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سازمانهواپیمایی:

برای برخورد با گرانفروشی بلیت با تعزیرات همکاری
میکنیم

روزنامه اقتصادی استان اصفهان
قیمت  1000تومان

دوشنبه|  14مرداد  5 |1398آگوست  4 | 2019ذی الحجه  | 1440سال اول| شماره  |291صفحه اول

مقام مسئول سازمان هواپیمایی با اشاره به همکاری
با دستگاهها و ارگانهای ذیربط در موضوع تخلف
گرانفروشی بلیت هواپیما ،گفت :ما به صورت مشترک
با سازمان بازرسی ،ســازمان حمایت ،تعزیرات و ...به
موضوع گرانفروشی احتمالی دفاتر فروش وارد میشود.
رضا جعفرزاده در واکنش به اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی ...

7
جهت تربیت نیروی ماهر و اشتغالزایی
اجرا شد؛

ISFAHAN
NEWS
یــادداشـت

فرزانه سالمتبخش|ایرنا

مدرکگرایی یا
مهارتآموزی
رکن اصلی اشتغال در کشورهای
توســعه یافته مهــارت آموزی
است و جوانانشان با آموزشهای
کوتاه مدت میتوانند به بازار کار
بپیوندند ،در حالی که در کشور ما
این فرآیند مورد غفلت واقع شده
بود و بیشتر اشــخاص به دنبال
کسب مدرک هستند.
همواره این جمله را میشنویم که
«درس بخوان تا شغل مناسبی
به دست بیاوری» حال این روند
تغییر کرده است و کارشناسان
معتقدند ،بازار کار آینده متعلق
به کسانی است که مهارت داشته
باشند نه مدرک.
در گذشته تابستان برای دانش
آموزان و دانشــجویان فرصتی
بود تا فارغ از آموزشهای دوران
تحصیل ،مهارتی بیاموزند .دختر
و پسر تفاوتی نداشت .در این ایام
به دنبال یادگیری مهارتهایی
همچون مکانیکی ،تراشــکاری،
بنایــی ،کشــاورزی ،گلدوزی،
خیاطی و بافندگی میرفتند تا
در کنار یادگیری مهارتی مبلغی
را هم به عنوان دستمزد دریافت
کنند... .

در ششمین جلسه شورای مرکزی سرای نوآوری تاکید شد:

نقشاثرگذار«سربازصنعت»درتوسعهاقتصادیکشور

در صورت بهبود تعامل صنعت و دانشگاه از طریق پرورش نیروی انسانی متخصص در دانشگاه ها و بکارگیری این نیروهای کارآمد در صنایع مشکل بیکاری جوانان تحصیلکرده و همچنین
مهاجرت نخبگان تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ

ﻣﺠﯿﺪ ﺻﻔﺎرى  -ﺷﻬﺮدارى ﺑﺎدرود

آﮔﻬـﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﻰ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى

ﻧ

ﻮﺑ
ﺖ دوم

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دارد اﺟﺮاى ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ را در ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى داراى ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ از درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﮐﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ دوﻟﺖ )ﺳﺘﺎد( ﺑﻪ
آدرس  www.setadiran.irاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر و درﯾﺎﻓﺖ
اﻣﻀﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮرخ  1398/05/12ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
* ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اراﯾﻪ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ آدرس :ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﻠﻮار اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ  36861090داﺧﻠﻰ  232ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
* ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎ اراﺿﻰ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﺗﺠﺎرى ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ و ﯾﺎ ﻧﻘﺪى اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
* اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس  021-41934دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 88969737 :و 85193768
ردﯾﻒ

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣــﻪ
ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﻠﺖ اراﯾﻪ ز ﻣــﺎ ن ﻣﺪ ت
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪ
در ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ
ﺻﻼ ﺣﯿــﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
)رﯾﺎل(
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﻰ ﭘﯿﻤﺎن
)رﯾﺎل(
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى

1

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ ﮐﺎﻧﺎل
 2098001352000012ﺟﻤﻊ آورى آب از ﻣﯿﺪان ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ
ﻏﺪﯾﺮ ﺑﻬﺎرﺳــﺘﺎن ﺗﺎ  5رﺷﺘﻪ آب
ﺗﺠﺪﯾﺪ
زﻫﮑﺶ ﭘﺲ از ﻗﻠﻌﻪ ﺷﻮر

20,599,470,797

2

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﻰ ﺷﺒﮑﻪ
 2098001352000013روﺷﻨﺎﯾﻰ اراﺿﻰ ﻏﺮب ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ
)ﺳــﺎﯾﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎزان(  5رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺮو
ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن

9,537,486,862

3

ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺧﺎﮐﺒﺮدارى
ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ
 2098001352000014و ﺧﺎﮐﺮﯾــﺰى زراﻋﻰ
 5رﺷــﺘﻪ
ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﮐﺸﺎورزى
ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن

7,472,674,690

4

ﻋﻤﻠﯿــﺎت اﺟﺮاﯾــﻰ
 2098001352000015ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ  122ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ
)ﮔﻠﺒﻬﺎر( واﻗﻊ در ﻓﺎز  5 2رﺷﺘﻪاﺑﻨﯿﻪ 1,550,000,000 30,858,356,731
ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺷﻬﺮﺟﺪﯾﺪﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن

ﺷﻨﺎﺳﻪ553823 :

1,030,000,000

480,000,000

374,000,000

2

برای نخستین بار در کشور ،طی تفاهم نامه ای
ما بین اتحادیه صنف خدمات فنی خودروهای
سبک اصفهان و اداره کل فنی و حرفه ای نظام
آموزشی دوگانه در اصفهان پیاده سازی شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
در گردهمایی نمایندگی های مجاز خودرو مرکز
استان ،با اعالم این خبر ،گفت :این تفاهم نامه
جهت آموزش و تعمیر خودروهای سبک ما بین
اتحادیه خودروهای سبک و فنی و حرفه ای در
بهمن ماه سال گذشته امضا شد و از اردیبهشت
امسال این کلید خورد.
...
کرد:
تاکید
آرش اخوان طبسی
2
بازار طال و سکه  98/5/13ساعت 15:05
قیمت سکه

قیمت فروش

قیمت قبلی

سکه طرح
قدیم

4,044,000

4,094,000

سکه طرح
جدید

4,142,000

4,192,000

نیم سکه

2,248,000

2,298,000

ربع سکه

1,449,000

1,499,000

سکه گرمی

950,000

969,000

یک مثقال
طالی  17عیار

1,767,000

1,767,000

یک گرم طالی
 18عیار

407,000

406,800

یک گرم طالی
دست دوم

439,000

439,000

یک گرم طالی
 24عیار

543,900

543,300

ﻧﻮﺑ
ﺖ اول

ﺷﻬﺮدارى ﺑﺎدرود در ﻧﻈﺮ دارد ﻃﻰ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺣﺴﺐ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻰ
ﺷﻬﺮدارىﻫﺎ،اﻧﺠﺎماﻣﻮرﺧﺪﻣﺎتﺷﻬﺮى،ﺷﺎﻣﻞﺟﻤﻊآورىزﺑﺎﻟﻪ،رﻓﺖوروب،ﻧﮕﻬﺪارىﻓﻀﺎﻫﺎىﺳﺒﺰﺷﻬﺮىوﮐﻠﯿﻪ
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮدارى را درﻗﺎﻟﺐﻗﺮارداد ﺣﺠﻤﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى داراى ﺻﻼﺣﯿﺖ
واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰ ﮔﺮدد از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ اوﻟﯿﻦ آﮔﻬﻰ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ و درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺷﺮﮐﺖ
در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷﻬﺮدارى ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -1ﻣﺪت ﻗﺒﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﺧﺮﯾﻦ آﮔﻬﻰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 10روز ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﺷﻬﺮدارى در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ.
 -4ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن اول و دوم و ﺳﻮم ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺳﭙﺮده آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -5ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ  5درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﺑﺎﻧﮑﻰﯾﺎاﺳﻨﺎدﺧﺰاﻧﻪوﯾﺎﻓﯿﺶﻧﻘﺪىﺑﻪﺣﺴﺎبﺷﻤﺎره 106682190001ﻧﺰدﺑﺎﻧﮏﻣﻠﻰﺑﺎدرودوارﯾﺰوﺿﻤﯿﻤﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺧﻮﯾﺶﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -6ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ.

ﺷﻨﺎﺳﻪ554894 :

ادامه در صفحه 2

پیادهسازیتفاهمنامهاتحادیه
صنفخدماتفنی خودروهای
سبکوسازمان فنیوحرفهای

 6ﻣﺎه

ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  19روز ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  19ﺳﺎﻋﺖ 10
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ
98/05/28 98/05/27
1398/05/17

آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﻮﺑﺖ دوم

آﮔﻬﻰ ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  98/456286ﻣﻮرخ 98/5/9

واﮔﺬارى ﺑﻪ اﺟﺎره ﯾﮏ ﺑﺎب آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ واﻗﻊ در ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﺷﻬﺮ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﻰ ،ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻋﻰ  4و  5ﺷﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى اﺟﺎره ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  14,000,000رﯾﺎل
و ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ
 98/5/28ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ 45247060ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ554920 :
ﻣﻬﺪىﻗﺮﺑﺎﻧﻰ  -رﯾﯿﺲ اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮرﺧﯿﺮﯾﻪﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺷﺎﻫﯿﻦﺷﻬﺮ و ﻣﯿﻤﻪ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  98/464625ﻣﻮرخ 98/5/9

واﮔﺬارى ﺑﻪ اﺟﺎره ﯾﮏ ﺑﺎب آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ از ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﻫﻞ
اﻟﺒﯿﺖ )ع( واﻗﻊ در ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﻰ ،ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻋﻰ
 3و  4ﺷﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى اﺟﺎره ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
 16,000,000رﯾﺎل و ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ادارى روز دوﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ 98/5/28ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ 45247060ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ554898 :
ﻣﻬﺪىﻗﺮﺑﺎﻧﻰ  -رﯾﯿﺲ اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮرﺧﯿﺮﯾﻪﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺷﺎﻫﯿﻦﺷﻬﺮ و ﻣﯿﻤﻪ

ﺑﻪ راﺳــﺘﻰ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳــﺖ
اﻧﺪﯾﺸﻪاى ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻠﻢ زاﻧﻮ
زﻧﺪ و واژه ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﯿﺎن ﺣﻖ ﺑﺮآﯾﺪ.

 8ﻣﺎه

 12ﻣﺎه

 6ﻣﺎه

ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮى ﺷﻬﺮدارى اﺻﻔﻬﺎن
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فرزانه سالمتبخش|ایرنا

مدرکگرایی یا
مهارتآموزی

ادامه از صفحه یک:
 ...اما این روزها همه چیز تغییر کرده،
والدین ترجیح میدهند اوقات فراغت
فرزندان خود را با کالسهای تقویتی،
آموزش زبــان و ورزشــی پر کنند.
دانشجویان نیز ترجیح میدهند ترم
تابســتان چند واحد بیشتر انتخاب
کنند تا دانشــگاه را زودتر ســپری
کنند .بنابراین آموزش مهارت بین
دانشآموزان و دانشجویان کمرنگ
شده است.
بــه ایــن شــرایط بایــد پدیده
مدرکگرایی را هم اضافه کنیم .طی
این چند سال جوانان دیگر به دنبال
کسب علم و مهارت به معنای واقعی
نیســتند و تنها هدف آنهــا از ادامه
تحصیل دستیابی به مدرک است و
کسب نمره قبولی جای خود را به علم
آموزی داده است.
با توجه به اینکه یکــی از گروههای
هدف جامعه در حــوزه ورود به بازار
کار فارغالتحصیــان دانشــگاهی
هستند؛ بر اســاس آمار بخش قابل
توجهــی از فارغالتحصیــان بعد
از پایــان دوره تحصیلی نمیتوانند
جذب بازار کار شــوند .بســیاری از
کارشناسان و صاحبنظران معتقدند
افراد در دوران تحصیل متناســب
با نیاز بازار کار تربیت نمیشــوند و
استانداردهای الزم برای ورود به بازار
کار را ندارنــد و در واقع فقر مهارتی
در بین فارغالتحصیالن به شــدت
دیده میشــود .بررسیهای جدید
بیانگر آن است که مدرک دانشگاهی
و تحصیالت عالی در آینده برای بازار
کار اهمیتی ندارد و حتی کشورهای
متقاضی جذب نیــروی کار نیز به
دنبال افــراد با مهارتهــای فنی و
حرفهای هســتند .رئیس سازمان
فنی و حرفهای کشور اظهار داشت:
بازار کار آینده ،بازار کار مهارت محور
اســت و بازار کار متحول شوندهای
است .سرعت تغییرات در مشاغل و
مهارتهای مورد نیاز برای استقرار در
مشاغل ،به اندازهای زیاد است که نظام
آموزشی بلندمدت کشور نمیتواند با
آن هماهنگ شود.
«سلیمان پاک سرشــت» توضیح
داد که در گذشــته فرض بر این بود
که هرچه مدرک تحصیلی باالتر ،به
همان میزان اشتغالپذیری بیشتر و
عالوه بر آن این انتظار را ایجاد کردیم
که افراد تحصیلکرده در مشــاغل
دولتی مستقر میشوند.
با توجــه بــه اظهارنظــر و اصرار
کارشناســان و صاحبنظران حوزه
اشــتغال بر مهارت و نقــش آن در
افزایش نرخ بیکاری فارغالتحصیالن،
الزم است که در سیاستگزاریهای
کالن و آموزشی توجه بیشتری به این
امر شود .البته رئیس سازمان فنی و
حرفهای کشور خبر امیدوارکنندهای
داده و اعالم کرده کــه  ۴۰درصد از
متقاضیــان آموزشهــای مهارتی
ســازمان فنی و حرفهای کشــور از
فارغ التحصیالن و دانش آموختگان
دانشگاهی هســتند .پاک سرشت
دربــاره اقدامــات ســازمان فنی و
حرفهای نیز گفت که همکاریهایی
را با وزارت علوم تحقیقات و فناوری
آغاز کردیــم به طوری کــه در ۲۸
دانشگاه مراکزی تحت عنوان مراکز
مدیریت مهارتآموزی و مشــاوره
شــغلی ایجاد شــده اســت که به
دانشجویان در مورد شایستگیهای
شغلیآنهامتناسببارشتهتحصیلی
مشاوره میدهند .در طول سالهای
گذشــته فرهنگ مدرکگرایی در
ذهن مردم نهادینه شــده اســت
و جایگاه افراد در جامعه براســاس
مدرک بوده است نه مهارت.
حال امیدواریم بــا اهمیت دادن به
موضوع مهارت اشــخاص بتوانیم
گام مؤثری در زمینه مهارت آموزی
کسبکنیم.

