفت: واگذاری زمین های این بنیاد به مردم، از نیمه دوم امسال شتاب بیشتری خواهد گرفت.
پرویز فتاح روز پنجشنبه در مراسم اهدای ۵00 فقره از اسناد امالک علوی در مسجد حضرت اباالفضل محله »فتوت« لیمجیر اصفهان افزود: 

رویکرد ما این است که خیر و برکت فعالیت های این بنیاد به مردم به ویژه مستضعفان به عنوان صاحبان اصلی انقالب و نظام اسالمی برسد.
وی یادآور شد: این زمین ها از طرف بنیاد مستضعفان به عنوان هبه رهبر معظم انقالب به مردم و افرادی که در آنها کشت می کنند یا مسکن 

ساخته اند، واگذار می شود.

ایرنا
گـــزارش
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آشفته بازاری که به کابوس خودروسواران تبدیل شده است؛   

توقف چهارچرخ ها در آشفته بازار لوازم یدکی
بررسی بازار لوازم یدکی حاکی از گرانی و کمیابی قطعات 

اکثر خودروهاســت، این کمبودها در 
خودروهای پرتیــراژ داخلی نظیر 
پراید، ســمند و پژو ۴۰5 کمتر 
مشهود است، اما سایر خودروها 
اوضاع جالبــی ندارند آشــفته 
بــازار لــوازم یدکی بــه کابوس 

خودروسواران تبدیل شده است. مردی ۴5 ساله با چهره ای بر افروخته از پاساژ کاشانی تهران بیرون می آید؛ ...
7



 موج انفجار آرامکو
 بر بازار نفت

ادامه از صفحه یک:
...  از تولید نفت این کشور کاسته شد، 
بازار نفت به سختی می تواند جایگزین 
خوبی برای این نفت پیدا کند. معنای 
آن نبود این حجم از نفت مازاد در بازار 
نفت است و پیدا کردن جایگزین امن 
به مشکل برخورده است. لذا عربستان 
و امریکا به ناچار دست روی ذخایر 

استراتژیک خود گذاشته اند.
ســوم، میزان توانایی این کشورها 
در برداشــت از ذخایر استراتژیک 
است. جبران این کســری از ذخایر 
استراتژیک که معموالً به آن دست 
زده نمی شود، بازار را ناامن تر خواهد 

کرد.
چهارم، اکنون ناامنی بــازار و عدم 
اطمینانی به تأمین کننده بزرگ نفت 
عضو اوپک، یک عالمت خطر برای 
مصرف کنندگان اســت. عربستان 
همواره خود را یک تولیدکننده شناور 
معرفی می کرد و هــر گاه که نیاز به 
تولید بیشتر در بازار بود، دست به کار 
می شد. اما اکنون مصرف کنندگان 
دریافته اند که بزرگترین تولید کننده 
نفت خام اوپک بســیار آسیب پذیر 
اســت و این امنیت عرضــه برای 

مشتریان دچار تردید شده است.
پنجم آنچــه در خصــوص تولید 
عربســتان وجود دارد، نبود امکان 
بازگشت تولید این کشــور به روال 
عادی، ظرف یک ماه آتی است. به نظر 
نمی رسد که سعودی بتواند این کار را 
انجام دهد. ابتدا باید عمق خسارت 
بررسی شود و اگر بازسازی به زمان 
طوالنی بینجامد، تأثیرات بیشتری 
بر قیمت خواهد گذاشت.برخی منابع 
پیش بینی کرده اند که در آن حالت 
حتی قیمت 3 رقمی نیز می شود. این 
خبر برای مصرف کنندگان به هیچ 

وجه خوب نیست.
ششــم، تأثیر بعدی این اتفاق، روی 
فروش سهام شرکت نفتی آرامکوی 
سعودی اســت. ولیعهد ماجراجوی 
عربســتان به دنبال فروش ســهام 
آرامکو است. این شــرکت بزرگ و 
معتبر در جهان سال گذشته بیش 
از 200 میلیارد دالر ســود به همراه 
داشت. اما اکنون این اتفاق به قطع 
یقین روی قیمت سهام و تقاضا برای 

خرید آن تأثیر منفی می گذارد.
مورد هفتم که باید در این حادثه به آن 
توجه کرد، نقش عربستان در اوپک 
است. سعودی به واسطه بشکه های 
نفتی که تولید می کند، همواره نقش 
برتری در اوپک داشته است. این اتفاق 
نقش عربستان را کمرنگ خواهد کرد. 
اوپک سازمانی است که تمام اعضا در 
آن دارای منافع مشترک به نسبت 
سهم هستند. اما برخی اعضا برخالف 
منافع سایر عضوها قدم برمی دارند. 
این اتفاق فرصتــی خواهد بود برای 
سایر اعضا که بتوانند شرایط  خود را 

در این سازمان بهبود ببخشند.
اما بحث آخری که مطرح می شود، 
از منظر سیاسی اســت. اتفاقی که 
در عربســتان افتاد، نشــان داد که 
حوثی ها می توانند منافع عربستان 
و هر کشــور دیگری را مورد حمله 
قرار دهند. این اتفاق نادری است که 
نه تنها از آســیب پذیری خاورمیانه 
بلکه کشورهای دیگر جهان حکایت 
دارد. امید است که این موضوع تردید 
امریکایی ها را نسبت به نوع برخوردها 

با ایران نیز بیشتر کند.
امریکا بایــد روابط خــود را مبنای 
احترام و تعهد بــا ایران تنظیم کند. 
چراکه بازار نفت بــه ثبات و آرامش 
نیــاز دارد و جمهوری اســالمی به 
عنوان یک تولیدکننده مهم انرژی 
در جهان، همواره بــه دنبال حفظ 
آرامش و امنیت در این بازار و تأمین 
درخواســت مصرف کنندگان بوده 

است.

اقتصاد استان
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توسعه اشتغال زایی روستایی با تخصیص وام ارزان قیمت
مدیرکل دفتر روستایی و امورشوراهای استانداری گفت: ۶۵ میلیارد تومان وام ارزان قیمت با بهره کم در 

راستای توسعه اشتغال زایی روستایی تخصیص داده شده است.
علی رحمانی اظهار داشت: تاکنون 33۴ نفر و با ۵۸ پروژه در روســتاهای ۱۸ شهرستان آران و بیدگل، 
اردستان، تیران و کرون، خوروبیابانک، سمیرم، شاهین شهر، شهرضا، فریدن، فالورجان، کاشان، گلپایگان، 

مبارکه، نایین، نجف آباد، نطنز، خوانسار و دهاقان به طور مستقیم مشغول به کار شده اند.
وی افزود: متقاضیان در روستاها با ارائه طرح و آورده متناسب با طرح می توانند از وام با بهره ۸ درصدی بهره 

مند شوند و پس از ارائه طرح ونظر مثبت کارشناسان، وام در اختیار متقاضیان قرار می گیرد تا طرح را در راستای 
اشتغال زایی اجرایی کنند. مدیرکل دفتر روستایی و امورشوراهای استانداری با اشاره به اینکه طرح های ارائه شده باید 

توجیه اقتصادی و فرهنگی الزم را داشته باشد، تصریح کرد: اشتغال پایدار 33۴ نفر در روستاها با پروژه هایی مانند تولید فرش ماشینی، ماست 
چکیده، تولید آجر ماشینی، زیتون پرورده و احداث گلخانه همراه بوده که تا آنجا که امکان دارد کمترین سخت گیری برای تخصیص اعتبار 
بانکی در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: طرحی برای توسعه اشتغال در روستاها در آینده نزدیک پیشنهاد شده است که چنانچه توسط 

مسئوالن کشوری ابالغ شود، راهکار مناسبی در راستای برداشتن موانع بوروکراسی بانکی خواهد بود.

جزیره ای کارکردن نهادها کمکی به کاهش آالیندگی اصفهان نمی کند
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان از تخصیص بیش از ۱۴ میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه 
ملی برای کاهش آالیندگی هوای استان خبر داد و گفت: جزیره ای کارکردن نهادهای اجرایی کمکی به 

کاهش آالیندگی هوای این منطقه نمی کند.
ایرج حشمتی با بیان این که  این میزان اعتبار در سال گذشــته صفر بود، افزود : از این میزان اعتبار ۱۱ 

میلیارد و ۷00 میلیون تومان به سازمان جنگل ها و مراتع اختصاص یافت و امید است اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان  اصفهان کار کارشناسی الزم را برای از بین بردن کانون ریزگردها در استان با این اعتبار 

انجام دهد.
وی با بیان این که 22۴ میلیون تومان از این اعتبار به جهاد کشاورزی و دو میلیارد و پانصد میلیون تومان به اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان اصفهان تخصیص یافت، اظهارداشت : این اعتبارات بسیار اندک است ولی امیدواریم با ایجاد حس مسئولیت 
اجتماعی بین مردم، صاحبان صنایع و معادن و مسئوالن توجه بیشتری به حفظ محیط زیست در کنار توسعه پایدار شود.

حشمتی با تاکید بر این که جزیره ای کار کردن دستگاه های اجرایی کمکی به کاهش آالیندگی هوای اصفهان نمی کند، تصریح کرد: امکانات، 
اعتبارات و تجهیزات الزم برای این کار وجود ندارد و اگر دستگاه های اجرایی به صورت بخشی اقدام کنند در این راه موفق نمی شویم.

ایرنا
یادداشــــت
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هشدار مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:

با جدیت از اول مهر ماه با پزشکان متخلف 
برخورد می کنیم

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه تمام پزشکان باید تا پایان 
شهریور ماه نسبت به نصب دستگاه پوز و 
اتصال آن به سامانه امور مالیاتی اقدام کنند و این مهلت تمدید 
نمی شود، گفت: سازمان امور مالیاتی از ابتدای مهر ماه دستگاه 
های کارت خوان پزشکانی را که به سازمان امور مالیاتی متصل 

نیست را غیرفعال خواهد کرد.

بهروز مهدلو پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه 
۱۵ شهریور ماه آخرین مهلت پزشکان برای اتصال پایانه فروشگاهی یا 
دستگاه POS به سایت سازمان امور مالیاتی کشور بود، اظهار کرد: تا آن 
تاریخ تنها 20 درصد جامعه پزشکی کشور به این قانون تمکین کردند و 
این آمار در اصفهان ۱۶ درصد جامعه پزشکی و ۴ درصد پایین تر میانگین 

کشور بود.
وی با بیان اینکه از آن تاریخ تاکنون اقدامات مختلفی برای تشویق پزشکان 
جهت استفاده از سامانه پوز متصل به مالیات صورت گرفت، افزود: به همین 
منظور چند نشست آموزشی برای پزشکان برگزار شد، همچنین با تهیه 
لیست پزشکانی که به این قانون تمکین نکرده اند، به آنها از طریق پیامک 
اطالع  رسانی شد. عالوه بر آن فرمی تهیه و با امضا بنده به صورت نامه کتبی 
مستقیما تحویل پزشکان داده شد تا در آینده نسبت به این قانون ابراز بی 
اطالعی نکنند. همچنین از روز گذشته با حضور سرزده به مطب پزشکان 

بر اجرای این قانون تاکید کرده ایم.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته 
تا تاریخ 2۷ شهریور ماه، ۷3 هزار و ۷3۷ پزشک در سراسر کشور فراخوان 
شــدند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۵۶0 نفر معادل 22.۵ درصد پزشکان 
کشــور به قانون تمکین کرده اند، تاکید کرد: تا این تاریخ ۶ هزار و ۷۱۵ 
پزشک در استان اصفهان فراخوان شدند که از این تعداد ۱۵۷۴ نفر معادل 

23.۵ درصد پزشکان اصفهانی به قانون تمکین کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه تمام پزشکان باید تا پایان شهریور ماه نسبت به نصب 
دستگاه پوز و اتصال آن به سامانه امور مالیاتی اقدام کنند، ابراز امیدواری 
کرد: تا پایان شهریور باید 90 درصد جامعه پزشکی به عنوان قشر فرهیخته 
و تحصیلکرده به قانون تمکین و مشخص کنند که فرارهای مالیاتی مربوط 

به آنها نبوده است.
مهدلو با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مشکل زیرساختی برای اجرای این 
قانون وجود ندارد، تصریح کرد: برای پزشکانی که در این سامانه ثبت نام 
نکرده اند از ابتدای مهر ماه به مرور برای آنها احکام صادر می شود و با حضور 
بازرسان در مطب آنها و در صورت مشاهده هر گونه جرائم و کتمان درآمد، 
30 درصد جریمه خواهند شد و 2 درصد کارمزد اخذ و تمام هزینه دریافت 

شده به عنوان درآمد محاسبه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی موظف است کتمان درآمد را به 
عنوان جرم و یا پولشویی به مراجع قضایی معرفی کند، اظهار کرد: پزشکان 
باید بدانند که انضباط مالی در تمام دنیا وجود دارد و با توجه به اینکه مدعی 
هستند که فرار مالیاتی به آنها ارتباطی ندارند باید با نصب و اتصال پایانه 

فروشگاهی به سایت امور مالیاتی، ادعای خود را اثبات کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان تأکید کرد: مطابق این قانون تنها نصب 
پایانه فروشگاهی مد نظر سازمان مالیاتی کشور نیست بلکه دستگاه پوز باید 

به نام شخص پزشک به سایت سازمان مالیاتی متصل شود.
وی با اشاره به بخشی از تخلفات پزشکان که مصداق جرم است، گفت: 
برخی از پزشکان که دســتگاه کارت خوان ندارند و از دستگاه دیگران 
استفاده می کنند، استفاده از دســتگاه کارت خوان به نام منشی و سایر 
اعضای خانواده پزشک، استفاده از دستگاه های مربوط به صندوق های 
قرض الحسنه، خیریه و ... که اینها مصداق جرم است و در صورت مشاهده 

با آنها برخورد می شود.
مهدلو در ادامه در خصــوص اعتراض جامعه پزشــکی مبنی بر اینکه 
قانون استفاده از دستگاه پوز و اتصال به سازمان مالیات در دیگر صنوف 
اجرا نمی شود، گفت: با ابالغ ســازمان امور مالیاتی از ابتدای مهر ماه تا 
 پایان امســال، ۱۵ اتحادیه و در مجموع ۵0 شغل مشــمول این قانون

 شده اند.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

خـــبــــر

پسته کاران اردستانی:

برای توسعه باغ ها تسهیالت کم بهره نیاز داریم

شماری از باغداران پسته در شهرستان اردستان با اشاره 
به افزایش هزینه فرآیند کاشت و برداشت این محصول و با 

هدف توسعه سطح باغ ها و اشتغالزایی بیشتر، خواهان حمایت همه جانبه 
و ارایه تسهیالت کم بهره از سوی مسووالن امر شدند.

 برنامه ریزی اصولی، اســتفاده از دانش روز، تامین بازار فروش، صنایع تبدیلی و 
صادرات الزمه توسعه این محصول در شهرستان اردستان است که مسووالن امر 

باید برای تحقق آن تدابیر ویژه ای اتخاذ کنند.
آنان اظهار داشتند :، پسته محصولی سازگار با اقلیم منطقه بوده و این شهرستان 
ظرفیت عالی برای توسعه کشت این محصول را دارد اما باید برای توسعه آن تدابیر 

اصولی اندیشید. 
این باغداران بر ضرورت برگزاری بیش از پیش کالس های آموزشی برای کشاورزان 
در مزارع برای مبارزه و کنترل آفات در باغ های پسته  تاکید کردند و یادآور شدند : 
توسعه این بخش اقتصادی کشور بدون حمایت و برنامه ریزی نهادهای مربوط امکان 
پذیر نیست. علی اکبر صالح مدیر جهادکشاورزی اردستان با اشاره به آغاز برداشت 
پسته این شهرستان گفت : با توجه مشکل آب و مقاومت پسته در مقابل کم آبی برای 
تامین سرمایه در گردش باغداران پسته، پیشنهاد می شود تسهیالت کم بهره برای توسعه 

باغ های پسته و افزایش تولید این محصول در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
وی اظهارداشت : با تمهیدات انجام شده کیفیت و میزان عملکرد برداشت پسته شهرستان 
نسبت به سال گذشته افزایش یافت و  سطح باغ های این محصول  شامل نهال و بارور به 2 هزار 

و ۸9۶ هکتار و سطح بارور  به تنهایی در زمان حاضر به یک هزار و ۴02 هکتار رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: این شهرستان همواره رتبه  اول و دوم استان در تولید پسته را  به خود 
اختصاص داده است در حالی که سال گذشته محصوالت پسته منطقه به علت تغییرات دمایی 
از کیفیت خوبی برخوردار نبود اما امسال با تمهیدات انجام شده عملکرد بهتری داریم و میزان 

آن یک هزار و 200 کیلوگرم در هکتار برآورد شده است.
مدیر جهادکشاورزی اردستان ادامه داد: تولید پسته شهرستان یک هزار و ۶۸2 تن است که 
از طریق چهار پایانه دارای مجوز فرآوری پسته، تبدیل به پسته خشک می شود و  این مراکز 

فرآوری به شکل فصلی برای شماری از بیکاران اشتغال ایجاد کرده است.
ارقام موجود پسته شهرستان اردستان عبارت از اکبری، کله قوچی، احمد آقایی است و زمان 

برداشت آن از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه است.
مناطق عمده تولید پسته استان اصفهان ، شهرستان های آران و بیدگل، اردستان، نائین، 

کاشان و شاهین شهر است. ایرنا
خـــبــــر

تا چند سال پیش 
برای راه اندازی مترو 
ابتدا حفاری و سپس 

ایستگاه ها احداث 
می شد در حالی که امروز 
ابتدا ایستگاه ها احداث 

و سپس حفاری انجام 
شده است

شهردار اصفهان در آیین ورود دستگاه حفار )تی بی ام( غربی خط دو قطار شهری اصفهان :

هزینه ها در خط دو مترو کاهش چشمگیری داشت 

 شهردار اصفهان گفت: دستگاه حفار تی بی ام از ایستگاه دارک 
حرکت خزنده خود را در سنگالخ های عمیق زمین آغاز کرد و با 
هدایت و رهبری تالشگران این عرصه در کار ساخت و ساز مترو 

جلو آمد تا دو روز پیش به ایستگاه زینبیه رسید.
قدرت اهلل نوروزی که در آیین ورود دستگاه حفار )تی بی ام( 
غربی خط دو قطار شهری اصفهان به ایستگاه زینبیه اظهار 
کرد: امروز در عمق ۳0 متری زمین شاهد انقالبی در عمران 
شهری هستیم از این رو باید از کارگران و مهندسانی که در 
خلق این حماسه عمرانی نقش اصلی را داشتند، قدردانی کنیم.

