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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 1000 تومان

یم
سن

س: ت
عک

بازار طال و سکه 98/8/28 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,039,0003,879,000قدیم

سکه طرح 
4,056,0003,888,000جدید

2,108,0002,008,000نیم سکه

1,309,0001,209,000ربع سکه

849,000809,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,733,2001,717,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18411,600396,400 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24536,500528,500 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

تالش دالالن برای پیشگیری از ریزش قیمت دالر

معادالت بازار ارز تغییر کرد
روند رو به رشد قیمت دالر در بازار، هر چند از ابتدای هفته ادامه یافت اما 

از میانه دیروز وضعیت تغییری جدی را تجربه کرد.
از اولین روز هفته روند رو به افزایش قیمت دالر که از یک 

هفته قبل آغاز شده بود شدت گرفت و دالر 
قیمت ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومــان را در صرافی 

های بانکی ثبت کرد و این روند در روزهای پس از 
آن یعنی یکشنبه و دوشنبه با رسیدن به ۱۲ هزار و ۴۰۰ 

تومان رکورد شکنی کرد. ...
7

بازار اصفهان »آرام« است؛ 

 قیمت ها زیر ذره بین بازرسان
    در مرحله نخست دستورالعملی مبنی بر ثبات قیمت ها ارائه شده و هیچ یک از صنوف حق افزایش قیمت را ندارند

2

بنزین ما را با خود به 
کجاخواهدبرد؟

     آیا افزایش قیمت بنزین 
لزوما به تورم منتهی می شود؟

خیر. افزایش قیمت های نسبی 
به ندرت به تورم منجر می شود. 
اتفاقا به عکس تثبیت قیمت 
کاالهایی نظیر بنزیــن و ارز، 
سیاســت های تورم زا بوده و 
شاهد مثال ایران و ونزوئالست. 
دلیلــش را در بودجــه خانوار 
بیابیــد. فرض کنیــد بودجه 
خانواده شما محدود است. حال 
اگر نرخ بنزین دو برابر شــود و 
فرضا سهم هزینه بنزین در سبد 
مصرفی شما از ۵ به ۱۰ درصد 
افزایش یابد آیا تــورم حادث 
خواهد شد؟ پاسخ منفی است؛ 
چرا که شما مجبور خواهید شد 
از مصرف سایر کاالها بزنید تا 
افزایش نرخ بنزیــن را جبران 
کنید. پس افزایش نرخ بنزین 
مالزم خواهد شــد با کاهش 
قیمت سایر کاالها. پس نقش 
واقعی و مستقیم افزایش نرخ 
بنزین در تورم چیزی نزدیک 

به صفر است.
    پس آیــا افزایش قیمت 
بنزین در شــرایط کنونی به 

ثبات قیمت ها می انجامد؟ ...

 معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان:

نظارت بازرسان تاکسیرانی 
افزایش می یابد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، 
با اشاره به از ســرگیری فعالیت نیمی از ناوگان 
اتوبوســرانی در شــهر گفت: در حــال حاضر 
۵۰۰دستگاه اتوبوس در خطوط مختلف و تندرو، 

فعالیت می کنند.
علیرضا صلواتی از خسارت دیدگی ۲۸ دستگاه 
اتوبوس به صورت کامل و آسیب به ۶۰ دستگاه 
اتوبوس دیگر در ناآرامی هــای اخیر خبر داد و 
افزود: این اتوبوس ها در روز شــنبه که ناوگان 
حمل و نقل با تمــام ظرفیت خود فعــال بود، 
خسارت دیدند به همین دلیل روز گذشته تعداد 
ناوگان فعال در شهر به ۳۰۰ اتوبوس کاهش یافت 

و تا پایان روز دوشنبه تعداد اتوبوس ها...

دکتر علی سعدوندی |مهر
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

2 ادامه در صفحه 

آگهى مزایده عمومى یک مرحله اى شماره 98/37/ز

اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه زیر را از طریق مزایده به صورت نقد به فروش 
رساند. از متقاضیان دعوت مى شود براى دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانى 

http://setadiran.ir تا روز شنبه مورخ 98/09/09 مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادها روز شنبه مورخ 1398/09/09
گشایش پیشنهادها ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 1398/09/10

نشانى: اصفهان - خیابان سعادت آباد 
تلفن: 031-36681068

مساحت شماره پالكموضوع مزایدهشماره مزایده
(متر مربع)

قیمت پایه 
کارشناسى 

(ریال)

قیمت کل 
کارشناسى 

(ریال)

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در 

مزایده (ریال)

98/37/ز

واگذارى 21 
قطعه زمین 
با کاربرى 

مسکونى واقع 
در محله زندوان 
شهرستان نایین 
(با پالك ثبتى 
447 فرعى از 
 20187/78

اصلى)

1294,61,150,000338,790,00016,940,000

2331,21,150,000380,880,00019,100,000

3309,451,150,000355,867,00017,780,000

4309,451,150,000355,867,00017,780,000

5309,451,150,000355,867,00017,780,000

6309,451,150,000355,867,00017,780,000

7335,61,150,000385,940,00019,300,000

8178,11,000,000178,100,0008,905,000

9200,61,000,000200,600,00010,100,000

10199,91,000,000199,900,0009,995,000

11199,41,000,000199,400,0009,970,000

12198,91,000,000198,900,0009,945,000

13198,31,000,000198,300,0009,920,000

141981,050,000207,900,00010,400,000

151981,050,000207,900,00010,400,000

161981,050,000207,900,00010,400,000

171981,050,000207,900,00010,400,000

182141,050,000224,700,00011,240,000

19280,85950,000226,807,00011,350,000

20209,3950,000198,835,0009,950,000

21193,4950,000183,730,0009,187,000

5,369,950,000268,497,500جمع کل

روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى استان اصفهان شناسه: 664859

آگهـى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 980/1016 
(شماره 2098001188000053 در سامانه ستاد) و فراخوان ارزیابى کیفى 

شماره 980/6005 _(شماره 2098001188000054 در سامانه ستاد) 
نوبت اول شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان 

مبلغ تضمین شرکت در موضوعشماره
شرایط و الزامات ورودمناقصه (ریال)

980/1016
تامین کســرى تجهیزات و عملیات تکمیلى 
احداث خط 63 کیلو ولت دو مداره اشترجان 

1- اشترجان 2
350,000,000

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکارى 
حداقل رتبه 5 نیرو صادره از ســازمان 

برنامه و بودجه کشور

980/6005
توان انجام خدمات حفاظتى و مراقبتى (نگهبانى) 
از ایستگاه ها و اماکن تحت پوشش شرکت برق 

منطقه اى اصفهان
-------

دارا بودن مجوز فعالیت در امور خدمات 
حفاظتى و مراقبتى تحت نظارت پلیس 

پیشگیرى ناجا مرکز انتظام)

 IR330100004101101430230298 نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا
نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه و فراخوان  ارزیابى کیفى: کلیه مراحل برگزارى مناقصه و ارزیابى کیفى 
از دریافت و تحویل اسناد تا  مبادله قرارداد و تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس «سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن): مرکز تماس: 021-41934 
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى روزهاى کارى با 

شماره 031-36270820) 
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/08/29 لغایت ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 

 1398/09/10
جلسه توجیهى و بازدید براى مناقصه شماره 980/1016: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفى نامه) 
در جلسه توجیهى و بازدید که در روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13 ساعت 10:00 صبح در منطقه صنعتى اشترجان 
تشکیل مى گردد، الزامى بوده و عدم حضور به منزله انصراف از مناقصه خواهد بود (شماره همراه آقاى قربانى جهت 

انجام هماهنگى براى شرکت در جلسه توجیهى: 09131048647) 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه و فراخوان: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستى 
حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 98/09/25 در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى و نسخه  
فیزیکى آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد. 
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/09/26 - سالن کمیسیون معامالت 

ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان 
شرایط شرایط: 

1- به پیشنهادهایى که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاى مهلت مقرر در آگهى واصل شود 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه و فراخوان ارزیابى مندرج است.

روابط عمومى شرکت برق منطقه اى اصفهان شناسه: 665689

ضمنًا مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید. 
www.tavanir.org.ir   http://iets.mporg.ir  
www.setadiran.ir   www.erec.co.ir             



ادامه از صفحه یک:
...خیر. اگــر افزایش قیمت بنزین در 
شــرایط دیگر اقتصادی به وقوع می 
پیوســت اثر تورمی در پی نداشت و 
چه بسا ضدتورمی عمل می کرد. به 
عنوان مثال سال گذشــته را در نظر 
بگیرد که انباشت نقدینگی به جهش 
ارزی انجامید و نــرخ دالر تا ۱۸۰۰۰ 
تومان افزایش یافــت. در آن روزها 
اگر نرخ حامل های انــرژی افزایش 
می یافت بخشی از نقدینگی صرف 
تقاضای مبادالتی مصرفی انرژی می 
شــد. در آن صورت با اینکه کماکان 
نرخ ارز افزایش می یافت ولی در نرخ 
های پایین تری تثبیت می شد. از آنجا 
که نرخ ارز و نه نــرخ بنزین در ایران 
انتظارات تورمی را شــکل می دهد 
و به اصطالح ارز، لنگر اســمی تورم 
)Nominal anchor(  است، اگر 
در آن زمان دولت، تدبیر می کرد امید 
بود که بحران ارزی و تورم به مراتب 
سریع تر و بهتر کنترل شده و چه بسا 

رشد اقتصادی مثبت می بود. 
اما در شرایط فعلی باید اقتصاد سیاسی 
بنزین را مد نظر قرار داد. واقعیت این 
است که پوپولیست ها هیچگاه زیر بار 
تغییر قیمت ها )ارز، انرژی، بنزین و 
سایر کاالها و خدمات( نمی روند مگر 
آنکه چاره دیگری نداشته باشند. همان 
سیاست همیشگی اقتصادی دولت ها 
در ایران در اینجا نیز جاری و ساری 
است: »ما به هیچ وجه زیر بار زور نمی 

رویم مگر آنکه پر زور باشد.« 
در واقع افزایش نرخ بنزین را می شود 
ناشی از وخامت وضعیت بودجه ای 
دولت دانســت. پــس در آینده باید 
منتظر موج تورمی جدیدی باشیم اما 
نه به سبب نقش تورمی افزایش قیمت 
بنزین بلکه به دلیل کســری بودجه 
دولت که متاســفانه در نبــود اوراق 
قرضه دولتی قرار است از محل پول 
پرقدرت بانک مرکزی تامین شــود. 
پس در شرایط فعلی تسلیم دولت و 
عدول از تعهدات اقتصادی گذشــته 
را باید نشاندهنده )proxy( وخامت 

وضعیت بودجه ای دولت دانست.
    آیا افزایش نرخ بنزین کاهش 
مصرف بی رویه را در پی دارد؟ آیا 

این سیاست به نفع ندارهاست؟
بر اساس آموزه های علم اقتصاد هر 
افزایش نرخی لزوما به کاهش تقاضا 
)بخوانید مصرف( نمی انجامد. اوال این 
افزایش نسبت به تورم سرسام آور چند 
سال اخیر ناچیز است. در واقع برای 
بسیاری از سبدهای مصرفی، قیمت 
نسبی بنزین نه تنها افزایشی نشان 
نمی دهد بلکه کاهش یافته اســت. 
مثال مصرف صدک صدم درآمدی که 
شامل متمول ترین ثروتمندان است 
کامال به قیمت کاالهای خارجی گره 
خورده اســت. در دو سال گذشته نه 
تنها نرخ ارز تا سه برابر رشد کرده بلکه 
به دلیل ارتقای محدودیت های تعرفه 
ای و غیرتعرفه ای قیمت های کاالهای 
لوکس خارجی حتی بسیار بیشتر از 
نرخ ارز باال رفته است. بنابراین سیاست 
جدید بنزینی نوازشی برای این قشر 
است و پیش بینی می شود دارایان به 

افزایش مصرف روی آورند.
تا پیش از این، مصرف بسیاری از اقشار 
متوسط کمتر از سهمیه مصوب بوده 
است. از آنجا که اکنون بر اساس تدبیر 
دولت چند نرخ بر بازار حکم فرما شده 
در نبود بازار »مبادله ســهمیه«، این 
گروه سعی می کنند کل رانت پاشیده 
شده توسط دولت را جذب کرده پس 
مصرف خود را نــه تنها کاهش نداده 
بلکه تا سطح سهمیه افزایش می دهند. 
چهل سال است که ایرانیان تبعیض 
قیمتی را آزموده اند و جز فساد حاصلی 
نیافته اند. پس برندگان سیاست جدید 
بنزینی متموالن و مستمندان خواهند 
بود و بیشترین هزینه به دهک های 
چهارم، پنجم و ششم وارد خواهد آمد. 
سیاست از آسیب پذیران می گیرد و 
به فقیرتر ها می دهد و پاداشی است 

به برخورداران.