استفاده از مینیبوس در خیابانهای کمعرض

پنجمین نیروگاه خورشیدی استان اصفهان به شبکه سراسری برق متصل شد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت :با توجه به عرض بسیار محدود خیابان میرداماد
و وجود شاخ و برگ درختان در هر دو طرف مســیر آن ،تردد اتوبوس برای جابهجایی شهروندان بسیار
دشوار است.
قدرت افتخاری اظهار کرد :مشکل ترافیکی معابر کم عرض به گونهای است که تردد اتوبوس نه تنها موجب
شرایط بهتر نمیشود ،بلکه مشکالت ترافیکی زیادی را به وجود میآورد.
وی با بیان اینکه خیابان میرداماد دارای عرض آسفالت بسیار محدود است ،افزود :وجود شاخ و برگ درختان در
هر دو طرف مسیر این خیابان موجب خسارت به اتوبوسها میشود؛ حتی اتوبوسهای دربستی یا اتوبوسهای مربوط
به شهرهای دیگر نیز هنگام تردد از این مسیر با مشکالتی مواجه میشوند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خاطرنشان کرد :سال گذشته تالش کردیم یکی از خطوط اتوبوسرانی را از خیابان میرداماد
عبور دهیم که به دلیل مسائل عنوان شده و حذف برخی ایستگاهها در خطوط ،تحقق این هدف با مشکالتی رو به رو شد.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه عبور اتوبوس از خیابانهای کمعرض امکانپذیر نیست ،برای اینگونه مسیرها استفاده از مینیبوس در دستور کار
قرار گرفته که امیدواریم با همکاری و حمایت شهرداری اصفهان عملیاتی شود.

پنجمین نیروگاه خورشــیدی اســتان اصفهان به ظرفیت یک مگاوات در شهرضا به شبکه
سراسری برق متصل شد تا با بهرهبرداری از این واحد ،مجموع ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر
استان به  ۱۶مگاوات برسد.
به گزارش پاون ،نیروگاه یک مگاواتی خورشیدی شهرک صنعتی خرم شهرضا استان اصفهان از
طریق فرآیند قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و با سرمایهگذاری بخش غیردولتی توسط
شرکت فرسان صنعت سپاهان احداث گردیده است.
این نیروگاه با حجم ســرمایه گذاری  ۶۵میلیارد ریال از انتشــار یک هــزار و  ۳۷۱تن آالیندههای
زیســتمحیطی جلوگیری کرده ،ســالیانه به میزان  ۴۳۷مترمکعب در مصــرف آب صرفهجویی به عمل
آورده و همچنین باعث کاهش مصرف ســالیانه  ۵۶۰میلیــون لیتر گاز طبیعی در فرآیند تولید برق کشــور خواهد
شد.
با اضافه شدن این نیروگاه به شش نیروگاه تجدیدپذیر دیگر اســتان اصفهان تاکنون ظرفیت تجمعی نیروگاههای مگاواتی
تجدیدپذیر در این استان به  ۱۶مگاوات رسیده است.

در ششمین جلسه شورای مرکزی سرای نوآوری تاکید شد:

گــزارش

نقشاثرگذار«سربازصنعت»درتوسعهاقتصادیکشور

جهت تربیت نیروی ماهر و اشتغالزایی اجرا شد؛

در صورت بهبود تعامل صنعت و دانشگاه از طریق پرورش نیروی انسانی متخصص در دانشگاه ها و بکارگیری این نیروهای کارآمد در صنایع مشکل بیکاری جوانان
تحصیلکرده و همچنین مهاجرت نخبگان تا حد زیادی برطرف خواهد شد.
در ششمین جلسه شورای مرکزی سرای نوآوری عنوان شد:
با بکار گیری فارغ التحصیالن دانشگاهی در بخش صنعت به
عنوان سرباز صنعت ،می توان گام های ارزشمندی در توسعه
اقتصادی کشــور و همچنین موفقیت این جوانان در بخش
صنعت برداشت.

خـــبــــر برای نخســتین بار در کشور ،طی تفاهم
نامه ای ما بین اتحادیه صنف خدمات فنی
اخبار اصفهان
خودروهای سبک اصفهان و اداره کل فنی
و حرفه ای نظام آموزشی دوگانه در اصفهان پیاده سازی شد.

به گزارش روابط عمومی
اتاق بازرگانــی اصفهان
محمد رضا رجالی ،عضو
 ISFAHANهیات نماینــدگان اتاق
 N E W Sبازرگانی اصفهان با تاکید
گـــزارش
بر اینکه ارتباط موثر بین
اتاق بازرگانی
صنعت و دانشگاه در حل
مشکالتصنایعتاثیربسزاییدارد،گفت:
بهبود شاخص های کسب و کار از اینرو
در اولویت برنامه هــای دوره نهم اتاق
بازرگانی اصفهان قرار گرفته که بر اساس
آخرین آمارهای ارایه شده در آینده نه
چندان دور با موج عظیم بیکاری به دالیل
مختلف از جمله تحریم های اعمال شده
بر علیه کشورمان و روی آوردن درصد
قابل توجهی از معامالت به فروشگاه های
زنجیره ای روبرو خواهیم بود.
وی افزود :در صورت بهبود تعامل صنعت
و دانشگاه از طریق پرورش نیروی انسانی
متخصص در دانشــگاه ها و بکارگیری
این نیروهای کارآمد در صنایع مشکل
بیکاری جوانان تحصیلکرده و همچنین
مهاجرت نخبگان تا حد زیادی برطرف
خواهد شد.
رجالی همچنین با بیان اینکه متاسفانه
سربازی اجباری به یکی از چالش های
اقتصاد کشور تبدیل شده گفت :تجربه
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
نشان داده است که هر کشوری سربازی
امروزصنعتنیازمند
اجباری را برای جوانان خود به ویژه فارغ
اکسیژن است و اکسیژن
التحصیالن دانشــگاهی حذف نموده،
صنعتنیز روابطبین
بصورت میانگین یک تا دو درصد بر رشد
المللی است .وی افزود:
اقتصادی آن کشور افزوده شده است.
صنایعمانیازمنداتحادیه
این صنعتگر و فعال اقتصــادی افزود:
هایاقتصادیهستند
با روند فعلی ســربازی اجبــاری ،فارغ
که متاسفانه این مهم در
التحصیالن دانشگاهی بالفاصله پس از
طول چهل سال گذشته
فارغ التحصیلی به مدت نزدیک به 2سال
محقق نشده است.

با حضور در مراکز نظامــی که بازدهی
مناســبی هم برای این مراکز نخواهند
داشــت از فضای علمی و پژوهشی دور
خواهند بود در حالی که می توان پس از
اخذ آموزش های مقدماتی نظامی مورد
نیاز؛ با بکار گیری این فارغ التحصیالن
در بخش صنعت به عنوان سرباز صنعت،
گام هــای ارزشــمندی در توســعه
اقتصادی کشــور و همچنین موفقیت
ایــن جوانــان در بخــش صنعــت
برداشت.
محمدرضا جبــارزارع ،عضو دبیرخانه
ســرای نوآوری نیزدر این جلسه ضمن
ارایه توضیحاتی پیرامــون تفاهم نامه
منعقد شده میان اتاق بازرگانی اصفهان
و دانشگاه آزاد اســامی گفت :تاکنون
به صورت پراکنــده اقداماتی در زمینه
برقراری تعامل صنعت و دانشگاه صورت
گرفته کــه به دالیل مختلفــی به ثمر
ننشســته و امروز با محوریت قراردادن
مفاد تفاهــم نامه مذکورو اســتفاده از
تجارب ارزشمند دانشگاهیان و فعاالن
بخــش صنعــت ،همچنین بررســی
خطاهای صورت گرفتــه در این زمینه
قصد داریم کار عملیاتی متناسب با نیاز
صنایع استان و توانمندی های دانشگاه
انجام دهیم.
وی با بیان اینکه دانشگاه باید بی منت
در صنعت کار کــرده و صنعت نیز باید

باافتخار با دانشگاه تعامل برقرار نماید،
افزود :اعتماد سازی میان صنعتگران و
دانشگاهیان و ایجاد ارتباط موثرمیان این
دو بر اساس یک نیاز حقیقی مهم ترین
هدف شورای مرکزی ســرای نوآوری
است.
رییس هیات مدیره گروه صنعتی همگام
خودرو تاکید کرد :باید فضایی ایجاد شود
تا صنعت و دانشــگاه از یکدیگر منتفع
شوند و تنها در اینصورت این تعامل پایدار
خواهد بود.
محسن لوح موســوی ،عضو دبیرخانه
ســرای نوآوری نیز در این جلسه هدف
کلی این سرا را افزایش ارتباط موثر بین
صنعتگرانواساتیددانشگاهآزادبهکمک
اتاق بازرگانی و نهادهای وابسته به نحوی
که در کوتاه مدت عملیاتی شــود بیان
کرد.
عبدالحسین ساسان ،مدرس دانشگاه
نیزبا تاکید بر اینکه مشکل امروز صنایع
کمتر مربوط به ارتباطات با دانشــگاه و
مشــکالت مربوط به تکنولوژی است،
گفت:امروزصنعتنیازمنداکسیژناست
و اکسیژن صنعت نیز روابط بین المللی
است .وی افزود :صنایع ما نیازمند اتحادیه
های اقتصادی هستند که متاسفانه این
مهم در طول چهل سال گذشته محقق
نشده است.
محمدهانــی منصــوری ،مشــاور

مدیریت خالقیت نویــن اتاق بازرگانی
اصفهان نیز اســتفاده از تجارب افراد و
سازمان هایی که در راستای ایجاد تعامل
صنعت و دانشگاه فعالیت نموده اند اعم
از مشــاوران جوان ،بنیاد ملی نخبگان،
کانون نخبگان و ...را در این زمینه بسیار
موثر دانست .وی همچنین استفاده از
تجربیات و ظرفیت های دانشگاه های
خارجی را در کنار دانشگاه های داخلی
تاثیرگذار دانست.
امیرکشــانی ،مدیرعامل مجتمع چاپ
و بســته بندی ماتریس نیز استفاده از
ظرفیت سامانه جامع ارتباط با صنعت
و دانشگاه ،برگزاری کمیته های صنعتی
متشکل از اساتید دانشگاه و صنعتگران
و ایجاد امکان آموزش های دوگانه برای
دانشجویان برای جلوگیری از تحصیالت
آکادمیک صرف را از جمله راهکارهای
بهبود تعامل بین صنعت و دانشگاه بیان
نمود.
گفتنی است ایجاد اعتمادسازی میان
صنعتگران و دانشــگاهیان توسط اتاق
بازرگانی اصفهان ،وجود ارتباط هدفمند
میان دوطرف از طریق ایجاد بانک های
اطالعاتی شامل اطالع رسانی توانمندی
های دانشــگاهیان و نیازهای صنایع،
استفاده از مشاورین صنعتی و ...از جمله
راهکارهای ارایه شــده در این جلســه
بود.

بازدهی سرمایهگذاری در سهام تقریبا ۲۰برابر بیمه عمر است

مدیر توسعه کارگزاری آگاه شعبه استان اصفهان با بیان اینکه بازدهی سرمایه گذاری در بازار سرمایه و سهام حدود  ۲۰برابر بیشتر از بیمه عمر است ،گفت :یاد
بگیرید سرمایه گذاری کنید .امین اوزی در همایش آشنایی با بورس و بازار سرمایه ،اظهار کرد :طبق آمار موجود بیش از  ۵۰درصد مردم زیر خط فقر هستند .در
واقع مردم در دو سال اخیر چهار برابر فقیرتر شده اند .وی با بیان اینکه در اقتصاد منابع مالی از بین نمیرود بلکه فقط ثروت است که جابهجا میشود ،ادامه داد :در۱۰
سال گذشته نرخ دالر از حدود ۱۰۰۰تومان به ۱۸۰۰۰تومان رسید و این یعنی در ۱۰سال گذشته ۱۸برابر فقیرتر شدهایم .به عالوه در ۱۰سال گذشته ،طبق آمار شرکت
سرمایه گذاری؛ مسکن پنج تا هفت برابر ،سکه حدود ۲۵برابر ،خودرو تقریبا هفت برابر و ارز تقریبا ۱۸برابر شد.

خـــبــــر مدیر توسعه کارگزاری آگاه شعبه استان
ایمنا
اصفهان خاطرنشان کرد :شــرایط اما
در بورس ،اینگونه نبــود .به طور مثال
سهام شرکت فوالد مبارکه طی  ۱۰ســال اخیر از حدود  ۹تومان

پیاده سازی تفاهم نامه اتحادیه صنف
خدمات فنی خودروهای سبک و
سازمان فنی و حرفهای

به حدود  ۴۰۰تومان رسید که رشد  ۴۴برابری را نشان میدهد،
البته این رشد با احتساب سودهای سالیانه شرکت به سهامداران
خود به حدود  ۵۳برابر میرسد .شرکتهای دیگری مانند گل گهر
و پتروشیمی زاگرس نیز به ترتیب  ۸۸و  ۲۰۰برابر رشد داشته اند.

اوزی با بیان اینکه در آمریکا ۸۰درصد مردم در بازار سرمایه سرمایه
گذاری میکنند ،افزود :طبق پیش بینیها ،بازدهی بازار ســهام
حدود  ۲۰برابر بیشتر از بیمه عمر است .ارزش بورس به دلیل اینکه
ارزش ریال در بلند مدت کاهشی است ،افزایش مییابد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در گردهمایی نمایندگی
های مجاز خودرو مرکز استان ،با اعالم این خبر ،گفت :این تفاهم نامه
جهت آموزش و تعمیر خودروهای ســبک ما بین اتحادیه خودروهای
ســبک و فنی و حرفه ای در بهمن ماه ســال گذشــته امضا شد و از
اردیبهشت امسال این کلید خورد.
آرش اخوان طبسی تاکید کرد :با این تفاهم نامه در عمل  200میلیارد
خودرو به سیستم فنی و حرفه ای تزریق شــد ،در حالیکه این اداره در
بهترین شرایط برای آموزش تنها یک دستگاه خودرو زانتیا ،پژوه  206و
خودرو ِچری داشت.
وی با بیان اینکه در دنیا یکی از موضوعــات مهم در صنعت و خدمات
نیروی کار ماهر است ،گفت :پیشــرفت و ترقی در دنیا در سایه نیروی
متخصص ایجاد می شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با تاکید بر اینکه معضل
بیکاری امروز دغدغه مسئوالن اســت ،اظهار کرد :در حال حاضر تمام
صنوف به دنبال نیروی کار هستند ،اما فرد مناسب با آن شغل پیدا نمی
شود که این اتفاق ما را به سمت بررســی نظام های پیشرفته مهارتی
دنیا برد.
وی با بیان اینکه آموزش ها در دانشــگاه ها و آموزش و پرورش در یک
سیستم تئوری پیاده می شوند ،افزود :آموزش های فنی و حرفه ای 70
درصد به صورت عملی و  30درصد به صورت تئوری است.
اخوان در خصوص نظام آموزشی دوگانه ،گفت :در آموزش عملی این
نظام 30،درصد آموزش ها در واحد کارگاهی فنی و حرفه ای و 70درصد
دیگر در یک واحد صنفی و تولیدی و به صورت کامال عملی ارائه می شود.
وی با بیان اینکه دو راهبرد اصلی نظــام آموزش دوگانه ،کار در محیط
واقعی و ضمانت اشتغال است ،تصریح کرد :نظام آموزش دوگانه استاندارد
برای نخستین بار در یک صنف تاثیرگذار در حال پیاده شدن است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان گفت :اگر قرار است
مشکل بیکاری کشور حل شود برای افراد جویای کار سیستم آموزش
دوگانه باید پیاده شود ،همچنین برای شاغالن صنعت سیستم صالحیت
حرفه ای باید پیاده شود.
وی در ادامه به انعقاد تفاهم نامه این صنف با فنی و حرفه ای اشاره کرد
و گفت :متاسفانه برخی نمایندگی ها با وجود کمبود نیرو از ترس بیمه
و اداره کار ،در جذب نیروی جدید دچار تردید هستند اما در این طرح
اداره کل فنی و حرفه ای تعدادی نیروی رایگان دست به آچار را آموزش
و تربیت می کند و تحویل بازار کار واقعی میدهد .
رئیس اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک اصفهان در نیز این باره
گفت :این طرح پیرو منویات مقام معظم رهبری و در راستای سیاست
های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در مبحث علمی توســط اتحادیه
خودروهای سبک اصفهان با جدیت و پیگیری پیاده سازی می شود.
روح اهلل چلونگر با تضمین اینکه در این طرح نیروهای کار حرفه ای تربیت
و زمینه اشتغال آنها فراهم می شود ،اظهار کرد :در این طرح تمام هزینه
های صنفی حذف شده و شاهد اشتغال تضمینی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه طرح آموزش دوگانه هیچ هزینه ای برای واحد صنفی
نخواهد داشت ،تاکید کرد :اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک تمام
هزینه های مربوط به اشتغال را در این مبحث پذیرفته است.
چلونگر با بیان اینکه در ابتدای طــرح  17نمایندگی مجاز خودرو به
صورت پایلوت شــرکت کرده اند ،تاکید کرد :حتی اگر نمایندگی ها
تمایل به کار با این نیروها تربیت و آموزش دیده را نداشتند  ،اتحادیه به
این نیروها پروانه کسب رایگان می دهد چرا که هدف اصلی بعد از تربیت
نیروی حرفه ای و ماهر ،ایجاد اشتغال در سال رونق تولیدو ایجاد اشتغال
پایدار است.