مریم محسنی
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     با استفاده از این روش مهندسی، دیگر نیاز نیست ۱۸ سال صبر پیشه کنیم تا خط مترو راه اندازی شود، البته مدت زمان طوالنی برای بهره برداری از خط دو را نیز نمی پذیریم

وی افزود: شش ماه پیش 
در ســرمای زمســتان 
هنگامی که کاترهد »تی 
بی ام« با پیچیدگی های 
بزرگی از گمرک آزاد شد 
و در این محل اســتقرار 
یافت و روز نهم اسفندماه 
9۷ آغاز بــه کار کــرد، هیچکس باور 
نمی کرد که در مدت زمان کوتاه شش 
ماهه شاهد رسیدن تی بی ام به ایستگاه 

زینبیه باشیم.
 شهردار اصفهان افزود: دستگاه حفار تی 
بی ام از ایســتگاه دارک حرکت خزنده 
خود را در سنگالخ های عمیق زمین آغاز 
کرد و با هدایت و رهبری تالشگران این 
عرصه در کار ساخت و ساز مترو جلو آمد 
تا اینکه دو روز پیش به ایستگاه زینبیه 
رسید و امروز آمده ایم تا شاهد ورود آن 
به ایستگاه دوم از خط دو مترو اصفهان 

باشیم.
وی خاطرنشان کرد: تونل شرقی این خط 
نیز از خردادماه امسال فعال شد و برای 
اینکه کاترهد تی بی ام به این نقطه برسد 
گره های کور اداری زیادی وجود داشت و 
هزینه های سنگینی به خاطر تحریم ها و 

مشکالت پیمانکاران صرف شد.
نوروزی ادامه داد: اعضاء هیئت مدیره و 
شورای اسالمی شهر اصفهان به خوبی 
می دانند که در چند ماه اخیر چه مسائلی 
رفع و چه هزینه هایی پرداخت شــد تا 
عملیات حفاری در تونل بخش شرقی 
خط دو متروی اصفهــان ۱۷ خردادماه 

سال جاری آغاز شود.
وی با بیان اینکه 20 هزار متر مکعب در 
تونل شرقی و ۵0 هزار متر مکعب در تونل 
غربی خط دو مترو اصفهان خاکبرداری 
شده است، افزود: امروز یک هزار متر حد 
فاصل دارک تا زینبیه حفاری و سگمنت 
گذاری شــده و در انتظار ریل گذاری و 
انجام نازک کاری است که این اتفاق یک 

رویداد بزرگ به شمار می رود.
شهردار اصفهان تصریح کرد: اگر احداث 
مسیر خط دو مترو اصفهان قرار بود طبق 
روال خط یک انجام شود، قطعا تا چندماه 
آینده به اینجا می رسید در حالی که امروز 
شاهد هســتیم تنها ظرف مدت شش 

ماه مهندســان، کارگران و سایر عوامل 
مربوطه، کاری کرده اند که وعده  شهردار 

به مردم عملیاتی شد.

    تامین نیمی از اعتبارات خط دو 
مترو از طریق اوراق مشارکت

وی با اشاره به استفاده از اوراق مشارکت 
برای تأمین منابع مالی مترو گفت: نیمی 
از اعتبارات مورد نیاز خــط دو مترو از 
طریق اوراق مشارکت تأمین شده و امروز 
مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان 
حضور یافته تا از نزدیک شاهد فعالیت ها 
باشد و با خیالی آسوده در این راستا گام 

بردارند.
نوروزی تأکید کرد: کافی است اطالعاتی 
درباره متروسازی در جهان و ایران داشته 
باشیم تا بدانیم چه اقدامات بزرگی در 
زمینه راه اندازی مترو در اصفهان انجام 

شده است. 
وی تصریح کرد: تا چند سال پیش برای 
راه اندازی مترو ابتدا حفاری و ســپس 
ایستگاه ها احداث می شد در حالی که 
امروز ابتدا ایســتگاه ها احداث و سپس 
حفاری انجام شده اســت و قرارگیری 
شــمع های تونل بر راه هــای باریک با 
تالش کارگران انجام شد تا جای شمع ها 
حفاری شود که اجرای این روش از نظر 
مالی، میلیاردها تومان کاهش هزینه به 

همراه داشته است.
شهردار اصفهان با اشاره به سایر مزایای 
احداث خط دو متــرو اصفهان با روش 
جدید گفت: در این روش، ترافیکی در 
سطح معابر شهر ایجاد نشد و تخریبی 
نیز به بار نیاورد که این نشــان از هنر و 
توانمندی است که مردم باید در جریان 

آن قرار گیرند.
وی با بیان اینکه در جبهه شمالی خط 
دو مترو اصفهان دو دســتگاه تی بی ام 
با قطر شــش متر فعال شده تا هرکدام 
روزانه حداقل ۱0 متر مسیر را حفاری و 
سگمنت گذاری کنند، افزود: قرار است 
به زودی از ایستگاه مدرس نجفی یعنی 

جبهه غربی خط دو مترو اصفهان حرکت 
جدیدی آغاز و این اقدامات در آن جبهه 
نیز انجام شود و فعالیت ها دو برابر صورت 
گیرد که در صورت دو شــیفته شدن 
فعالیت ها، اقدامات چهار برابری انجام 

خواهد شد.
نوروزی ادامــه داد: در جبهه غربی خط 
دوم مترو اصفهان یعنی انتهای مســیر 
۱۴.۵ کیلومتری خط دو، یک کاترهد با 
قطر 9 متر فعالیت خواهد کرد و یک تونل 
برای رفت و آمد دو خط حفاری می شود 
تا در میدان امام علی )ع( به مسیر حفاری 

شده از سوی جبهه شرقی برسد.

    طوالنی شدن بهره برداری از خط 
دو را نمی پذیریم

وی تأکید کرد: با اســتفاده از این روش 
مهندســی، دیگر نیاز نیست ۱۸ سال 
صبر پیشه کنیم تا خط مترو راه اندازی 
شود، البته مدت زمان طوالنی برای بهره 
بــرداری از خط دو را نیــز نمی پذیریم 
چرا که باید با توان چندبرابری حرکت 
کنیم؛ از این رو در جلسه هیئت مدیره 
قطار شهری اصفهان مسائل را بررسی  

خواهیم کرد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه ســال 
گذشــته ۵00 میلیارد تومــان اوراق 
مشــارکت برای خط دو مترو اصفهان 
دریافت شده است، افزود: در سال جاری 
نیز ۶00 میلیارد تومان اوراق مشارکت 
دریافت خواهیم کرد که خوشــبختانه 
روز گذشته در سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی نهایی شده است و باتوجه به اینکه 
از نظر تأمین اعتبارات مالی برای خط دو 
مشکلی وجود ندارد باید عملیات احداث 

آن در کمترین زمان ممکن انجام شود.
وی اظهار کــرد: از جبهه غربی خط دو 
مترو اصفهان یک ســو قــرارگاه خاتم 
االنبیاء و از این سو پیمانکاران در حال 
فعالیت هستند که با تالش مهندسان 
و کارگــران امیدواریم بتوانیم همچون 
وعده های قبلی، به قول های داده شده 

درباره خط دو مترو در زمان مقرر جامع 
عمل بپوشانیم.

نوروزی تأکید کرد: مدیریت شــهری 
اصفهان در این دوره حرفی نزده که به 
آن عمل نکرده باشــد و اگر گفتیم در 
مدت چهار ماه فعالیتی چهارساله برای 
تکمیل خط یک مترو انجام می دهیم، به 
این وعده عمل کردیم به طوری که امروز 
شاهد هستیم ۷0 هزار نفر مسافر مترو 
تحقق وعده مدیریت شهری را شهادت 
می دهند چرا که بهره برداران این وسیله 

ایمن و پاک هستند.
وی با بیان اینکه همزمان با آغاز ســال 
تحصیلی جدید پیش بینی می شود 30 
هزار نفر به مسافران مترو اصفهان اضافه 
شود و تعداد مسافران آن به ۱00 هزار نفر 
برسد، گفت: وقتی که می گوییم اگر خط 
دو قطار شهری اصفهان به بهره برداری 
برسد، تعداد مسافران مترو به ۴00 هزار 
نفر در روز افزایش می یابد، باید در حال 
حاضر امکان اســتفاده 200 هزار نفر از 
مترو فراهم شده باشد از این رو باید تعداد 
واگن ها را افزایش داده و سرفاصله زمانی 
آن را کاهش دهیم تا شاهد افزایش تعداد 

مسافران مترو باشیم.

    مشکل تأمین اعتبار نداریم
نوروزی با بیان اینکه مدیــران باید به 
وعده هــای خود عمل کننــد، خطاب 
به عوامــل اجرایــی احــداث خط دو 
مترو اصفهان گفــت: برای این خط اگر 
می توانید به صورت دو شــیفت و سه 
شیفت کار کنید و اگر در ایستگاه امکان 
افزایش ساخت وجود دارد بسازید چرا 
که مشکل تأمین اعتبار نداریم و باید در 
کمترین زمان خط دو متــرو را به بهره 

برداری برسانیم.
وی با اشاره به امکانات و تجهیزات مورد 
نیاز برای خط دو مترو اصفهان تاکید کرد: 
از طریق فاینانس پیگیری های الزم برای 
تأمین تجهیزات و امکانات خط دو مترو 

اصفهان درحال انجام است.



توصیه پلیس راه مازندران؛

مسافران پیش از بارندگی برای بازگشت از سفر برنامه ریزی کنند
 پلیس راه مازندران با استناد به پیش بینی هواشناســی در باره کاهش محسوس دما و بارندگی از 
اواخر روز شنبه ۳۰ شهریور، به مسافران و گردشگران توصیه کرد برای بازگشت از سفر به گونه ای 

برنامه ریزی کنند که هنگام بارندگی وارد جاده ها نشوند.
به گزارش ایرنا ، هواشناسی مازندران روز گذشته اعالم کرد که موج گرمایی که امروز وارد استان 
شد تنها تا میانه های روز شنبه ماندگار است و از شامگاه این روز بارندگی همراه با کاهش محسوس 
دمای هوا در استان شروع می شود که با رعد و برق و وزش باد همراه است. هواشناسی میزان کاهش 

دما را ۱۰ تا ۱۷ درجه  سانتی گراد اعالم کرد.
با توجه به این که بیشتر جاده های اصلی استان منتهی به پایتخت و جنوب و غرب کشور  عمدتا 
کوهستانی هستند، به واسطه ورود سامانه سرد عالوه بر بارانی شدن و مه گرفتگی ، لغزنده شده و 

تردد خودروها را بویژه برای رانندگان غیرحرفه ای دشوار می کند.

کندوان ، هراز و فیروزکوه سه محور اصلی ولی کوهســتانی مازندران هستند که بیشترین حجم 
تردد خودروهای گردشگران را در طول سال دارند. محور ساری - کیاسر - سمنان هم دیگر جاده 
کوهستانی مازندران است که بخشی از ترافیک خودروی گردشگران از جنوب ، غرب و شرق را از 

طریق دامغان به مازندران هدایت می کند.
فرمانده پلیس راه مازندران روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: به دلیل قرار گیری 
در آخرین روزهای تعطیالت تابستانی حجم زیادی از مسافران وارد استان شدند که طبیعتا برای 

روزهای پیش رواقدام به بازگشت خواهند کرد. 
سرهنگ علیرضا قدمی افزود: با توجه به آغاز بارندگی از اواخر روز شنبه برابر پیش بینی هواشناسی 
و ایجاد شرایط بد جوی در محورهای کوهستانی، به مسافران توصیه می شود که زمان سفر خودرا 

به جلو انداخته و پیش از آغاز بارندگی به شهرهای خود بازگردند. 
توصیه به ییالق نشینان

وی همچنین از مردم ییالق نشین استان نیز خواست که پیش از ایام بارندگی رفت و آمد خود را 
انجام دهند و در ایام بارندگی از تردد غیر ضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند. 

فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به پیش بینی هواشناسی 
مازندران مبنی بر شــدت بارندگی و ســرمای در مناطق 
کوهستانی، از رانندگان خواســت با احتیاط بیشتری در 
جاده های استان بویژه مســیرهای کوهستانی رانندگی 
کنند و از هرگونه حرکت خطرساز به طور جدی بپرهیزند.

سرهنگ قدمی هشدار داد که به علت بارش باران و کاهش 
دما جاده های استان به شــدت لغزنده می شود و الزم است 

رانندگان در چنین مواقعی فاصله ایمن و همچنین هوشیاری 
کامل را رعایت و از سالمت خودرو خود اطمینان حاصل کنند.

هواشناســی مازندران در اطالعیه خود اعالم کرد که هوای استان از عصر روز 
شنبه ۳۰ شهریور با ابرناکی شدن و وزش باد شــمالی به تدریج از سمت غرب 

بارانی می شود و این وضعیت با کاهش محسوس دما ، بارندگی نسبتا شدید، وزش باد سرد، رعد و 
برق و توفانی شدن دریا ادامه می یابد.
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دبیرکل کمیسیون ملی 
یونسکو در ایران مطرح کرد

لزوم معرفی مشهد 
به عنوان الگویی در 

عرصه های مختلف
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو 
در ایــران تاکیــد کــرد: باید از 
ظرفیت های داخلی و خارجی برای 
معرفی شهر مشهد در عرصه های 
مختلف به عنوان الگو استفاده کرد.

ایران، حجــت اهلل ایوبی، دبیرکل 
کمیسیون ملی یونســکو-ایران 
همراه بــا جمعی از مدیــران این 
کمیسیون با آیت اهلل علم الهدی، 
امام جمعه مشــهد دیدار و گفت 
وگو کرد و با ارائه گزارشــی درباره 
فعالیت های یونســکو در ایران، با 
تاکید بر این که نظــام جمهوری 
اســالمی ایران حرف های گفتنی 
بســیاری در عرصه های مختلف 
دارد، اظهار کرد: یونسکو ظرفیتی 
است که باید بهترین استفاده را از 

آن ببریم.
او با بیان این که شهر مشهد باید به 
عنوان شهر الگو و معیار در داخل و 
خارج از کشور باشــد، اظهار کرد: 
به عنوان خادم امــام رضا )ع( باور 
دارم باید از ظرفیت های داخلی و 
خارجی برای معرفی شهر مشهد 
در عرصه های مختلــف به عنوان 

الگو استفاده کنیم.