اقتصاد استان
02
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ساختواحدهایمسکونیسیلزدگاناصفهاناوایلسالآیندهپایانمییابد
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان گفت: ساخت واحدهای مسکونی و 
تجاری سیل زدگان مناطق غربی و جنوبی استان اکنون با بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی تا بهار سال 

آینده پایان می یابد.
محسن قوی بیان اظهارداشت: این واحدهای خسارت دیده ســیل نوروز سال جاری در شهرستان های 

فریدونشهر در غرب و سمیرم در جنوب استان واقع شدند.
وی با اشاره به ارایه ۲۶۰ میلیارد ریال تسهیالت بانکی بالعوض به حادثه دیدگان سیل استان اضافه کرد: ۶۰ 

درصد از خسارت دیدگان در این ارتباط به بانک ها معرفی شدند تا تسهیالت خود را دریافت کنند.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اصفهان به ۳۲۸ واحد احداثی شهری و یک هزار و ۷۵۲ واحد احداثی روستایی 

اشاره و اضافه کرد: تعمیر و مرمت واحدهای تخریبی در مناطق سیل زده استان ۱۰۰ درصد انجام شد همچنین ارایه تسهیالت برای تامین لوازم 
خانگی به منظور جبران خسارت جزو دیگر برنامه های این نهاد بود.

قوی بیان با اشاره به اینکه پیش تر وام بهسازی ۲۵۰ میلیون ریال بود، گفت: این میزان در سال ۹۸ به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد و 
خوشبختانه بانک های عامل برای اخذ ضمانت از سفته زنجیره ای استفاده کردند و امیدواریم این همکاری تداوم داشته باشد و فراگیرتر شود.

مدیرانمدارسبرایدریافتسهمیهبنزینسرویسدانشآموزانثبتنامکنند
رییس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان از مدیران مدارس استان خواست تا برای 

دریافت سهمیه  بنزین سرویس  حمل و نقل دانش آموزان هرچه زودتر در سامانه مربوط ثبت نام کنند.
علیرضا سلطانی افزود: بنا بر اعالم وزیر آموزش و پرورش در جلسه ستاد سوخت کشور  برای سرویس های 

حمل و نقل دانش آموزان ۱۲۰ لیتر بنزین به صورت ماهانه به خودروهای تک سوز  اختصاص یافته است.
وی اظهارداشت: بر این اساس سامانه ای با عنوان »ســپند« تعریف شده تا مدیران مدارس بتوانند اسامی 

رانندگان سرویس های دانش آموزی را در آن وارد کننند.
رییس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش اصفهان افزود: شاید ثبت و بررسی در این سامانه قدری زمانبر باشد 

ولی اعمال سهمیه از ۲۴ آبان قابل اجراست.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات برای پیشگیری از افزایش  نرخ سرویس های حمل و نقل دانش آموزان در پی سهمیه بندی بنزین 

صورت گرفته است.
سلطانی با اشاره به این که اکنون در استان دست کم ۱۷۰ شرکت حمل و نقل دانش آموزی فعال است، گفت: بیشترین تعداد شرکت های حمل 

و نقل دانش آموزی مربوط به کالنشهر اصفهان با ۵۳ شرکت و جابجایی دست کم ۷۳هزار دانش آموز است.

دکتر علی سعدوندی |مهر
یادداشت
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استاد دانشگاه خوراسگان: 

 پذیرش FATF برای همکاری اقتصادی
 با کشورها ضروری است

استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 
اصفهان پذیرش FATF را برای اقتصاد کشور 
ضروری دانست و گفت: پیوستن به کارگروه 
ویژه اقــدام مالــی )Financial Action Task Force( از 
بهانه تراشی دشــمنان برای جلوگیری از همکاری های اقتصادی 

کشورها با ایران پیشگیری می کند.

محمود رفیعی اظهارداشت: در شرایطی که فشارهای آمریکا برای همکاری 
نکردن کشورها با جمهوری اسالمی بیشتر شد بسیاری از بانک های جهان بویژه 
اروپایی ها برای فرار از تحریم های احتمالی آمریکا دنبال بهانه هستند تا با ایران 

همکاری نکنند. 
وی تصریح کرد: در حالی که ایران هنوز در فهرست سیاه FATF قرار نگرفت 
بسیاری از این بانک ها و موسسه های مالی بین المللی از همکاری با کشورمان 
سرباز می زنند و در صورت قرارگرفتن کشورمان در این فهرست، آنها همکاری 

خود را قطع خواهند کرد.    
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه به تازگی بانک ها و موسسه های مالی 
منجمله مالزی از همکاری های مالی با شهروندان ایرانی سرباز زدند و حساب 
شهروندان ایرانی مقیم این کشور را مســدود می کنند، گفت:  مسووالن این 
کشور اعالم کردند به دلیل فشارهای بین المللی مجبور به انجام این  اقدام شدند.       
 ) FATF (وی بیان کرد: در صورت نپیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی
ممکن است بانک های کشورهای دوست و همسایه که مبادالت پولی و اقتصادی 
تجار ایرانی با آنها باالســت نتوانند به همکاری خود ادامه دهند و این موجب 
می شود تا بسیاری از تجار و بازرگانان ایرانی با مشکل مواجه شوند و تسهیالت 

تجار ایرانی از بین خواهد رفت. 
رفیعی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ کشور عضو این کارگروه شدند، تصریح کرد: 
کارگروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای جی هفت تشکیل شد 
و  مبارزه با پولشویی، از بین بردن تهدیداتی که سالمت نظام مالی را به خطر 
می اندازد و جلوگیری از حمایت مالی گروه های تروریستی از جمله اهداف این 

کارگروه عنوان شده است. 
وی ادامه داد: تاکنون شماری از کشورها مفاد آن را پذیرفتند و عضو شدند و 
برخی ها نیز برای عضویت تالش می کنند و کشورهایی هم اقدام جدی برای 

عضویت در  این کارگروه انجام نداده اند.
استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان اضافه کرد: ایران در بین 
کشورهای گروه دوم قرار گرفته است و به این کشور چند ماه فرصت دادند تا 

عضویت خود در این کارگروه را نهایی کند. 
وی با بیان این که مخالفان پیوســتن به کارگروه یادشده نگرانی هایی دارند، 
تصریح کرد: آنان موضوع را به برجام ربط می دهند و عنوان می کنند چه تضمینی 
وجود دارد که با پیوستن ایران به FATF، کشورهای عضو به همکاری های 

اقتصادی با جمهوری اسالمی ادامه دهند.    
رفیعی اضافه کرد:  FATF  موضوعی اقتصادی است نباید آن را سیاسی کرد 
اما در عین حال باید نگرانی های این گروه مخالف برطرف شود و بهترین راهکار 
این است که قبل از تصویب، تضمین های الزم از این نهاد ناظر بین المللی گرفت 
تا کشورهای عضو برای همکاری با ایران تحت فشارهای آمریکا و هجمه های 
بین المللی قرار نگیرند.  »گروه ویژه اقدام مالی« موسوم به FATF به عنوان 
نهاد بین  دولتی مرجع تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله ای علیه ایران، 
هشدار داد که در صورت تکمیل نشــدن فرآیند اجرای »توصیه نامه یا برنامه 
عمل ایران« این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده جمهوری اسالمی ایران 
را به »فهرست کشورهای غیرهمکار« خود اضافه کند. این در حالی است که 
ایران تاکنون از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمــل گروه ویژه اقدام مالی ۳۷ مورد 
را که مربوط به بخشــهای اجرایی آن بوده عملیاتی کرده است. چهار الیحه 
باقیمانده در حوزه قانونگذاری شامل "اصالح قانون مبارزه با پولشویی، اصالح 
قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با 
جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( و عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه 
با تامین مالی تروریسم )CFT(" از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران تهیه و 
به مجلس شورای اسالمی ارسال شد که از این میان دو الیحه شامل "پیوستن 
 ")CFT( ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم

برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده اند.

گــزارش

ایرنا
خـــبــــر

ر روزهای اخیر چند 
مورد گزارش گرانی در 

بخش فوالد ارائه شد که 
بررسی کرده و از صنف 

مورد خواستیم تا در 
سریع ترین زمان برای 

رفع آن پیگیری های الزم 
را انجام دهد

بازار اصفهان »آرام« است؛ 

قیمتهازیرذرهبینبازرسان

بازار اصفهان پس از سهمیه بندی بنزین زیر ذره بین بازرسان 
قرار دارد و تاکنون گزارشــی مبنی بر افزایش قیمت ها ارائه 

نشده است.
 مهمترین دغدغه مردم پس از اصالح قیمت سوخت و اعالم 

نرخ های جدید و سهمیه بندی، ثبات قیمت ها در بازار است.
در اصفهان نیز وضعیت بازار زیر ذره بین دستگاه های نظارتی 
قرار دارد تا دوران »پساسهمیه بندی« با کمترین مشکل برای 
اقشــار مختلف مردم به خصوص قشر آسیب پذیر پشت سر 

گذاشته شود.

تسنیم
گـــزارش
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   در مرحله نخست دستورالعملی مبنی بر ثبات قیمت ها ارائه شده و هیچ یک از صنوف حق افزایش قیمت را ندارند

گشتی در بازار اصفهان 
و بررســی قیمت هــا 
نشان می دهد تغییری 
که ملموس باشــد در 
نرخ کاالها به خصوص 
کاالهای اساسی و مواد 
خوراکی صورت نگرفته 

است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در 
جلسه فوق العاده ســتاد تنظیم بازار 
کشــور اعالم کرد که این سازمان با 
همراهی همه دســتگاه های همکار 
خود از جمله سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسی 
اصناف روند تشدید نظارتی و برخورد 
با تمام مواردی که موجب اخالل در 
روند اجرای طرح افزایش نرخ بنزین 
می شود را در دســتور کار ویژه خود 

قرار داده است.
در ایــن راســتا در اصفهــان نیــز 
دســتگاه های ذی ربط در حال رصد 
بازار هستند تا با گران فروشی و تغییر 

قیمت کاالها برخورد کنند.
علی نظری کارشناس بازرسی سازمان 
صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
اصفهان در این باره گفت: با افزایش 
نرخ بنزین برخی به دنبال اســتفاده 
از این فضا و ایجاد تنش هســتند اما 

بازرسی برای برخورد با گران فروشان 
و متخلفان حضور فعالی دارد.