خـــبــــر

الستیک و روکش رایگان برای تاکسیهای اصفهان
از ناوگان تاکسیرانی اصفهان رانندگانی که سامانه هوشمند داشتند،
از پرداخت هزینه کارت شهری معاف شدند.

خـــبــــر
فارس

مدیرعامل سازمان تاکســیرانی اصفهان از توزیع
بسته حمایتی الستیک و روکش صندلی رایگان به
رانندگان تاکسی خبر داد و گفت :در راستای حمایت

هادی منوچهری در مورد ارائه بستههای حمایتی به ناوگان تاکسیرانی اصفهان
اظهار کرد :طرح سامانه هوشمند پرداخت الکترونیکی که از سال  90آغاز شد،
به دالیل مختلف فنی و فرهنگی متوقف شد که شهروندان و رانندگان در این
موضوع همکاری نکردند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان تصریح کرد 7 :هزار  500راننده تاکسی
بین سالهای  90تا  93از این طرح استفاده کردند و در ادامه دو بار بار مدیریت
شهری در اصفهان تغییر کرد و این مشکل باقی ماند تا اینکه در سال گذشته که
عمال در این سالها نصب نمیشد ،مجددا به چرخه بازگشت.
وی ادامه داد :رانندگان تاکسی برای نصب این سامانه به صورت نقدی بین 1.5
تا  2میلیون تومان و به صورت غیرنقدی نیز بین  2.5تا  3میلیون هزینه پرداخت
کرده بودند و نسبت به بیاستفاده ماندن آن مطالبه داشتند.
منوچهری با اشــاره به افزایش استفاده از تاکســیهای اینترنتی ،گفت :با رشد

تاکســیهای اینترنتی به عنوان رقیب جدی ناوگان تاکســیرانی ،شورای شهر
با هــدف حمایت ارائه بســتههای حمایتی به نــاوگان تاکســیرانی را تصویب
کرد.
وی اضافه کرد :این طرح از سال گذشته آغاز شــد و تاکنون بیش از  85درصد از
افرادی که از سامانه هوشمند استفاده میکنند که  90درصد از رانندگان میشوند،
بسته حمایتی الستیک خود شامل  2حلقه الستیک را دریافت کردهاند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان عنوان کرد :همچنین با هدف ارائه خدمات
بهتر ناوگان به شــهروندان و تغییر در شــرایط ظاهری ناوگان طرح ارائه روکش
صندلی رایگان به تاکســیها آغاز شده ،این طرح از مرکز شــهر شروع و تاکنون
 10درصد نیز توزیع شده و برای  90درصد مابقی نیز با پیمانکار به توافقات اولیه
رسیدهایم که تا پایان سال این بسته نیز به صورت کامل توزیع خواهد شد.
وی به دیگر بسته حمایتی اشاره کرد و گفت :معافیت رانندگان از پرداخت هزینه
کارت شهری حمایت دیگری بود که از رانندگان صورت گرفت و به صورت کامل این
طرح در اصفهان اجرایی شد و رانندگانی که از این سامانه استفاده میکنند ،از این
بسته حمایتی استفاده کردند.

بیش از هزار اثر تاریخی در اردستان ،قابلیت ثبت ملی را دارد

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری اردســتان گفت :در سطح
شهرستان اردســتان بیش از هزار اثر تاریخی و گردشــگری وجود دارد که قابلیت ثبت
ملی را دارد.
مهدی مشــهدی اظهار کرد :اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اردستان
در ادامه مستند نگاری جاذبهها و قابلیتهای مســتعد شهرستان ،اقدام به تشکیل پنج
کارگروه با عضویت سازمانهای مردم نهاد کرده است.
وی با بیان اینکه اعضای کارگروهها وظیفه دارند در ســطح شهرستان حضور پیدا کنند
و بخشهای فعال را مســتند نگاری کنند ،افزود :تاکنون بیش از  200مورد جاذبههای
تاریخی شهرستان شناسایی شده است که تاکنون هیچ اطالعاتی از آن ثبت نشده بود.
بسیاری از جاذبههای گردشگری را که در اردســتان وجود دارد هیچ اطالعاتی از آنها
نداریم.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اردستان با بیان اینکه در سطح

شهرستان اردستان بیش از هزار اثر تاریخی و گردشگری وجود دارد که قابلیت ثبت ملی
دارد ،گفت :این آثار فقط در حوزه ابنیه تاریخی است و در حوزه میراث ناملموس و مردم
شناسی هنوز ورود پیدا نکردیم.
مشــهدی با بیان اینکه در حال حاضر مشــغول مســتند نگاری جاذبههای تاریخی و
گردشگری شهرستان برای حفظ و حراست آن هستیم ،تصریح کرد :متأسفانه در سالهای
گذشته اداره میراث فرهنگی اردستان از کمترین تجهیزات هم مغفول مانده است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای مرمتی که اداره میراث فرهنگی در حال انجام آن است،
گفت :عملیات مرمت و بازســازی یخچال تاریخی شهر مهاباد که به تازگی ثبت ملی نیز
شده با اعتبار  600میلیون تومان در حال انجام است .همچنین خانههای تاریخی از جمله
خانه ایل بیگی در مهاباد از جمله پروژههای مرمتی اداره میراث فرهنگی است.
تنگههای آبرفتی ،منطقه جدید گردشگری در اردستان
مشهدی با بیان اینکه شهرستان اردستان را میتوان از جمله متنوعترین مناطق استان
در بحث طبیعتگردی دانســت ،افزود :وجود متعدد تنگهها در این شهرســتان که از

فرســایشهای آبی در منطقه به وجود آمده ،اَشکال
بسیار زیبایی را در منطقه پدیدار کرده است.
وی ادامه داد :تنگه ظلمــات یکی از این تنگهها
است که در قسمت منطقه حفاظتی خارو قرار
دارد .این منطقه یکــی از جاذبههای فوقالعاده
در کشور است ،ولی تاکنون هیچ اطالعی از آن
ثبت نشده است.
رئیــس اداره میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری اردســتان با بیان اینکه تاکنون دو تنگه
آبرفتی در سطح شهرستان را مستند نگاری کردیم ،گفت:
قطعاً تعداد بیشــتری از این تنگهها در اردستان وجود دارد که
قابلیت ثبت ملی نیز دارند .معرفی و شــناخت اینگونه آثار گردشگری از اهمیت
زیادی برخوردار است.

گذرگاه قاچاقچیان در لوت به گردشگران میرسد؟
کویر لوت با مســاحتی در حدود  ۱۷۵هزار کیلومتر
که در شمال شرقی اســتان کرمان و در مجاورت با
سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قرار دارد،
حدود  ۱۰درصد از وســعت کشور را دربر گرفته و در
سال  ۲۰۰۵با دمای  ۷۰.۷درجهی سانتیگراد ،رکورد
گرمترین دما در کره زمین را ثبت کرد و به عنوان یکی
از گر مترین نقاط زمین شناخته شده است .قدمت
تمدنی این کویر با کشف ســه هزار اثر تاریخی در
حاشیه آن به بیش از  ۵هزار سال میرسد .این کویر
تیرماه سال  ۱۳۹۵به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران
در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.
بعــد از ثبــت جهانی،
توجــه گردشــگران
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منطقه بیشتر جلب شد،
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با این حــال محمدرضا
گزارش
مجیــدی ،ســفیر و
ایسنا
نماینده سابق ایران در
یونسکو به تازگی هشدار داده که
خبرهای بدی گاه از لوت به گوش
منظورایننیست میرسد که ممکن است به دریافت
که کویر لوت در حال کارت زرد از یونسکو منجر شود.
حاضر امنیت ندارد ،او تاکید کرده که اگر قرار اســت
بلکهممکناست کویر لوت در فهرست آثار جهانی
امنیتکنونیبه
محفوظ بماند بایــد آموز شهای
میزانمطلوبنباشد فراگیری به ســاکنان پیرامون آن
داده شــود تا از این اثــر طبیعی
پاسداری کنند.

آب را هدر ندهیم

در ســال  ۹۶پس از حوادث پیدر
پی که برای گردشــگران رخ داد؛
از مرگ تعــدادی گردشــگر در
تلههــای انفجاری گرفتــه تا گم
شــدن برخی دیگر در عمق لوت،
خلیل هماییراد ،مدیرکل امنیتی
و انتظامی اســتانداری کرمان از
محدود شــدن ورود گردشگران
به کویــر لــوت از حوزه اســتان
کرمــان خبــر داد و تاکیــد کرد
که این کویر بر اســاس مصوبات
امنیتی و مالحظات ایمنی به سه
بخش ســبز (ورود آزاد) ،نارنجی
(نیازمنــد مجوز و بــا هماهنگی)
و قرمز (ممنوعه) تقســیم شــده
و هرگونــه ورود بــدون مجوز به
مناطق نارنجی و قرمــز میتواند
مخاطرات جــدی بــرای امنیت
گردشگران به دنبال داشته باشد.
او درباره مخاطــرات این کویر که
جان گردشگران را تهدید میکند،
گفته بــود :مفقود شــدن ،گرفتار
شــدن در طوفانهای کویری و یا
مناطق نامناسب و صعبالعبور از
جمله مخاطرات ســفر به مناطق
حساس لوت اســت ،ضمن اینکه
کویــر لــوت در رصــد اطالعاتی
نیروهــای نظامــی و امنیتی قرار
داشته و ناهماهنگی برای ورود به
مناطق کویری (جز محدوده سبز)
می تواند موجب بروز مشکل برای

با وجود بارش باران در فصل بهار ،کاهش مصرف و هدر رفت آب یکی از مهمترین
ترندهای روز دنیا است .به قول معروف آب هست ولی کم هست! نگهداری از آب هم
برای محیط زیست و هم برای انسان ها و البته کم شدن هزینه های مصرفی مزایای
بسیاری دارد .این بار می خواهیم روش های جلوگیری از هدر رفت آب در خانه را با
هم مرور کنیم و ترفند هایی برای ذخیره آب و کاهش مصرف آب در خانه را ذکر کنیم.
نقش تاسیسات در کاهش مصرف آب
ساد ترین روش برای کاهش مصرف آب و همچنین کم کردن هزینه پرداخت قبض آب ،این است
که از آیراتور نازل یا هوابرد با جریان کم برای شیرآالت سینک ظرفشویی و روشویی دستشویی
استفاده کنید .آیراتور وسیله ای اســت که جریان آب را با هوا مخلوط می کند و به دلیل کاهش
میزان آب ،باعث کاهش مصرف می شود .نصب آیراتور ساده اســت و مشکلی ایجاد نمی کند.
همچنین دوش حمام خانه نباید مربوط به سالیان پیش باشد و باید آن را با مدل های جدیدتر
تعویض کنید چون اکثر مدل های جدید انرژی را ذخیره می کنند.

کسانی شــود که مقررات ورود به
کویر را نادیده گرفتهاند.از ســوی
دیگر محدود کردن گردشگران به
«زون سبز» لوت ،تخریب در این
بخش را بیشتر کرده و به نگرانیها
برای خــروج ایــن اثــر طبیعی
از فهرســت آثار جهانی یونســکو
نیز افــزوده اســت .محمدجواد
فدایی ـ اســتاندار کرمان ـ اما این
نگرانیها را به واســطه طر حهای
ایمنســازی که بــرای کویر لوت
درنظر گرفتهاند ،بیمورد میداند
و درباره ارتقــاء امنیت در کویری
که شمار گردشــگران آن درحال
افزایش اســت ،میگویــد :درباره
کویر لوت دو مشکل داریم؛ نخست
وسعت کویر اســت .کویر شهداد
چهار برابر کشــور لبنان وســعت
دارد .مشــکل بعدی این است که
متاســفانه این کویر مســیر عبور
قاچاقچیــان مواد مخدر اســت.
بنابرایــن ضــرورت دارد پیش از
انجام هر اقدامی به این مشکالت
توجه کنیم و سپس از این کویر به
عنوان جاذبه گردشگری استفاده
کنیم.وی اضافه میکند :مشکالتی
که در کویر لوت داریم در جلسات
متعدد شورای تامین استان مطرح
شده ،مخصوصا در جلسه اخیر که
با حضور سردار اشــتری ،فرمانده
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی

ایــران برگــزار و دربــاره اجرای
طرحهایی توافقهایی شد؛ از جمله
ایجاد حصار اپتیکــی (لیزری) در
کویر و استقرار دو پهپاد شناسایی
و عملیاتی.
فدایی میگوید :اگــر امنیت کویر
لــوت را بــا توجه به دو مشــکلی
که ذکر شــد ،برقــرار کنیم برای
حضور گردشگران در این منطقه
مشــکلی نخواهد بود و نگرانیها
درباره خــروج از فهرســت ثبت
جهانی یونکســو از بیــن میرود،
چون با این برنامههایی که تنظیم

کاهش مصرف اب در آشپزخانه
مغازه ابزارفروشی را برای خرید وسایل کم جریان بازرسی کنید .به یاد داشته باشید که داشتن
جریان کم به معنای ضعیف بودن وسیله مورد نظر نیست!
مصرف نادرست آب برای چمن در فضای سبز خانه
تا به حال شده که شــلنگ آبیاری یا آبپاش را روی چمن های حیاط رها کرده باشید تا به اندازه
کافی سیراب شده باشند و سپس فراموش کرده باشید که آب همچنان باز است؟ با خرید تایمر
آب می توانید این مشکل را حل کنید .تایمر مخصوص آبیاری را می توانید از ابزارفروشی و یا لوازم
کشاورزی تهیه کنید .این وسیله به شلنگ وصل می شود و خروج آب را بعد از زمان تعیین شده
شما متوقف می کند .این زمان اغلب بین  10دقیقه تا  2ساعت متغیر است.
چکه نکردن سرویس بهداشتی
گاهی اتفاق می افند که بعد از استفاده از سیفون توالت ،تانک آب درون سنگ توالت چکه می کند.
اگر این اتفاق برای شما هم پیش می آید ،باید بدانید که ساالنه بیش از صدهزار لیتر آب را هدر می
دهید .برای اینکه متوجه شوید سیفون آب می دهد یا خیر ،چند قطره از رنگ غذا را درون تانکر آن
بریزید و سپس سیفون را بزنید .اگر چکه کند ،می توانید آثارش را روی کاسه توالت مشاهده کنید.