گردشــگری امــروزه 
بــه یکــی از مهم ترین 
بخش هــای اقتصادی 
هر کشــور تبدیل شده 
است و درصد باالیی از 
رشــد اقتصاد جهانی را 
نیز تشکیل می دهد. حدود یک میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون گردشگر در سراسر دنیا 
وجود دارد که پیش بینی می شود این 
تعداد تا ســال ۲۰۳۰ به یک میلیارد و 
۸۰۰ میلیون نفر برسد؛ همین مسئله 
باعث شده تا صنعت گردشگری به یکی 
از زودبازده تریــن صنایع با تاثیر باال در 

رشد اقتصاد تبدیل شود.
مجمــع جهانــی اقتصــاد در گزارش 
خــود کشــورها را بــه چهار دســته 
اروپا و اوراســیا، آســیا و اقیانوســیه، 
خاورمیانه و شــمال آفریقــا، آمریکا 
و آفریقا دســته بندی کرده اســت. به 
طور کلــی این مجمع، کشــورها را در 
چهار بخش "توانمندســازی محیط"، 
"سیاســت ها و شــرایط گردشگری و 
سفر"، "زیرساخت ها" و "منابع طبیعی 

و فرهنگی" بررسی می کند.
بر اســاس این گزارش اروپــا و منطقه 
اوراســیا همچنان یکه تــازان صنعت 
گردشــگری بوده و شــش کشــور از 
۱۰ کشــور اول در اقتصاد گردشگری 
اروپایی هستند. این منطقه همچنین 
بیشترین میزان رشد را از سال ۲۰۱۷ 
داشته است، صربســتان نیز بیشترین 
درصــد رشــد اقتصــادی در زمینه 
گردشگری را از آن خود کرد و در کنار 
هند با بیشــترین میزان رشــد مواجه 

شدند.
منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا نیز 
دارای سومین پیشرفت در بین مناطق 
مختلف جهان بوده است. در این منطقه 
تنها امارات بین ۳۵ کشور اول رده بندی 
قرار دارد، مصر نیز بیشترین پیشرفت 
را در بین این کشورها نسبت به گزارش 
قبلی در سال ۲۰۱۷ داشته و در جایگاه 
۶۵ قرار گرفته است. کشورهای حاشیه 
خلیج فــارس در زمینه آماده ســازی 
محیط و زیرساخت ها رشد قابل قبولی 

را به ثبت رساندند.
ایران متزلزل در "منا"

منطقه MENA )خاورمیانه و شــمال 
آفریقا( شــامل ۱۵ کشور است که این 
منطقــه از جهــان برای گردشــگران 
ماجراجو بســیار جذاب است. قیمت 
ارزان، فرودگاه هــای قابــل قبــول، 
هتل های اســتاندارد و البته ناامنی جز 
توصیفات و آمارهایی است که مجمع 
اقتصاد جهانــی آن را منتشــر کرده 

اســت. در رده بندی این مجمع ایران 
با امتیاز ۳.۵ در حقیقت ســیزدهمین 
کشور منطقه است و تنها کویت، لبنان، 
الجزیره و یمن شــرایط بدتری از ایران 

دارند.
در این رده بندی ایران علی رغم رشــد 
منفی ۷.۹ جهانی با ۳.۵ درصد رشــد 
نســبت به رده بندی پیشــین مجمع 
مواجه شــده اســت. آنطور که مجمع 
جهانی اقتصاد در گزارش خود آورده، 
رشد گردشگری در این منطقه مدیون 
کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
است. در بین کشــورهای منطقه منا، 
ایران تنها در دو شاخص منابع طبیعی و 
فرهنگی و قیمت پایین سفر از دیگران 

پیش است.
بر این اساس در "فضای کسب و کاری" 
و "سالمت و بهداشت" ایران با شاخص 
۳.۹ و ۵ تنها از یمــن وضعیت بهتری 
دارد. در "ایمنــی و امنیت" همچنین 
نیز شاخص ایران ۵.۶ است که تنها دو 
دهم از میانگین منطقه بیشــتر است. 
در شــاخص های دیگری چون اولویت 
بندی، فناوری اطالعــات و ارتباطات، 
باز بودن فضای بیــن المللی و نیروی 
متخصــص نیــز شــاخص های ایران 
غیرقابل قبول و بسیار پایین تر از دیگر 

کشورهای منطقه است.
در بحث های زیرســاختی نیز وضعیت 
ایران تعریفــی نــدارد، فرودگاه های 
ایران شاخص ۲.۵ را کســب کرده اند 
در حالی که میانگین منطقه ۳.۳ است، 

در سرویس  دهی به مسافران نیز ایران 
بعد از یمن بدترین شــاخص را کسب 
کرده است. تنها شــاخص قابل قبول و 
خوب ایران درمنابع فرهنگی و طبیعی 
است که در هر دو آن ها رتبه اول منطقه 

را داراست.
 ایران ارزانترین مقصد دنیا!

آنگونه کــه در پروفایل ایــران در این 
گزارش آمده است ساالنه چهار میلیون 
و ۸۶۷ هزار نفر به ایران سفر می کنند 
که باعث درآمد ســه میلیــون و ۷۱۳ 
هزار دالری برای کشور می شود. بر این 
اساس هر مســافر ۷۶۲ دالر در ایران 
خرج می کنــد، درحالی کــه این رقم 

در ترکیه ۵۹۷ دالر اســت.در شاخص 
"رقابت پذیری قیمت"، ایران رتبه اول را 
در بین ۱۴۰ کشور دارا است و به نوعی 
به عنوان ارزانترین مقصد دنیا شناخته 
می شود. این شــاخص در گزارش دو 
ســاالنه "رقابت پذیری گردشــگری و 
ســفر" مدیون مالیات پایین بر قیمت 
بلیت، هزینه های پاییــن فرودگاهی، 
قیمت ســوخت و قدرت خرید باالی 
گردشگران است. البته که ارزش پولی 
پایین ایران نیز تاثیر بسزایی در این امر 
دارد.علی رغم اینکه ایــران ارزانترین 
مقصد برای سفر اســت، اما همانگونه 
که گفته شد مقصدهای ارزان دیگری 

نیز همچــون ترکیه و مصــر نیز برای 
گردشگران وجود دارند. البته این نکته 
را نیز بایــد در نظر داشــت که رقابت  
پذیری قیمــت و مقصد ارزان کمترین 
تاثیر را در بین شــاخص های دیگر دارا 
اســت. با نگاهی به کشورهای برتر این 
شاخص خبری در رده بندی کلی وجود 
ندارد و حتی اسپانیا به عنوان کشور اول 
گردشگری جهان، در این شاخص رتبه 
۱۰۱ را به خود اختصاص داده اســت. 
انگستان نیز به عنوان گران ترین مقصد 
و در رده ۱۴۰ قــرار گرفتــه، در حالی 
که این کشــور نیز در رده بندی کلی 

ششم است.

مجمع جهانی اقتصاد اعالم کرد؛

جدیدترین آمار از وضعیت گردشگری ایران

.در شاخص 
"رقابت پذیری 
قیمت"، ایران 

رتبه اول را در بین 
۱۴0 کشور دارا 

است و به نوعی به 
عنوان ارزانترین 

مقصد دنیا 
شناخته می شود.

مجمع جهانی اقتصاد  بیش از یک دهه است که در گزارش 
های خود نگاه ویژه ای به صنعت گردشگری و سفر دارد و 
هر دو سال یک بار گزارشــی تحت عنوان "رقابت پذیری 
گردشگری و سفر" ارائه می کند. در این گزارش ۱۴0 کشور 
در شاخص های مختلف اقتصاد گردشگری بررسی می شوند 

و به هر کشور نیز رتبه ای اختصاص می یابد.

ایمنا
گزارش
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خبر
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ویژگی های یک کیف مدرسه خوب چیست ؟
سبک باشد

یک کیف یا کوله پشتی خوب نباید سنگین و آویزان و حجیم باشد. حجیم بودن یک کوله با 
قرار دادن مقدار زیادی وسیله و چیدن آن به صورت بد فرم باعث از بین رفتن طراحی کوله 
و فشار بیشتر بر ستون فقرات می شود.هنگامی که کیف مدرسه پر می شود، نباید سنگین 
تر از ۱۰% وزن کودک باشد. حمل کیف های ســنگین احتمال افزایش غیرطبیعی قوس 
کمر و وارد شدن فشار بیش از حد به عضالت کمر، شانه و گردن را افزایش می دهد.میزان 
وزن کیف و وسایل داخل آن باید متناسب با وزن بچه ها باشد و بچه های دبستانی نباید 
بیش از ۳ کیلوگرم وزن را با خود حمل کنند. وزن کوله پشــتی خالی نباید برای کودکان 

بیشتر از ۵۰۰ گرم و برای نوجوانان بیشتر از یک کیلوگرم باشد.
محکم و با دوام باشد

بچه ها معموال وسایلشــان را به هم ریخته در کیف می ریزنند. به همین خاطر بهتر است 
جنس کیف محکم باشد تا صدمه ای به پشت او وارد نشود.

دانش آموزان با سنین کمتر معموال بدون نظم و ترتیب وسایل خود را درون کیف جا دهند. 
پس بهتر است یک کیف مناسب مدرسه محکم و بادوام باشد تا صدمه ای به پشت و شانه 

های بچه ها وارد نشود.
بیش از حد بزرگ نباشد

یک کیف مدرسه خوب ، نباید بزرگتر از شانه های کودک باشــد و باید متناسب با دورۀ 
آموزشی، سن و ساختار بدنی او باشد. اگر کیف مدرسه خیلی بزرگ باشد ، کودک آن را با 

وسایل غیر ضروری پر می کند.
کیف مدرسه از نظر اندازه و سایز بهتر است به گونه ایی باشد که ۱۰ سانتی متر از انحنای 
کمر کودک، کوتاه تر باشد. در کل یک کیف خوب باید با سن، اندام بدن و سطح تحصیلی 

دانش آموز هماهنگ باشد تا او بتواند راحت آن را حمل کند.
قابل شستشو باشد

هنگام خرید کیف مدرسه به قابل شستشو بودن آن توجه کنید زیرا برخی کودکان کیف 
های خود را روی زمین می گذارند و به علت بی توجهی کیفشان کثیف می شود.قابلیت 

شستشو سبب می شــود که والدین بتوانند کیف فرزند 
خود را هنگام کثیف شدن بشویند

بندهای خوب و مناسب داشته باشد
بندهای خوب و مناسب، کیف را در وضعیت خوبی 
نگه می دارند و از تکان خوردن جلوگیری می کند 
تمام وزن کیف مستقیما روی شــانه ها قرار دارد 

بنابراین بندهای کیف بایــد بلند و نرم و قابل تنظیم 
باشد تا به شانه ها آســیب وارد نکند و کودک راحت تر 

بتواند آن را حمل کند.هرچقدر بند کوله کوتاه و پهن باشد 
فشــار کمتری به دانش آموز وارد می شــود. بندها باریک نباشند 

و حداقل ۵ تا ۷ ســانتی متر پهنا داشته باشــند.فاصله بین بندها نیز باید 
استاندارد باشد تا به گردن کودک آسیب نرسد. در دسته های کوله باید کپسول های هوا 

وجود داشته باشد تا میزان سنگینی را کاهش دهد.

4غذای بدون گوشت 
خوشمزه

۱/خوراک عدس و قارچ:این غذای 
بدون گوشــت عالی ترکیبی از عدس، 
پیاز، ســیر، رب گوجه فرنگی و ســس 
سویاســت که همه چیز را در تهیه این 
خوراک گیاهی با مزه گوشــت فراهم 
می کند. همچنین این کاسه  پر از پروتئین 

و فیبر است.
۲/قارچ بیکن:این غذا، طعم گوشــت 
بیکن را به شما می دهد. چند تکه از آن 
را روی نان تست با گوجه فرنگی بریده 
شده و کاهو ی ترد بگذارید و به عنوان یک 
ساندویچ گیاهی میل کنید. همچنین 
می توانید برای صبحانــه به همراه یک 
کاسه از بلغور جو دوسر آن را میل کرده و 

روز خود را با انرژی آغاز کنید.
3/ساالد تن ماهی گیاهی با تخمه 

آفتاب گردان 
این غذای بدون گوشــت یک ســاالد 
گیاهی است که با اســتفاده از دانه های 
آفتابگردان خیس شده و به دو روش تهیه 
می شود: تن ماهی و  سس مایونز. اما اینجا 
با استفاده از لیمو ، سبزیجات تازه، کرفس 

و موسیر تهیه می شود.
۴/سوسیس گیاهی

این سوســیس های بدون گوشت واقعا 
طعم گوشت را می دهند و مقدار زیادی 
فیبر دارند. آنها را با آوکادو برشته و گوجه 
فرنگی تازه به عنوان یــک غذای بدون 

گوشت برای صبحانه، میل کنید.

گیر افتادن در تله بدهی
افراد در برابر ســختی های طوالنــی اغلب دچار 
ناامیدی می شوند. از دســت دادن رویکرد مثبت 
و امید به آینده آنها را وارد چرخــه ای بی پایان از 
بدهی ها می سازد. به این صورت که برای کنترل و 
بازپرداخت قرض های قبلی ناچار هستند وام های 
تازه ای دریافت کنند و برای برگرداندن این مبالغ 
جدید بار دیگر دســت به دامان افراد و موسسات 
مالی شوند. عقب افتادن پی در پی بازپرداخت ها 
آرام آرام بر حجم جرایم و ســود اقساط می افزاید 
و در نهایت باعث تسلیم شــدن فرد می شود. به 
عالوه، تصمیم گیری دقیق در چنین شــرایطی 
دشوارتر اســت و عجله برای کنترل شرایط باعث 
پیچیده تر شدن وضعیت می شود.برای پرهیز از 
چنین شرایطی، گام اول آن است که از هر نوع بدهی 
جدید پرهیز کنید. برای بازپرداخت مبالغ قبلی اقدام 
به فروش وسائل بالاستفاده نمایید و بر درآمد خود 
بیفزایید. اما هرگز به میزان بدهی ها اضافه نکنید. 

به یاد داشته باشید که تا زمان خروج از دور باطل 
بدهی، مشکالت تمام نخواهند شد.

احساس ناتوانی در برابر مشکالت
فشار شــدید و طوالنی مدت ذهن و روان شما را 
خسته می کند. در این حالت، به مانند ورزشکاری 
که قوای بدنی خود را از دســت داده، دچار نوعی 
حالت بی تصمیمی می شوید. انرژی روانی کافی برای 
کنترل وضعیت ندارید و نمی توانید با تصمیمات 
دقیق در برابر مشالت ایســتادگی کنیم. در این 
شرایط بهتر اســت تحلیل دقیق وضعیت مالی را 
به آرامی آغاز کنید، از مشــاوران کمک بگیرید و 
سعی کنید بار دیگر فرمان زندگی را در اختیار خود 
بگیرید. به یاد داشته باشــید که یأس و ناامیدی 
چیزی را حل نمی کند و اگر از تالش کردن دست 

بکشید، اوضاع بدتر و بدتر خواهد شد.
دانش اندک مالی

مدیریت امور پولی و مالی، آن هم در جهان پیچیده  
فعلی، تخصصی تمام عیار است. از این رو، برآورده 
ســاختن نیازهای مالی آمــوزش دائمی را طلب 
می کند. هیچ فرد موفقی را نمی تــوان یافت که 
بدون آگاهی دقیق از چند و چون مدیریت مالی و یا 
کمک کرفتن از تخصص دیگران مسیر موفقیت را 
پیموده باشد. به همین دلیل، اگر خواستار دوری از 
فقر مالی و ورشکستگی هستید، بهتر است هر چه 
سریعتر بر دانش مالی خود بیفزایید و با آگاهی بهتر 

وارد عمل شوید.
بی توجهی به ضرورت های فردی

از دید بسیاری از متخصصان، نخستین دلیل فقیر 
ماندن افراد، بی توجهی به نیازهــا و اولویت های 
مستقیم خودشان است. در واقع، برنامه ریزی مالی 
باید فراتر از نیازهای روزمره و قابل چشم پوشــی، 

دامنه وسیع تری را دربر گیرد و شرایط باثبات آینده 
نیز در آن لحاظ شود. غفلت از این نکته بسیار مهم، 
نه تنها شما را فقیر نگاه خواهد داشت، بلکه زندگی 
عزیزانتان را هم تحت تاثیر قــرار می دهد. بدون 
پشتوانه مناسب مالی، آینده فرزندان شما به مخاطره 
خواهد افتاد و فقر همچون میراثی نامطلوب زندگی 

آنها را نیز متاثر خواهد ساخت.
نبود صندوق پس انداز اضطراری

شاید مهمترین نمونه از میان برنامه های آینده نگرانه، 
ایجاد حساب پس اندازی برای موارد ضروری است. 
دلیل این اهمیت آن اســت که اطالعات شما در 
خصوص آینده بســیار اندک است. نمی توانید به 
دقت از سرمایه گذاری های خود مطمئن باشید، 
میزان بدهی های آتی نامشخص است، آسیب های 
سالمتی در کمین شما است و هر لحظه ممکن است 
به مقدار قابل توجهی پول نیاز پیدا کنید. به همین 
جهت، بهتر است در اولین فرصت اقدام به ایجاد 
صندوق پس اندازی برای موارد اضطراری نمایید  تا 
در صورت نیاز از این صندوق استفاده نموده و مانع 
آسیب به حساب های سرمایه و سایر دارایی های 

خود شوید.
البته این اقــدام نیازمند درک دقیــق از اولویت 
پس انداز نسبت به سایر هزینه ها است. همانطور 
که اشاره شد، مبالغ پس انداز باید پیش از هر اقدام 
دیگری کنار گذاشته شوند و آنگاه باقیمانده پول 

صرف امور روزمره گردد.
عدم اصالح رویه های مالی

همیشه راه بهتر و ارزان تری برای انجام امور و تامین 
نیازها وجود دارد. فقط بایــد زمانی را به یافتن آن 
اختصاص دهید. این ویژگی هزینه های متفاوتی 
چون خرید مایحتاج غذایی، لباس، تحصیل و حتی 

خودرو و خانه مسکونی را در بر می گیرد. به عالوه 
روش های مدیریتی و پس انداز نیز همیشه به نحو 
بهتر قابل انجام هستند. برای دستیابی به چنین 
اصالحاتی باید زمان خاصی را به بازبینی زندگی 
مالی خود اختصاص دهید و با استفاده از خالقیت و 
تفکر انتقادی نقاط ضعف را برطرف سازید. ممکن 
اســت الزم باشد فروشــگاه مورد مراجعه خود را 
تغییر دهید، بانکی مناسب تر پیدا کنید و یا زمینه 