وی همچنیــن تصریــح کــرد که با 
بررســی وضعیت بازار، پرونده های 
قضایی تشــکیل و به تعزیرات ارسال 

می شود.
بازارهــای روز کوثــر از جملــه 
فروشگاه هایی است که کاالی بخش 
زیادی از شهروندان اصفهانی را تامین 
و عرضــه می کند. محمــد مجیری 
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شــهری شــهرداری اصفهان درباره 
فعالیت این بازارها پــس از افزایش 
نرخ بنزین گفت: اقــالم مورد نیاز در 
فروشگاه های کوثر سطح شهر بدون 
افزایش قیمت درحال عرضه اســت 
و کاالهای اساســی، مــواد غذایی و 
پروتئینی، میوه و تره بار در طبق روال 
و بدون تغییــر در قیمت ها به فروش 

می رسد.
سید حســن قاضی عســگر معاون 
امور اقتصادی اســتانداری اصفهان 

درباره نتایج رصد بــازار در چند روز 
گذشته اظهار داشت: تیم های نظارتی 
از دســتگاه های ذی ربــط به صورت 
مســتمر در حال رصد بازار هستند و 
اجازه تخلف در این زمینه را نخواهیم 

داد.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر چند 
مورد گزارش گرانــی در بخش فوالد 
ارائه شد که بررســی کرده و از صنف 
مورد خواستیم تا در سریع ترین زمان 
برای رفــع آن پیگیری هــای الزم را 

انجام دهد.
رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف 
اصفهان نیز درباره وضعیت بازار بعد از 
افزایش نرخ بنزین اظهار داشــت: در 
مرحله نخست دستورالعملی مبنی بر 
ثبات قیمت ها ارائه شده و هیچ یک از 

صنوف حق افزایش قیمت را ندارند.
وی افزود: شرایط کسب و کار صنوفی 
که بنزین در ارائــه خدمات آنها موثر 
اســت مورد توجه قرار دارد و از سایر 
بخش های بازار نیــز می خواهیم که 

در زمینه قیمت ها مراعــات الزم را 
داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف اصفهــان با بیان 
اینکه هم اکنون مشــکل خاصی در 
بحــث بنزین حمل و نقــل و اصناف 
وجــود نــدارد، گفت: بعد از پشــت 
ســر گذاشــتن آنالیزهای نهایی در 
کمیســیون تنظیم بازار تصمیمات 

اصالح نهایی می شود.
وی با اشــاره به نظارت بر بازار بیان 
کرد: نظارت ما در دو بعد ارشــادی و 
تعزیری ادامه دارد، ما به هیچ عنوان 
اجازه بر هم زدن بازار را نخواهیم داد.

شهروندان اصفهانی تاکنون گزارش 
محسوسی از گرانی کاالها و یا کمیاب 
شدن کاالها در روزهای پس از اصالح 
قیمت سوخت ارائه نکرده اند، بازار به 
طور عادی در حال خدمت رسانی به 
مردم است و شهروندان نیز این انتظار 
را دارند که نظارت ها به طور مستمر و 
موثر برای مقابله با گران فروشی ادامه 

داشته باشد.

خـــبــــر

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

نظارت بازرسان تاکسیرانی افزایش می یابد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، با اشاره 
به از سرگیری فعالیت نیمی از ناوگان اتوبوسرانی در شهر 

گفت: در حال حاضر ۵00دستگاه اتوبوس در خطوط مختلف و تندرو، 
فعالیت می کنند.

علیرضا صلواتی از خسارت دیدگی ۲۸ دستگاه اتوبوس به صورت کامل و آسیب 
به ۶۰ دستگاه اتوبوس دیگر در ناآرامی های اخیر خبر داد و افزود: این اتوبوس ها 
در روز شنبه که ناوگان حمل و نقل با تمام ظرفیت خود فعال بود، خسارت دیدند 
به همین دلیل روز گذشته تعداد ناوگان فعال در شهر به ۳۰۰ اتوبوس کاهش یافت 

و تا پایان روز دوشنبه تعداد اتوبوس ها به ۵۰۰ دستگاه افزایش یافت.
وی با اشاره به تعطیلی مدارس و کاهش تقاضای سفر در دو روز گذشته، ظرفیت 
کنونی ناوگان اتوبوسرانی را جوابگوی جابجایی شهروندان دانست و گفت: در 
حوادث اخیر به ۵ ایستگاه قطار شهری نیز خسارت وارد شده که به محض تامین 

ایمنی مسافران، مترو آماده جابجایی مسافران خواهد شد.
صلواتی باتوجه به خسارت های سنگینی که به ایستگاه های قطار شهری وارد 
شده، بازسازی ایستگاه ها را زمان بر دانســت و ادامه داد: ۲۵تقاطع نیز به طور 
کامل آسیب دیده و تجهیزات چراغ های راهنمایی و رانندگی همچنین سیستم های 

هوشمند آنها تخریب شــده که تاکنون ۱۰ تقاطع به وضعیت عادی بازگشته و تالش 
می کنیم تا یک هفته آینده تمام چراغ های راهنمایی و رانندگی شهر را فعال کنیم و به 
سامانه کنترل ترافیک برگردانیم.  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان باتاکید 
براین که مشکلی از نظر ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی وجود ندارد، گفت: با توجه به 
بلندی و طوالنی بودن خطوط اتوبوسرانی که از شمال به جنوب و شرق به غرب اصفهان 
کشیده شده اند، بسته شدن حتی یک نقطه در این مسیر طوالنی می تواند کل ناوگان 
را با مشکل روبرو کند. وی از آمادگی ناوگان حمل و نقل برای بازگشت به شرایط عادی 
خبر داد و درباره تخلفات برخی رانندگان تاکسی برای افزایش کرایه، اعالم کرد: ممکن 
است تخلفاتی از سوی برخی رانندگان نیز صورت گرفته باشد اما این موضوع تااندازه ای 
به اخالق و رفتار ناوبران شبکه تاکسیرانی برمی گردد که از شرایط کنونی سوء استفاده 
نکنند، بازرسان سازمان تاکسیرانی نیز در روزهای اخیر نظارت خود را افزایش داده اند 
اما سیاست ما حمایت و هدایت ناوبران است و امیدواریم با همکاری ناوگان تاکسیرانی، 
 نیازی به برخوردهای ناظران نباشد. وی  گفت: سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای

 تاکسی ها تااندازه زیادی مشکالت آنها را برطرف خواهد کرد با این وجود اگر نیاز به اصالح 
مبلغ کرایه احساس شود در این زمینه نیز اقدامات الزم انجام خواهد شد. ایسنا

خـــبــــر

    

به گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه 
و شهرســازی، حمیدرضا ســهرابی درباره 
ساخت سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که بر 
اساس طرح جامع مسکن بر عهده بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
قرار گرفته است، اظهار کرد: به طور مشخص بنیاد مسکن، متولی 

احداث مسکن در نقاط روستایی است.
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان 
اینکه ایران، کشوری سانحه خیز به شمار می رود، به اجرای طرح 
بهسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی اشاره کرد 
و افزود: بعد از زلزله سال ۱۳۶۹ دولت به مقاوم سازی و بهسازی 
واحدهای روستایی همت گماشــت و اجرای این طرح از سال 

۱۳۷۴ آغاز و تا ۱۳۸۴ به طول انجامید. از ســال ۱۳۸۴ به بعد 
طرح احداث سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شد.

ســهرابی اضافــه کــرد: از ســال ۱۳۸۴ تاکنــون، یــک 
 میلیــون و ۷۰۶ هزار واحد مســکونی روســتایی بهســازی

 شده است.
وی گفت: به موازات اجرای طرح بهسازی و مقاوم سازی سالیانه 
۲۰۰ هزار واحدمسکونی روستایی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
در مناطق سیل زده و آســیب دیده از زلزله و سایر مخاطرات، 
حدود ۴۳۰ هزار واحد مسکونی روستایی احداث کرد. تاکنون در 
مجموع دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی مقاوم در 

سراسر کشور در قالب بهسازی و یا بازسازی داریم.

به گفته سهرابی، بر اساس سرشماری سال ۹۵، در کشور حدود 
پنج میلیون و ۳۷۷ هزار واحد مســکونی روستایی وجود دارد 
که تاکنون بیش از ۴۳ درصد واحدهای مســکونی روســتایی 

مقاوم سازی شده اند.
وی با اشاره به اینکه مقاوم سازی و بهسازی و احداث واحدهای 
مسکونی روستایی قبل از سال ۸۴، هفت درصد بود و امروز به ۴۳ 
درصد رسیده است، گفت: بخش های خصوصی نیز حدود پنج 
درصد در طی این سال ها به این طرح کمک کرده اند و هم اکنون 
با احتساب فعالیت های بنیاد مســکن انقالب اسالمی و بخش 
خصوصی شاهد مقاوم سازی و بهسازی ۴۸ درصدی واحدهای 

مسکونی روستایی هستیم.

سالیانه۲۰۰هزارمسکنروستاییاحداثمیشود
مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اعالم اینکه با نظارت و فعالیت بنیاد مسکن انقالب اسالمی بیش از یک میلیون واحد 
مسکونی در شهرهای کوچک و روستاها مقاوم سازی و بهسازی شده اند، گفت: بر اساس طرح جامع مسکن، احداث سالیانه 200 هزار واحد 

مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انجام می شود.
مهر

خـــبــــر
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ضرر میلیارد یورویی سیل 
به ونیز

شهردار ونیز از خســارت حداقل یک 
میلیارد یورویی به این شهر تاریخی در 

پی باالآمدن سطح آب و سیل خبر داد.
 »لوئیجــی بروگنارو«، شــهردار ونیز، 
میزان خسارت واردشــده بر اثر وقوع 
سیل بی ســابقه در این شهر را حداقل 
یک میلیارد یورو در یــک هفته اخیر 
برآورد کرد و گفت دولت ایتالیا تاکنون 
۲۲ میلیون یورو برای رسیدگی به این 

خسارت اختصاص داده است.
ســاکنان ونیز که خانه های شان در پی 
وقوع سیل دچار آسیب شده بالفاصله 
کمک هزینه پنج هزار یورویی از دولت 
دریافــت کرده اند و رســتوران داران و 
مغازه دارها نیز می توانند تا حداکثر ۲۰ 

هزار یورو کمک دولتی دریافت کنند. 
شهردار ونیز از افتتاح یک حساب بانکی 
نیز خبر داد تا ایتالیایی ها و همه مردم 
جهان بتواننــد از طریق آن کمک های 
مالی خود را برای مرمت شهر تاریخی 
ونیز ارائه دهند. او شــهر ونیز را میراثی 
برای همــه و منحصر به فــرد توصیف 
کرد که با کمک مردم بار دیگر خواهد 
درخشید.ونیز که از سال ۱۹۸۷ میالدی 
در فهرســت میراث جهانی یونسکو به 
ثبت رسیده، به عنوان یکی از مهم ترین 
شــهرهای توریســتی جهــان در پی 
شدیدترین سیل در ۵۰ سال اخیر حاال 
با زیر آب رفتن مهم ترین آثار تاریخی و 

هنری خود مواجه شده است. 

گردشگری
خبر
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ماسک طبیعی برای صاف 
کردن مو

برخی از وبالگ های زیبایی ماســک 
شــیر و عســل را برای مو پیشنهاد 
می کنند. ۱ فنجان شــیر پرچرب یا 
شیر نارگیل را با یک قاشق غذاخوری 
عسل ترکیب کنید و بگذارید به مدت 
یک ساعت روی موها و پوست سرتان 

بماند، سپس بشوییدش.
همچنین می توانید ۲ فنجان شــیر 
را با ۱ تخم مرغ ترکیــب کنید و این 
ترکیب را به مــدت ۱۰ دقیقه روی 
سرتان بگذارید سپس آن را بفشارید 
اما آبکش نکنید. بــرای 3۰ دقیقه ی 
دیگر آن را با کاله پالستیکی بپوشانید. 
سپس بشویید و برس بکشید تا خشک 

شود.
دستورالعمل دیگری توصیه می کند 
که ماســک صاف کننده  زیر را دو بار 
در هفته به مــدت ۲ ماه به موهایتان 
بزنید تا موهایتان را ریلکس و صاف 
کنید: یک فنجان شیر نارگیل، 6-۵ 
قاشــق غذاخوری آب لیمو، ۲ قاشق 
غذاخــوری روغن زیتون، 3 قاشــق 
غذاخوری نشاسته ی ذرت. این مواد 
را در دمای پایین گرم کنید و هم بزنید 
تا نرم شود، خنکش کنید و سپس به 

موهایتان بزنید.
برای تمامی این روش ها چند قطره 
روغن بادام شــیرین یا روغن نارگیل 
اضافه کنید تا فر موهــا را کم و ظاهر 

نرمی به موها بدهد.