کردهایم امنیــت کویر لوت به حد
مطلوب و اید هال میرســد .البته
منظور این نیســت که کویر لوت
در حال حاضر امنیت ندارد ،بلکه
ممکن اســت امنیــت کنونی به
میــزان مطلوب نباشــد .با آنکه
کویر لوت در ســه اســتان دامن
گســترده امــا تصمیمگیریهای
هر استان در ارتباط با لوت ،منفک
و متفاوت از اســتان دیگر اســت.
طرحهایــی که اســتاندار کرمان
برای افزاش ضریــب ایمنی کویر
لوت نیز برشمرده تنها محدودهای

تفاوتی ندارد که شــما یک لپتاپ آماده تهیه کنید
یا آن را شخصیسازی کنید و سفارش دهید ،در هر
دو حالت هرچه هزینه بیشــتری بپردازید به قطعات
بهتری دست خواهید یافت .اگر بودجه شما زیاد است،
میتوانید پردازنده بهتر ،مقدار حافظه بیشتر و کارت
گرافیک قدرتمندتری تهیه کنید؛ اما اگر بودجه شما
زیاد نیســت ،میتوانید از ویژگیهای زیر در هنگام
خرید صرفنظر کنید.
.۱صفحهکلیدبانورپسزمینه
اگر شــما تایپ را بهصورت اصولی
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حتی اگر تایپ اصولی فرانگرفتهاید،
گزارش
با نوری که از صفحهنمایش متصاعد
ساعدنیوز
میشود،میتوانیدکلیدهاراب هراحتی
پیداکنید.
بیشتر لپتاپهای معمولی در این روزها با
با توجه به فضای
صفحهکلید دارای نور پسزمینه به فروش
های
ابری ،حافظه
میرســند؛ اما هنوز برخی از لپتاپهای
(همانند
خارجی
ارزانقیمت هستند که این قابلیت را ندارند
اکسترنال)
هارد
یا برای اضافه کردن این قابلیت هزینه مازاد
های
س
سروی
و
دریافت میکنند .برای مثال لنوو برای اضافه
راحتی
ه
ب
که
استریم
کردنصفحهکلیدبانورپسزمینهدرلپتاپ
موسیقیوفیلم
مدل  t460به مقــدار  ۳۰دالر هزینه مازاد
کنند،
ذخیرهمی
دریافت میکند.
بیش
به
کسی
کمتر
.۲وضوحتصویربیشازفولاچدی۱۰۸۰
گیگابایت
۲۵۶
از
لپتاپ با وضوح تصویر  ۱۹۲۰در  ۱۰۸۰که
نیاز
داخلی
حافظه
معموال فولاچدی یا p 1080نامیده میشود،
دارد.
معموال کافی اســت .برای دریافت وضوح

تصویر بیشتر باید هزینه بیشتری بپردازید
که معموال توصیه میشود این کار را انجام
ندهید .برای مثال تفاوت قیمت لپتاپ دل
مدل 13XPSباصفحهنمایش ۱۰۸۰ومدل
دیگر با همین مشخصات اما صفحهنمایش
لمســی با وضوح  ۳۲۰۰در  ،۱۸۰۰حدود
 ۳۰۰دالر است.
هیچ شکی نیست که نمایشــگر با وضوح
تصویر  ۲۵۶۰در  ۱۴۴۰یا  ۳۸۴۰در ۲۱۵۰
که  4kنامیده میشــود ،تصاویر واضحتری
نمایش میدهد؛ اما در صفحهنمایش ،۱۳
 ۱۴یا  ۱۵اینچی این تفاوت برای بیشــتر
مردم قابلتشخیص نخواهد بود .ضمنا تعداد
پیکسل بیشتر به معنای مصرف برق بیشتر
و درنتیجه کاهش مدت شارژ دهی لپتاپ
است.
 .۳پردازنده سری Core i7
اگر بودجه شــما به میزان کافی است ،ما به
شما توصیه میکنیم تا از پردازنده Core i7
استفاده کنید .زیرا سری  ۵از پردازندههای
اینتل تعادل خوبی میان قیمت و عملکرد
دارند .البته در بیشتر موارد نیازی به استفاده
از پردازندههای سری ۷اینتل نیست.
تفاوت قیمت بین  i7و  Core i5قابلتوجه
است .پردازنده  Core i7در انجام کارهایی که
به پردازش زیادی نیاز دارند (همانند ویرایش
فیلم و عکس) بهتر عمل میکند؛ اما اگر شما
به این میزان پردازش نیاز ندارید میتوانید از
سری i5استفاده کنید.
.۴کارتگرافیکمجزا
اگر شما بازیهای بهروز را با تنظیمات باال

شما را مجبور میکند که عالوه بر اثر انگشت،
گذرواژه نیز داشته باشــید و هکرها از این
طریق میتوانند به کامپیوتر شما دسترسی
داشتهباشند.
.۷صفحهنمایشلمسی
اگر شما لپتاپ هیبردی خریداری میکنید
که صفحه آ ن کامال برمیگردد و شبیه تبلت
میشود ،به صفحهنمایش لمسی نیاز دارید؛
اما در لپتاپهای معمولی صفحهنمایش
لمسی فقط باطری مصرف میکند و معموال
گرانقیمتتر است.
 .۸فضای ذخیرهســازی بیش از ۲۵۶
گیگابایت
اگر امکانش برای شما وجود داشت ،حتما
از یک لپتاپ با حافظه اساسدی استفاده
کنید .اساسدی به شــما اجــازه میدهد
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شناسایی  ۴۰نقطه
سرمایه گذاری در بخش
گردشگری خراسان شمالی

از این اثر طبیعی را در برمیگیرد،
هرچند که کویر لوت  ۷۰درصد از
وسعت استان کرمان را در برگرفته
باشــد .محمدحســن طالبیان ـ
معاون میراث فرهنگی -ســازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشــگری ـ نیز این مورد را در
نشست اعضای کمیسیون توسعه
پایــدار و امنیت مناطــق کویری
استان کرمان ـ متذکر شده و لزوم
مدیریت یکپارچه در کویر لوت را
برای اجرای طر حهای محافظتی
متمرکز خواستار شده بود.

در این حالت است که باید به تعمیرکار و لوله کش زنگ بزنید تا
از هدر رفتن بیشتر آب جلوگیری شود.
کاهش آب سیفون
اگر توالت فرنگی در سرویس بهداشــتی شما مدرن و کم
مصرف نیست ،بهترین روش برای کاهش مصرف آب این
است که یک یا دو بطری پالستیکی را با شن و ماسه یا آب پر
کنید و آن را در داخل سیفون یا همان تانک آب قرار دهید .با
این کار در هر بار استفاده از سیفون میزان آب مصرفی کم می شود.
مطمئن شوید که بطری ها سر راه خروج آب نباشند و مکانیسم سیفون
را مختل نکنند.
کاهش مصرف آب در زمان حمام کردن
ظرف یا سطلی را در حمام قرار دهید و آب سردی را که در این زمان باز می گذارید
تا آب گرم شــود ،درون ســطل بریزید .می توانید از این آب برای آبیاری گیاهان،
خیساندن لباس های کثیف و یا فعالیت های دیگری که نیاز به آب گرم ندارد ،استفاده

سیستمعامل سریعتر باشد و سرعت مالتی
تسکینگ و اجرای نرمافزارها را  ۳تا  ۵برابر
حافظههای مکانیکی دیسک سخت افزایش
میدهد .معموال ارتقاء اساسدی از  ۲۵۶به
 ۵۱۲یا  ۱ترابایت بسیار هزینهبر است .برای
مثال قیمت  HP EliteBook x360با ۵۱۲
گیگابایــت حافظــه اساسدی  ۱۹۲دالر
بیشتر از حالتی اســت که حافظه آن ۲۵۶
گیگابایتباشد.
با توجه به فضای ابری ،حافظههای خارجی
(همانند هارد اکســترنال) و سرویسهای
استریم که بهراحتی موسیقی و فیلم ذخیره
میکنند ،کمتر کســی به بیــش از ۲۵۶
گیگابایت حافظه داخلی نیاز دارد.
 .۹ویندوز ۱۰پرو
معموال لپتاپها با سیســتمعامل ویندوز
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 ۱۰ویژگی لپ تاپ که با صرف نظر کردن از آنها می توانید در هزینه ها صرفه جویی کنید
باز نمیکنید یا ویرایش فیلم و مدلسازی
سهبعدی انجام نمیدهید ،به کارت گرافیک
مجزا نیازی ندارید .برخی از این لپتاپها
به شــما حق انتخاب بین انویدیا و ایامدی
میدهند.
از آن بدتــر این اســت که بیشــتر کارت
گرافیکهای پایین رده هماننــد Nvidia
 940MXیــا M445 AMD Radeon R7
به دریافــت فریم باالتــر دربازیها کمکی
نمیکنند .برای مثال HP Spectre x360
ا ۱۵اینچی با کارت گرافیک 940MX Nvidia
با تنظیمات متوسط در تام رایدر فقط ۱۵.۲
فریم خروجی میدهد.
.۵دوربینفروسرخیادوربینسهبعدی
برخی از لپتاپها دوربین فروسرخ یا دوربین
ســهبعدی که با قابلیت Windows Hello
ماکروسافت همخوانی دارد ،ارائه میدهند
که با شناسایی صورت شما به محیط ویندوز
واردمیشود.هرچنداینقابلیتجالببهنظر
میرسد؛ اما الزامی نیست و نبود آن مشکل
خاصی ایجاد نمیکند.حتی اگر این قابلیت
وجود داشته باشد ،ویندوز  ۱۰به شما اجازه
میدهد با گذرواژه به محیــط ویندوز وارد
شوید و این یعنی هنوز هم هکرها میتوانند
به اطالعات شما دسترسی داشته باشند.
 .۶حسگراثرانگشت
همانند دوربین فروسرخ ،حسگر اثر انگشت
به شــما اجازه میدهد از طریق Windows
 Helloبه محیط ویندوز وارد شوید .قرار دادن
انگشت روی حسگر بسیار راحتتر از تایپ
گذرواژه است؛ اما اصال امن نیست .ویندوز۱۰
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 ۱۰خانگی عرضه میشوند؛ اما نسخه پرو۵۰
دالر گرانقیمتتر است .نسخه پرو امکان
رمزگذاری اطالعات را بهوسیله Bitlocker
امکانپذیر میکند و امکاناتی دارد که برای
فضای کاری بسیار کاربردی هستند .اگر شما
کار حرفهای با لپتاپ خود انجام نمیدهید و
نیازبه مدیریت افرادندارید،نیازیبه تهیه این
نسخه از ویندوز نخواهید داشت.
 .۱۰رم بیش از ۱۶گیگابایت
برای بیشــتر مردم  ۸گیگابایــت رم کافی
است .بهعنوانمثال برای ارتقای رم لپتاپ
 G3 840 EliteBookبه  ۱۶یا  ۳۲گیگابایت
رم باید به ترتیــب  ۱۵۶و  ۳۲۰دالر هزینه
پرداخت کنید و اگر شما ویراستار تصویر یا
فیلم نیستید ،واقعا به این میزان رم احتیاج
ندارید.

مدیرکل میــراث فرهنگــی ،صنایع
دستی و گردشگری خراسان شمالی
اعالم کــرد :در اجرای طــرح صدور
مجوزهای بی نام ســرمایه گذاری در
استان ،شناســایی  ۴۰نقطه مستعد
بخش گردشگری برای سرمایه گذاری
و تسهیل در امور ســرمایه گذاران در
برنامه قرار گرفت.
حبیب یــزدان پناه اظهار داشــت :با
شناسایی این نقاط ۴۰ ،طرح شاخص
سرمایه گذاری به منظور صدور مجوز
بی نام در بخش گردشگری تعریف می
شود و این اداره کل بســتر الزم برای
اجرای آن را فراهم خواهد کرد.
وی افزود :در این خصــوص با تعیین
مشــاور ســرمایه گذار و نماینده تام
االختیار در اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان ،تمام
امور اداری مربوط به ســرمایه گذاران
را انجام داده و روند ســرمایه گذاری
تسهیل می شود.
وی عنوان کرد :در تالش هســتیم در
مجوزهای سرمایه گذاری صادر شده
قید و شرطی گذاشته نشود و نماینده
تام االختیار این اداره ،به جای سرمایه
گذار کار کرده و آسانترین و سریعترین
شیوه ممکن برای صدور مجوزهای الزم
را طی کند.
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بازار مسکن آماده
رکود چهار ساله

یک کارشــناس مسکن گفت:
ســیگنا لهای بازار مسکن با
توجه به ســیکلهای قبلی،
نشاندهنده ورود به دوره رکود
چهار تا پنج ساله است.
مهدی روانشــادنیا اظهار کرد :بازار
مســکن از نفس افتاده ،علتش هم
کاهش قدرت خرید مردم اســت و
با قیمتهای فعلی امــکان تامین
مسکن برای متقاضیان موثر وجود
ندارد .البته بعد از اینکــه بازار به
ثبات قیمتی میرسد طبیعی است
که تا چنــد ماه بــا تالطمهایی در
برخی مناطق مواجه شــویم و در
تابســتان امسال این مســاله خود
را نشــان میدهد .ممکن اســت
قیمتها در بعضی مناطق افزایش
بیشتری داشــته باشد ،در مناطقی
ثابت بماند یا کاهش پیدا کند.
روانشــادنیا اظهار کرد :پیشبینی
میشود قیمت مســکن در سطح
فعلی باقــی بماند مگــر اینکه در
اتفــاق خاصــی در شــرایط کالن
اقتصاد بیفتد .اما سیگنالهای بازار
مسکن با توجه به سیکلهای قبلی
رونق و رکود ،نشاندهنده ورود به
یک دوره رکود  ۴تا  ۵ســاله است و
بعد از مدتی تعداد معامالت ،اندکی
باال میرود.

news

Syria eyes attracting
Iran’s investment for
reconstruction

Syrian Deputy Minister of Economy
and Foreign Trade Rania al-Ahmad said
that attraction of Iranian investment for
reconstruction is Syria’s priority.
She made the remarks on Sun. in a
Conference on ‘Investment Opportunities
in Syria’ and added, “we intend to create
suitable conditions in order to neutralize
the negative effects of organizational
failures caused by outbreak of war in Syria.”
Turning to the compilation of new
investment law in Syria, she said,
“attraction of Iranian investment is our
topmost priority for reconstruction of
Syria.”
In the reconstruction field, “we have
considered three stages into consideration:
rendering relief services, improvement and
development, so that challenges should
first be identified at the first stage and draw
a bright horizon for the future of Syria.”
Compilation of Syria’s new investment law
is at the final stage, she emphasized.
Elsewhere in her remarks, Rania alAhmad stated, “spurring production and
production activity in Syria is of the another
main program that is strictly followed
up. Instead of imports, we want to make
our production self-sufficient and in this
regard, private sector should help us in the
field of construction of industrial parks and
townships.”
All negotiations conducted between the
two countries of Iran and Syria indicate
that the two countries are vehemently
interested in increasing level of
cooperation with each other in relevant
issue, Syrian Deputy Minister of Economy
and Foreign Trade Rania al-Ahmad added.