سرمایه گذاری متفاوتی را انتخاب نمایید.
ناآگاهی از هزینه ها

فقدان بودجه بندی مناســب و عدم اشــراف بر 
هزینه های ماهانه نیز از جمله دالیل اصلی دشواری 
پولی و فقر مالی است. اگر نسبت به هزینه های خود 
در طول روز ناآگاه باشید و ندانید با پول خود چه 
می کنید، به طور طبیعی امکان کنترل هزینه ها 
و یافتن راه های جایگزین وجود نخواهد داشــت. 
بدون این امر نمی توانــد پس انداز کنید و فرصت 
ســرمایه گذاری را نیز از دســت خواهید داد. لذا 
مسیر موفقیت شما مسدود و درهای فقر مالی به 
رویتان باز می شود. برای جلوگیری از این وضعیت، 
در ابتدا فهرست دقیقی را از تمام هزینه های خود 
در طول یک ماه تهیه کنید. کوشش شما باید این 
باشد که تا حد امکان هیچ هزینه  کوچک یا بزرگی 
در این فهرست غایب نباشد. پس از آگاهی دقیق از 
ریتم هزینه ای می توانید با آرامش خاطر بودجه ای 
متناســب تهیه کرده و برنامه مالی خود را تدوین 

نمایید.
تفکیک نکردن نیاز از تمایل

اغلب افراد در تشــخیص نیازها و جداسازی آنها 
از تمایالت ناتوان هســتند. آنها تمام امیال آنی و 
خواسته های درونی خود را نیاز می نامند. مثال تصور 

می کنند نیاز دارند لباسی گران قیمت را بخرند یا 
رفتن به رستوران برای آنها ضروری است. در حالی 
که در موارد زیادی مساله صرفا یک تمایل و نه نیازی 
حقیقی است. شما طبیعتا برای رفتن به محل کار 
خود به یک »وسیله نقلیه« نیاز دارید، اما این وسیله 
می تواند از مترو و اتوبوس یا اتوموبیل شخصی چند 

میلیون تومانی متغیر باشد.
سرمایه گذاری روی اشیا به جای خودتان

بســیاری از ما به جای صرف پول بــرای ارتقای 
کیفیت های فردی، سرمایه خود را در خانه و خودرو 
هزینه می کنیم. اقالمی که هرچند سودمند هستند، 
اما در نهایت ارزش افزوده چندانی به همراه نخواهند 
داشت. افراد موفق در طول زندگی همواره بخشی از 
درآمد خود را صرف آموزش، ورزش، ارتقای سطح 
سالمت و توانایی های فردی می کنند. آنها به این 
موارد نه همچون هزینه، بلکه به عنوان گونه ای از 

سرمایه گذاری بلند مدت نگاه می کنند. سرمایه ای 
که در این امور صرف می شــود، در طول زمان از 
طریق افزایش درآمد، کارآفرینی و رضایت بیشتر 

از زندگی به آنها باز می گردد.
عجله برای ثروتمند شدن

رویای رفتن راه صد ســاله در یک شــب همواره 
در ذهن انســان ها حضور دارد و به خصوص افراد 
جوان را به حرکت وا مــی دارد. اما این رویا در اکثر 
موارد موجب ورشکســتگی و ناکامی می گردد. 
چرا که عجله برای دســتیابی به ثروت هنگفت 
موجب پذیرش سطوح باالتر و غیرمعقولی از ریسک 
می شود. این ریسک نامطلوب در کنار تصمیمات 
نادرست افراد را به سوی شکست سوق می دهد و 
نتیجه واقعی تالش های آنها را نیز نابود می سازد. 
از این رو بهتر است به جای عجله کردن، برنامه ای 

بلندمدت، آرام ولی دائمی داشته باشید.

 راهکارهای پس انداز پول حتی با درآمد کم
عدم توانایی در مدیریــت پولی و مالی 
معضل اساسی بسیاری از خانواده ها است. 
چرخه نادرست اقتصادی، هزینه زیاد و 
اتالف منابع، نتیجه ماه ها تالش افراد را به 
سادگی بر باد می دهد و آنها را در آستانه 
ورشکستگی و فقر مالی قرار می دهد.اگر 
می خواهید از فقیر شدن خود جلوگیری 
کنید، موارد زیر را به دقت مطالعه کنید. 
نمونه های مورد اشاره از جمله مهمتریم 
عوامل بی ثباتی مالــی و کاهش کیفیت 

زندگی است.

تغذیه
سبک زندگی
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Subway expansion plans 
have been streamlined in 
Alborz and Isfahan provinces, 
with managers promising 
additional lines in the near 
future.
Providing people with decent 
public transportation services 
is of high importance for cities 
worldwide and there is much 
room for improvement in Iran.
The initiatives of urban 
managers of metropolises 
like Isfahan and Karaj for 
expanding their subway 
networks have recently gained 

momentum.
The construction of tunnels 
for Line 2 of Isfahan’s subway 
network will be completed 
within two years.
Alireza Salavati, the managing 
director of Transportation 
and Traffic Organization of 
Isfahan Municipality, told 
Tasnim News Agency, “The 
construction of Isfahan 
Metro’s Line 1 took 15 years. 
However, the expansion 
project has been streamlined 
and will be completed by 
2021.”

Sanctions 
Slash Iran’s 
Automotive 
Diversity

Sanctions Slash 
Iran’s Automotive 
DiversitySanctions 
Slash Iran’s Automotive 
Diversity
The choice of cars 
available to Iranian 
customers has shrunk 
over the past year 
after the US reimposed 
harsh sanctions against 
Tehran.
Almost all foreign 
partners of Iranian 
carmakers pulled out 
of the country after 
US sanctions targeted 
Iran’s automotive 
industries.
Even international 
auto parts makers with 
decades-old ties with 
Iran halted sales to 
Iranian firms, as the US 
embargo threatened 
the former’s access 
to American markets 
and disrupted the 
latter’s global banking 
relations. 
As a result, even if a 
foreign firm wanted 
to work with domestic 
companies, Iranian 
payment for the goods 
and services couldn’t 
get through.
All these have taken a 
harsh toll on Iran’s auto 
manufacturers and 
assemblers.
Colza 
Production Hits 
400K Tons 
This Year
Colza Production 
Hits 400K Tons This 
YearColza Production 
Hits 400K Tons This 
Year.
More than 400,000 
tons of colza have been 
produced in Iran during 
the current Iranian year 
(started March 21), 
showing a 20% increase 
compared with the 
similar period of last 
year, the director of 
Agriculture Ministry’s 
“National Oilseed 
Project” said.
“This year’s colza 
production season 
has ended,” Alireza 
Mohajer also told Young 
Journalists Club on 
Tuesday.
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Metropolises

Responding to 
a question on 
Thursday about 
the current state 
of the oil market 
in light of recent 
problems at 
Saudi Aramco oil 

facilities, Zanganeh said, 
"Some believe that some oil 
supplies have gone out of the 
world markets, but I don't 
think it's an important issue, 
and soon the balance will be 
restored in the market.”
"I have always said that 
the oil market should not 
be politicized, that the 

market should be non-
political, that oil should 
not fundamentally be 
politicized and should not 
be used as a weapon," he 
said.
"The United States is now 
using oil as a weapon; oil 
is not a weapon. If this 
strategic commodity is 

used this way, then everyone 
would be allowed to use it in 
a similar manner which is 
not the right approach," he 
said.Zanganeh said oil is a 
staple commodity needed 
for development and 
everyday life of the people 
and it should be allowed to 
flow freely in the markets.

Asked to send a message 
to fellow OPEC members 
as a representative of one 
of the member countries 
of the Organization of 
the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) under 
the current circumstances 
of global oil markets, he said, 
“Get along with each other."

Seoul Drops Tokyo from 
List of Trusted Trade 
Partners
South Korea officially removed Japan from its list 
of trusted trade partners on Wednesday, upping 
the stakes in the two countries' high-profile 
trade row, which largely stems from their shared 
history.
Under the new classification scheme, Seoul's 
trade ministry regroups its trading partners into 
three from the previous two, placing Tokyo in the 
in-between group.
Local companies shipping strategic goods to 
Japan will now have to submit five documents to 
win individual approval, which is more than the 
previous three. The approval process will also 
take around 15 days, longer than the previous 
five, according to the ministry.
Korean exporters also need to go through tougher 
and longer procedures to win comprehensive 
approval to ship goods to Japan for a two-year 
expiry, shorter than the three-year period 
granted for trusted countries, it said, Yonhap 
news agency reported.
Seoul claimed that all trusted partners 
"operating an export control system that violates 
international norms" and "having difficulties in 
seeking an international cooperation" will no 
longer be given favors, although Japan will be the 
only country in the in-between bracket.
The removal came a month after Seoul warned of 
such actions in response to Japan's restrictions 
on exports of three key industrial materials to 
South Korea, which started in July.
Late last month, Japan also removed South 
Korea from its own list of trade partners, raising 
allegations over South Korea's export control 
system, including the chance of Japanese goods 
being be diverted for military purposes by third-
party countries, although it did not concrete 
evidence.
In a separate action, South Korea filed a complaint 
with the World Trade Organization (WTO) 
last week over Japan's curbs of exporting key 
industrial materials to Seoul. The complaint, 
however, does not cover Japan's removal of South 
Korea from trusted trading partners.
Tokyo's move is widely seen as retaliation for 
a verdict made by a Seoul court last year that 
ordered Japanese firms to compensate Korean 
victims for their wartime forced labor during its 
1910-45 colonial rule.
Japan has been protesting the court's verdict, 
claiming that all reparation issues stemming 
from its colonial rule of Korea were settled under 
a 1965 accord that normalized bilateral ties.

Iran: Output of Copper 
Products Rises 13%
Production of copper anode and cathode saw 
an 18% rise, while that of copper concentrate 
witnessed a 1% decline
Copper production stood at 84,733 tons in 
the Iranian month ending Aug. 22, going up 
13% year-on-year. Iranian copper production 
reached an aggregate of 482,793 tons of copper 
concentrate during the first five months of the 
Iranian year (March 21-Aug. 22) to register 
a 1% fall compared with last year’s similar 
period, Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Organization’s 
latest report shows.
Sarcheshmeh Copper Complex had the lion’s 
share with 282,393 tons, indicating a 1% decline 
YOY. Sungun Complex produced 140,353 tons, 
unchanged YOY, as Miduk Complex produced 
60,047 tons to witness a 6% drop YOY.

Iranian Oil Minister Bijan Namdar 
Zanganeh warned about hte politicization 
of the oil market, saying the US is using 
oil as a weapon which is not the right 
approach.

Oil should not be politicized and used as 
weapon: Zanganeh

news

The United 
States is 
now using 
oil as a 
weapon; 
oil is not a 
weapon. 
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Huawei’s New Flagship 
Smartphones Use Own Browser, 
Apps
 Huawei has officially unveiled its Mate 30 Pro. It is the first 
big Huawei launch after the US government’s ban on the 
company that uses no Google services or apps.
In August, the company unveiled its very own operating 
system HongmengOS, or in English HarmonyOS, claiming 
it is "completely different from Android and iOS", and that 
it would be launched later this year on Huawei smart screen 
products.Huawei presented its new phone models - Mate 30 
and Mate 30 Pro - during an event in Munich on Thursday, 
Sputnik reported. The smartphones still run on an open-
source Android-based OS, but with one crucial difference 
that changes everything – they have no Google services or 
apps.
The Chinese Tech giant, sanctioned by the US amid a trade 

war with Beijing, decided to use its own products instead of 
Google's.
Huawei Browser replaced Google Chrome as a tool for web 
surfing.
At the same time, users will have to use Huawei AppGallery, 
not the Google Play Store. According to the company, it has 
around 45,000 apps (Google has 2.7 mln apps).
YouTube Apps will also be unavailable.
As the new models use open-source Android, their user 
interface will be close to Google's Android 10.
The security updates will also be in place, but only after they 
hit the open-source part.The company had to react after the 
US government blacklisted Huawei in May, claiming that 
it has connections with the Chinese secret service. Beijing 
denied the allegations, but Washington still banned US 
businesses from making deals with the corporation without 
first procuring special licenses.Google warned about the 
security risks of the ban, but later stopped updating its 
products on Huawei devices.

29% Decline in Lead, Zinc 
Ore Extractions
Major Iranian lead and zinc producers 
extracted a total of 417,778 tons of ores 
during the first five months of the current 
Iranian year (March 21-Aug. 22), which 
indicates a 29% decline in production 
compared with last year’s corresponding 
period, the Iranian Mines and Mining 
Industries Development and Renovation 
Organization’s latest report shows.
Angouran Lead and Zinc Complex 

accounted for 389,895 tons to register a 
31% decline year-on-year, while Nakhlak 
Lead and Zinc Plant accounted for 27,883 
tons of the total output, indicating a 6% 
increase YOY.
The two producers extracted an 
aggregate of 1.09 million tons of ores 
in the last fiscal year (ended March 20, 
2019).
Lead and zinc ore extractions during 
the month to Aug. 22 amounted to 
94,979 tons, remaining unchanged 
compared with last year’s similar month. 

Angouran's output stood at 87,670 tons, 
down 1% YOY. Nakhlak extracted 7,309 
tons, up 21% YOY.



Iranian FM holds phone talk 
with Kuwaiti counterpart
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
and his Kuwaiti counterpart Sheikh Sabah Khaled 
Al-Hamad Al-Sabah held a phone conversation 
about regional affairs.The two sides discussed 
regional issues, in particular, strategies to bring 
peace to the region and avert further tensions.
On Thursday, Zarif and his Iraqi counterpart 
Mohamed Ali Alhakim talked over the phone to 
confer on developments in the region.

Zarif reminds US of Iran's 
diplomatic initiatives
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad in a 
tweet on Friday reminded the US of eight of Iran's 
diplomatic initiatives, including the Syrian peace 
plan and regional non-aggression pact.
"Coalition for Peaceful Resolution"?, Zarif asked, 
in reference to the US' call to form an anti-Iran 
coalition in the Persian Gulf under the pretext of 
'safeguarding ships'. 
He named Iran's diplomatic initiatives as:
1985 Security in Persian Gulf,
1997 Dialogue Among Civilizations,
1913 World Against Violence,
1913 Syria Peace Plan,
1914 Regional Dialogue Forum,
1915 Yemen Peace Plan,
1917 Astana Process and
1919 Regional Non-Aggression Pact
Zarif had previously warned that forming such 
coalitions is a self-defeating plan, adding that the 
responsibility of providing the Persian Gulf with 
security falls on littoral states, not foreign forces.
The United States has been trying to persuade 
its allies into an international coalition with 
the declared aim of providing “security” for 
merchant shipping in the Strait of Hormuz — 
through which about a fifth of all oil consumed 
globally pass —and other strategic Middle 
Eastern shipping lanes.

Yemeni Ballistic Missile 
Hits Saudi Mercenaries’ 
Camp in Asir
 Yemeni army forces and their allies fired a 
domestically-manufactured ballistic missile at 
a camp in Saudi Arabia’s southern region of Asir 
belonging to Saudi-sponsored militiamen loyal to 
Yemen’s former president, killing dozens of them 
and injuring several others.An unnamed Yemeni 
military source told Arabic-language al-Masirah 
television network that Yemeni missile defense 
units launched a Zelzal-1 (Earthquake-1) missile 
at a position of Saudi mercenaries near al-Alab 
border crossing on Thursday afternoon.He 
added that the missile hit the designated target 
with great precision, leaving dozens of Saudi-
paid militiamen dead or injured.Earlier in the 
day, Yemeni snipers fired shots at a group of 
Saudi troopers south of Harad district in Yemen’s 
northwestern province of Hajjah, killing and 
injuring several of them.

No New Deal with US, Says Iranian 
Spokesman

No New Deal with US, 
Says Iranian Spokesman
“We are witnessing a 
state of confusion in 
America’s foreign policy 
toward the Islamic 

Republic of Iran. A new deal 
with them under the current 
circumstances seems unlikely,” 
said Abbas Mousavi in remarks 
to Iran’s al-Alam TV published on 
Thursday.
Mousavi said that Iran was 
still confident of its diplomatic 
capabilities to achieve solutions 
to current problems.
“We negotiated with the 
Americans for two years and it 
was the Americans who left 
the negotiating table,” he said, 
referring to Washington’s 
withdrawal last year from a 2015 
multilateral nuclear deal reached 
between Iran and major world 
powers.
Mousavi's remarks came a day 
after Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif said 
America's campaign of pressure 
against Tehran has failed, advising 
US President Donald Trump to 
return to the 2015 Iran nuclear 
deal if it wants a seat at the 
negotiating table.
Speaking to reporters on the 
sidelines of a cabinet meeting on 
Wednesday, Zarif said Tehran has 
always remained committed to 
its international commitments 

but Washington should first show 
that it is trustworthy before it can 
be allowed back to negotiations 
with Iran over the future of 
the deal -- known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).
Elsewhere in his remarks, 
Mousavi touched on recent 
attacks on Saudi Arabia's oil 
facilities, calling on those accusing 
Iran to provide “real not fake 
evidence” of Tehran’s involvement 
in the attacks. He said the US and 
Saudi Arabia should believe 
that Yemen’s Houthi Ansarullah 
movement, which has resisted a 
four-year war by the Saudis and 
allies, took credit for the attacks 
and has offered evidence to 
substantiate it.
“The Yemenis have themselves 
declared that they were 
responsible for the attack, 
providing (related) evidence,” 
Mousavi said, according to Press 
TV.“But they (the US, allies) accuse 
Iran because they don’t believe 
that the oppressed Yemeni nation 
has achieved such capabilities 

with empty hands (as) they are 
under the most severe attacks and 
bombardments,” he added.
Mousavi also said, “When they 
suffer a blow, it seems the first 
and easiest move for both the 
Americans and other counties is to 
lay blame on Iran, which is totally 
unfounded.”
Pointing to Iran’s efforts to help 
end the Yemeni crisis, the official 
also said Iran has asked Yemen’s 
Ansarullah to attend various 
political meetings meant to solve 
the crisis in Yemen.
Yemeni armed forces conducted 
a large-scale operation against 
Saudi Arabia’s Aramco oil 
installations on Saturday, in 
response to the Saudi-led war on 
their country.
The Yemeni Houthi Ansarullah 
movement immediately took 
credit for the attacks, but US 
Secretary of State Mike Pompeo 
swiftly accused Iran of being 
behind the assault, without 
providing any evidence. Tehran 
categorically rejected the 
allegations.