سالمت

سبک زندگی

ISFAHAN
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 ایران از طریق استان آذربایجان 
شــرقی بــا ارمنســتان مرز 
مشترک دارد که تمام روابط 
تجاری، اقتصادی و گردشگری 
دو کشور از این مرز کوتاه انجام 
می شود. روادید دو کشور نیز 
در سال گذشته به طور کامل 
لغو شد که با افزایش نرخ ارز، سفر ارمنی ها را به 

ایران بیشتر کرده است.
آمار تردد ایرانی ها و ارمنستانی ها در 

هفت ماه
طبق آماری که احمد حسن نژادـ  مدیر مرکز 
نوردوز سازمان منطقه آزاد ارسـ  در جریان 
سفر این هیات ارمنستانی اعالم کرد، در هفت 
ماه نخست امسال مجموعا ۱۸۷ هزار ایرانی 
به سمت کشــور جمهوری ارمنستان تردد 
کرده اند و در مقابل ۲3۸ هزار ارمنستانی از این 
مرز به سمت ایران تردد داشته اند که انگیزه 
بیشتر آن ها خرید و گردش در ایران بوده است.

عالوه بر این، ارمنســتان تنها کشور مجمع 
اقتصادی اوراسیا )EAEU ( است که ایران با 
آن هم مرز شده. در سال ۲۰۱۸ توافق موقتی 
بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایجاد 
منطقه آزاد تجاری امضا شــد که قرار بود از 
همین ماه اجرا شود. این موافقت نامه به ایران 
اجازه می دهد از اتحادیه اقتصادی اوراســیا 

امتیــازات گمرکی خاصــی دریافت کند و 
کشــورهای این اتحادیه هم حجم صادرات 

خود به ایران را تا ۷۵ درصد افزایش دهند.
مجمع اقتصادی اوراسیا از ترکیب کشورهای 
بالروس، قزاقستان، قرقیزســتان، روسیه و 
ارمنستان تشکیل شده که در نشست های 
آن درباره گردشگری، انرژی، همکاری های 
مالی، اقتصادی و آموزشــی بحث می شود. 
مقامات ایران نیز در بعضی از نشســت های 
این مجمع حضور دارند.مرز مشترک ایران 
و ارمنستان اگرچه کوتاه است اما با توجه به 
موقعیت ارمنستان در مجمع اوراسیا و جایگاه 
ایران در خاورمیانه، برای دو کشور حائز اهمیت 
اســت؛ چرا که ایران از طریق این مرز آبی و 
ارمنستان، به عنوان دروازه ارواسیا می تواند 
به تجارت با اروپا و آسیا در شرایط تحریم ادامه 
دهد و از سویی نقش پل ارتباطی میان اوراسیا 

و خاورمیانه و آب های گرم و آزاد را ایفا کند.
ســفر هیات ارمنســتانی که متشــکل از 
نمایندگانــی از وزارت اقتصاد، فدراســیون 
گردشگری، آژانس های توریستی و رسانه های 
این کشور بود فرصتی را برای منطقه آزاد ارس 
فراهم کرد تا پیشنهادهایی را برای گسترش 
ســطح همکاری های اقتصادی و تعامالت 

گردشگری از طریق ارمنستان مطرح کند.
صفر شاســفندـ  عضو هیات مدیره و معاون 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
ارسـ  که مدیریت نشست ایران و ارمنستان 
را در منطقه مرزی ارس به عهده داشــت، از 
طرف ارمنستانی درخواست کرد از البی خود 
در اوراسیا برای ایجاد نمایندگی این مجمع در 

منطقه ای از ایران و ارمنستان استفاده کند.
او برای رونق تعامالت گردشگری بین دو کشور 
برگزاری جشنواره ها و رویدادهای مشترک را 

پیشــنهاد کرد و افزود: پس از ثبت ژئوپارک 
ارس در یونسکو می توانیم پرونده مشترکی را 
با جمهوری ارمنستان در این خصوص تشکیل 
دهیم تا ژئوپارک چندملیتی در منطقه داشته 
باشیم.شاسفند ادامه داد: ایران به پیشنهاد 
ارمنستان برای احیای جاده ابریشم و توسعه 

گردشگری از طریق آن فکر می کند.
30 سال است قراردادهای متعدد امضا 

می کنیم اما اقدامی نمی کنیم
آرمن ایسرائیلیان، مسوول بخش ایران نهاد 
ـ نیز یادآور  نخست وزیری جمهوری ارمنستان 
شد: دو کشور حدود 3۰ سال است قراردادهای 
متعددی داشته اند ولی اقدام جدی در راستای 
آن ها انجام نداده اند. هرچند که در یک سال 
گذشــته به تدریج کارهایی آغاز شده است. 
امیدواریم با تشکیل کمیته گردشگری ایران 
و ارمنستان، مفاد آن قراردادها اجرا و پیگیری 
شود.او همچنین به بازسازی زیرساخت ها در 
بخشی از خاک ارمنستان که مورد استفاده 
مسافران ایرانی است، اشاره کرد و افزود: برنامه 
جمهوری ارمنستان این اســت که بودجه 
بازسازی زیرساخت ها تا سال ۲۰۲۰ دوبرابر 
شود. توسعه زیرساخت یکی از اولویت های 
کشور ما است.او با اشــاره به روابط اقتصادی 
دو کشــور، گفت: اگرچه ســطح معامالت 
اقتصادی ارمنستان با ایران به 3۵۰ میلیون 
دالر رسیده اما به هیچ وجه از این عدد راضی 
نیستیم و امیدواریم مجمع اوراسیا به پیشرفت 
مبادالت اقتصــادی این منطقه کمک کند. 
معتقدیم آن چه باعث کاهــش تعامالت دو 
کشور همسایه شــده، برخی ناهماهنگی ها 
ـ رییس  بوده که باید برطرف شود.آنا مارماریان 
دانشکده جهانگردی و خدمات ارمنستانـ  
نیز که این هیات ارمنستانی را در سفر به ایران 

همراهی می کرد، درباره اهمیت تدریس رشته 
گردشگری در این دانشگاه توضیحاتی داد و 
تاکید کرد: تالش ها برای گسترش تعامالت و 
همکاری های گردشگری بدون حضور دانشگاه 

ممکن نخواهد بود.
در جریان سفر هیات ارمنستانی که مسؤوالنی 
از بخش های دانشــگاهی این کشور حضور 
دارند، مذاکراتی برای تبادل استاد و دانشجو 

بین دانشگاه های دو کشور صورت گرفت.
در این نشســت همچنین طــرف ایرانی به 
ظرفیت های گردشــگری شهرهای هم مرز 
با کشور ارمنســتان از جمله کلیسای سنت 
استپانوس که در فهرســت جهانی یونسکو 
ثبت شده است و جنگل های ارسباران، یکی 
از ذخیرگاه های زیســت کره، اشاره کرد که 
منطقه ارس را می تواند به نزدیکترین مقصد 
اکوتوریستی و تاریخی به ارمنستان تبدیل 
کند.طرف ارمنستانی نیز در واکنش گفت: 

دو طرف فقط الزم دارند با پشتکار کار کنند 
تا به هدف برسند.

ایران و ارمنســتان هنوز یکدیگر را 
نمی شناسند

-عضو هیأت مدیره انجمن  علیرضا نظیفـ 
دوستی ایران و ارمنســتانـ  هم با یادآوری 
این نکتــه که وظیفه ایــن انجمن کمک به 
روابط دو کشور است، گفت: متاسفانه ایران و 
ارمنستان با وجود هزاران سال تاریخ مشترک، 
هنوز شناخت عمیقی از یکدیگر ندارند. باید 
تالش کنیم شــناخت متقابل اتفاق افتد به 
ویژه حاال که موضوع اوراسیا مطرح شده است. 
ارمنستان و ایران می توانند دروازه ورود به این 
مناطق باشند.در ادامه، نشست دوجانبه ای بین 
آژانس ها و فعاالن گردشگری منطقه آزاد ارس 

و ارمنستان برگزار شد.
ســفر خبرنگاران و عکاسان ارمنی به 

ایران

تور آشناســازی با جاذبه های گردشــگری، 
خدمات رفاهی و تجهیزات مرزی و جاده ای 
منطقه ارس برای هیات رسانه ای که متشکل 
از ۲3 خبرنگار، عــکاس و فیلمبردار بود نیز 
در جریان این سفر برگزار شد که کلیساهای 
»سنت استپانوس« و »چوپان«، منطقه مرزی 
و اقتصادی »نوردوز«، »ژئوپــارک ارس« و 
تعدادی از هتل هــا و بازارچه های مرزی این 
منطقه از آن جمله بود.این هیات رسانه ای که 
تعدادی از مدیران آژانس های گردشگری و 
دانشگاه های ارمنستان آن  را همراهی می کنند 
با هماهنگی سفارت و رایزنی فرهنگی ایران در 
جمهوری ارمنستان و در راستای اجرا شدن 
تفاهم نامه رسانه ای، گردشگری و دانشگاهی 
بین دو کشــور به ایران ســفر کرده است و 
در ادامه از مرز مشــترک ایران و ارمنستان، 
تجهیزات مسافری و گمرک آن و همچنین 

شهر تبریز دیداری خواهد داشت.

ارمنستان و ایران قراردادهای معوقه را احیا می کنند؟

 ایران از طریق این مرز 
آبی و ارمنستان، به عنوان 
دروازه ارواسیا می تواند به 

تجارت با اروپا و آسیا در 
شرایط تحریم ادامه دهد و 
از سویی نقش پل ارتباطی 
میان اوراسیا و خاورمیانه 

و آب های گرم و آزاد را 
ایفا کند.