Exports from Qom
prov. hit $85mn in four
months

Some 82,000 tons of non-oil products
worth $85 million were exported from the
Iranian province of Qom during the first
four months of the current fiscal (March
21- July 21), a senior official said.
Chairman of the provincial Industry, Mine
and Trade Organization, Mahmoud Sijani,
said rubber, metal, chemical products,
copper wire, fuels, equipment, mechanical
tools, artificial fibers and footwear were
among the main products exported from
the central province.
These products were mainly exported
to Azerbaijan, Iraq, India, Turkey,
Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, the UAE
and China, he noted.
The official added that some $132 million
worth of goods were imported into the
province during the same period, which
included vehicles, equipment, electronic
means and other items."
South Korea, China, Turkey, the UK, India,
France, Italy, Iraq, the UAE and Afghanistan
were the top exporters to Qom in the past
four months.
In accordance with the envisaged program,
exports of the Qom province will exceed
$252 million this year.
There are currently 2,300 operational
industrial facilities in Qom province.
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Exports via Bazargan border rise -3fold

Non-oil exports from
Khorramshahr up by 59%

Director General of Khorramshahr port
and Maritime Organization Nourollah
Assadi said on Sunday that non-oil exports
from Khorramshahr port grew up by 59%
since the beginning of the current Iranian
year (beginning from March 21) compared
to the preceding period.
Since the beginning of this year, some

2nd cargo of gasoline to be
offered at IRENEX

National Iranian Oil Products Distribution
Company (NIOPDC) will offer 18,000 tons
of gasoline produced in Iran’s Persian Gulf
Star Refinery (PGSR) at the international
ring of Iran Energy Exchange (IRENEX)
on Sunday.
In addition to the mentioned 18,000 tons
of gasoline, which is to be exported, some
10,000 tons of diesel fuel and 3,000 tons of
Kerosene will also be offered on the same
day.
The first cargo of gasoline was offered at
IRENEX on July 30 for Afghan buyers in
the initial phase. Chief Executive of PGSR
Mohammad Ali Dadvar on Saturday said
that the cargo, as the first Iranian exports
cargo to neighboring countries through
IRENEX, was exported overseas.

Sudoku

What’s News
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Official calls
for accelerating
export of
products to
neighboring
Iraq

Head of Bazargan customs office said
the value of exports from Bazargan
border had three-fold increase in the
first four months of the current Iranian
year (started on March 21).

Sadeq Namdar
said 72, 703 tons
have been
ISFAHAN goods
exported through
N E W S Bazargan border.
News
The
exports
economy
registered 13%
growth in weight, he added.
Most of the goods were
agricultural, petrochemical,
trafficking.
stone and steel products
"Iran has always which were exported to
seriously
Turkey, Georgia, Syria,
pursued the
Bulgaria, Poland, Romania,
goal of fighting
Belgium, Serbia and
cross-border
Germany, he noted.
drug trafficking Earlier on February,
from Bazargan Manager of Bazargan
to Europe, and
border terminal Jaber
the equipment
Akbarzadeh said that
will contribute some 223,372 trucks have
to the efforts,"
crossed Bazargan border
over past ten months
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registering two percent
growth compared to last
year's
corresponding
period.
He added that some
745 trucks pass through
Bazargan border on daily
bases and some 99,666
trucks have left the country
during the mentioned
period.
The United Nations
provided
Iran's

northwestern Customs
Office with X-Ray checking
equipment used in
campaign against illicit drug
trafficking.
"Iran has always seriously
pursued the goal of
fighting cross-border drug
trafficking from Bazargan to
Europe, and the equipment
will contribute to the
efforts," Maku's Governor
Hossein Abbasi told IRNA.

738,483 tons of goods have been loaded in
Khorramshahr port, which is 59 percent
higher than the same period last year, Asadi
said.
He said that the exports mainly included
construction materials and mineral
products while electronics, cosmetics,
and automobiles have been among major
imports through Khorramshahr.
Khorramshahr port with 20 berths,
proximity to Persian Gulf countries,
As reported, two methods namely payment
via Central Securities Depository of Iran
and direct payment to the seller outside
of the capital market clearing house have
been provided for the buyers.
Payment can be cleared either in rials or in
foreign currency.
Buyers should first receive trading codes
to be eligible to trade in IRENEX. They can
also place orders via authorized brokerage
companies.
For the time being, purchasing the offered
gasoline is solely limited to companies
(legal entities) and it is bound to be done
under contracts with NIOC and Iranian and
foreign companies are required to provide
evidence and legal documents to prove
their legitimacy.
Since the US withdrew from Iran’s nuclear
pact in May 2018, vowing to drive Iran's
oil exports down to zero, the Islamic
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The border town, Bazargan,
lies in the northwestern
city of Maku in West
Azarbaijapn province. It
shares 130-killometer
and
140-killometer
borders respectively with
Turkey and the Republic
of Azerbaijan. Bazargan
border post is the only
cross-border route with
Turkey that works round
the clock.

connection to Imam Khomeini Port,
Shalamcheh and Iraq, and benefiting from
the multi modal transportation system, is
known as one of the most important port
of the country for exports to the Persian
Gulf States.Transport in the southwestern
Iranian port has gained momentum in
recent years. With a total of 20 wharves, the
strategic port of Khorramshahr is one of the
best gates for marine trades with Iraq and
other Persian Gulf states.

Republic has been taking various measures
to counter US actions and to lessen its
economy’s reliance on oil.
In this regard, one of the main strategies of
the National Iranian Oil Company in recent
years has been focusing on the country’s
refineries.
Earlier this month, the Oil Minister Bijan
Namdar Zanganeh announced that the
country’s daily gasoline production
exceeded 110 million liters to mark a new
record in the country’s gasoline production
history.
The NIOPDC reports indicates that the
country’s daily gasoline production has
witnessed a 5 million barrels increase in
the past six months.
The increased in the gasoline output has
been mostly due to the inauguration of the
third phase of PGSR.

News

Iran, Azerbaijan stress boosting
economic ties
Chief of Staff of the Iranian
President Mahmoud Vaezi
and Azeri Economy Minister
Shahin Mustafayev met in Baku
on Saturday to discuss the ways
of boosting collaboration in all
areas of mutual interest.
During the meeting, Vaezi hailed
the growing relations between
the two countries in various
political, economic and cultural
fields, saying “Iran-Azerbaijan
ties have developed further
despite the US sanctions.”
The Iranian official expressed

hope that the bilateral
relations between Iran and
Azerbaijan would further
develop and highlighted
the need for efforts to help
promote the economic ties.
Connecting the two countries’
railways, linking their national
electrical grids, developing
customs cooperation as well
as expanding trade, sport and
tourism ties, are among the
efforts made by Tehran and
Baku to expand their relations,
Vaezi noted.

Secretary General
of
Iran-Iraq
Joint
Chamber
of
Commerce
Seyyed
Hamid
Hosseini lashed
out at significant
export slump to
neighboring Iraq
and said that four
internal and external
factors contributed
to the considerable
reduction of Iran’s
export of products
to Iraq.
He
made
the
remarks late on
Sat. in an interview
with FNA and
added,
“Iran’s
exports situation
to neighboring Iraq
is unfavorable in a
way that export of
products to Iraq has
declined in the last
month (July 21) as
compared to a month
earlier.”
R e d u c e d
exchange rate and
government’s
exertion of pressure
on exporters for
repatriating exports
currency have been
cited as one of the
main reasons behind
significant reduction
behind Iran’s export
of products to Iran,
he emphasized.
In addition, political
movements
in
Iraq have been
considered as an
external
factor
contributed to the
reduced export of
products from Iran to
Iraq, Hosseini stated.
Elsewhere
in
his
remarks,
the
secretary
general
said,
“Islamic Republic
of Iran Customs
Administration
(IRICA) has halted
daily release of
exports statistics
and added, “typically,
whenever exports
trend is slowed,
exports situation is
not satisfactory.”
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UK Foreign
Secretary
Welcomes

The UK Foreign and
Commonwealth
Office welcomes
Washington’s second
round of sanctions
imposed on Russia
over the Skripal case,
new UK Foreign
Secretary Dominic
Raab wrote on
Twitter on Saturday.
"We
welcome
unwavering
US
support today, with
the introduction
of Chemical &
Biological Weapons
Sanctions
in
response to Russia’s
use of a deadly nerve
agent in Salisbury.
Continued global
response shows
we will not stand
& watch these
horrific weapons
be used without
consequences," Raab
wrote, TASS news
agency reported.
On August 1, US
President Donald
Trump signed an
executive order,
which stipulates
the procedure of
sanctioning
the
country found to
have breached the
US Chemical and
Biological Weapons
Control and Warfare
Elimination
Act
of 1991. The act
was used as a legal
justification
for
slapping the first
round of sanctions
on Russia over the
Skripal case at the
end of August in
2018. The second
round of sanctions
goes into force on
August 19 and will
be in effect for a year,
the US Department
of State said. The
new sanctions will
include a prohibition
on US banks from
lending non-ruble
denominated funds
to the Russian
government.
According to London,
former
Russian
military intelligence
(GRU)
Colonel
Sergei Skripal, who
had been convicted
in Russia of spying
for Great Britain and
later swapped for
Russian intelligence
officers, and his
daughter
Yulia
suffered the effects
of an alleged nerve
agent in the British
city of Salisbury on
March 4.

Iranian forces ready to nip any
threat in bud: cmdr.

Commander of Iran's Army Ground Force Brigadier General
Kioomars Heidari said that Iranian Armed Forces are ready
to nip any threat in the bud.
All Iranian Armed Forces are in their best form of military
readiness and can give the strongest response to any threat
in the shortest time possible, he said Sunday in a local event,
highlighting that any threat will be nipped in the bud.
Tehran has always insisted that it doesn’t seek war but will
not hesitate to defend itself. “As repeatedly announced
before, the Islamic Republic of Iran doesn’t seek war

against any country but it has well learned how to defend,”
said Commander of Iran’s Army Major General Seyyed
Abdolrahim Mousavi in early July.
Tensions in the region initially erupted after Washington
withdraw from the nuclear deal and imposed economic
sanctions on Iran, mainly targeting its oil revenues. US
hostile policies didn’t end here as Trump administration
also designated Iran’s IRGC, which is in charge of providing
the Persian Gulf with security, as a foreign terrorist
organization and also in their latest measure, imposed
sanctions on Iranian Foreign Minister Zarif; a measure
which many experts believe to prove the empty claims of US
about readiness for talks with Iran.

“At first glance, it may seem that
the situation in the Persian Gulf
is heading towards a military
conflict but when studying the
situation more deeply, we see
that chances for such a conflict
become less probable ... all
countries which have interests in
the region are by no means willing
to see a new crisis in the Middle East,”
the Head of the Iranian Army’s Strategic Studies
Center Brigadier General Ahmadreza Pourdastan
told Mehr News Agency on Sunday.

Iranian Admin Confirms Zarif Invited
to Meet Trump
Spokesman for the Iranian Administration Ali Rabiei
confirmed recent media reports that said Foreign
Minister Mohammad Javad Zarif had received an
unexpected invitation to meet US President Donald
Trump in the Oval Office.

Speaking to reporters
at a press conference in
ISFAHAN Tehran on Sunday, Rabiei
a recent move
N E W S described
by the US government to
News
impose sanctions on Zarif
politics
as “unprecedented” in the
history of diplomacy throughout
the world.
“It is ridiculous to claim (they
want) to negotiate (with Iran)
and at the same time they sanction
the country's foreign minister,” he
stated.
“During a meeting with a (US)
senator, they invited him to meet
(Trump) and immediately (after
“During a meeting
that), they sanction him,” the
with a (US)
spokesman said, adding, “Zarif
senator, they
invited him to
is in charge of foreign policy and
meet (Trump)
in charge of public diplomacy
and immediately
and all kinds of diplomacy and all
(after that), they
diplomatic paths (of dealing with
sanction him,”
Iran are) through his path.”
In a report on Friday, the
New Yorker said, “Last month,
amid a rapid-fire escalation in
tensions between Washington
and Tehran, the Iranian Foreign
Minister, Mohammad Javad
Zarif, received an unexpected
invitation—to meet President
Donald Trump in the Oval Office.
The diplomatic overture was
made by Senator Rand Paul, the
Kentucky Republican, during a

Official: Iran’s
Active Diplomacy
Unsanctionable

Secretary of Iran’s Supreme National
Security Council Ali Shamkhani
highlighted the failure of the US policy of
maximum pressure on Iran and its move
to blacklist the country’s top diplomat,
stressing that the Islamic Republic’s
active diplomacy will not be affected by
sanctions.
“The Islamic Republic of Iran’s active and
effective diplomacy is unsanctionable,
and neither Trump nor any of his allies
could prevent the audible voice and
the rightfulness of Iran from reaching

meeting with Zarif in New York on
July 15th, according to American
and Iranian sources and a wellinformed diplomat.”
On Wednesday, the US Department
of State said Washington has
designated Zarif for acting on
behalf of Leader of the Islamic
Revolution Ayatollah Seyed Ali
Khamenei. The US president
had issued an executive order
on June 24, imposing sanctions
on the Leader and his office
and authorizing sanctions on
others associated with Ayatollah
Khamenei.
The senior Iranian diplomat has
dismissed the US move, saying
that being designated by the US
would not affect him since he has
ho properties outside Iran.
“We know that calling for dialog
& peace is an existential threat
to B-Team. And since reason for
designating me is my words,
would ‘US persons’ need OFAC
license to ‘engage’ with me by

the world,” Shamkhani wrote in an
article on Sunday, in response to the US
government’s blacklisting of Iranian
Foreign Minister Mohammad Javad
Zarif.
In the article, discussing various aspects
of failure of the US policy toward Iran,
Shamkhani said, “By withdrawing
from the JCPOA and adopting the policy
of maximum pressure against Iran,
(US President Donald) Trump tried
to humiliate its internal rivals and the
international community to prove to
everybody that he is a different person
and could gain the most at the least cost
by pursuing his own creative methods.”
The official added that the US
administration has utilized the

US Says ‘Confident' to Create
PG Mission despite Lukewarm
Responses

US Secretary of State Mike Pompeo claimed on Sunday that he
was “very confident” the United States would be able to build
a maritime coalition in the Persian Gulf, despite a lukewarm
response from European and Asian allies.Pompeo and US
Defense Secretary Mark Esper were speaking alongside their
Australian counterparts in Sydney.The US has asked a number
of European and Asian nations to join its so-called international
maritime patrol force, but the request has not been warmly
received. During the press conference, Pompeo also asked
Australia to join the US and help provide security for shipping
trade in the Strait of Hormuz.
"We hope Australia will partner with us on some of the most

reading my writings or listening to
interviews?” Zarif said in a Twitter
post.
Trump had also already been
snubbed by Iranian President
Hassan Rouhani— eight times.
The US president unilaterally
withdrew from the 2015 Iran
nuclear deal in May 2018 and has
since been following what he calls a
campaign of “maximum pressure”
on the country. In speeches at the
UN General Assembly, where he
has requested to meet with the
Iranian president, he has used
offensive language to talk about the
Iranian government. He has also
reportedly called Iran “a terrorist
nation.”
Iranian and American top leaders
have never met since the Islamic
Revolution in 1979. Zarif is the
only high-ranking Iranian official
to have briefly met with a US
president, former President
Barack Obama. Rouhani also once
spoke with Obama on the phone.

instrument of sanctions to undermine
the main pillars of Iran’s power,
namely the leadership, people, Islamic
Revolution Guards Corps (IRGC), and
the organization in charge of diplomacy.
“The (Iranian) people’s cold and
retaliatory reaction (to the US), the
growing stabilization of the country’s
economic conditions, the rise in the
influential regional and international
activities, as well as the Supreme
Leader of the Revolution’s decisive and
unshakable stances have disappointed
Trump’s plans in the approach he has
started, and increased the pressure of
internal rivals and the international
community on him in unprecedented
way,” he added.