Iran’s Foreign Ministry spokesman said working 
out a new agreement of any sort with the United 
States is impossible for the time being given the 
current state of uncertainty and ambiguity in the 
White House regarding its policy toward Iran.
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Enemy doesn’t dare attack Iran: 
Sayyari
Deputy Coordinator of the Iranian Army Rear Admiral 
Habibollah Sayyari said enemies do not dare face Iran as 
they are aware of the country’s power.
“Enemy is still present but doesn’t dare face a powerful 
country; our Armed Forces enjoy full readiness. The 
enemy knows that the Iranian nation backs the Armed 
Forces and that people and Leader are united,” said 
the commander on Thursday in a local ceremony on 
commemorating Sacred Defense Week in Markazi 
province.

After the Islamic Revolution, enemies designed different 
plots such as terrors, the imposed war, and sowing discord 
between different ethnic and religious groups to stop 
the Revolution's growth, said Sayyari. “Today, they are 
busy designing different conspiracies with different 
approaches, but they have always failed.”
In late September 1980, the regime of slain Iraqi dictator 
Saddam Hussein launched a war against Iran. The eight-
year war is known as the Sacred Defense in Iran, and the 
Sacred Defense Week is held on the anniversary of the 
beginning of the war.
Sayyari went on to elaborate on ‘what is the meaning of 
winning the imposed war?’. He referred to four points in his 

answer, saying, “First of all we 
preserved the Revolution 
with all our might … 
second, we maintained 
the territorial integrity 
of the country … next, 
the independence of the 
country was preserved and 
Iran is now an independent 
country with its own identity 
… [and finally] the identity of the 
Revolution was preserved despite enemies’ efforts 
to change its direction.”

“When they 
suffer a blow, 
it seems the 
first and easiest 
move for both 
the Americans 
and other 
counties is to lay 
blame on Iran, 
which is totally 
unfounded.”
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Iran Won’t Blink to Defend Itself, 
Says Zarif
 Iran avoids being engaged in a military confrontation, Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif said, but made it clear that 
Iranians won’t blink to defend their territory.
In an interview with CNN, Zarif once again rejected the 
accusations that Iran was involved in recent attacks on Saudi oil 
facilities, and warned the warmongers against the consequences 
of a military action.Asked what the consequence of a US or Saudi 
military strike on Iran would be, Zarif said, "All-out war.""I make a 
very serious statement about defending our country. I am making 
a very serious statement that we don't want to engage in a military 
confrontation," Zarif stressed, adding that a military response 
based on "deception" about the Saudi oil attacks would cause "a 
lot of casualties."

"But we won't blink to defend our territory," he underscored.
The top Iranian diplomat said Yemen's Houthi Ansarullah 
movement, who claimed responsibility for the attacks, have 
stepped up their military capabilities and are capable of 
conducting a sophisticated operation such as the one that 
knocked out half of the kingdom's energy production.
"I cannot have any confidence that they (Houthis) did it because 
we just heard their statement… I know that we didn't do it. I know 
that the Houthis made a statement that they did it," Zarif noted.
He further dismissed the possibility of negotiating with the US 
administration, unless the US were to give Iran the full sanctions 
relief promised under the 2015 nuclear deal, known as the 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)."(The JCPOA) is an 
agreement that we reached with the United States. Why should 
we renegotiate? Why should we start something else which may 
again be invalid in a year and a half," he stated."If they (the US) lift 

t h e 
sanctions that they re-

imposed illegally then that's a different situation," said Zarif. 
"Then we would consider (talks)."

News

IAEA to battle 
bias against 
Iran nuclear 
case, says 
leadership 
candidate

One of four contenders 
for the top job at 
the UN’s nuclear 
watchdog, Argentina’s 
Rafael Grossi, said he 
would try to battle 
any perception of bias 
when dealing with 
Iran's nuclear case.
He insisted that the 
organisation must 
defend the credibility 
of the global nuclear 
rule book, adding 
that the best course 
of action was for the 
International Atomic 
Energy Agency to act 
as a neutral arbiter 
regarding Iran's 
nuclear case.
He made the remarks 
while speaking to The 
National in Vienna at 
the organisation’s 63rd 
general conference.
He stressed impartially 
over Iran's nuclear 
deal, promising that 
he would try to battle 
any perception of bias 
when dealing with 
Iran.
“The agency has 
been dealing with 
this in a satisfactory 
manner,” he said. 
“This is an inspecting 
and auditing type of 
exercise that does not 
lend itself to opinion.
“We are there to 
ascertain, to check, 
monitor and verify and 
tell it as it is, and I am 
extremely confident 
in that role...We are 
an instrument of 
transparency and 
we are an intelligent 
instrument of 
transparency.”
Mr Grossi said that if he 
were elected, the UN 
agency would continue 
to report the facts as 
they appeared.
“These series of 
announcements from 
Iran are clear and the 
agency is supposed to 
report on what they see 
and what they check on 
site," he said, referring 
to Iran's measures to 
reduce commitments 
to the JCPOA following 
the US' unilateral 
withdrawal from 
the agreement and a 
lack of any practical 
measures from the 
other remaining sides 
to safeguard Iran's 
economic interests 
in the face of US 
sanctions.

Iran
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Arab blood vs. Arab oil, primer on US 
policy, says Zarif
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, while listing 
the crimes committed against Yemeni people by Saudi-led 
coalition, said the 'Arab blood versus the Arab oil is a primer on 
US policy.'
"Arab blood vs. Arab oil / A primer on U.S. policy," wrote Zarif in 
a tweet on Thursday, then listed some instances of many crimes 
committed in Yemen by the Saudi-led, US-backed coalition since 
March 2015:
"4 yrs of indiscriminate bombardment of Yemen - 100,000 dead 
Yemenis - 20M malnourished Yemenis - 2.3M cholera cases," 
which Zarif said equated to "carte blance for culprits."
However, "Retaliatory Yemeni strike on oil storage tanks," Zarif 

said equated to "unacceptable "act of war".
He was referring to the attack carried out by Yemeni forces on 
Abqaiq and Khurais oil facilities run by the Saudi state-owned 
oil company before dawn Saturday. The attack knocked out 
more than half of Saudi crude output, or 5% of global supply, 
prompting Saudi and US officials to claim without any evidence 
that it probably originated from Iraq or Iran.
Iranian Foreign Ministry spokesman Abbas Mousavi dismissed 
Pompeo’s allegations that Iran was to blame for the brazen 
attacks, as "blind and fruitless remarks” that were "meaningless” 
in a diplomatic context.
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif also responded 
to Pompeo following the allegations, saying the United States 
had failed in its campaign of "maximum pressure” and was now 
"turning to ‘max deceit’.”



IRGC Chief: False Accusations Show Iran’s Power
Iran has become so powerful that the enemies point a finger of blame 
at the Islamic Republic after every incident, commander of the Islamic 
Revolution Guards Corps said after the US accused Iran of involvement 
in recent attacks on Saudi oil installations.
The Islamic Republic has gained such power that the enemies have to 
falsely put the blame on Iran for every incident, Major General Hossein 
Salami said in the northeastern province of North Khorasan on Thursday.
The enemies have been left with no option in the battlefield, as Iran has closed 
all roads for hostile infiltration, the commander said, adding that the Iranian military 
forces are protecting the country’s frontiers so vigilantly that there is no concern about “small or 
big enemies.”

 Ireland said Friday that 
the European Union and 
the United Kingdom were 
not yet close to a Brexit 
deal that resolved the 
Irish border issue, but that 
the mood had changed."I 
think the mood music has 
improved," Irish Foreign 
Minister Simon Coveney 
told BBC radio. "I think 
Boris Johnson’s visit to 
Dublin was a success."I 
think he did convince ... 
the Irish prime minister 
that he was serious about 
trying to find a deal."But I 
think we need to be honest 
with people and say that 
we’re not close to that deal 
right now. But there is an 
intent ... by all sides to try 
and find a landing zone 
that everybody can live 
with here."
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They studied a group of overweight 
children taking supplements. All of 
them were also given an exercise regime 
and diet plan.
Results showed youngsters using 
probiotics lost a 'significantly' higher 
number of pounds compared to those 
who didn't, The Daily Mail reported.
Critics said it's too early to jump to 
conclusions considering the study is 
yet to be published in a journal.
However, it's the latest of a swathe 
of evidence suggesting the gut 
microbiome could play a powerful role 
in weight regulation.
The research, carried out by Fuzhou 
Children's Hospital in China, involved 
54 obese children between six and 
14 years old.Thirty were randomly 
assigned to take probiotic pills and 24 
were in the placebo group. The trial 
lasted 12 weeks.
Researchers, led by Professor Rui-Min 
Chen, analysed various measurements 
of the children's weight and metabolic 
health.
Those who had been treated with 
probiotic supplements lost significantly 
more weight – but the authors did not 
quantify how much.
The children in the probiotics group 
also had better metabolic health, 
measured by level of inflammatory 
proteins and blood glucose levels.
This may also prevent the children from 
developing obesity related disorders in 
the future, such as type two diabetes and 
heart disease.
Professor Chen said: 'More work is 
needed to confirm these findings, our 
number of participants was small and 
limited to the Fuijan area.

'Other studies have also reported no 
benefits from probiotic treatment in 
obese children but these were much 
shorter in duration.
'Further investigation is needed before 
any medical recommendations can be 
made.'
The team now plan to conduct more 
widespread trials to analyse how 
probiotics alter the gut.
By many accounts, probiotics can boost 
the diversity of gut bacteria, keeping the 
digestive system working efficiently.
The children in the study took probiotic 
capsule that contained different strains 
of live bacteria, each of which have been 
found to have some positive benefits in 
research.
This includes Lactobacillus bulgaricus, 
found in yoghurts and fermented food. 
The Lactobacillus family has been 
shown to slash belly fat as well as reduce 
the number of calories taken from food.
However, an independent expert said 
it's not possible to judge the probiotics 
in this study as effective yet, because 
the study is not peer-reviewed or 
published.
Glenn Gibson, professor of food 
microbiology, at University of Reading, 
said: 'The probiotics used are not well 
described. Only species designations 
are given.'Probiotic dose is not given. 
The placebo used is not given.
'No faecal microbiology seems to have 
been done, this is essential if the authors 
wish to claim probiotic effects.'
He added: 'The gut microbiota is known 
to be involved in satiety, appetite 
regulation and calorie regulation. 
So there are plausible mechanisms 
behind these findings.'Professor Chen 
said: 'Childhood obesity is a growing 
problem that needs early intervention 
to prevent long-term health problems; 
microbiome-based treatments could 
be a new and more effective strategy for 
tackling this serious epidemic.'

South Korea's Ministry of Agriculture, 
Food and Rural Affairs and the Gyeonggi 
provincial government said officials 
are testing samples of three dead pigs 
from two farms in Paju, a city where the 
country's first case of the disease was 
confirmed Monday. Test results were 
expected to come out Friday night.
The two Paju farms, which raise more 
than 7,000 pigs combined, were also 
within 10 kilometers (6.2 miles) of a farm 
in the nearby town of Yeoncheon, where a 
second case of the disease was confirmed 
Tuesday, said Park Byeong-hong, an 
agriculture ministry official.
"We dispatched quarantine officials 
to the farms to prevent the movement 
of people, animals and vehicles and to 
disinfect facilities," Park said in a news 
conference in Sejong City. "If the cases 
are confirmed as African swine fever, we 
will immediately conduct quarantine 
measures required under our standard 
procedure, such as urgent culling 
operations."
African swine fever is harmless to humans 
but highly contagious and fatal for pigs as 
there is no known cure. It has decimated 
herds in China and other Asian countries.
South Korea has stepped up efforts to 
contain the disease, which may have 
crossed from North Korea, where an 
outbreak was reported near its border 
with China in late May. South Korean 
workers had culled some 10,400 pigs at 
border area farms as of Friday morning 
and were in process of killing and burying 
about 5,000 more, the agriculture 
ministry said.
The ministry said quarantine officials 

were carrying out blood tests of pigs at 
some 100 farms within 10 kilometers 
(6 miles) of the infected farms in Paju 
and Yeoncheon, and that samples from 
56 farms had come back negative, AP 
reported.
There are about 6,300 farms in South 
Korea that raise more than 11 million 
pigs. South Korean officials have said the 
next three weeks would be crucial for 
fighting the outbreak, considering the 
disease's incubation periods.
Officials have stepped up efforts 
to disinfect farms and vehicles. They 
imposed temporary bans on farms near 
the border from transporting their pigs 
to other areas and began inspections of 
some 200 slaughter houses, feed factories 
and artificial insemination facilities that 
deal with large numbers of pig farms 
across the country.
More traps and nets will be installed to 
capture wild boars that roam in and out 
of North Korea, which some experts see 
as a potential source of the outbreak 
in South Korea. South Korea's Defense 
Ministry has dispatched soldiers to 
support quarantine efforts and monitor 
areas along a river that flows through the 
border between the Koreas, searching 
for wild boars that may swim across from 
the North.
"It's crucial to strictly restrict the 
movement of people, cars and animals 
and also prevent (pigs) from contact with 
wild boars," Park said.
North Korea in recent months has 
virtually scrapped all diplomatic activity 
and cooperation with South Korea amid 
a standstill in nuclear negotiations with 
the United States, complicating efforts at 
preventing the North Korean outbreak 
from spreading to areas near the border.
South Korea's Unification Ministry, which 
deals with affairs with the North, said 
Friday that Pyongyang is continuing to 
ignore Seoul's calls for joint quarantine 
efforts to fight the disease.

Supplements of 'Good Bacteria' Can Enhance 
Weight Loss in Dieters

South Korea Reports More Suspected Swine 
Fever Cases

Scientists have found the live microorganisms that boost 
'good bacteria' in the stomach can enhance weight loss.

South Korea said Friday that it is investigating more 
suspected cases of African swine fever from farms near 
its border with North Korea, as fears grow over the 
spread of the illness that has decimated pig herds across 
Asia.

"It's crucial to 
strictly restrict 
the movement 
of people, cars 
and animals 
and also 
prevent (pigs) 
from contact 
with wild 
boars," Park 
said.
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Lactobacillus 
bulgaricus, found 
in yoghurts and 
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family has been 
shown to slash belly 
fat as well as reduce 
the number of 
calories taken from 
food.



11واحدآموزشی-ورزشیدرکاشانبهبهرهبرداریمیرسد
مدیر آموزش و پرورش کاشان گفت: هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، 11 واحد آموزشی و ورزشی با اعتباری 

معادل ۲۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان به بهره برداری می رسد.
حسین مقنی  اظهار کرد: این فضای مورد بهره برداری با مساحت تقریبی1۲ هزار مترمربع شامل ۶1 کالس و دو 
سالن ورزشی است که ۷۷ درصد از هزینه های ساخت آن ها توسط نیکوکاران این شهرستان تأمین شده است.

وی افزود: محیط و فضای آموزشی مدارس، بستر مهمی برای رشد و پیشرفت دانش آموزان و فرآیند آموزش است 
که تالش می کنیم با جذب مشارکت نیکوکاران و اعتبارهای دولتی در این مسیر حرکت کنیم.

مدیر آموزش و پرورش کاشان، تأکید کرد: به اعتبار تحقیقات و پژوهش های حوزه علوم تربیتی، فضا و محیط مدرسه باید 
به گونه ای باشد که دانش آموزان با فضای آموزشی ارتباط پیدا کرده و احساس تعلق خاطر به مدرسه داشته باشند تا دوران تحصیل 

برای آنان لذت بخش شود. مقنی گفت: مدرسه نقطه آغاز توسعه  و تعالی کشور است و آموزش و پرورش بر اساس سند تحول به گونه ای 
حرکت می کند که ارتقا و اعتالی فرهنگ و اخالق و ظهور همه  پیشرفت ها از مدرسه باشد.

وی افزود: بنا به گزارش سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، از مجموع ۳۳۰ واحد آموزشی شهرستان کاشان، ۷5 مدرسه فرسوده و نیازمند نوسازی 
است.