هیاتی متشکل از نمایندگان اقتصادی، گردشگری و رسانه ای ارمنستان به 
ایران سفر کرد تا ضمن آشنایی با جاذبه های ایران در مرز مشترک دو کشور، 
کمیته گردشگری ایران و ارمنستان را راه اندازی کند. طرف ارمنستانی 
انگیزه این سفر را بیشتر اجرایی کردن قراردادهای متعدد بین دو کشور 

ایسنا

گزارش
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 معاون کمیسیون ملی یونسکو:
رشت باید گزارش فعالیت هایش را به یونسکو بدهد

معاون ارتباطات و مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو می گوید: از دفتر یونسکو در پاریس تذکری 
برای رشت با عنوان »شــهر خالق غذا« دریافت نکرده ایم. اما رشت امسال باید گزارشی از عملکرد 

چهارساله خود برای فعال و زنده نگه داشتن این عنوان به یونسکو ارائه دهد.
 ۱۱ آبان امسال، شهرود امیرانتخابی – مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
گیالن –  در گفت وگو با رسانه های محلی از تهدید یونسکو مبنی بر پس گرفتن امتیاز »شهر خالق 

خوراک جهان« از شهرداری رشت خبر داده بود.
او علت مطرح شدن این تهدید را انجام نشدن هیچ کار مثبتی در سال های اخیر و پس از ثبت شدن 
نام رشت در جمع شهرهای خالق »خوراکی )غذا(« اعالم کرده و گفته بود: »شهرداری رشت برای از 
دست ندادن این امتیاز باید به سرعت یک سری مستندات به یونسکو ارائه دهد. این مستندسازی ها 

باید در راســتای برنامه ها و رویدادهایی باشد که شــهرداری تاکنون برای معرفی رشت به عنوان 
شهر خالق خوراک شناسی انجام داده است.«امیر روشن بخش – معاون ارتباطات و مشارکت های 
کمیسیون ملی یونسکو – می گوید: انتخاب شهرهای خالق یکی از پروژه های متداول در یونسکو در 
حوزه  شهرهاست که در هفت رسته  »ادبیات« ، »خوراک شناسی«،  »صنایع دستی« ، »موسیقی« ، 
»هنرهای رسانه ای« ، »هنرهای مردمی« و »طراحی« با داوطلب شدن شهرها، توسط کارشناسان 
یونسکو بررسی می شود و هر دو سال کمیسیون ملی یونسکو پرونده چهار شهر از کشور را تکمیل 
کرده و به دفتر یونسکو در پاریس ارسال می کند؛ در ادامه پرونده  شهرها بررسی و در نهایت از بین هر 
چهار شهر، دو شهر به عنوان سهمیه  هر کشور انتخاب می شود.او با بیان این که این انتخاب به صورت 
دوساالنه انجام می شود، ادامه می دهد: هر شهر بعد از انتخاب به عنوان شهر خالق در رشته  مورد نظر 
موظف به ارائه  گزارش به یونسکو، هر چهار سال یک بار است تا اطالع دهد چه اقدامات مثبتی برای 

فعال ماندن عنوان شهر خالِق خود انجام داده است.
او اما درباره  صحبت هایی که از تذکر یونســکو به شهرداری رشــت خبر می دهند، می گوید: نامه، 
تلگرام، تلکس یا پیامی از مبادی رسمی یونسکو در پاریس به دبیرخانه شهرهای خالق در یونسکو 

- تهران نرسیده اســت، اگر هم دوســتان از مسیر دیگری 
تذکری دریافت کرده باشــند، ما بی اطالعیم.او با اشاره به 
ایجاد موج در مواقع و مناسبت های مختلف برای گرفتن 
عنوان در بین شهرها و استان های کشور، اظهار می کند: 
با شــکل گیری آن موج به مرور نیاز به انجام یک ســری 

اقدامات توســعه ای مانند بحث های مالی، گردشگری و 
اقتصاد بومی نیز به وجود می آید، تا شــهر انتخاب شــده از 

فرصت پیش آمده برای خود به درســتی استفاده کند و در این 
حوزه ها برای خود ظرفیت سازی کند.

معاون ارتباطات و مشارکت های کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به این که شهرهایی که 
تا کنون عنوان »شهر خالق« در حوزه های مختلف را به دست آورده اند، متاسفانه هنوز زیاد از این 

ظرفیت استفاده نکرده اند، تاکید می کند: رشت امسال باید گزارشی از فعالیت های خود به 
دبیرخانه شهرهای خالق یونسکو ارسال کند تا اقدامات انجام شده بررسی شوند.

لباس زیر بپوشید
در واقع این روش یکی از راه های 
آسان گرم ماندن بدون این که کار 
زیادی انجام دهید هست. در واقع 
لباس زیر  همچون زیرپوش ها 
یک نوع الیه از لباس است که آن 
را زیر لباس اصلیتان که به تن می 
کنید می پوشید. زیرپوش گرم یک مدل رایج از 
لباس زیر است و می تواند مدل های مختلفی 
داشته باشــد و هر کدام از مدل های آن بدون 
اضافه کردن وزن زیــاد و گرفتن جای زیاد در 

پوششتان می تواند شما را گرم نگه دارد.
لباس زیرهای رایج شامل جوراب شلواری، لگین 
)ساق پوش(، زیرپوش های تی شرتی و شلوار 

زیرهای  بلند می شوند.
البته مهم است که به خاطر داشته باشید که 
پوشیدن این الیه زیرین در مواقعی که ممکن 
است در یک اتاق گرم باشید، می تواند ناراحت 
کننده شــود.  برای مثال اگر برای رانندگی تا 
محل کارتان لباس های زیر زیادی بپوشید و 
دفتر کارتان گرم باشد، شرایط واقعا آزادهنده 
خواهد شد.پس دقت کنید که به چه اندازه، از 
چه نوعی و برای چه شرایطی باید از این لباس 

های یر استفاده کنید.
یک الیه بیرونی ضد آب بپوشید

در فصول پاییز و زمستان و مخصوصا زمانی که 
شاهد بارش برف و باران هستید، این امر یک 

باید به حساب می آید.
بازمانی که حدس می زنید ممکن است خیس 
شوید، برای گرم ماندن پوشیدن یک لباس ضد 
آب بر روی لباس هایتان کامال ضروریست. در 
واقع اگر داخل لباس هایتــان آب برود، باعث 
می شود که بیشتر سردتان شود. برای مثال در 
شرایطی مانند بارندگی، برف و پاشیده شدن 
آب) مثل زمانی که ســوار قایق می شوید و یا 
زمانی که چاله های آب زیادی روی زمین قرار 

دارد.( ممکن است که خیس شوید.
 می توانید کت بارانیتان را زیر یک کت  نسبتا 
ضد آب و گرم بپوشید. زمانی که کت می خرید، 
دنبال جنســی باشید که بســیار گرم بوده و 

خاصیت ضد آب بودن آن ها باال باشــد. مانند 
جنس نئوپرین.

یک الیه حافظ گرما بپوشید
صرف نظر از خشک ماندن، مسلما می خواهید 
لباس هایی تهیه کنید که جنس عایق مانند 
داشته باشند. احتماال در مورد پشم گوسفند 
شنیده اید، اما در واقع  این جنس پارچه برای 
همه مناسب نیست. اول ببینید که کدام گزینه 
ها برای شما مناسب هســتند و بعد به خرید 
بروید.اگر می توانید جنس پشمی بپوشید.  یکی 
از بهترین عایق های گرما به حساب می رود این 
جنس حتی اگر هم گران باشد باز هم انتخاب 

خوبیست.
  همچنین برای کاهش تعداد کلی لباس هایتان 
می توانید جای کت های پشمی از لباس های 
پشمی استفاده کنید. شاید بتوانید در بعضی 
جاهای خاص مانند بازارهای ســاالنه  لباس 

پشمی ارزان تر پیدا کنید.
از اندامتان محافظت کنید

این  حرف کامال درست نیست که شما X درصد 
از گرمای بدنتان را از طریق ســر خود و یا پای 
خود و یا هر بخش دیگری از دست می دهید. اما 
با این وجود، نپوشاندن این نواحی، گرم ماندن را 
برایتان سخت می کند. زمانی که بیرون هستید 
سعی کنید تا سر، دست ها و پاهایتان را با شال و 
کاله و دستکش و جوراب های ضخیم و چکمه 
بپوشانید. شــاید بخواهید که زیر لباستان دو 
الیه لباس زیر یا شــلوار زیر بپوشید. مسلما با 
این پوشش چندان رو مد نخواهید بود، اما گرم 

خواهید ماند.
بسیار مهم است که همه تکه های ذکر شده در 
باال  ضد آب باشند، چون دقیقا  احساس خیسی 
یا سرد شــدن ابتدا در  نواحی ای که ذکر شد 
برایتان اتفاق می افتد. به عنوان مثال اگر می 

توانید حتما از دستکش چرمی استفاده کنید.
از خودتان در برابر سرما محافظت کنید

زمانی که مجبور به بیرون رفتن هســتید، تا 
جایی که می توانید از مواردی همچون، باران، 
برف، چاله های آب، یخ و باد دور بمانید. در واقع 
این عوامل بسیار در سرد شدنتان تاثیر گذارند، 
و  بدون ایجاد این عوامل خود لباس و بدنتان می 

تواند خود را با شرایط دمای هوا سازگار کند.
از بین ساختمان ها سریع حرکت کنید، زمانی 
که می توانید از ماشین استفاده کنید و زمانی 
که باید بیرون باشــید سعی کنید که زیر یک 

سایه بان راه بروید.

چیزهای گرم کننده همراهتان داشته باشید
اگر فکر می کنید که احتیاج به گرم شدن پیدا 
خواهید کرد، می توانید  منبع گرمای کوچکی  
با خودتان همراه داشته باشید.  مثال می توانید 
چیزهای کوچکی مانند گرمکن های دستی 
قابل استفاده مجدد را در جیبتان قرار دهید، 
برای زمان هایی که دســتکش به اندازه کافی 
گرمتان نمی کند. چیزهای دیگری مثل ماگ 
ها سفری که میتوانید آن را سوپ پر کنید هم 
می توانند به گرم شدن داخل و بیرون بدنتان 

کمک کنند.
حتی اگر نتوانستید گرم کن دستی ای با قیمت 
مناســب پیدا کنید ،می توانید خودتان آن را 
بسازید. سایت های زیادی آموزش ساخت این 
گرم کن ها را دارند و می توانید خودتان با مواد 

اولیه خوب آن ها را بسازید.
لباس های سایز مناسب و ترجیحا کمی 

گشاد تر بپوشید
بله مسلما می خواهید که خوش تیپ به نظر 
برسید، اما این که اسکیموها آن کت های بزرگ 
و شلوارهای آزاد را می پوشند دلیل دارد. زمانی 
که لباستان خیلی چسبان و تنگ است، نمی 
تواند خیلی گرم و راحت نگه تان دارد. در عوض 
اگر می خواهید گرم بمانید، اطمینان حاصل 
کنید که لباسی که می پوشید تا حد مناسبی 
برایتان آزاد باشد. در واقع این روش باعث ایجاد 
یک الیه محافظ از  هوای گرم بین پوســت و 

محیط شما در طرف دیگر پارچه می شود.
برای گرم شدن تحرک داشته باشید

اگر لباس هایتان نمی توانند گرمتان کنند، کاری 
کنید تا خود بدنتان ایجــاد گرما کند. تحرک 
داشتن باعث سوزانده شدن انرژی در بدنتان و 
ایجاد گرما می شود.  ورزش را امتحان کنید و یا 

حداقل یک جا نایستید.
اگر داخل منزل باشــید، یک راه خوب پروانه 
رفتن اســت. البته اگر بیرون باشــید به علت 
لغزنده بودن احتمالی زمین، انجام این حرکات 
می تواند برایتان خطرناک باشد. بهترین کار 
برای اکتیو بودن در بیرون انجام حرکت النگز 
کوچک است که احتمال لیز خوردنتان در آن 

کمتر است.
الیه الیه لباس بپوشید تا بتوانید خودتان را 

با محیط های مختلف منطبق سازید
اساسی ترین کاری که می توانید برای هم گرم 
ماندن از بیرون و از هم از درون انجام دهید این 
است که به صورت الیه الیه لباس بپوشید.  از 

افرادی که در مناطق سردتری مثل آالسکا و 
نروژ زندگی کرده اند بپرســید و آن ها به شما 

خواهند گفت که: الیه الیه لباس بپوشید.
 این روش  به شما این امکان را می دهد که در  
طول روز که بدنتان باید با هوای ســرد بیرون 
منطبق شود لباس مناسبی به تن داشته باشید و 
در عین حال نیز زمانی که به دفتر گرم و نرمتان 
می رسید بتوانید لباس هایتان را درآورده و با 

دمای هوای دفتر منطبق شوید.
نمونه هایی از لباس شــامل جوراب شلواری ، 
شلوار جین، پیراهن آستین بلند، پیراهن دکمه 
دار تا باال، ژاکت و کت هستند. با استفاده از تمام 
این لباس ها  یا ترکیبی از این موارد،  می توانید  
تا داخل یک کالس درس گرم، یک دفتر خنک، 
یک مغازه با دمای معمولی و یا دمای منجمد 