News

pressing foreign policy challenges of our time, like efforts
to stabilize Syria and keep Afghanistan free of terror, and
confront the Islamic Republic of Iran's unprovoked attacks on
international shipping in the Strait of Hormuz," he told reporters.
In response, Australian Defense Minister Linda Reynolds said
Sydney was carefully weighing up the United States' request.
On Friday, Japan said it would not join the mission, adding that
it may send its warships independently to protect Japanese
ships in the world’s most important oil artery, according to the
Mainichi newspaper.German Foreign Minister Heiko Maas also
said recently that his country would not participate in the naval
mission.Washington has lately adopted a quasi-warlike posture
against Tehran, and intensified its provocative military moves in
the Middle East, among them the June 20 incursion of advanced
US-made RQ-4 Global Hawk into Iranian airspace over territorial
waters off the coastal province of Hormozgan.
The UK has joined the US in fueling tensions with Iran by seizing

News

Pakistani PM warns of any
possible military measure
against Iran

Pakistani Prime Minister Imran Khan warned that
any mistake or military act against Iran will turn into
a quagmire for those involved.Making the remarks
in a TV interview, he said that he is familiar with the
culture of martyrdom in Iran, Fars News Agency
reported on Sunday. If any wrong measures are
adopted about Iran, including escalation of tensions
or military attack, a quagmire will be created for
those who make such mistakes, he highlighted.
World leaders should not compare Iran with other
countries and should understand how dangerous
it will be to wage war against it, Imran Khan added.
Pakistan will do its best to reduce tensions in the
region, he stressed.Tensions in the region initially
erupted after Washington withdraw from the
nuclear deal and imposed economic sanctions on
Iran, mainly targeting its oil revenues. US hostile
policies didn’t end here as Trump administration
also designated Iran’s IRGC, which is in charge
of providing the Persian Gulf with security, as a
foreign terrorist organization and also in their
latest measure, imposed sanctions on Iranian
Foreign Minister Zarif; a measure which many
experts believe to prove the empty claims of US about
readiness for talks with Iran.After Iran seized a UKflagged oil tanker in the Persian Gulf because it had
failed to abide by international maritime regulations,
US proposed to establish a coalition in the Persian
Gulf claiming it to be aimed at securing international
waters but believed to be a coalition against Iran; this
can eventually escalate the already tense situation in
the Middle East.

Trump entrapped in crisis
of Iran-US ties: Palestinian
analyst

In reaction to US recent sanctions on Iranian Foreign
Minister Mohammad Javad Zarif, Abdel Bari Atwan,
the editor-in-chief of Rai al-Youm and a Palestinian
analyst of regional issues, belittled the US act noting
that Trump’s decision shows that the US has reached
into a dead-end and Trump is entrapped in crisis of
Iran-US ties.
Imposing sanctions on Iran besides Arabic and
Islamic movements in Iraq is the only language that
Trump knows and the recent embargo on Iranian FM
is a proof for the US weakness, he said.
He underlined that no European country, even UK,
has announced readiness to accompany Trump in
sanctioning Zarif.The Arab analyst noted that the
US sanctions on Zarif were imposed simultaneous
with the time that the Iranian minister rejected
Americans’ invitation for holding talks over the
crises.Trump thinks that the Iranian leader and
officials are similar to those in some of US-allied Arab
countries, who crave for taking photos with Trump in
the White House, but governments with high dignity
[that of Iran] respect religious values and do not lean
towards the US under tough sanctions, he added.

a n
Iranian-owned supertanker
in the Strait of Gibraltar on July 4 in an apparent act of “maritime
piracy.”

ISFAHAN
NEWS
st
The Fir l
a
Bilingu
ic
Econom er
p
a
p
s
w
Ne
an
In Isfah
e
Provinc

Headlines

Iranian forces ready
to nip any threat in
bud: cmdr.

Syria eyes
attracting Iran’s
investment for
reconstruction
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IRGC Navy seizes fuel smuggling foreign tanker near
Farsi Island

10000 Rials

Monday,August 5, 2019,
No.291

Naval unit of Iran's Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) seized a foreign
tanker smuggling 700,000 liters of fuel, in an area near Farsi Island- a tiny,
barren Iranian island in the Persian Gulf.In a statement released on Sunday,
IRGC announced that it has detained a foreign ship carrying 700,000 liters of
smuggled fuel in the PG after being assured that the foreign ship was smuggling
fuel and under the order of Iranian judiciary officials.IRGC navy forces seized the
vessel in a surprise operation, the same statement approved.
Being seized, the vessel was transferred to Bushehr province, it said, and its cargo, under the surveillance
of Iranian judiciary officials, was delivered to the department of the National Iranian Oil Product
Distribution Company (NIOPDC) in the same southern Iranian province.
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US word, action
in stark contrast:
Larijani

Iranian Parliament
Speaker Ali Larijani
said United States has
sanctioned Foreign
4
Minister Mohammad
Exports via
Javad Zarif who
Bazargan border
is leading Iran’s
negotiations and still
rise -3fold
seeks negotiation with
4
Iran.
CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
During a meeting
with Afghan Senate
Morning call to prayer :
Speaker Fazl Hadi
04:49:32		
Muslimyar in Tehran,
Noon call to prayer :
Larijani said, “US has
13:09:23			sanctioned Iran’s top
diplomat who leads
Evening call to prayer:
our negotiations. But
20:17:31		
it still says Washington
WEATHER
is ready for talks [with
Tehran]”.
“US words are in stark
contrast to its actions.
One who seeks solution
through negotiation,
doesn’t sanction a top
High: 41 ° c
diplomat,” he added.
Low: 21 ° c

Iranian Admin Confirms Zarif Invited
to Meet Trump
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Iran’s Speaker says sanctioning Zarif reveals

US Withdrawal Xfrom INF Heightens Danger

US 'lies'

of Nuclear Apocalypse: Nobel Nominee

The US move to sanction Iran’s Foreign Minister
Mohammad Javad Zarif shows that Washington “tells lies
and cheats”, said Iran’s parliament speaker on Saturday
as internal and international condemnation over Zarif’s
designation pour in.
“They [the Americans] talk about
ISFAHAN negotiations while they have
“Today there N E W S sanctioned Iran’s chief negotiator.
This shows that they lie and cheat,”
is the talk of
News
said Iran’s Parliament Speaker Ali
sustainable
politics
Larijani on Saturday.
peace in
Speaking in a meeting with Afghan Senate
the region. The
Speaker Fazl Hadi Moslemyar, the Iranian
Islamic Republic
parliamentary speaker slammed the US for
stands next
leaving the 2015 nuclear agreement and
to the Afghan
then restoring economic sanctions on Iran.
government.
The US imposed sanctions on Iran’s
Iran supports
the peace council Foreign Minister Mohammad Javad Zarif
on Wednesday, claiming that he implements
there,”
the agenda of Iran’s Supreme Leader
Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.
The Iranian legislative chief stressed

South Korea, US
to Begin Joint
Military Drills
Monday

South Korea and the United
States will stage joint military
drills as scheduled despite
warnings from North Korea, the
South Korean military authority
said Sunday.
The joint drills will begin
Monday with a computersimulated command post
exercise (CPX) to cope with
any emergency on the Korean
Peninsula and last for half
a month, according to the
authority, Yonhap news agency

that Tehran has always stood behind
Afghanistan in “very hard times”,
supporting the country’s integrity,
independence and security.
He slammed the US efforts to lead
negotiations with the Taliban outside
Afghanistan, saying that “the Americans are
not seeking peace, but the Afghan nation’s
humiliation”.
The US resumed talks with Taliban in Qatar
on Saturday. The Afghan government has
fiercely been rejecting those talks, saying
it’s being kept in the dark by the US.
Larijani stressed that Iran always supports
all kinds of dialogue that include the Afghan
government as well.
“Today there is the talk of sustainable
peace in the region. The Islamic Republic
stands next to the Afghan government. Iran
supports the peace council there,” he added.
The Afghan offical thanked Iran for
supporting his country, expressing
gratitude to the Iranian leader for backing
the Afghan nationals’ education in Iran.
There are nearly a million Afghan refugees
living in Iran.

reported.
After the CPX, the allies will
spend the remaining 10 days
intensively verifying Seoul's
capabilities for its envisioned
retaking of wartime operational
control (OPCON) of its troops
from Washington.
But many watchers say the joint
military drills could prompt
further provocation from the
North.
The allies have scrapped or
scaled down large-scale joint
military drills -- Key Resolve,
Foal Eagle and Ulchi Freedom
Guardian -- following the interKorean summit at the border
village of Panmunjom in April
2018 and the US-North Korea

summit in Singapore in June
that year. They launched the
new Dong Maeng exercise in
March as a replacement for their
springtime Key Resolve and Foal
Eagle exercises.
But Pyongyang has denounced
the new exercise as a violation
of what was agreed on during
the summits. On July 26, North
Korea said the two short-range
ballistic missiles it fired the
previous day were a "solemn
warning" against Seoul's
planned military exercises with
the US and its purchase of hightech fighter jets from the ally.
The North later fired off four
more short-range projectiles in
just over a week.

A prominent American author and five-time Nobel Peace
Prize nominee described the Trump administration as
“lawless” and said the US move to pull out of the Intermediaterange Nuclear Forces (INF) Treaty “heightens the danger of
nuclear apocalypse”.

“Of course, this (the illegal
withdrawal from the INF)
heightens the danger of nuclear
ISFAHAN apocalypse, as does the White
N E W S House's illegal effort to transfer
News
nuclear technology to Saudi
politics
Arabia without Congressional
approval, which is required,
and which it will not get because Saudi
Arabia not only does not commit to best
practices but openly threatens to build
nukes,” David Swanson, who is based
in Virginia, said in an interview with
Tasnim.
“Some US nukes are 1,000 times
what was used to vaporize Japanese
populations,” he said, adding, “Each
“Some US nukes
submarine can launch 5,000 times what
are 1,000 times
was dropped on Hiroshima. This issue
what was used to
vaporize Japanese is not secondary, minor, or peripheral.
Wake up, people!”
populations,” he
said, adding, “Each David Swanson is an author, activist,
journalist, and radio host. He is executive
submarine can
launch 5,000 times director of WorldBeyondWar.org and
what was dropped campaign coordinator for RootsAction.
org. Swanson’s books include War Is
on Hiroshima.
A Lie and When the World Outlawed
This issue is not
War. He blogs at DavidSwanson.org
secondary, minor,
or peripheral. Wake and WarIsACrime.org. He hosts Talk
Nation Radio. He is a 2015, 2016, 2017,
up, people!”
2018, 2019 Nobel Peace Prize Nominee.
Swanson was awarded the 2018
Peace Prize by the US Peace Memorial
Foundation.
Tasnim: The US on Friday formally
withdrew from the Intermediate-range
Nuclear Forces (INF) Treaty with Russia.
Washington said last year it would
withdraw from the INF, accusing Russia
of failing to comply with it. Moscow

denies it has violated the treaty and says
the Trump administration is pulling out
because it wants to pursue a new arms
race. UN Secretary-General Antonio
Guterres also expressed concerns
over the expiration of the INF, saying,
“The world will lose an invaluable
brake on nuclear war”. “This will likely
heighten, not reduce, the threat posed by
ballistic missiles,” he said. What is your
assessment of the developments? How
do you think about the US claims?
Swanson: My understanding from
the analysis by Timmon Wallis is that
allegations like those of the US toward
Russia are to be dealt with through the
terms of the treaty and that to end the
treaty requires an extraordinary event of
a sort that has not occurred. Moreover, it
was the United States who insisted on the
treaty being that difficult to legally exit.
Now the United States has illegally exited
it. Under the US Constitution, a treaty is
the supreme law of the land and cannot
be violated. Were this a treaty that a party
could simply withdraw from (which it
isn't), the party doing the withdrawing
would have to include the US Congress.
The US House of Representatives’ version
of the National Defense Authorization Act
includes a provision forbidding the US to
violate the treaty (whether or not Trump
claims to have withdrawn from it), but
that still has to get passed the Senate
and the President and then be complied
with by a lawless administration that
the Congressional leadership has
essentially promised not to impeach no
matter what. Of course, this heightens
the danger of nuclear apocalypse, as
does the White House's illegal effort to
transfer nuclear technology to Saudi
Arabia without Congressional approval,
which is required, and which it will not
get because Saudi Arabia not only does
not commit to best practices but openly
threatens to build nukes.

انجمنبومگردیگلپایگانتشکیلمیشود

عضو کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی شورای اسالمی شهر گلپایگان از تشکیل انجمن بوم گردی گلپایگان و تعاون
گردشگری در این شهر خبر داد.
حمید نوروزی در نشست خبری اظهار کرد :رویکرد کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی این است که بتواند به سمت
یک بستر مناسب در کارهای فرهنگی گام بردارد .وی ادامه داد :در اولین جلسه این کمیسیون موضوع «همیاران
سبز» برای نخستین بار در گلپایگان مطرح شد تا بتوانیم در زمینههای زیست محیطی و محافظت از فضای سبز
آموزشهایی را خارج از مدارس برای بچهها فراهم کنیم ،جلسات متعددی داشتیم و مقرر شد با تعدادی از مدارس
ابتدایی جلساتی داشته باشیم ،که مقرر شد تعدادی از دانش آموزان ابتدایی در دوره آموزشی که در گلخانه شهرداری اجرا
شد آموزشهای مناسبی را به صورت عملی و تئوری ببینند .عضو کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی شورای اسالمی شهر گلپایگان
گفت :این جلسات رضایت نسبی خانوادهها و بچهها را به دنبال داشت ،پایان این دورهها قرار بود که کارتهایی تحت عنوان «همیار فضای
سبز» به دانش آموزان داده شود ،اما با انتخاب شهردار همزمان شد و نتوانستیم این مسیر را ادامه دهیم اما با شروع سال تحصیلی جدید اقداماتی
را انجام میدهیم .نوروزی افزود :در راستای ارتقای سطح اطالعات پزشکی مردم ،اقدام به برگزاری دو همایش عالی در راستای بیماری سرطان
کردیم که خوشبختانه با توجه به پرسشنامهای که در این جلسات داشتیم شاهد رضایت حداکثری بودیم.

برگزاریانتخاباتهئیتمدیرهرستهنمایندگیهایمجازخودرواصفهان

انتخابات داخلی هیئت مدیره رسته نمایندگی های مجاز خودرو اصفهان با حضور نمایندگان ناظر سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان برگزار شد.
در این مراسم که حدود  50نفر از نمایندگان مجاز مرکز استان حضور داشتند ،بعد از مراسم انتخابات و رای
گیری که زیر نظر نماینده سازمان صمت انجام شد در نهایت پنج نفر به عنوان نماینده رسته نمایندگی های
مجاز خودرو اصفهان انتخاب شدند و این رسته زیر نظر اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک اصفهان در
موضوعات مربوط به خود تصمیم گیری خواهند کرد.
در این انتخابات جواد قنادیان ،مسعود هماپور ،مسیح عنبرزاده و رحمت اهلل هاشم زاده به عنوان چهار نماینده نمایندگی
های خودروسازهای داخلی و علی محمد سالمتیان به عنوان نماینده نمایندگی های خودروساز خارجی به عنوان اعضای هئیت
مدیره رسته نمایندگی های مجاز خودرو اصفهان انتخاب شدند.
رئیس اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک اصفهان در خصوص انتخابات داخلی هیئت مدیره رسته نمایندگی های مجاز خودرو اصفهان ،گفت:
صحت و سالمت این انتخابات از سوی رئیس مرکز اصناف و همچنین نماینده ناظر سازمان صمت مورد تایید قرار گرفت.
روح اهلل چلونگر افزود :از این پس هیئت مدیره این رسته به صورت مستقل و زیر نظر اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک فعالیت خواهد کرد.