همتی:امسالارزاربعیننداریم
رئیــس کل بانک مرکزی بــا تاکید بر اینکــه ارز اربعین با نــرخ آزاد صرافی هــا ارائه خواهد 
شــد، درباره عدم دخالت بانک مرکزی در بــازار آزاد خاطرنشــان کرد: ارز مســافرتی، ارز 
 بــازار آزاد حســاب می شــود و ایــن بانک ها هســتند کــه در ایــن زمینــه نرخ گذاری 

می کنند.
عبدالناصر همتی درباره وضعیت ارائه ارز مســافرتی و عرضه این ارز با قیمتی بیشتر از ارز آزاد 

 اظهار کرد: بانک مرکزی دخالتی در ارز بازار آزاد نمی کند و ارز مســافرتی نیز جزو ارز بازار حساب
 می شود.

وی گفت: بانک ها که ارائه دهنده ارز مسافرتی هستند خودشان بر مبنای نرخ ارز روز گذشته در خصوص قیمت 
ارز مسافرتی تصمیم گیری می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره اینکه آیا دولت برای مراسم اربعین 1۳۹۸ ارز خاصی برای زائران راهپیمایی اربعین در 
نظر دارد خاطرنشان کرد: ارز اربعین با نرخ آزاد صرافی ها ارائه خواهد شد.

تامین دینار زائران در اربعین سال گذشته با مشکالت و حواشی بسیاری مواجه شده بود.

ایرنا
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

اوضاع آنقدر خراب 
است که حتی 

نمایندگی های مجاز 
ایران خودرو نیز 

مشتریان خود را برای 
تهیه جنس به بازار 

سوق می دهند

اقتصاد ایران
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اگر یارانه تان قطع شده 
بخوانید

دفتر سخنگوی دولت طی اطالعیه ای 
جزئیاتی از سازوکار تعیین شده برای 
حذف یارانه بگیران پردرآمد را منتشر 
کرد که نشان می دهد قرار بر این بوده 
در شــهریور یارانه حدود ۲۰۰ هزار 
خانوار شناسایی شده در دهک های 

باالی درآمدی، واریز نشود.
دولت در اجرای تکلیف قانون بودجه 
مبنی بر حذف ســه دهــک باالی 
درآمدی، از ماه هــای اخیر  تصویب 
آئین نامه و دستورالعمل های مربوطه 
را در دســتور کار قرار داده و حذف 

یارانه بگیران را آغاز کرده است.
اما در این مدت توضیح واضحی در 
مورد نحوه حــذف یارانه بگیران یا 
مالک شناسایی آنها وجود نداشت؛ تا 
اینکه دفتر سخنگوی دولت با انتشار 
مطلبــی جزئیاتی از حــذف یارانه 

بگیران پردرآمد را منتشر کرد.
در این توضیحات آمده است: همان 
طور که اطالع دارید بر اساس مصوبه 
مجلس محترم شورای اسالمی در 
بودجه سال 1۳۹۸، دولت موظف به 
حذف یارانه سه دهک درآمدی شده 
است. به منظور تحقق و اجرای این 
قانون در شهریور امســال، کمتر از 
۲۰۰ هزار خانواده، جزو خانوارهای 
پردرآمد شناسایی شده و یارانه نقدی 

به حسابشان واریز نخواهد شد.
بر اســاس مصوبه مجلس محترم 
شــورای اســالمی و آیین نامه های 
مربوطــه خانوارهــای ایرانــی بر 
اساس تمامی اطالعات ثبتی مانند 
مسافرت های خارجی، خودروهایی 
که فرد دارد، نوع شغل، کارفرما بودن 
و تعداد پرســنل، معامــالت انجام 
شــده، دارایی های مختلف و کلیه 
اطالعاتی که روی کد ملی فرد ثبت 
شده دهک بندی شــده اند. یعنی از 
گروه های کم درآمد تا پردرآمد دسته 

بندی می شوند.
بر اســاس مجموعه شــاخص های 
مختلف، گروه های پردرآمد شناسایی 
شــده اند و از بین ایــن گروه ها در 
شهریورماه تنها به میزان همان عدد 
اعالم شــده، یارانه این افراد حذف 

شده است.
سرپرســتان خانوارهایی که یارانه 
شان حذف شده اســت به شرح زیر 
می توانند درخواست رسیدگی مجدد 
به منظور برقراری یارانه شان را انجام 

دهند.
ابتدا به این افراد پیامک زده می شود. 
هموطنان عزیز در دریافت پیامک به 
این نکته توجه داشته باشند. پیامک 
حتماً با سربرگ یارانه ارسال خواهد 
شد )اطالع رســانی از طریق شماره 
نادرست است( و باالی صفحه باید 
 )Yarane( به انگلیسی کلمه یارانه
نوشته شده باشد. افراد بعد از دریافت 
پیامــک می توانند به پیشــخوان 
خدمات الکترونیک دولت مراجعه 
کنند. تاریخ مراجعه هم در پیامک 

مشخص شده است.
در ایران حدود ۶۰۰۰ دفتر پیشخوان 
وجود دارد و افراد می توانند به هر یک 
از این دفاتر پیشخوان مراجعه کنند. 
در هنگام مراجعه نیز باید به این نکات 

توجه شود:
ال: با همان شماره همراهی که به  او ً
افراد پیامک زده شــده باید مراجعه 
کنند و همان موبایل و پیامک را باید 

به پیشخوان دولت ارایٔه دهند.
ثانیاً: در هنــگام مراجعــه، کارت 
ملی معتبر، شناســنامه، گذرنامه 
و گواهینامــه که جــزو کارت های 
شناسایی معتبر اســت باید همراه 

باشد.
ثالثاً: در پیشــخوان دولت یک فرم 
رضایتنامه به افراد داده می شود مبنی 
بر اینکه دولت اجــازه دارد به کلیه 
اطالعات مالی و بانکی آنها دسترسی 
پیدا کند. این رضایتنامه را به دقت 
مطالعه و به پیشخوان تحویل دهند. 

ایسنا
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

مردی ۴5 ساله با چهره ای 
بر افروخته از پاساژ کاشانی 
تهــران بیــرون می آید؛ 
می گوید »برای خرید چند 
قطعه از خرمشهر به تهران 
آمده ام اما نیست، می گویند 
به بازار خاوران برو شاید از 
اوراقچی ها بتوانی تهیه کنی«. او به دنبال 
تهیه سه قلم جنس تندر پیکاپ است؛ ابتدا 
تصور می کنیم هنوز فروشگاه های لوازم 
یدکی را به درستی جستجو نکرده اما با قدم 
زدن در راهروی پاساژ متوجه می شویم که 
قطعات برخی خودروها از جمله ال.۹۰ و 

ساندرو به سختی یافت می شود.
رصد بــازار حاکی اســت، درب صندوق 
ساندرو به قیمت هشــت میلیون تومان، 
چراغ جلوی آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان، مجموعه فن آن یــک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان و دیسک و صفحه آن یک 
میلیون و 1۰۰ هزار تومان در بازار به فروش 
می رسد که به سختی یافت می شوند و 
البته پوسته سقف این خودرو نیز به هیچ 

عنوان موجود نیست.
یکی از فروشندگان لوازم یدکی خودروهای 
گروه رنو نیز به ایرنا گفته که از حدود یک 
سال پیش تاکنون و با خروج فرانسه از بازار 
ایران، قطعات گیربکس اتومات ســاندرو 

بسیار کم یافت می شود.
یکی دیگر از فروشندگان قطعات ال ۹۰، 
درخصوص قیمت قطعــات وانت بار این 
خودرو )تندر پیکاپ( معتقد است که این 
خودرو شــمارگان تولید پایینی دارد و به 
همین دلیل قطعات آن در بازار یافت نمی 
شود، اگر قطعه هم باشد قیمت باالیی دارد، 
بطور مثال  چراغ خطــر این خوردو ۸۰۰ 

هزار تومان قیمت دارد.
وی تاکید کرده که  قطعاتی همچون گلگیر 
عقب یا درب صندوق ایــن خودرو نیز به 
هیچ عنوان در بازار نیســت و یک دست 
دیسک و صفحه این خودرو ۲.5 میلیون 
تومان و بلبرینگ کالچ آن ۸۰۰ هزار تومان 

قیمت دارد.
پیگیری خبرنگار ایرنا از قطعات خودرو پژو 
۲۰۰۸ )نخستین خودروی پسابرجامی( 

نیز حاکی از فروش محدود برخی از قطعات 
مصرفی آن در پاســاژ کاشــانی و برخی 
واحدهای خیابان »اکباتان« در محدوده 
میدان امام خمینی)ره( تهران اســت که 
بیشتر شامل لنت و تسمه تایم است، اما 
قطعات بدنه، گیربکس و موتور آن به هیچ 

عنوان یافت نمی شود.
فروشنده ای می گوید:  تهیه قطعات این 
خودرو فقط در فروشگاه هایی که با ایساکو 
)شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی 
ایران خودرو( همکاری می کنند، امکانپذیر 
است که آن همین محدود یافت می شود، 
همچنین یک نمایندگی ایــران خودرو 
در جاده مخصوص کرج به ثبت سفارش 
قطعات برای مشتریان می پردازد که قیمت 
های باالیی داشــته و با تاخیر به دســت 

صاحبان خودروها می رساند.
این در حالی است که شرایط لوازم یدکی 
خودروهایی مثل پژو، سمند و پراید نسبتا 
متعادل اســت، هرچند به دلیل افزایش 
قیمــت ارز گرانی دامن این اقــالم را نیز 
گرفته است. فروشنده دیگری درخصوص 
لوازم خودروی دانگ فنگ اچ. سی کراس 
ایران خودرو مــی گویــد: از آنجایی که 
موتور این خودرو همان موتور مشور تی. 
یو 5 است که روی پژو ۲۰۶ تیپ 5 سوار 
است، قطعات موتوری آن یافت می شود، 
اما برخی لوازم یدکــی آن از جمله لوازم 
جلوبندی، چراغ ها، درب و کاپوت هرچند 
تقاضای زیادی دارد، اما موجود نیســت.

چنین وضعیتی را درخصوص خودروی 
هایما مونتاژی ایران خودرو نیز شاهدیم.

وی معتقد است  اوضاع آنقدر خراب است 
که حتی نمایندگی های مجاز ایران خودرو 
نیز مشتریان خود را برای تهیه جنس به 

بازار سوق می دهند.
این موارد اگرچه بــرای صاحبان خودرو 
دردسر آفریده اما فروشندگان نیز راضی 

نیستند.
یک فروشــنده در بازار لوازم یدکی چراغ 
برق، از وضعیت بد درآمدی فروشندگان 
گالیه دارد و می گوید: بسیاری اجناس از 
چین و ترکیه وارد گمرک شده، اما گاهی 
اوقات تا ۹ ماه گمرک اجازه ترخیص نداده 

است.
فروشــنده دیگری، اما از تغییرات پیاپی 
قیمت لوازم یدکی به عنوان عامل بی ثباتی 
بازار یاد می کند و می گوید:  بطور نمونه 
قیمت چراغ خودروها از ابتدای امســال 
تاکنون چهار بار افزایش یافته که بر کاهش 

تعداد خریداران تاثیرگذار شده است.

در حالی که رصد بازار لوازم یدکی پایتخت 
در چراغ برق و سعدی، همچنین خیابان 
اکباتان وضع جالبی را نوید نمی دهد، اما 
برخی مسئوالن شرکت های خودروساز و 

اتحادیه ها، منکر این موضوعند.

   قطعات خودرو شــاید گران، اما 
موجود

در ایــن زمینه، عضــو هیــات مدیره و 
ســخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو 
و ماشــین آالت تهران می گوید کمبود 
خاصی در زمینه تامین قطعات خودروها 
حتی خودروهای موسوم به پسابرجامی 
در بازار وجود ندارد و اکثر قطعات آنها شاید 
گران شده باشد، اما در بازار یافت می شود.

»سیدمهدی کاظمی« با اشاره به خودروی 
ال ۹۰، خاطرنشان کرده  اینکه عده ای از 
کســری قطعات این خودرو گالیه دارند، 
جای تعجب دارد، زیرا اکنون فقط در زمینه 
ســقف و گلگیرهای این خودرو مشکل 
کمبود وجود دارد، اما سایر قطعات موتوری 
و جلوبندی آن به وفور در بازار تهران بویژه 

بازار سعدی و چراغ برق یافت می شود.
وی تاکید کرده که شاید فروشندگانی در 
تهران یا شهرستان ها که اقالم و قطعات 
یدکی طیف وســیعی از خودروها را می 
فروشند، در برخی قطعات کسری داشته 
باشند، اما می توان گفت همه انواع قطعات 
و لوازم یدکی خودروها در مرکز کاری این 
صنف در محله های یاد شــده هرچند با 

قیمت هایی باالتر، یافت می شود.
در ادامه کاظمی درخصوص خودروهای 
چینی، افزود:  اگر گمرک و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت همکاری بیشتری داشته 
باشند، اعضای این اتحادیه قادر به تامین 

همه انواع قطعات این خودروها هستند.
عضو هیات مدیره اتحادیــه لوازم یدکی 
خودرو و ماشین آالت تهران تاکید کرد:  
این اتحادیــه خاطرنشــان می کند که 
هیچ مشکلی بابت تامین قطعات و لوازم 
یدکی خودروهایی که اکنون در جاده ها 
و خیابان های ایران تردد می کنند، وجود 
ندارد. وی یادآورشد:  تامین قطعات موتوری 
همه این خودروها، بدون مشکل است، اما 
در قطعات بدنه برخی خودروها محدودیت 

وجود دارد.

   پارس خودرویی ها، کمترین خواب 
خودرو

همچنین »وحیــد خبــاززاده« معاون 
بازرگانی ســایپایدک  امروز در گفت وگو 

با خبرنگار اقتصادی ایرنــا گفت: اعمال 
تحریم ها در ماه های گذشــته مشکالتی 
درخصــوص تامین قطعــه خودروهای 
تولیدی و مونتاژی سایپا و پارس خودرو 
به وجود آورد، اما با تدابیــری که در این 
زمینه اندیشیده شده، مشکالت به حداقل 

رسیده است.
وی از تشکیل »اداره امداد ویژه قطعات« به 
دستور مدیرعامل گروه خبر داد و گفت: این 
اداره وظیفه تامین قطعه و لوازم یدکی برای 
خودروهایی که به نمایندگی ها مراجعه 
می کنند را از کانال های مختلف بر عهده 
دارد و عالوه بر آن ذخیره احتیاطی قطعه 
و لوازم یدکی در انبارهای این گروه پیش 

بینی شده است.
خباززاده خاطرنشــان کرد:  مجموع این 
تدابیر، توقفات و خواب خودرو را در مراکز 
تعمیر و خدمات پس از فروش به حداقل 
رســانده، به طوری که از حدود 1۲ هزار 
دستگاه خودرویی که روزانه در سرتاسر 
کشــور به نمایندگی های خدمات پس 
از فروش مراجعه می کنند، ۲۰ دســتگاه 
خودرو با خواب مواجه می شوند که عمده 
دلیل آن نیز تصادفی بودن و زمان بر بودن 
عملیاتی همچون نقاشی و صافکاری است.

وی یادآور شــد:  خودروهــای تولیدی 
پارس خودرو به کیفیــت باال و دیر خراب 
شدن مشــهورند و با داخلی سازی مواد و 
قطعاتی همچون لنت ترمز، روغن، فیلتر 
و غیره با کمترین مشکل در زمان مراجعه 
خودرو به تعمیرگاه ها و نمایندگی خدمات 

پس از فروش مواجه ایم.
معاون بازرگانی سایپایدک در عین حال 
 High( درخصــوص قطعات هایتــک
Tech( یا کم مصــرف این خودروها نیز 
گفت:  در این زمینه نیز قطعات به صورت 
مسافری یا دیگر کانال هایی که پیش بینی 

شده، تامین قطعه انجام می شود.
وی ادامــه داد:  ۶۰۰ عامل فروش قطعات 

یدکــی و نمایندگــی خدمــات پس از 
فــروش داریم کــه اگر کســری قطعه 
داشته باشــند، برایشــان تامین کرده یا 
با اســتفاده از ارتباطات بیرونی که خود 
دارند، به شیوه های مختلف به تامین آنها 

می پردازند.
خباززاده بیان داشت:  این روزها وضعیت 
به گونه ای است که تولیدکنندگان قطعات 
مصرفی نظیــر لنت، دیســک صفحه، 
دیسک کالچ و غیره شرایط بهتری نسبت 
به واردکنندگان و تامین کنندگان قطعات 
دارند و اگر مشــکلی به وجود آید، شماره 
تلفن ۰۹۶55۰ امداد شبانه روزی سایپا 
یدک، مشــتریان را راهنمایی و حتی در 
صورت نیاز، قطعه را از خط تولید برای راه 

افتادن کار مشتری منتقل خواهند کرد.
وی از مشــتریان و صاحبــان خودروها 
خواســت تا فقط به تامین قطعه و لوازم 
یدکی از نمایندگی هــا بپردازند و به ویژه 
برای تامین قطعات ایمنی نظیر لنت ترمز، 
رینگ، سوپاپ، پیســتون و غیره سراغ 

قطعات تقلبی نروند.
این مسئول سایپایدک به افت هشت تا 1۰ 
درصدی قیمت لوازم یدکی در مردادماه 
نسبت به تیرماه اشاره کرد و افزود: با توجه به 
برنامه ریزی انجام شده برای توزیع هدفمند 
قطعات و رساندن آنها به دست مشتری 
نهایی و جلوگیری از دستیابی واسطه ها به 

آن، قیمت ها کاهش داشته است.
وی یادآور شد:  با شناسایی تامین کنندگان 
خارجی قطعات، همچنین کمک گرفتن از 
چینی ها و دیگر کشورها در تولید برخی 
از آنها، مشکالت تامین قطعه به حداقل 
رسیده، به طوری که قطعه فوق ایمنی پی. 
دی. ام خودروی سراتو را نیز توانسته ایم به 
همین شیوه تامین کنیم و مشکلی از این 

بابت وجود ندارد. 