کننده بیرون احساس راحتی داشته باشید.
منزلتان را عایق کنید

اطمینان حاصل کنید که منزلتان تا جایی که 
امکان دارد عایق شده باشد. شاید الزم باشد که 
عایق سقف یا دیوارهایتان را تغییر دهد. حتی 
شاید الزم باشد کارهای اساسی دیگری مثل 
آویختن پرده های ضخیم و پتو از پشت پنجره 

تان انجام دهید.
پرده های کرکره ای  نیز به خوبی مانع از ورود 
هوای سرد به داخل شده و نسبت به پرده های 

پارچه ای ارزان ترند.
همچنین می توانید با نوارهای مخصوص ایزوله 
کردن ) که از جنس پالستیک بوده  و به رنگ 
کامال روشن هستند و قابل اتصال به  تمام شیشه 

ها (  پنجره ها و درهای شیشه ای را عایق کنید.
اتاق های کم تردد را مجزا نگه داشته  و 
تمرکزتان را روی گرم کردن یک نقطه 

مرکزی از منزلتان بگذارید
معموال گرم نگه داشتن یک اتاق به جای گرم 
نگه داشتن کل اتاق ها یا آپارتمان هم آسان تر 

است و هم به صرفه تر.
یک اتاق مجزا را که سایر افراد خانواده نیز بعد از 
بیدار شدن از خواب زمان بیشتری را در آن می 
گذارند را در نظر گرفته و موقتا آن را مهر و موم 
کنید. درب آن را بسته و یا در صورت احتیاج 
درب آن را عایق کنید. بخاری و دیگر وســایل 
گرمایشیتان را داخل اتاق بگذارید. این روش  
موجب صرفه جویی در وقــت و انرژیتان برای 
گرم نگه داشتن اتاق هایی که شاید به ندرت از 

آن استفاده کنید می شود.
شکاف هایی که باعث ورود هوای سرد می 

شنود را بپوشانید
باید حواستان به سوراخ ها، درزها و شکاف هایی 
که باعث ورود هوای سرد به داخل شده و یا اتاق 
هایی که میزان عایق بودن متفاوتی دارند باشد. 
شایع ترین شکاف ها درزهای زیر درب هستند، 
اما خوب شاید خودتان متوجه این شده باشید 
که برخی پنجره ها نیز جریان هوا را به داخل راه 
می دهند و یا مثال برخی اتاق های زیرین منزل 
)طبقات پایین( سرمای کف زمین را منتقل می 
کنند. پهن کردن پتو یا فرش می تواند یکی از 

راه های راحت پوشاندن این شکاف ها باشد.
نکته مهم: مد نظر داشته باشید که خانه هایی 

که از بخاری ها برای گرم کردن کمک می گیرند 
نباید تمامی درز ها را بپوشــانند و را ه را برای 

گردش هوا باز بگذارند
تختتان را آماده کنید

مسلما دوســت دارید قبل از این که بخوابید 
تختتان گرم باشد. هیچ کس در هوای سرد به 
مالفه و تشک یخ عالقه ندارد. راه های بسیاری 
برای گرم کردن تختتان قبل از این که داخش 

بروید وجود دارد. پس آن ها را امتحان کنید:
یک بطری آب گرم را  زیر پتو  و تقریبا در مرکز 
تخت گذاشته شود یا پتو خود با دستگاه خشک 
کن حدودا به مدت ۱۰ تــا ۲۰ دقیقه با دمای 

متوسط یا باال گرم کنید.
نوشیدنی های گرم  بخورید

چه این نوشیدنی چای لیمویی داغ باشد و چه 
قهوه مکزیکی، نوشیدن یک مایع داغ می تواند 
باعث این شود که بشتر از درون و بیرون احساس 
گرما کنید. پس کتریتان را روشن کنید و لیوان 
هایتان را بیرون بیاورید، با این روش احساس 

بهتری خواهید داشت و گرم خواهید شد.
حمام  یا دوش آب گرم بگیرید

گرفتن دوش یا حمام آب گرم می تواند میزان 
گرمای بدن شما را به حد مطلوبی برساند. آیا 
حس می کنید که پنج دقیقه بعد از حمام باز 
سردتان می شود؟ حواستان باشد که بالفاصله 
بعد از خــروج از حمام با  لباس گــرم، حوله و 
دمپایی روفرشی خودتان را بپوشانید. این روش 
به بدنتان اجازه می دهد تا گرمای داخل حمام 

را حفظ کند.

چگونه در هوای سرد گرم بمانیم؟ 

اگر می خواهید 
گرم بمانید، 

اطمینان حاصل 
کنید که لباسی که 

می پوشید تا حد 
مناسبی برایتان آزاد 

باشد. در واقع این 
روش باعث ایجاد 
یک الیه محافظ 
از  هوای گرم بین 
پوست و محیط 

شما در طرف دیگر 
پارچه می شود.

در فصل زمستان و هوای سردی که در این فصل به سراغ شما می آید، 
داشتن راهکار ها و روش هایی برای گرم ماندن و در امان ماندن از سرما 
در هر شرایط و هر مکانی می تواند بسیار کاربردی باشد.. با ما همراه 

باشید تا این روش ها را در این مقاله با یکدیگر مرور کنیم.

www.howcanu.com
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SudokuNO 357   Solution: NO 356

 According to the latest report of 
Statistical Center of Iran (SCI), 
the country exported 1,961 tons 
of rice last year (ended March 
20, 2019).Iran produced 1.96 
million tons of rice in the said 
time, of which 1,960 tons were 
exported, the same report 
confirmed.Some 1.65 million 
tons of rice were imported in the 
same period, the report added.
Provinces of Mazandaran 
and Gilan were the major 
producers of rice last year, while 
Khuzestan, Golestan and Fars 
provinces were respectively 
the other Iranian major rice 

producers, it said.
Deputy Ministry of Agricultural 
Jihad for Planning and 
Economic Affairs Abdol-Mahdi 
Bakhshandeh said on October 
8 that Iran attained self-
sufficiency in the production 
of rice.He revealed the 
considerable 42 percent growth 
of rice production in the country 
in the current year (started 
March 21, 2019). This year, rice 
production volume will hit 2.9 to 
3 million tons due to the climatic 
conditions, so that this volume 
of rice will meet the domestic 
demand, he added.

International 
banking, 
insurance 
expo 
underway on 
Kish Island
The 6th 
I n t e r n a t i o n a l 
Exhibition of 
Exchange, Banking, 
Insurance and 
Privatization (Kish 
Invex 2019) opened 
on the southern 
Iranian island of 
Kish on Monday.
260 Iranian 
firms as well as 
over economic 
and diplomatic 
delegations from 
15 countries and 25 
companies from 25 
countries are taking 
part at the event.
The exhibition 
is focused on 
attracting domestic 
and foreign 
investments and 
exploring avenues 
to reach economic 
prosperity in 
under the current 
i n t e r n a t i o n a l 
circumstances.
More than 300 
trade meetings 
b e t w e e n 
p a r t i c i p a n t s , 
presentation of 
over 20 lectures 
from various 
countries in 
s p e c i a l i z e d 
panels and high-
level meetings 
are among other 
programs of the 
exhibition.
Kish Invex seeks 
to introduce 
c a p a b i l i t i e s 
of Iranian and 
foreign financial 
institutions; to 
present Iran’s 
a c h i e v e m e n t s 
in capital and 
insurance markets; 
to introduce 
modern banking 
and insurance 
services; and 
to enhance the 
c o m p e t i t i o n 
capacities of 
monetary and 
capital markets of 
regional countries.
The exhibition 
will go on through 
T h u r s d a y , 
November 21.
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Some 2,000 tons of rice exported in a year: SCI

For this purpose, 
Chairman of 
Iran Chamber 
of Commerce, 
I n d u s t r i e s , 
Mines and 
A g r i c u l t u r e 

( I C C I M A ) 
Gholamhossein Shafei 
met and held talks with 
Nail Olpak, chairman 
of Turkey’s Foreign 
Economic Relations 
Board (DEIK) on 
Monday, discussing 
the development of 
cooperation of private 
sectors of the two 
countries, the use of 
national currencies 
and implementation 
of Preferential Trade 
Agreement (PTA).
Shafei pointed to an 
upcoming conference 
in Turkey to be attended 
by high-ranking 
officials of public and 
private investors of the 
Organization of Islamic 
Cooperation (OIC), 

saying that an Iranian 
trade and business 
delegation will take part 
at this conference.
It is hoped that this 
conference will pave the 
way for the development 
of bilateral cooperation 
between Iran and 
Turkey, Shafei added.
He then put special 
emphasis on the history 
of economic relations 
between Iran and 
Turkey and added, “Iran 
hails Turkish position 
against the US sanctions 
imposed against us.”
Elsewhere in his 

remarks, Shafei pointed 
to the compilation of 
an economic roadmap 
between Iran and Turkey 
and targeting for $30 
billion bilateral trade 
and added, “despite 
bilateral talks, it is a 
matter of regret to say 
that trade and economic 
exchange between the 
two countries slumped 
by 30 percent in the first 
six months of the current 
year (from March 21 to 
Sept. 22).”
He called on government 
officials of the two 
countries to support 

private sectors with 
regard to the use of 
national currencies in 
economic exchanges.
The Chairman of 
ICCIMA said that the 
two countries should 
put special emphasis on 
the foreign investment, 
cooperation in the field 
of transport, transit and 
tourism.
The two countries of 
Iran and Turkey have 
an influential and 
constructive role in the 
Economic Cooperation 
Organization (ECO), he 
stressed.

Reform in oil price 
manifesting strong gov't-
people bond
Iran's Ambassador to UK Hamid Baeidinejad 
in a message said reforming oil price indicated 
a strong bond between the government and 
people.
"Amid the US cruel sanctions with their impacts 
on the daily economic lives of ordinary people, 
Iran’s government takes a very courageous 
decision to reform the structure of the economy. 
This manifests the strong bond between State 
and people in Iran, a fact still overlooked by 
many in the West," Baeidinejad tweeted on 
Monday.
He added that petrol consumption in Iran has 
exceeded an unprecedented volume of 110 
million liters per day due to the cheap price."
"The new decision by the government to reduce 
subsidy expects to halve the high consumption, 
main reason for pollution and smuggling of 
cheap petrol to other countries," Iranian envoy 
noted.

Iran's export to Iraq drops 
10 percent in November
Secretary General of Iran-Iraq Joint Chamber of 
Commerce Seyed Hamid Hosseini announced 
"Iran's export to Iraq drops 10 percent due to 
Iraq's unrest."
Speaking to I LNA news agency, he said that 
this is the second time that the border has been 
taken over by protesters and transit through 
the common borders is not possible at present.
Protesters have once again blocked the 
entrance to Iraq's Umm Qasr commodities port 
near Basra, preventing employees and tankers 
from entering and bringing operations down by 
50%, two port sources told Reuters on Monday.
Hosseini added "Iranian cars have been stopped 
at the border but trafficking trucks is as usual, 
except through the Umm al-Qasr port."
These events have stopped the process of 
increasing Iran's exports to Iraq. We had a 10 
percent increase in October, but our export to 
Iraq drops 10 percent this month.
Iran and Iraq have both said they want to 
cooperate more despite fresh US sanctions on 
Tehran.