تداوم فروشهای بیاثر خودروسازان در بازار؛

اگرچههرچندروزیکبار،خودروسازانطرحهاییرابرایفروش
محصوالت خود در بازار اجرا میکنند ،اما به نظر نمیرسد که
اجرای آنها تاثیری بر بازار داشته باشد؛ چراکه دوباره قیمت
ترمز بریده است.
وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت خودروســازان را
 ISFAHANمکلف کرده تا حداقل ۲۰
درصد تولیــد روزانه خود
NEWS
را به صــورت فروشهای
گــزارش
فــوری بــه بــازار عرضه
مهر
کنند .طرحــی که اگرچه
هفتههای متمادی اســت که از ســوی
خودروسازان اجرایی میشود؛ اما نه تنها
مصرفکنندگان امیــدی به موفقیت در
ثبت نام برای خرید خــودرو ندارند بلکه
این فروشها تا اینجای کار تاثیر چندانی
در بازار خودرو و کاهش قیمت نگذاشته
است.
موضوع البته برگزاری موفق یا ناموفق این
برخی انواع خودروها
پیشفروشها نیســت؛ بلکه اصل قضیه
نسبتبههفته
این است که بســیاری از مردم عادی به
گذشته با افزایش
دالیلی که هنوز هم مشخص نیست امکان
مجددقیمتمواجه
ثبتنام برای خودروهای اعالمی از سوی
شده و البته برخی
خودروســازان را ندارند و معموال کمتر
فعاالن بازار ،علت آن
کسی در شرایط عادی میتواند در موعد
را قیمت های اعالمی
زمانی مقرر وارد ســامانه شده و مراحل
از سوی خودروسازان
ثبت نام خود را کامل کند
میدانند
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قیمتدوبارهترمزبرید
البته خودروسازان بر این باورند که سامانه
مشــکل خاصی ندارد و ثبت نام در آن
صرفا به صورت تصادفی صورت میگیرد
و عامل انســانی در آن دخیل نیست؛ اما
تعداد زیادی از متقاضیان خرید خودرو در
تماس با خبرگزاری مهر عنوان میکنند
که موفق به ثبتنام خودرو به این شیوه
نشــدهاند؛ این در حالی اســت که این
گ برخی منازل مسکونی یا
روزها پارکین 
پارکینگهای عمومی انباشته از خودروی
صفرکیلومتر شمارهگذاری شده است و
صاحبان آنها منتظر پیدا شدن خریداری
با قیمت باال یا باال رفتن قیمت در سطح
عمومی بازار هستند.
اکنون اما نوســانات سینوسی قیمت در
بازار خودرو ادامه دارد و هر چند روز یکبار،
قیمت کاهش اندکــی یافته و مجدد باال
میرود؛ به نحوی که به نظر نمیرســد
علیرغم کاهش نرخ ارز ،روانتر شــدن
فرآیند تولید قطعات خودرو و ترخیص
برخی قطعات مورد نیاز خودروســازان
از گمرکات ،خودروســازان قصد کاهش
قیمت داشته باشــند تا به تبع آنها ،بازار
هم مطابق با فرمول وزارت صنعت ،معدن
و تجارت روند کاهشی قیمت را در پیش
گیرد.
نکته حائز اهمیت آن اســت که وزارت
صنعــت ،معدن و تجارت مدعی اســت
که قیمــت خودروســازان  ۵درصد زیر
حاشــیه بازار تعیین میشــود و البته
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خبرآنالین

سازمان هواپیمایی:

این حاشــیه بازار هم بایــد نرخ معقول
و منطقی داشته باشــد تا بتوان امیدوار
بود که در بازار اثرگذار باشــد؛ ولی آنچه
که به صورت عملیاتی در بازار مشــاهده
میشــود ،نرخهای اعمال شده از سوی
خودروســازان اســت که بعضا با برخی
افزایشها مواجه است و به نظر میرسد
که در برخی موارد ،این خودروســازان
هســتند که از حاشــیه بــازار تبعیت
میکنند.
گزارش میدانی از بازار خودرو حکایت از
آن دارد که برخی انواع خودروها نسبت
به هفته گذشته با افزایش مجدد قیمت
مواجه شــده و البته برخی فعاالن بازار،
علت آن را قیمت های اعالمی از ســوی
خودروســازان میدانند؛ البته برخی از
این نرخ ها از سوی خودروسازان اصالح
و اعالم شد که مشکل نرم افزاری بوده و
قیمت خودروها افزایشی نداشته است ،در
حالیکه همین اعالم چند ساعته قیمت
هم به بازار سیگنالهایی را مخابره کرد
که در نهایت به ضــرر مصرفکنندگان
تمام شد و تنها دســت دالالن را در این
رابطه بازگذاشت.
به هر حال قیمت خــودرو همچنان در
بازار حباب دارد و بسیاری از کارشناسان
و فعاالن بازار بــر این باورنــد که رفتار
خودروســازان در بازار و اصالح شــبکه
فروش خودرو به طور قطع میتواند این
بازار را سامان دهد.

برای برخورد با
گرانفروشیبلیتبا
تعزیرات همکاری
میکنیم

خودروســازان برآوردهای فروش
خود را افزایش دادند
بر اســاس آخرین آماری کــه به تازگی
منتشر شــده اســت ،خودروســازان
پیشبینی کردهاند که امســال علیرغم
اینکه بســیاری از بازارها دچــار رکود
هستند ،فروش بیشتری داشته باشند؛
اما ایــن فروش بیشــتر کــه در نتیجه
تولید بیشــتر خواهد بود ،به طور قطع با
چشمانداز ســودآوری طراحی شده و به
نظر نمیرسد که قیمت خودروها وضعیت
بسامانی را تجربه کند؛ کما اینکه امسال
که به گواه آمارهای وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،تولید خودرو در کشور بیشتر
شده و بخشی از افت تولید سال  ۹۷هم

جبران شده است ،قیمت خودرو همچنان
باال اســت و نسبت به ســال گذشته ،از
افزایش بیشتری برخوردار است.
بر اســاس اعالم ایران خــودرو ،برآورد
فروش امسال این خودروساز  ۵۸۰هزار
دستگاه بوده که نسبت به سال گذشته
 ۳۸درصد رشد را نشان میدهد؛ اما همین
میزان فروش نسبت به سال  ۹۶از رشد
 -۱۷.۵درصدی برخوردار بوده است.
در عین حال گروه خودروسازی سایپا نیز
پیش بینی کرده تا در سال جاری ۴۸۷
هزار و  ۸۰۰دســتگاه خودرو به فروش
برساند که فروش آن نسبت به سال ۹۷
معادل  ۶۱.۷درصد و نســبت به ســال
 ۹۶نیز  ۶.۴درصــد افزایش دارد .این در
حالی اســت که قیمت خودروهای هر

دو خودروساز در ســال جاری نسبت به
سال گذشــته ،با افزایش مواجه بوده و
تا حدودی تب تقاضــا نیز فروکش کرده
است.
همچنین پارس خــودرو نیز پیش بینی
کرده تا در سال جاری  ۱۴۵هزار دستگاه
خودرو به فروش برساند که نسبت به سال
 ۹۷معادل  ۳درصد رشد و نسبت به سال
 ۹۶کاهش  ۳۹.۷درصدی داشته است.
طبق پیشبینی ایــن مجموعه ،فروش
پراید این شرکت در سالجاری به ۱۳۱
هزار و  ۵۰۰دستگاه خواهد رسید .با توجه
به برآورد پارسخودرو ،فروش پراید طی
امسال و نسبت به سال  ۹۶حدود  ۴۸هزار
دســتگاه رشــد خواهد کرد که نشان از
صعود  ۳۶.۵درصدی دارد.

مقام مسئول ســازمان هواپیمایی
با اشــاره به همکاری با دستگاهها و
ارگانهای ذیربط در موضوع تخلف
گرانفروشیبلیتهواپیما،گفت:مابه
صورت مشترک با سازمان بازرسی،
ســازمان حمایت ،تعزیرات و ...به
موضوع گرانفروشی احتمالی دفاتر
فروش وارد میشود.
رضا جعفرزاده در واکنش به اظهارات
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران
مبنی بــر برخورد با گرانفروشــی
بلیت هواپیما ،اظهار کرد :سازمان
هواپیمایی کشــوری بــه صورت
مشترک با سازمان بازرسی ،سازمان
حمایت ،تعزیــرات و ...به موضوع
گرانفروشی بلیت هواپیما ورود پیدا
میکنند.
وی افــزود :به صورت مــوردی با
تخلفات برخــورد میکنیم ،ضمن
اینکه بر اساس گزارشهای مردمی
به شکل روتین نیز بازرسیها انجام
میشود.
وی با یــادآوری اینکه ســازمان
هواپیمایی کشوری برای رسیدگی
به تخلفات مکانیسم مشخصی دارد،
گفت :بر این اســاس متخلف ابتدا
اخطار میگیــرد و در صورت تکرار
تخلف تعلیق خواهد شد.
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انتشار  70فراخوان شرکت پست برای همکاری با استارت آپها

عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست گفت :حدود  70فراخوان در سال جاری منتشر میشود تا
استارت آپها و شرکتهای فعال بتوانند با استفاده از این فراخوانها با شرکت پست همکاری
کنند.
محمدرضا قادری عضو هیأت مدیره شرکت ملی پست با اشاره به برنامههای طرح تحول شرکت
پست گفت :حدود  98سرویس جدید در این طرح تعریف شده که بنا شده با استفاده از مشارکت
وتوان بخش خصوصی سرویسها توسعه و ارتقاء پیدا کنند.
وی گفت :همچنین برای راهاندازی این سرویسها پیش بینی کردهایم حدود  70فراخوان در سال
جاری منتشر شود تا استارت آپها و شرکتهای فعال بتوانند با استفاده از این فراخوانها با شرکت پست
همکاری کنند.
عضو هیأت مدیره شرکت پست گفت :تاکنون اسنادی از شرکتها فرستاده شده که در حال بررسی این اسناد هستیم.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :پس از بررسی اسناد میتوانیم برای به نتیجه رســیدن و به توافق رسیدن و امضای قرارداد با
مجموعهها رایزنی کنیم تا در نهایت به راهاندازی سرویسها منجر شود.

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا محزونیه
سر دبیر :مرضیه ربیعی
دفتراصفهان  :میدان احمدآباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح (بهرام) ساختمان حورا
تلفن031-32274500:
روابطعمومی:تلفن 031-32274754 :فاکس32274514 :ـ 031
سازمان آگهیهای اصفهان 32274506 - 32274512 32274517 - 32274518:ـ 031
فاکس بازرگانی اصفهان 32274507 -32274511 :ـ 031
چاپ :گلریز
امور مشترکین اصفهان031-32274508 :
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معرفی کتاب
ایمنا

گذری بر کتابهای اقتصادی

شم اقتصادی الزمه
ّ
رسیدن به استقالل
مالی است

شم
رابرت کیوساکی معتقد استّ :
اقتصادی که به طور پایه ،شــامل
چهار توانایی و مهارت است ،الزمه
رسیدن به موفقیت و استقالل مالی
اســت؛ اگرچه هوش مالی تنها این
موارد را شامل نشــده و مهارتها و
اســتعدادهای زیادی در تکامل آن
موثر است.
رابرت کیوســاکی در کتاب «پدر
پولدار ،پدر بی پول» خود مینویسد:
معلم مدرسه من فکر میکرد رابین
هود یک قهرمان رمانتیک اســت
که از پولدارها پــول میدزدید و به
فقرا میداد در حالی که پدر پولدارم
معتقد بود رابین هــود یک راهزن
بوده است!
کیوســاکی ضمن انتقــاد به اخذ
مالیات توسط دولتها میگوید :این
کار باعث فشار و آسیب به طبقات
کم درآمد و اقشــار متوسط جامعه
میشود.
وی معتقد اســت پولدارها مالیات
نمیدهند،بلکهطبقهمتوسطجامعه
به خصوص قشر تحصیلکرده است
که با پرداخت مالیات به بیپولها،
مالیــات میدهــد .او با اشــاره به
تاریخچه شــکل گیری مالیات در
انگلســتان و آمریکا که تنها برای
تامین هزینههای جنــگ و در این
دوران اخذ میشــده اســت روند
پذیرفته شــدن پرداخــت مالیات
به عنوان یک قانــون را توضیح می
دهد .مطابق گفته او با اینکه مالیات
با هدف تنبیه ثروتمندان توســط
سیاستمداران به مردم تحمیل شد
و مردم به آن رای دادند اما این قانون
در واقع رای دهندگان به آن را تنبیه
میکرد زیــرا پولدارها در هر حالت
مالیات نداده و هنوز هم نمیدهند؛
آنها همیشه راهی پیدا میکنند تا
مالیاتی نپردازند.
رابرت کیوســاکی در ادامه همین
موضوع ،مینویسد :هر وقت مردم
ســعی میکنند پولدارها را تنبیه
کننــد ،پولدارها آســان تســلیم
نمیشــوند .آنها هم پول دارند و
هم قدرت؛ عالوه بــر این تصمیم
جدی گرفتهاند همه چیز را تغییر
دهنــد .بنابرایــن وکالی باهوش
مجرب را استخدام
و حســابداران ّ
میکنند و سیاســتمداران را وادار
میســازند قوانین را تغییر دهند یا
برای آنها راه فرار مالیاتی باز کنند.
در واقع آنها به اهرمهایی دسترسی
دارند که میتوانند موجب تغییرات
عمدهای شود .کیوساکی از تاکید پدر
پولدارش بر اطالعات و آگاهی سخن
به میان میآورد و سپس میگوید:
پدر پولدارم معتقــد بود؛ اطالعات
و آگاهی« ،قدرت» اســت و انسان
زمانی که پولدار شود چنین قدرتی
پیدا میکند؛ بــه همین منظور به
صــورت دائمــی بر ایــن موضوع
تاکید میکرد .او بــه دنبال همین
سخنان ،معتقد بود باید قانون و نحوه
گردش پول را بدانیــم زیرا در غیر
این صورت از ما سوءاستفاده خواهد
شد .با اینکه پدر تحصیلکرده رابرت،
او را به اســتخدام در شغلی خوب و
شرکتی معتبر تشــویق میکرد و
بر «ترقی پله به پله» تاکید داشت
اما رابرت کیوســاکی بــر خالف او
معتقد بود «:اتکای روحی و روانی
به حقوق کارمندی ،به تدریج انسان
را تبدیل به گاو شیردهی میکند که
فقط باعث پروارتر شدن کارفرماها
میشود».