   سایپا- سیتروئن آماده ارائه انواع 

خدمات به دارندگان سی۳
شرکت سایپا- سیتروئن نیز در پاسخ به ایرنا 
درخصوص نارضایتی عده ای از دارندگان 
خودروی سیتروئن سی۳ از خدمات پس 
از فروش و کمبود لوازم یدکی، اعالم کرد:  
این شــرکت آماده ارائه انــواع خدمات 
به دارندگان خودروی یاد شــده است و 

مشکلی از این بابت وجود ندارد.
مقرر بود داخلی ســازی خودروی ســی 
C۳( ۳( به عنوان نخســتین خودروی 
پسابرجامی شرکت سایپا -سیتروئن در 
حد پنج تا 1۰ درصد آغاز و مطابق برنامه 
ریزی ها تا حدود ۸۰ درصد در سال های 
آینده افزایش یابد. امــا با خروج آمریکا از 
برجام و در پی آن خروج شرکت سیتروئن 
از کشورمان، تولید آن با توقف همراه شده 

است.
برپایه گزارش این شرکت، سایپا- سیتروئن 
تنها شــرکتی اســت که با وجود شرایط 
تحریمی و مشــکالت فراوان توانست دو 
 )C۳( ۳هزار دستگاه تعهد سیتروئن سی
خود را در کوتاه تریــن زمان ممکن آماده 

کرده و به مشتریان تحویل دهد.
گزارش ســایپا- ســیتروئن در ادامه می 
افزاید: اکنون این شــرکت، آمــاده ارائه 
خدمات پس از فروش به مشتریان است و 
بر این اساس، همه زیرساخت ها و سیستم 
خدمات پس از فروش، توسط شرکت آماده 
شده و قطعات مصرفی خودرو شامل روغن 
موتور و فیلترها، در شبکه نمایندگی های 
مجاز شرکت سایپا سیتروئن موجود است 
و مشتریان می توانند به ازای هر پنج هزار 
کیلومتر پیمایش، برای بازدیدها و سرویس 

های دوره ای مراجعه کنند.
الزم به ذکر اســت که سفارشــات سایر 
قطعات بحرانی و کلیدی نیز توسط شرکت 
سایپا- سیتروئن مدیریت شده است و این 
شرکت می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن 

پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.

آشفته بازاری که به کابوس خودروسواران تبدیل شده است؛   

توقفچهارچرخهادرآشفتهبازارلوازمیدکی
بررسی بازار لوازم یدکی حاکی از گرانی و کمیابی قطعات اکثر 
خودروهاســت، این کمبودها در خودروهای پرتیراژ داخلی 
نظیر پراید، سمند و پژو ۴0۵ کمتر مشــهود است، اما سایر 
خودروها اوضاع جالبی ندارند آشفته بازار لوازم یدکی به کابوس 

خودروسواران تبدیل شده است.

آگهي حصر وراثت
خانم انسی نمدیان مجرد به شــماره شناسنامه 51۰ شرح 
دادخواست به کالسه ۹۶۶ از این شــورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اکبر 
راعی به شماره شناســنامه ۶۸ در تاریخ ۹۸/5/۲5 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- انسی نمدیان مجرد فرزند حیدر ش ش 
51۰ همسر متوفی ۲- ربابه راعی فرزند اکبر ش ش 5۳۰، 
۳- اعظم راعی فرزند اکبر ش ش 1۷۳۳، ۴- ســکینه راعی 
فرزند اکبر ش ش ۸۹۳، 5- فاطمه راعی فرزند اکبر ش ش 
11۹۸، ۶- محمود راعی فرزند اکبر ش ش 5۳1، ۷- احمد 
راعی فرزند اکبر ش ش 51۳ فرزندان متوفی و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دز یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 
متوفي/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شــد. قاضي 
شعبه ششم شوراي حل اختالف کاشان  شناسه: ۶۰۲۴۶۶

آگهي حصر وراثت
آقاي غالمرضا نماینده نیاسر به شماره شناسنامه ۲5 شرح 
دادخواست به کالســه ۹۶۷ از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناهیده 
غفاریان به شماره شناسنامه ۸1 در تاریخ ۹۸/5/1۳ اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1-  غالمرضا نماینده نیاسری فرزند خیراله 
ش ش ۲5، ۲- مهلقا نماینده نیاسری فرزند خیراله ش ش 
5۸، ۳- محمدرضا نماینده نیاســری فرزند خیراله ش ش 
۲۴۶1، ۴- زهره نماینده نیاسری فرزند خیراله ش ش ۲۶۶۶ 
فرزندان متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتي 
درخواست مزبور را دز یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي/متوفیه نزد او باشد از 
تاریخ نشــر آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهي صادر خواهد شد. قاضي شــعبه ششم شوراي حل 

اختالف کاشان  شناسه: ۶۰۲۴۶5

آگهي ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهــان بانک مهر اقتصاد دادخواســتی به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۴۴/۴۹۰/۰۰۰ 
ریال به طرفیت 1- مهدی عابدینی زاده ۲- اکبر حســنی 
۳- حسن حســنی حســنارودی به مجتمع شوراهای حل 
اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه ۷ حقوقی 
شورای حل اختالف به کالسه ۷/۲11/۹۸ ثبت و برای تاریخ 
۹۸/1۰/۷ ســاعت 1۶/۲۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده از 
آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 

امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر 
در جلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قل 
از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به 
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه ۷ شورای حل 

اختالف کاشان شناسه: ۶۰1۸5۰

آگهي فقدان سند مالکیت
شــماره صادره: 1۳۹۸/۴۰/5۸۴۸۰5 تاریــخ ثبت صادره: 
1۳۹۸/۶/۲۶وراث آقای محمود جهرمی به استناد دو برگ 
استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 
شده مدعی شده است که سند مالکیت ۴/5 دانگ مشاع از 
ششدانگ دو جریب مفروز از طرف شمالی قطعه باغ محصور 
مشهور به باغ یخچال به شماره 1۶۹ فرعی از ۲5 اصلی واقع 

در حوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره 5۲۸۳ و صفحات ۳۸۹ 
و ۳۹۲ دفتر ۳۶ به نام محمود جهرمی ثبت و اسناد مالکیت 
صادر و تســلیم محمود جهرمی گردیده اســت که در اثر 
جابجایی مفقود شده است چون وراث وی درخواست المثنی 
سند مالکیت نموده و طبق تبصره یک ماده 1۲۰ اصالحی 
ایین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ 
انتشار: 1۳۹۸/۶/۳۰ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 

شناسه: ۶۰1۸۴۰

    

وی تاکید کرد: هیچ یک از شقوق حمل ونقل جاده ای، ریلی و هوایی برای 
ایام محرم و اربعین حسینی )ع( حق افزایش قیمت بلیت ندارند و افزایش 
قیمت در این ایام تخلف محسوب می شود و با کسانی که قصد سودجویی 
در این ایام دارند به طور قطع برخورد می شود. اسالمی افزود: آماده سازی راه ها برای تردد زائران 
حسینی یک جریان فعال است اما بهسازی و ایمن سازی جاده های منتهی به مرزهای چهارگانه در 

دستور کار قرار دارند تا قبل از شدت یافتن سفرها به سر انجام برسند.
این اظهارات در حالی اتفاق افتاد که هنوز قیمت بلیت قطار و اتوبوس از مبادی مختلف به مقصد 

مرزهای غربی مشخص شده کشور برای انجام سفرهای عتبات عالیات از سوی دستگاه های متولی 
اعالم نشده است.  جالبتر اینکه هفته گذشته احمدرضا عامری - رئیس اتحادیه تعاونی های مسافری 
- در واکنش به احتمال افزایش قیمت بلیت اتوبوس برای سفرهای زائران اربعین به سمت  مرزهای 
ایران و عراق، گفت: هنوز قیمت قطعی مشخص نشده و احتمال افزایش قیمت وجود دارد اما هیچ 

مشکلی برای سرویس دهی و ارائه خدمات به زائران نداریم. 
البته مهران قربانی -معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای - نیز روز گذشته 
در نشست خبری اعالم کرد که نرخ کرایه حمل و نقل زائران اربعین تغییر نمی کند و برای کنترل، 

نظارت و خدمت رسانی بهتر در این ایام، زوار را به گروه های گوناگون در مرزهای مختلف تقسیم 
بندی کرده ایم. اما با توجه به اینکه هنوز نرخ نامه برای بلیت اتوبوس و قطار منتشر نشده، باید دید 
با وجود اظهارات وزیر راه و شهرسازی، قیمت بلیت اتوبوس و قطار برای ایام اربعین افزایش خواهد 

یافت یا بر اساس آخرین نرخ های مصوب شان به زائران بلیت می فروشند؟

با وجود هشدار وزیر درباره افزایش قیمت
کرایههاوبلیتهایاربعینگرانمیشود؟

در حالی که صحبت های وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه کرایه ها و بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس افزایش قیمتی نخواهد داشت و در صورت باالرفتن 
نرخ ها با متخلفان برخورد می کنیم، هنوز قیمت بلیت اتوبوس و قطار از سوی دستگاه های متولی اعالم نشده است و باید دید چه اتفاقی برای نرخ ها می افتد.
محمد اسالمی - وزیر راه و شهرسازی - در جمع خبرنگاران اعالم کرد که نرخ کرایه و قیمت بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما برای ایام اربعین گران نمی شود و 

در صورت افزایش نرخ تخلف صورت گرفته و با متخلفان برخورد خواهد شد.

ایسنا
خـــبــــر



استارتآپ

شیوههایبازاریابیاستارتآپنوپاباتیمکوچک

شایدکسبوکارشماهنوردردورهخردسالیباشد،بااین
حالعملکردمطلوبیازخودنشانمیدهد.بهطورمعمول
صاحبهایکسبوکارهایکوچکعالقهمندبهتوسعهشرکتشانهستند.
آنهاآمادگیانجامهرکاریبرایتحققاینهدفرانیزدارند،بااینحالهمیشه
یکمشکلپیشرویآنهاقرارمیگیرد.جالباینکهمشکلموردنظرخودآنها

هستند.

مشکل اساسی بسیاری از کسب و کارهای کوچک فقدان تجربه در زمینه بازاریابی در کنار 
عدم ساماندهی تیم بازاریابی است. بدون تردید با توجه به وضعیت بسیاری از کسب و کارهای 
کوچک امکان همکاری با آژانس های بازاریابی وجود ندارد. بنابراین چه باید کرد؟ چگونه امکان 
راه اندازی کمپین بازاریابی دیجیتال برای کسب و کارهای کوچک وجود دارد؟ در این مقاله 

من قصد بررسی راهکارهایی برای پاسخگویی به این پرسش را دارم.

1.ایجادیکروالعادی
به منظور دســتیابی به موفقیت در عرصه بازاریابی تعیین یک روال عادی در شرکت مان 
ضروری خواهد بود. به عنوان یک کارآفرین، شما مســئولیت های بسیار بیشتری از آنچه 
جایگاه مدیریتی بیان می کنــد، دارید. بازاریابی فقط یکی از دغدغه های شــما به عنوان 

کارآفرین خواهد بود.
توصیه من در این بخش تالش برای اختصاص مقدار زمانی مناسب برای بازاریابی است، حتی 
اگر زمان مورد نظر فقط یک ساعت در هفته باشد. اقدام منطقی در این میان تنظیم روالی 
مناسب با توانایی های مان است. به این ترتیب رعایت آن تضمین خواهد شد. بدون تردید در 
ابتدا ما توانایی اختصاص زمان زیادی به فرآیند بازاریابی را نخواهیم داشت. با این حال شروع 
کار با هر مقدار زمانی موجب عادت مان به آن می شود. به این ترتیب در آینده مقدار زمان 
بیشتری به فرآیند بازاریابی اختصاص خواهیم داد. اگر ما توانایی رعایت روالی عادی مخصوص 

بازاریابی را داشته باشیم، تاثیرات مثبت آن به زودی کسب و کارمان را تحت تاثیر 
قرار خواهد داد. در غیر این صورت بدون برنامه ای منظم تمام زحمات مان بر باد 

می رود.

2.اولویتبندیهوشمندانه
بدون تردید در عرصه کسب و کار زمان مانند پول است. بازاریابی آنالین کسب و کار 
در هر صنعتی اهمیت دارد. با این حال مقدار زیادی کارهای دیگر نیز برای رسیدگی 
وجود دارد. درست به همین دلیل ما باید بر روی الگویی از بازاریابی همراه هماهنگی 

باال با کسب و کارمان تمرکز کنیم.
به منظور شروع یک کمپین بازاریابی دیجیتال بدون داشتن هرگونه بودجه ای باید 
به دستیابی طبیعی به مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی توجه کنیم. همچنین 
توجه به الگوی بازاریابی محتوایی نیز دارای اهمیت باالیی است. یک توصیه منطقی در 
این میان نگارش محتوای جذاب و کاربردی برای سایت برندمان و همینطور فعالیت 
به عنوان نویسنده میهمان در سایت های بزرگ است. به این ترتیب دیگران با برند و 

کسب و کار ما آشنا خواهند شد.
اگر شما از بودجه ای مناسب برخوردار باشید، کار بازاریابی ساده تر خواهد شد. در این میان 
مشکل بسیاری از برندها فقدان زمان کافی برای سرمایه گذاری بر روی فرآیند بازاریابی است. 
توصیه من در این زمینه شــروع کار با الگوی بازاریای مبتنی پرداخت بر اساس هر کلیک 
)PPC( است. در این مدل به ازای هر مقدار کلیک کاربران بر روی بنر تبلیغاتی آنالین مان 
به سایت میزبان تبلیغ پول پرداخت می شود. بدون تردید این الگو بهترین شیوه بازاریابی 
دیجیتال محسوب نمی شود، با این حال برای شــروع کار مناسب خواهد بود. مزیت اصلی 
این شیوه نتیجه بخشی در کوتاه مدت است. بنا بر این برند تازه کار ما مزه موفقیت در عرصه 
بازاریابی را خواهد چشید. این امر امیدواری بیشتری به ما در راستای ادامه مسیر می دهد. نکته 
مهم درخصوص الگوی بازاریابی پرداخت براساس هر کلیک توقف آن پس از کاهش تمایل 

ما به پرداخت هزینه است.

3.استفادهازابزارطبقهبندیکارهایبازاریابی
اکنون شما یک روال عادی بازاریابی در شــرکت تان دارید. همچنین کانال بازاریابی مورد 
نظرتان را نیز مورد شناسایی قرار داده اید. بی شــک این فرآیند برای شروع کار بسیار عالی 
است، با این حال قدم بعدی شما چه خواهد بود؟ همانطور که پیش از این بیان کردم، زمان در 
عرصه کسب و کار مانند پول است. به همین دلیل باید برنامه ای دقیق برای مدیریت بهینه 
زمان مان داشته باشیم. استفاده از ابزار طبقه بندی کارهای بازاریابی دستیابی به این هدف 

را ساده تر خواهد کرد.
مزیت اصلی استفاده از ابزار طبقه بندی کارهای بازاریابی امکان رسیدگی به کارهای دارای 
اهمیت و فوریت در مرحله نخست است. خوشبختانه بسیاری از این ابزارهای با بهره مندی از 
هوش مصنوعی امکان ارزیابی و تحلیل وضعیت کارهای پیش روی ما را دارند. به این ترتیب 
آنها برنامه کاری ما در عرصه بازاریابی را به صورت خودکار طبقه بندی خواهند کرد. بدون تردید 

استفاده از ابزارهای هوشمند برای بازاریابی جذاب خواهد بود. با این حال هدف اصلی ما در اینجا 
بهره مندی از جذابیت بیشتر نیست. در حقیقت کاهش زمان مورد نیاز برای جست وجوی 
تکنیک های بازاریابی دیجیتال و بهبود وضعیت پیگیری امور در جریان از مهم ترین اهداف 
پشت این حرکت محسوب می شود. به این ترتیب ما زمان کافی برای توجه به سایر بخش های 

کسب و کارمان را خواهیم داشت.