Kish Island can 
help attract foreign 
investments
Kish Island can help attract foreign investment 
to Iran and launching International Exchange 
by the end of the year can serve as a basis for 
local companies' interaction with foreign 
counterparts.Managing director of Kish Free 
Zone Gholam Hossein Mozaffari told the 
inaugural ceremony of the Sixth International 
Exhibition of Exchange, Bank and Insurance 
(Kish Invex 2019) that the countries should 
seize special opportunities for investment 
in Iran.Iran boasts of numerous capacities in 
the field of economy and despite oppressive 
sanctions, its economy has reached relative 
stability, he said.Noting that the Insurance 
industry along with banks and bourse can play 
a crucial role in promoting production, he said 
that banks can also turn into a complementary 
arm in shaping an efficient economy.
Sixth International Exhibition of Exchange, 
Bank and Insurance (Kish Invex 2019) attended 
by 300 Iranian and foreign companies opened 
in Kish late on Monday and will continue for 
four days.

Islamic Republic of Iran and Turkey are poised 
to reach 30$ billion worth of trade transactions 
between the two sides.

Iran, Turkey targeting for 30$bn in 
trade transactions: official

news

 the two countries 
should put special 
emphasis on the 
foreign investment, 
cooperation in the 
field of transport, 
transit and 
tourism.
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Iran to Launch 9 Thermal Power 
Plants, Build 10 New Dams: 
Minister
Iranian Energy Minister Reza Ardakanian said nine thermal 
power stations are planned to come on stream in various 
provinces across the country, adding that ten new dams are 
also going to be built.
Speaking at a ceremony to inaugurate 400KW Electrical 
Substation in Eyvanekey in the northern province of Semnan 
on Monday, Ardakanian said all the country can use the 
electricity produced by the 9 thermal power plants, which are 
slated to be inaugurated in various provinces.
The plants’ electricity will be connected to the national grid, 
he said, adding, “Utilizing energy resources is the right of all 
people of a country and we are working to materialize this 
important goal.”
The minister further pointed to the construction of 10 large 
dams and said they will be built in the provinces of Tehran, 
Ilam, Qom, Yazd, Kerman, West Azarbaijan and Semnan. 
Back in February, Ardakanian highlighted the country’s 
self-sufficiency in the area of power generation and said 
the Islamic Republic is the top producer of electricity in the 

Middle East.
About 90 percent of power generation equipment, even 
complicated parts like turbines and generators, are currently 
manufactured inside the country, the energy minister said at 
the time.
He added that Iran’s capabilities in the area of power 
generation have developed over the past four decades so 
much that the country has become the top producer of 
electricity in the region.
“At present, we have energy exchanges with all the countries 
that share land borders with us,” he said.



Cambodian envoy submits 
copy of credentials to FM 
Zarif
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif on Tuesday received Cambodian non-
resident Ambassador to Iran Yong Se Aan during 
which the ambassador delivered a copy of his 
credentials.
According to Iran's Foreign Ministry and the 
spokesman Office, Ambassador of Cambodia 
Yong Se Aan submitted a copy of his credentials 
to Foreign Minister Mohammad Javad Zarif.

IAEA confirms Iran 
surpassing heavy water 
stockpile capacity
The International Atomic Energy Agency (IAEA) 
confirmed on Monday that Iran has surpassed 
130 tons of heavy water stockpile.
"Following Iran's announcement, the 
IAEA inspectors visited Arak heavy water 
facility on Sunday and verified that Iran's 
stockpile of heavy water has reached 131.5 
metric tons," said Kazem Qarib Abadi, Iran's 
permanent representative to the international 
organizations in Vienna.
The international nuclear watchdog also 
confirmed that Iran has resumed uranium 
enrichment in Fordow nuclear facility.
The IAEA has cofrimed that Iran has provided 
necessary access to several nuclear sites and 
that Iran has not deviated from its commitments 
in declared materials.
Iran had earlier started the fourth phase of 
reduction of nuclear commitments in response 
to the Europeans' inability to stand up to the US 
coercive economic actions.

IAEA confirms Iran 
surpassing heavy water 
stockpile capacity
The International Atomic Energy Agency (IAEA) 
confirmed on Monday that Iran has surpassed 
130 tons of heavy water stockpile.
"Following Iran's announcement, the 
IAEA inspectors visited Arak heavy water 
facility on Sunday and verified that Iran's 
stockpile of heavy water has reached 131.5 
metric tons," said Kazem Qarib Abadi, Iran's 
permanent representative to the international 
organizations in Vienna.
The international nuclear watchdog also 
confirmed that Iran has resumed uranium 
enrichment in Fordow nuclear facility.
The IAEA has cofrimed that Iran has provided 
necessary access to several nuclear sites and 
that Iran has not deviated from its commitments 
in declared materials.
Iran had earlier started the fourth phase of 
reduction of nuclear commitments in response 
to the Europeans' inability to stand up to the US 
coercive economic actions.

Tehran, Islamabad committed to 
consolidate military ties

In recent 
y e a r s , 
Tehran and 
Islamabad 
h a v e 
witnessed 
high level 

exchanges from top 
military officials and 
the recent visit of 
Pakistan Army Chief 
to Iran demonstrates 
the commitment 
of the two sides to 
consolidate defense 
ties through active 
diplomacy.
Pakistan's Chief 
of the Army Staff 
General Qamar Javed 
Bajwa arrived in 
Tehran on Monday 
to discuss defense 
c o o p e r a t i o n 
between the two 
countries.
It is the second visit 
of General Bajwa 
to Iran which also 
shows that enemies 
of Iran and Pakistan 
have failed to divide 
both countries 
through their 
conspiracies.
Till now General 
Bajawa has met with 
the Chief of Staff of 
the Iranian Armed 
Forces Major General 
Mohammad Hossein 
Baqeri, Secretary 
of Iran's Supreme 
National Security 
Council Admiral 
Ali Shamkhani and 
Iran's Army chief 
Major General Abdul 
Rahim Mousavi.
Last month, Prime 
Minister Imran Khan 
visited Tehran as part 
of efforts by Pakistan 
to facilitate talks 
between Tehran and 
Riyadh.
Pakistan’s former 
ambassador to UAE 

Air Marshal (retd) 
told IRNA that 
General Bajwa is a 
very sensible and an 
intelligent chief. He 
is against sectarian 
divide and wants 
to bring hegemony 
among all Muslim 
states.
The analyst said 
that Gen Bajwa is 
against extremist 
elements and the two 
countries can work 
together against 
these elements and 
work together for a 
peaceful border and 
the two countries.
“This visit will bring 
the two countries 
together and he can 
influence the Arab 
states to have cordial 
relations with their 
neighbours,” said the 
former diplomat.
Senior journalist 
Kamran Yousaf 
responding to the 
queries of IRNA 
said that the visit of 
Pakistani army chief 
is part of ongoing 
high level exchanges 
between the two 
countries against the 
backdrop of regional 
security situation.
He added that the 
agenda is bilateral as 
well as discussions 
on regional issues. 
“On bilateral front, 
the two countries 
are making efforts to 
secure their border,” 
said the journalist.
Kamran Yousaf 
added that the 
frequent visits of 
military leadership 
of the two countries 
show that they seek 
to deepen their 
security and defense 
cooperation.

“On regional issues, 
yes Daesh is a threat 
for both Iran and 
Pakistan and this 
must have been 
discussed between 
the two sides during 
General Bajwa's 
visit,” viewed the 
analyst.
He said also, tensions 
between Iran and 
Saudi Arabia would 
be one of the talking 
points.
“Pakistan is trying 
to defuse tensions 
in the Persian Gulf 
region since it 
doesn't want any 
conflict between 
the two Muslim 
countries,” Yousaf 
noted.
Dr. Rizwana Abbasi, 
Associate Professor 
of International 
Relations at National 
University of Modern 
Languages (NUML) 
told IRNA that timing 
of Pakistan’s COAS 
visit is important 
considering evolving 
broader regional 
security dynamics.
She said Pakistan 
currently aims 
at achieving 
h a r m o n i o u s 
and peaceful 
relations with all 
the neighboring 
countries in order 
to promote socio-

economic growth 
and better living 
standards for the 
people of the country 
and region.
“Thus aspects 
relating to bilateral 
security, peace and 
stability become 
relevant to legitimize 
h a r m o n i o u s 
r e l a t i o n s h i p 
between countries,” 
said the scholar.
The analyst noted 
therefore, Pakistan 
and Iran both aim 
at strengthening 
military to military 
cooperation in 
range of areas to 
promote shared 
pace and stability 
as part of broader 
evolving cooperative 
relations. 
She viewed that 
the two military 
leaders would 
certainly discuss 
future security 
environment in 
Afghanistan as both 
are key players 
in bordering 
Afghanistan that 
aspire non-military, 
diplomatic and  
peaceful solution in 
the country.
“A f g h a n i s t a n ' s 
neighbours, Iran and 
Pakistan, will play 
peaceful role in the 
p o s t - w i t h d rawa l 

environment in 
Afghanistan,” she 
said.
Abbasi went on to say 
that the two states 
will also closely 
discuss new border 
security mechanism 
between Iran and 
Pakistan in order 
to minimize shared 
threats.
She was of the view 
that Pakistan has the 
potential and ability 
to bridge trust deficit 
between Iran and 
Saudi Arabia amid 
intensified security 
situation as Pakistan 
is an important ally of 
both Iran and Saudi 
Arabia.
“Security mechanism 
relating to Border 
trade is an important 
aspect as Pakistan 
wants to capitalize 
on shared regional 
economic gains in an 
era of corridors,” the 
scholar said.
A senior journalist 
Tahir Khan talking 
to IRNA said that 
normally bilateral 
matters come 
under discussion 
during in any visit. 
He added that Iran 
and Pakistan have 
been holding talks 
to resolve security 
issues and border 
issues.

Participants of the 33rd International Islamic Unity Conference 
in a statement slammed aggression on first Qibla of Muslims and 
called for defending Al-Aqsa Mosque.
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Iran's approach is to boost regional 
ties: Shamkhani
In a Tuesday meeting with the Pakistani General Army Officer 
General Qamar Javed Bajwa, the Secretary of the Supreme National 
Security Council Ali Shamkhani reiterated that Iran is focused on 
increasing its relations with regional countries, in particular, its 
neighbors.
Underlining the significance of Pakistan for Iran as a neighbor, 
Shamkhani called for expansion of defense, security, and economic 
ties between Tehran and Islamabad in a bid to provide regional 
security.
He also urged Islamic countries to increase pressure on Saudi 

Arabia to prevent it from sowing insecurity and violating human 
rights in Yemen.The Pakistani General also expressed readiness 
for development of mutual ties between Iran and Pakistan, saying 
“Pakistan’s Army is determined to ensure security of joint borders 
by constant monitoring of the borders.”
Referring to the interference of trans-regional powers in 
regional issues, the Pakistani general called for confronting such 
undermining measures.
He also hailed Iran’s policy for defending the oppressed Palestinian 
nation.
On Monday evening, General Javed met the Chief of General Staff 
of Iranian Armed Force Major General Mohammad Hossein 
Bagheri and discussed defense and security partnerships, 

regional developments, as well as 
strengthening cooperation to 
maintain stable security at the 
regional level.
The Pakistan General also 
held talks with Commander 
of Iran's Army Major General 
Abdolrahim Mousavi on 
Monday, where he welcomed 
bilateral relations with Iran 
saying that his force is ready to boost 
cooperation with the Iranian Army in 
various fields.