شکستراخوبقورتدهید
از نظر برنارد مار  -نویسنده کتاب های تجارت و موفقیت
– همه افرا ِد واقعا موفق ،یک ویژگی مشترک دارند :همه
آنها تمایل شــدیدی برای پیشرفت و موفقیت دارند و
هرگز دست از کار نمی کشند.
البته موفقیت جنبه های مختلف دارد :موفقیت در شغل
و حرفه ،در زندگی خانوادگی ،ارتباطات فردی ،روابط
اجتماعی ،اعتقادات مذهبی ،کارهای بشردوســتانه،
فعالیت های ورزشی و سرگرمی های مورد عالقه همه
حوزه های مختلف موفقیت هستند.
به طور کلی باید گفت ،هیچ
راهکار مشــخص و واحدی
برای تضمین موفقیت افراد
 ISFAHANمختلف وجــود ندارد .همه
 N E W Sافرادی که مــا اکنون آنها را
یــادداشـت به عنوان موفق ترین انسان
برترینها
های روی کــره زمین می
شناسیم ،شکست های بسیاری در زندگی
خورده اند اما هرگز از تالش دست نکشیده
اند .همه آنها مصرانه در مسیر هدف خود
حرکت کرده و در آخر به آن جایی که می
خواسته اند ،رسیده اند.
برای الگو و الهام گرفتــن از روحیه قوی
این افــراد  9نمونــه از افــراد موفق که
شکســت آنها منجــر به موفقیتشــان
شــده اســت را برایتان انتخاب و معرفی
کرده ایم.

تحقیقاواقع ًاچیزیبه
اسم شکست وجود
ندارد .بله ،ممکن است
اوضاع بد پیش برود یا
مطابقبرنامهماپیش
نرود اما واقع ًا چیزی به
اسم شکست وجود
ندارد

 .1هنری فورد
هنری فورد ،موســس کمپانــی بزرگ
خودروســازی فورد موتورز است که در
مسیر موفقیت خود بارها شکست خورد
اما همچنان ادامه داد .نخستین تالش وی
برای تولید موتور خودرو ،پس از یک سال
و نیم تعطیل شد زیرا سهام داران شرکت
به موفقیت و درست بودن اهداف او شک
داشتند .در نتیجه ،فورد پول نقد بیشتری
برای خود جمع کرد و دوباره از نو تالشش
را ســر گرفت و این بار به تنهایی کمپانی
خود را راه اندازی کرد .اما یک ســال بعد
دوباره مجبور به تعطیــل کردن کارخانه
شد .صنعت خودروسازی ،فورد را به عنوان
یک انسان ناموفق می شناخت اما او هرگز
مایوس نشد و این حرف ها او را از ادامه کار
منصرف نکردند .او سرمایه گذار دیگری
پیدا کرد و با هم کمپانی «فورد موتورز»
را راه اندازی کردند و اکنون به عنوان یکی
از بزرگ ترین شرکت های خودروساز در
دنیا فعالیت دارد.
 .2والت دیسنی
خالق استودیوی بزرگ فیلم سازی ،پارک
دیسنی و شخصیت های دوست داشتنی
کارتونی مســیر پر فراز و نشیبی را برای
موفقیت طی کرده است .والت دیسنی در

روزنامه «کانزاس سیتی استار» مشغول
فعالیت بود اما به دلیل نداشتن خالقیت
از کار اخراج شد .در سال  1922میالدی،
او یک شــرکت به نــام Laugh-O-
 Gramبا هدف ســاخت کارتون و فیلم
های تبلیغاتی تاســیس کرد .یک سال
یعد ،در سال  1923میالدی این شرکت
ورشکست و کار تعطیل شد .اما او منصرف
نشد .او از کانزاس به هالیوود نقل مکان کرد
و شرکت «والت دیسنی» را راه اندازی کرد.
 .3ریچارد برنسون
ریچــارد برنســون یکی از موفــق ترین
کارآفرینان دنیا اســت .موفقیت برنسون
نیز مســیر پر پیچ و خمی داشته است .او
در سن  16سالگی دبیرســتان خود را به
امید راه اندازی مجلــه «دانش آموز» رها
کرد .نخستین سرمایه گذاری وی هرگز
موفق نشد اما او دســت از آن کار کشید
و مجموعه شــرکت های «ویرجین» را
راه اندازی کرد .ویرجین نــام انحصاری
شــرکت ها و فعالیت هــای چهارمین
کارآفرین بزرگ دنیا است.
 .4جی.کی.رولینگ
نویسنده مشهور داستان های افسانه ای
«هری پاتر» که کتاب های او بیش از 400
میلیون نسخه فرخته است نیز شکستی
داشته که منجر به موفقیت او شده است.
در ابتدای حرفه نویسندگی رولینگ  ،هیچ
انتشــاراتی به همکاری با او و چاپ کتاب
هایش تمایل نداشت .او همیشه با درهای
بسته مواجه می شد .حتی نسخه خطی
هری پاتر نیز به دالیل مختلفی همچون:
«این داستان به عنوان کتاب کودک بسیار
طوالنی است» یا «کتاب کودک فروش باال
یا سود ندارد» رد می شد .اما او آنقدر ادامه
داد تا باالخره کتــاب هایش چاپ و فیلم
های پرطرفدار هری پاتر از روی آنها ساخته
شدند .جی.کی.رولینگ نمونه بارز یک زن
خانه دار مصمم و موفق است.
 .5بیل گیتس
موســس و مدیــر شــرکت مشــهور
مایکروسافت ،تحصیالت خود در دانشگاه
هاروارد را به امید تاسیس شرکت Traf-
 O-Dataنیمهکارهرهاکرد.اینبیزینس
باهمکاریگیتس،پاولآلنوپاولگیلبرت
با ایده بســیار جالب خواندن اطالعات از
روی کامپیوترهای ترافیک جاده ای و تهیه
گزارش خودکار از جریان ترافیک آغاز شد.
اما این بیزینس چندان موفق نبود و فقط
چند مشــتری محدود داشت و در خالل
سال های  1974تا  1980میالدی هیچ
پیشرفتی نداشت و در آخر هم تعطیل شد.
اما بیل گیتس و پاول آلن ناامید نشدند و از
تجربه ای که در این چند سال کسب کرده

بودند استفاده و شرکت مایکروسافت را راه
اندازی کردند.
 .6اپرا وینفری
اپرا وینفری در فهرست مشهورترین ستاره
های هنری فروبس ،در مقام نخست قرار
دارد .این زن سیاهپوست در سال گذشته
میالدی 88میلیون دالر درآمد داشته است
و او را ملکه سرگرمی می دانند .او مجری
یکشویتلویزیونی،تهیهکننده،هنرپیشه
و صاحب رسانه است .اپرا زندگی خود را در
فقر آغاز کرد و بارها از مشاغل خود اخراج
شد .به طور مثال ،او به عنوان گزارشگر یک
برنامه تلویزیونی مشغول کار بود که او را به
دلیل نامناسب بودن برای تلویزیون اخراج
کردند .از بخش خبــر  WJZ-TVنیز
بیرون و به برنامه صبحگاهی تنزل مقام
پیدا کرد .اما همچنان ناامید نشد و در آن
برنامه استعداد بسیار زیاد خود را به همگان
نشان داد.
 .7میلتون هرشی

امتحان کردن ،ریسک کردن و
موفق نشدن خیلی بهتر از این
استکهفقطعقببنشینیدو
به این فکر کنید که اگر شکست
بخورید چه خواهد شد.

دو تــاش نخســت  Hersheyدر راه
اندازی دو فروشگاه شیرینی و آجیل ناموفق
بودند .اما او دســت از تالش برنداشت و
دوباره به روشی دیگر به سمت هدف خود
پیش رفــت و اکنون یکی مشــهورترین
شرکت های شکالت سازی دنیا را دارد.

بعد دوباره به اپل بازگشت و باعث شد اپل
به عنوان یکی از برترین و قدرتمندترین
برندهای تکنولوژی در جهان شناخته شود.
با مطالعه زندگی این افراد متوجه می شویم
که ناامیدی بدترین دشمن موفقیت است.
اگر به کار و ایده و اهداف خود ایمان دارید،
حتی اگر همه دنیا هم جمع شدند و شما
را از انجام آن منع کردند یا جلوی پایتان
سنگ انداختند ،همچنان مصرانه و مصمم
درمسیرهدفخودحرکتکنیدوموفقیت
خود را به رخ آنها بکشید .فردی همچون
وینفری که به خاطر نامناسب بودن برای
تلویزیون از کار بیکار شــد ،اکنون یکی از
سرشناس ترین چهره های تلویزیون است.

 .9استیو جابز
این اســطوره حوزه فناوری زندگی کاری
پرفراز و نشیبی داشته است .او که خودش
از موسسان اولیه شــرکت اپل بود ،از این
کمپانی اخراج شد .اما این مساله او را ناامید
نکرد .او پس از اخراج شرکت های مشهوری
همچون پیکسار را تاسیس کرد و چند سال

 10درسی که باید از شکست بگیریم:

 .8اچ.جی.هاینز
هاینز ابتدا چاشــنی تــرب کوهی تولید
می کرد اما ورشکست شد .اما خوشبختانه
او ایده های دیگری نیز در سر داشت و به
همین دلیل دوباره مشغول به فعالیت شد و
اکنون سس های کچاپ کمپانی هاینز در
سراسر دنیا شهرت دارند.

،،
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درسهایی از بزرگان؛

 .1واقعاً چیزی به اســم شکست وجود
ندارد .بله ،ممکن اســت اوضاع بد پیش
برود یا مطابق برنامه ما پیش نرود اما واقعاً
چیزی به اسم شکســت وجود ندارد زیرا
همیشه یک دلیل خوب برای خوب پیش
نرفتن اوضاع و درسی برای آموختن از آن
وجود دارد .در طوالنی مدت ،هر اتفاقی که
میافتد به صالح شما خواهد بود.
 .2اگــر به دالیلــی اشــتباه چیزی را
میخواهیــد ،هیچوقت آنطور که شــما
دوست دارید انجام نخواهد شد.
 .3میتوانید از این واقعیت بعنوان یکی از
قویترین انگیزهها برای موفقیت در آینده
استفاده کنید که اول کار ،اوضاع آنطور که
شما دوســت دارید پیش نرفته است .اگر
تصمیم بگیرید که به همه چیز درست نگاه
کنید ،اشتیاقتان برخواهد گشت.
 .4همیشه و در همه جا پشتکار ،تعهد و

تالش نتیجه میدهد.
 .5بعد از اینکه چیزی برخالف میل شما
پیش رفت ،اگر تصمیــم بگیرید که از آن
درس بگیرید و توجهتان را به ارتقاء کاری
که میخواستید انجام دهید معطوف کنید
(به جای اینکه خســته و ناامید شوید)،
خواهید دید کــه عملکردتــان به طرز
قابلمالحظهای بهتر میشود و در کارتان
پیشرفتمیکنید.
 .6بعد از شکست ،ســه کار خوبی که
میتوانید انجام دهید اینها هســتند)1( :
دالیل شکســتتان را بررســی کنید ()2
درس بگیریــد ( )3اگر چیزی اســت که
واقعا میخواهید و فکر میکنید باید آن
کار را انجام دهید ،بالفاصله دوباره تالش
کنید.
 .7امتحان کردن ،ریسک کردن و موفق
نشدنخیلیبهترازایناستکهفقطعقب
بنشینید و به این فکر کنید که اگر شکست
بخورید چه خواهد شد.
 .8تنها نتیجه بدی که شکست میتواند
داشته باشد این اســت که انگیزه دوباره
امتحان کردن را از دست بدهید.
 .9هیچ نیازی به خجالت کشیدن نیست
زیرا همه آدمها در جایــی از زندگی خود
شکست میخورند .فقط شما نیستید که
شکست خوردهاید.
 .10خیلی از پیشرفتها در نتیجه یک
شکستایجادشدهاند.چیزهاییکهدوست
دارید را دنبال کنید .چیزی برای از دست
دادن ندارید و تازه خیلی چیزهای عالی به
دست خواهید آورد.

استارتآپ

فرماندار شهرستان آران و بیدگل:

جذب سرمایه گذاران ،عاملی در تحقق رونق تولید در این شهرستان است

بیدگل) دعوت کرد.

گــــــزارش فرمانداری شهرستان آران و بیدگل طی فراخوانی از
استانداریاصفهان عموم سرمایه گذاران و متخصصان ،شرکت های دانش
بنیان ،استارت آپ ها ،کارآفرینان کسب و کارهای اینترنتی و نوین جهت
سرمایه گذاری در بزرگترین شهرستان ماسه ای و کویری ایران (آران و

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آران و بیدگل ،دکتر اسماعیل بایبوردی
فرماندار شهرســتان آران و بیدگل با اشــاره به تدبیر مقام معظم رهبری و
الیت
نامگذاری ســال  ۱۳۹۸به نام «رونق تولید» و تاکید ایشان بر محور ف ّع ّ
قرار دادن مسئلهی تولید ،از عموم ســرمایه گذاران و متخصصان ،شرکت
های دانش بنیان ،استارت آپ های دانشگاهی ،کارآفرینان کسب و کارهای
اینترنتی و نوین جهت سرمایه گذاری در شهرستان کویری ،ماسه ای و نمکی
ایران (آران و بیدگل) دعوت به همکاری نمود.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در آغاز سال جدید مبنی بر برنامه
ریزی و ضرورت رفع مشکالت معیشتی و ایجاد اشتغال پایدار با راه اندازی و
رونق تولید گفت :شهرســتان آران و بیدگل با توجه به وجود دریاچه نمک و
معادن بی نظیر ماسه ای در کویر و تابش انرژی خورشیدی در  ۳۰۰روز از سال
و ظرفیت های بالقوه و بالفعل گردشگری می تواند فرصتی برای سرمایه گذاران و
متخصصان جهت رونق تولید در این منطقه باشد.
دکتر بایبوردی با اشاره به تاکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر تبدیل تهدید

دشمن به فرصت در شرایط تحریم و توســعه شرکت های دانش بنیان و گسترش
تولید گفت :عموم سرمایه گذاران و متخصصان می توانند با سرمایه گذاری در حوزه
های مختلف در شهرستان آران و بیدگل در تحقق رونق تولید و اشتغال زایی در این
شهرستان کمک کنند.
وی نزدیک بودن شهرستان آران و بیدگل به پایتخت و همچنین وجود زیرساخت
سرمایه گذاری نظیر راه ها و جاده های مواصالتی در این شهرستان از عموم سرمایه
گذاران و متخصصان و عالقمندان به سرمایه گذاری دعوت نمود تا در حوزه های
گردشگری (احداث اکو کمپ و کمه های گردشــگری کاهگلی و نمکی) ،صنایع
نوین(  ،ICT، ITمهندسی پزشکی و بازی های کامپیوتری) ،صنایع پایین دستی
فوالد ،صنایع مکمل صنعت فرش ماشینی و دستبافت(تولید نخ ،جوت و ،)...صنایع
دستی ،پرورش ماهی آرتمیا ،احداث هتل کومه ای فرش ایران ،احداث مرکز ریگ
درمانی(ماسه درمانی) ،نمک درمانی(هالوتراپی) ،خورشید درمانی(نور درمانی)،
احیاء و مرمت خانه های تاریخی و سنتی ،ساخت نیروگاه های خورشیدی ،بسته
بندی زعفران و پســته ،تولید کاغذ آهکی ،راه اندازی ســینما و سایر حوزه ها به
فرمانداری این شهرستان مراجعه و یا با شماره تلفن  )۰۳۱( ۵۴۷۵۴۱۴۴تماس
حاصل نمایند.