4.ضرورتارزیابینتایج
بدون تردید خواسته هر برندی اطمینان از ثمربخشی زحماتش در عرصه بازاریابی دیجیتال 
است. هیچ کس عالقه ای به فعالیت سخت و سپس عدم دســتیابی به اهداف اش را ندارد. 
واقعیت حوزه بازاریابی از شکست بسیاری از برندها در زمینه دستیابی به اهداف شان حکایت 
دارد. به این ترتیب باید به فکر راهکاری برای پیشگیری از شکست در عرصه کسب و کار باشیم. 
نکته مهم درخصوص فرآیند بازاریابی ضرورت آگاهی از هدف یا اهداف مان است. آیا هدف 
شما در این میان افزایش ترافیک سایت تان است؟ به عبارت بهتر، ما باید براساس اهداف مان 
دست به ارزیابی نتایج فرآیند بازاریابی برندمان بزنیم. در غیر این صورت معیار درستی برای 
سنجش موفقیت مان نخواهیم داشت. بنابراین در اینجا ما ابتدا باید هدف اصلی مان را شناخته 

و سپس به سراغ یافتن راهکاری برای ارزیابی آن باشیم.
بخش تحلیل و ارزیابی گوگل یکی از بهترین راهکارها برای ارزیابی نتایج اســت. این ابزار 
تحت عنوان Google Analystics در دســترس کاربران قــرار دارد. برندها امکان 
استفاده از این ابزار برای مشاهده میزان ترافیک ســایت و مقدار مطالعه هر مطلب از سوی 
کاربران را دارند. همچنین در زمینه شبکه های اجتماعی نیز امکان دسترسی به اطالعات 
مفید براســاس ارزیابی داده های طبقه بندی شــده پلتفرم ها وجود دارد. به عنوان مثال، 
اینستاگرام، توییتر و فیس بوک اطالعات طبقه بندی شــده و کاربردی را در اختیار اکانت 
 های تجاری قرار می دهند. تنهــا باید اکانت مــان در این پلتفرم ها را بــه حالت تجاری 

درآوریم.

5.تصمیمگیریهایدادهمحور
زمان در اختیار ما بسیار باارزش است، بنابراین باید از تمرکز بر روی نتیجه بخش ترین استراتژی 

های بازاریابی اطمینان حاصل کرد.
استفاده از ابزار Google Analystics امکان مشاهده اطالعات مهمی در مورد سایت 
برندمان را فراهم می کند. نکته مهم در این میان تمرکز بر روی بهترین پست ها و مطالب مان 
در دنیای آنالین است. به عبارت بهتر، بازدید و الیک بیشتر یک پست نسبت به دیگر محتوا 
بیانگر عالقه بیشتر کاربران به ماهیت آن است. بنابراین ما باید به دنبال تولید بیشتر محتوای 
مورد پسند مخاطب ها باشیم. این امر نیز از طریق ارزیابی سلیقه کاربران صورت می گیرد. در 
بسیاری از موارد مردم عالقه بیشتری به یک سری از موضوع ها یا فرمت های محتوایی نشان 
می دهند. به عنوان مثال، فرمت ویدئو دارای محبوبیت به مراتب بیشتری در مقایسه با سایر 
فرمت هاست. به همین دلیل نیز اغلب برندها اکنون سرمایه گذاری بسیار باالیی بر روی این 

فرمت انجام می دهند.

اقتصادآنالین
گــــــزارش
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ســخت ترین  از  یکــی 
موقعیت هایی که به عنوان 
یک مدیــر بعضــی اوقات 
گریبان شــما را می گیرد، 
تبدیل جلســه بازخورد به 
جلســه ای بــرای صحبت 
دربــاره ترفیــع و پاداش 
کارکنان خواهد بود. وقتــی به کارکنان 
بازخورد مثبت ارائــه می دهید باید آماده 
شــنیدن و پاسخ به درخواســت پاداش 
کارکنان را هم داشته باشید و متعاقب آن، 
پاسخ های مناســبی به این درخواست ها 
در ذهن داشته باشید. ممکن است انتظار 
شنیدن چنین درخواست هایی را نداشته 
باشــید، اما نفس عمیقی بکشید و به یاد 
داشته باشید که چنین درخواست هایی 
فرصتی اســت تا به همکاران خود نشان 
دهید که تا چه حد برای آنان ارزش قائل 
هستید و تا چه حد به آنها کمک خواهید 
کرد تا به جایگاهی کــه لیاقتش را دارند 

برسند.
حال بــرای اینکه بتوانید ایــن فرصت را 
غنیمت بشمارید باید بدانید برای پاسخ 
به درخواســت پاداش و ترفیع کارکنان 

باید چه مســائلی را مدنظر قرار دهید. در 
ادامه مهم ترین این مسائل را با هم بررسی 

خواهیم کرد.

برایپاسخبهدرخواستپاداش
کارکنانسیاســتهاوروندهای

سازمانخودرامرورکنید
پیش از آنکه هر کار دیگری صورت دهید، 
مطمئن شوید با تمام سیاست ها و روندهای 
سازمان خود در خصوص پاداش و ترفیع 
آشــنایی کامل دارید. اگر مبانی اولیه را 
بدانید، نه تنها اطمینان دارید که رویکرد 
شما رویکری کامالً سازنده خواهد بود، بلکه 
هر درخواست کارکنان مبنی بر پاداش و 
ترفیع را به بهترین شــکل ممکن پاسخ 
خواهید داد. اگر مطمئن نیستید که چنین 
اطالعاتی وجود دارد یا این اطالعات دقیقاً 
کجاست، می توانید به همکاران و متولیان 

امر مراجعه نمایید.

کارکنانوتیمخــودراارزیابی
کنید

هیچ مدیر کارآزموده ای بدون ارزیابی های 
اولیه از کارکنــان ســازمان وارد چنین 
جلسه ای نمی شود. برای مثال مدیران باید 
بدانند که آیا کارکنان تمام ابعاد مسئولیت 
شــغلی خود را با کیفیت مطلوب پیش 
می برند. آیا عملکرد کارکنــان به نوعی 
است که نیازها و انتظارات شغلی مربوط 
به موقعیت شغلی باالتری را تحقق بخشد؟ 
با تحلیل این اطالعــات می توانید نتایج 

درستی به دست آورید.
هدف این اســت که پیــش از مواجهه با 
درخواست پاداش و ترفیع کارکنان پاسخ 
هر فرد را بدانید؛ بدانید چه افرادی لیاقت 
و کفایت ترفیع و پاداش را دارند و پاســخ 
شما به چه افرادی مثبت و به چه افرادی 

منفی است.

انتظاراتکارمنــدانراپیشاز
جلسهمشخصنمایید

آیا ســازمان بودجه این کار را ندارد؟ آیا 
شــخصی دروِن تیــم، کار خــود را به 
درســتی انجام نمی دهد؟ آیا در سازمان 
شــما کارکنانی وجود دارند که انتظار و 
درخواســت پاداش و ترفیع را دارند و این 
اتفاق نمی افتد؟ باید پیــش از اینکه کار 
به ناراحتی و تنش بینجامد مشــکالت و 
چالش های موجود را بــا کارمندان خود 
در میان بگذارید؛ البته که این کار، بسیار 
مشکل خواهد بود، اما بهتر از عواقبی است 

که متوجه عدم بیان این نکات است.
مثالً می توانید این طور آغاز کنید:

می دانم که سه شنبه هفته بعد قرار است 
راجع به عملکرد شما در سال اخیر صحبت 
کنیم. همچنین، می دانم که احتمال دارد 
انتظار ترفیع شغلی داشته باشی، می خواهم 
بدانی که در حال حاضر به دلیل نبود منابع 
مالی کافی امکان این کار وجود ندارد، اما 3 
ماه دیگر می توانیم این موضوع را مجدد به 

بحث بگذاریم.
با این کار انتظارات کارکنان را شکل داده 
و نحوه پاسخ به درخواست پاداش و ترفیع 

آنان را آسان تر خواهید کرد.

اطالعاتبیشتریبخواهید
یکی از کارهای شما به عنوان مدیر شنیدن 

دقیق و کامل درخواست پاداش و ترفیع 
کارکنان است. اما پس از آن هم نباید خیلی 

سریع به آن درخواست پاسخ دهید.
شما به عنوان یک مدیر نه تنها باید دالیل 
همکاران خود را بدانید تا بتوانید تصمیم 
بهتری گرفته و دپارتمان منابع انسانی و 
مدیران شرکت را مطلع نمایید، بلکه در 
صورت وجود مشکالت دیگر مثالً سوتفاهم 
و نبود هماهنگــی در خصوص انتظارات 
شغلی، باید بتوانید آن ها را در درجه اول 
تشخیص داده و پس از آن در صدد رفعشان 

برآیید.

برنامهزمانیواقعگرایانهایبرای
پاسخگوییمشخصکنید

تا اینجــای کار توانســته اید به همکاران 
خود القا کنید که درخواســت پاداش و 
ترفیع شغلیشــان را به خوبی شــنیده و 
درک کرده اید. اما نکته کار این اســت که 
نباید به صورت آنی پاســخ درخواست را 
بدهید. پاسخ هایی که به صورت آنی داده 
می شوند همواره حس بی دقتی و سرسری 
بودن را به مخاطب منتقل می کند. به جای 

این گونه پاسخ ها به همکاران خود بگویید 
که درخواستشان را مورد تحلیل قرار داده و 
تا چند روز آینده درباره آن با آن ها صحبت 

خواهید کرد.

بهکلمــاتوجمالتخوددقت
کنید

پاسخ شــما به درخواست پاداش و ترفیع 
کارکنان هرچه که باشد باید به دقت و در 
کمال صداقت و روراستی بیان گردد. دادن 
امید واهی در خصــوص ترفیع کارکنان 
کاری بسیار اشتباه اســت و نباید آن را با 
خوشبینی در خصوص آینده اشتباه گرفت.

پاسخبهدرخواستها
اینک پس از تحلیل و پاســخ درست به 
درخواســت ترفیع و پاداش کارکنان در 
جلسه اول، وقت آن رسیده که پاسخی که 
به دنبالش هستند را به آنان اعالم نمایید. 
در ابتدا، استراتژی خود را مشخص کنید. 
تصمیماتی دقیق و توضیحاتی قانع کننده 
آماده کنید. همچنین در این راه می توانید 

با رئیس خود مشورت کنید.

چگونه به درخواست پاداش و ترفیع کارکنان پاسخ دهیم؟

پاسخ مثبت یا منفی؛ رفتار درست مهم تر است 

پاسخشمابه
درخواستپاداشو

ترفیعکارکنانهرچه
کهباشدبایدبهدقت
ودرکمالصداقتو
روراستیبیانگردد

مدیریتوپاسخبهدرخواستپاداشکارکنان)یادرخواست
ترفیعشان(یکیازچالشبرانگیزترینوظایفوتصمیمات
مدیراندرسازمانهاست.وقتیقراراستدرخصوصعملکرد
کارکنانباآنانصحبتکنید،تفاوتینداردشماکدامطرف
میزنشستهاید؛فرقینداردشمارئیسباشیدیامرئوس.درهر
صورت،جلسهایسختبرایهردویشمادرپیشخواهدبود.
اگرشمامدیریکسازمانبزرگباشیدوبخواهیدعالوهبرپیش
بردنحجمباالیکارهایمدیریتیخود،بهکارکنانبازخورد
عملکردیهمارائهدهید،کاربسیارسختیدرپیشخواهید
داشت.اگرکارمندهمباشید،بایدطاقتشنیدنانتقادهای
سازنده)آنهمبهصورترودررو(راداشتهباشید.بههرحال

برایهردوطرفاینفرآیندمشکلخواهدبود.

08
اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

برگزاری کارگاه تبدیل استارت آپ به بنگاه
کارگاه تبدیل استارت آپ به بنگاه باسخنرانی دکترسعید فیلسوفیان فعال حوزه کسب و کار برگزار می شود.
دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطالعات باهمت دانشگاه تهران و سازمان مدیریت صنعتی ۱۷و۱۸مهرماه 
سال جاری درمرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی با هدف هم افزایی حوزه های مختلف متقارب با 
بازیابی اطالعات ودانش وبا توجه خاص به مشتری – کاربرومبادله تجارب در حیطه بازیابی تعاملی اطالعات 

در قلمرو های مختلف مهندسی،اجتماعی و بهداشتی، فرهنگی،اقتصادی،تجاری و مالی، والبته با رویکرد 
علمی و تحقیقاتی برگزار می گردد.

محورها اصلی این دوره از کنفرانس جامعه ۵٫۰ ،علوم شناختی و هوش مصنوعی ، ذخیره وبازسازی تعاملی اطالعات 
و کسب و کار و اشتغال ،مدیریت و اشتغال در عصر تحول دیجیتال، شبکه های اجتماعی و وب تعاملی،جنبه  های تعاملی 

علوم انسانی دیجیتال، اهمیت داده های عظیم در بازیابی تعاملی،تحول علمی و اجتماعی در عصر تعامل اطالعات،کسب و کارهای استارت آپی 
پردازش و مصورسازی داده می باشد. به گزارش تصویر روز همچنین دراین کنفرانس کارگاه ها و سمینارهای مختلفی از جمله کارگاه تبدیل 

استارت آپ به بنگاه باسخنرانی دکترسعید فیلسوفیان فعال حوزه کسب و کار برگزار می شود.
عالقمندان می توانند حداکثر تا تاریخ ۵مهرماه ۱3۹۸ مقاالت خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

پیشازآنکههر
کاردیگریصورت

دهید،مطمئنشوید
باتمامسیاستهاو

روندهایسازمانخود
درخصوصپاداشو
ترفیعآشناییکامل

دارید.
،، ایرانتلنت

یــادداشـت
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وزیرنفتمطرحکرد؛
حمایتازشرکتهای

دانشبنیانو
استارتآپهادرحوزه

صنعتنفت

زنگنه از برنامــه وزارت نفت برای 
ایجاد یک زیست بوم با هدف تقویت 
و توسعه شرکت های دانش بنیان در 

ارتباط با صنعت نفت خبرداد.
به گزارش شانا، بیژن زنگنه در بازدید 
از پژوهشــگاه پیشین صنعت نفت 
و همچنین انبار های بازرگانی ری 
گفت: وزارت نفــت برنامه ای برای 
حمایت بیشتر از شرکت های دانش 
بنیان، استارت آپ ها و زنجیره آن ها 
دارد تــا بتواند یک زیســت بوم یا 
اکوسیستم برای توسعه و تقویت این 
مجموعه ها در ارتباط با ابعاد مختلف 

صنعت نفت ایجاد کند.
وی با اشــاره به اینکه در این زمینه 
بحث ها و مذاکرات زیادی در حال 
انجام و یک مشاور در حال مطالعه 
اســت، افزود: ما با افراد حرفه ای در 
این زمینه در ارتباط هســتیم و با 
بعضی از شرکت های دانش بنیان 

چند نشست داشته ایم.
وزیر نفت ادامه داد: یکی از نیاز های 
آنها، مکان است که منطقه ری برای 
آن ها در نظر گرفته شده است و شاید 
نخستین بخشی که عملیات را در آن 
آغاز کنیم، پژوهشگاه پیشین صنعت 
نفت باشد و این کار باید متناسب با 

ماموریت ما، نوسازی و آماده شود.

زنگنه تصریح کرد: در بازدید امروز، 
مدیران شــرکت ملی نفت ایران، 
کــه بعضــی از محوطه هــای ری 
هنوز در اختیارش اســت، حضور 
دارند، قرار اســت پــس از تخلیه، 
طرح معماری جدید اجرا شــود و 
برای استقرار شــرکت های دانش 
بنیان و استارت آپ ها تجهیز شود 
و امروز برای شــتاب گرفتن روند 
تخلیه و آماده سازی این مکان برای 
اقدام های بازسازی و تجهیز به منظور 
آغاز ماموریت جدید به اینجا آمدیم.

وی درباره زمان عملیاتی شدن این 
اقدام گفت: برنامه ما این اســت که 
اواخر امسال شاهد نخستین اتفاق 
باشــیم و احتماال در قالب رقابت 

بتوانند در اینجا حضور یابند.

روابطصحیحاستارتآپها
ودانشبنیانهاباشرکتهای

تابعهنفت
وزیر نفت با تاکید بر اینکه اصل کار 
مکان نیست، بلکه برقراری روابط 
صحیح ایــن اجزا با شــرکت های 
تابعه نفت اســت، افزود: مهمترین 
بحث شــرکت های دانش بنیان، 
استارت آپ ها و .. تقاضا و کار و سپس 
تنظیم روابطی اســت که کسب و 
کارشان را تسهیل می کند، ما این 

موارد را هم دنبال می کنیم.
زنگنه درباره ظرفیت در نظرگرفته 
شده برای این دســته از شرکت ها 
گفــت: در این مرحلــه ۱۸ هکتار 
ظرفیت داریــم، امــا اقدام های ما 

تدریجی خواهد بود.
وی در حاشیه این بازدید در پاسخ 
به این پرسش که با توجه به درنظر 
گرفتن این مجموعه برای استقرار 
نمایشــگاه های صنعت نفــت، آیا 
در این زمینه تصمیم گیری شــده 
اســت؟ توضیح داد: در ایــن باره 
هنــوز تصمیم گیری نشــده، این 
ایده نیز وجود داشــته که بخشی 
از این منطقه اســتفاده شــود، اما 
 هنــوز بــه نقطــه تصمیم گیری

 نرسیده است.

باشگاهخبرنگارانجوان
گــزارش
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