She said 
Pakistan 
currently aims 
at achieving 
harmonious 
and peaceful 
relations 
with all the 
neighboring 
countries 
in order to 
promote socio-
economic 
growth and 
better living 
standards for 
the people of 
the country and 
region.
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Iran’s Zarif Slams Meddlesome 
Remarks by US, European 
Officials
 Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif took a swipe 
at some US and European officials over their remarks on recent 
protests in the Islamic Republic, describing the West’s claim to 
support the Iranian people as “a shameful lie”.  
In remarks released on Monday night, Zarif slammed remarks 
by some Western officials, including US Secretary of State Mike 
Pompeo, who voiced support for the rioters who have taken 
advantage of the protests in a number of Iranian cities over a hike 
in the price of subsidized gasoline in recent days.  
“Lawful protest is the people’s right, which has been recognized 
in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, and there is no 

need for a reminder or hypocritical support from regimes that 
have officially announced that they aim to force Iran to give in to 
their illegitimate and unlawful demands by imposing economic 
pressure on Iranian citizens, even on (the country’s) food and 
medicine sector,” Zarif said.
He also called US officials’ support for the Iranian people “a 
shameful lie” and said Pompeo should first be held accountable 
for “declared acts of terrorism and crimes against humanity 
against the Iranian people”.
Zarif also slammed some European allies of the US and said, 
“Countries that have failed to demonstrate their power and will 
against US economic terrorism and now provide political and 
field support for chaos and disruption of public order (in Iran) 
to hide their inability will bear all the consequences of their 
dangerous provocations.” 
Following a hike in the price of gasoline on Thursday midnight, a 

number 
o f Iranian cities saw sporadic 
protests that turned violent in some cases.
A number of banks and government buildings have been set 
ablaze.  

News

Spokesman: US 
in No Position to 
Sympathize with 
Iranians
The US is in no position 
to express sympathy 
for the Iranian people, 
Iran’s Foreign Ministry 
spokesman said, 
advising the American 
officials to remedy the 
problem of hunger and 
homelessness in their 
own country.
In comments on Monday, 
Seyed Abbas Mousavi 
said the US statesmen 
are in no position to offer 
sympathy for the people 
of Iran.
His remarks came after 
US State Secretary Mike 
Pompeo voiced support 
for the rioters who have 
taken advantage of the 
protests in a number of 
Iranian cities over a hike 
in the price of subsidized 
gasoline in recent days.
Mousavi slammed 
Pompeo’s comments 
about the recent unrest 
in a number of Iranian 
cities as interference in 
the internal affairs of 
Iran, saying, “The Islamic 
Republic of Iran sees the 
US government in no 
position to sympathize 
with the Iranian nation 
and people. If they 
(Americans) are really 
concerned, they had 
better worry about tens 
of millions of hungry 
people living without 
a home and in extreme 
poverty across the 
United States.”
Condemning the 
meddlesome stances 
by the US secretary 
of state, the Iranian 
spokesperson said 
Pompeo has voiced 
support for the people 
who are under the 
pressure of US economic 
terrorism.
The US secretary of state 
had once announced 
explicitly that people of 
Iran must be starved to be 
forced to surrender to the 
US, Mousavi deplored.
He further said that the 
mature Iranian nation 
has overcome many 
obstacles in the past, 
and will definitely get 
through the current stage 
as well, and address its 
own internal issues.
Mousavi had already 
condemned Pompeo’s 
meddlesome and 
hypocritical remarks, 
saying, “The dignified 
people of Iran are 
well aware that such 
hypocritical and 
spurious comments 
(from Pompeo) do not 
embody any sincere and 
affectionate sympathy.”

Iran

news
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Police seize 600 kg crystal meth in a week
Some 600 kilograms of crystal meth have been seized by anti-narcotics 
forces during the last week, according to Head of Iranian Anti-Narcotics 
Police.
The Brigadier General Masoud Zahedian said on Tuesday that 200 and 
300 kilograms of crystal meth have been discovered and seized in two 
separate operations carried out by police forces in borders of the country 
with Afghanistan.126 kilograms of crystal meth have also been confiscated 
in another operation in South Khorasan Province, he added.Referring to the 
prevalence of this illicit drug and its tendency to be trafficked by drug cartels, Zahedian said that 
crystal meth is more easily produced in Afghanistan, is cheap, and therefore it is more profitable 
for them to smuggle it.

Deputy Minister of 
Agriculture Ali Akbar 
Mehrfard called for the 
validation of Preferential 
Trade Agreement (PTA) 
inked between Islamic 
Republic of Iran and Eurasian 
Economic Union (EAEU).
He made the remarks at the 
8th expert-level meeting 
of Tehran Chamber of 
Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture (TCCIMA) 
and added, “Islamic Republic 
of Iran started its discount 
to the Iranian exporters of 
products to EAEU as of Oct. 
27 when the PTA was put into 
effect.”He put the trade value 
exchanged between Iran and 
EAEU at $16 million since 
the implementation of PTA 
between Iran and EAEU.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:13:22  
Noon call to prayer : 
11:48:53   
Evening call to prayer: 
17:18:57  
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Iran's approach is to 
boost regional ties: 
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Minister
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In an exclusive interview with ILNA news 
agency, he said “The administration can 
claim "credit" for this and continue to hold 
to the conviction that eventually Iranian 
leaders will come to the negotiating table 
on US terms.”
“But generally, sanctions are a blunt 
instrument”, the US professor confirmed.
He added that the American public and 
the President are currently consumed 
by domestic politics, notably the 
impeachment process. There has also 
been a high rate of recent turnover 
in senior-level personnel. These 
circumstances suggest that the White 
House is not focused on Iran in any 
sustained, strategic sense.
He pointed to Tehran reduced its 
commitments under the JCPOA (a 2015 
nuclear deal) in four phases and added 
that at some point -- I cannot say exactly 
when -- either the Europeans or Iran 
will declare the JCPOA officially "dead", 
which neither party really wants to do. 
At that point, the probability that Iran's 

neighbors will seek to accelerate efforts to 
obtain a nuclear capability will increase 
dramatically.
Answering to question about how tension 
in Persian Gulf can down, he said “Since the 
attacks on the Abqaiq–Khurais Saudi oil 
production facilities and the subsequent 
US responses (including a reported cyber 
attack against Iran and the decision to 
deploy troops to Saudi Arabia) there has 
appeared to be a pause in the escalation of 
tension in the Persian Gulf.
“A flurry of activity in the past few weeks 
has given some modestly hopeful signs 
that diplomacy might be employed, 
instead of military action, to address 
issues of dispute. “
Calabrese added that efforts by Pakistan's 
Prime Minister Imran Khan, the UAE's 
release of frozen funds to Iran, and Foreign 
Minister Zarif 's statement that he would 
be willing to travel to Riyadh to "settle 
differences" under (unspecified) "suitable 
conditions" were all welcome news.
At the end, the US professor said that direct 
talks between Iran and Saudi Arabia are 
the most promising path to de-escalation 
of tension.
“If Iran and Saudi Arabia can open a 
channel of frank dialogue, this might in 
turn provide the US and Iran with a "face 
saving" window of opportunity to explore 
talks with each other,” he added.

Speaking at a Monday press briefing about 
the Fordow site, Mike Pompeo said there 
was no legitimate reason for Iran to resume 
enrichment at Fordow.
"President [Hassan] Rouhani recently 
announced that Iran will begin uranium 
enrichment activities at the Fordow facility. 
Therefore, the United States will terminate 
the sanctions waiver related to the nuclear 
facility at Fordow, effective December 15th, 
2019," he told the briefing.
He said Iran should not be allowed to enrich 
uranium at any level, and it must "reverse its 
activity" at Fordow facility "immediately".
His comments came more than a week 
after Tehran announced the resumption of 
uranium enrichment at the site as part of its 
measure to scale back compliance with the 
2015 nuclear deal over other signatories’ 
failure to fulfill their obligations.
Under the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), Iran was allowed to 
maintain centrifuges at Fordow for research 
purposes, and the first-generation IR-1 
centrifuges were only allowed to spin 
without uranium gas.

However, the country started injecting UF6 
(uranium hexafluoride) gas into centrifuges 
under the supervision of inspectors from 
the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) earlier this month.
Iran says it has officially started injecting 
gas into hundreds of centrifuges at Fordow 
nuclear facility in fourth step away from the 
2015 nuclear deal.
The Islamic Republic says the suspension 
of its commitments is not a violation of the 
JCPOA, adding it is based on Articles 26 and 
36 of the agreement itself, which detail 
mechanisms to deal with non-compliance.
The fate of the Iran deal has been in doubt 
since May 2018, when the US abruptly 
abandoned the deal and reinstated all the 
anti-Iran sanctions that it had lifted as part 
of the JCPOA.
Tehran says the European signatories — 
Britain, Germany and France — have so far 
failed to uphold their commitments. They 
have expressed vocal support for the deal, 
but failed to provide meaningful economic 
incentives as required under the nuclear 
agreement.
Despite its withdrawal from the deal and 
the re-imposition of its sanctions on Iran, 
the US had granted sanctions waivers to 
allow Europe, China and Russia to cooperate 
with the Islamic Republic on a number 
of nuclear facilities in Iran, including  
Fordow.

Sanctions are generally a blunt instrument; 
US Professor

US to end sanctions waiver for Iran's Fordow 
nuclear plant: Pompeo

A Political science professor at American university John Calabrese 
believes that the "maximum pressure" efforts are severely 
damaging the Iranian economy.

The US Secretary of State says Washington will end the sanctions 
wavier related to Iran's Fordow nuclear facility in the middle of next 
month.

He said Iran 
should not 
be allowed to 
enrich uranium 
at any level, and 
it must "reverse 
its activity" at 
Fordow facility 
"immediately".

“A flurry of 
activity in the 
past few weeks 
has given some 
modestly 
hopeful signs 
that diplomacy 
might be 
employed, 
instead of 
military action, 
to address issues 
of dispute. “

Deputy FM Araghchi:
'If Europe wants to 
preserve JCPOA, it 
should be ready to pay its 
price'
If Europe wants to preserve the 
Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), it should be ready to pay 
the price for it, said Iranian Deputy 
Foreign Minister Abbas Araghchi 
in his meeting with Dutch Foreign 
Minister Stef Blok.

Araghchi, who is in the Netherlands to 
attend the 3rd round of political talks 
between the two sides, held talks with 
Dutch Foreign Minister Stef Blok on 
the international issues, especially 
the latest developments regarding the 
Iran nuclear deal (JCPOA), as well as 
the ways to expand relations between 
the two countries.
Pointing to Iran's reduction of its 
JCPOA-commitments, he said that the 
move comes within the framework 
of Iran's rights under the nuclear 

agreement and will continue until 
Iran's interests are met.
Dutch foreign minister, for his part, 
reaffirmed the need to preserve the 
JCPOA, saying that the Netherlands 
supports the French initiative to find 
a way out of the current crisis.
Iran’s deputy foreign minister also 
met and held talks with his Dutch 
counterpart Andre Haspels on various 
bilateral, multilateral and regional 
issues, including the JCPOA, the 
Hormuz Peace Endeavor (HOPE) 

initiative, maritime security in the 
Persian Gulf and the Red Sea, as well 
as the regional developments and 
bilateral economic cooperation.
While criticizing the EU's failure to 
fulfill its commitments regarding 
JCPOA and explaining Iran's four steps 
of reducing JCPOA commitments, 
Araghchi stressed that EU should be 
ready to pay the price if it wants to 
maintain the agreement.
He also highlighted that Iran's right 
to suspend all or part of its JCPOA 

commitments has been recognized 
and that what Iran has done so far is 
not a violation of the agreement.
Referring to the HOPE initiative 
proposed by Iranian President 
Rouhani to the UN, he said that 
peace and security in the Persian 
Gulf region should be provided by 
regional countries themselves, and 
the HOPE initiative is suggested for 
this purpose, adding that there is no 
need for any coalitions that would 
only increase tensions in the region.

Regarding the capacities in the 
economic relations of the two 
countries, Araghchi noted that the 
Dutch government is expected to 
facilitate the conditions of business 
and trade between Dutch and 
Iranian companies and provide 
the necessary assurances to its 
country's businesses.Andre Haspels, 
meanwhile, emphasized Iran's role in 
securing regional peace and stability, 
saying that the Netherlands is seeking 
to reduce tensions in the region.



اینترنتاستانهابهتدریجوصلمیشود
 سخنگوی دولت گفت: چنانچه اطمینان حاصل شود که سوء استفاده ای صورت نمی گیرد اینترنت استان های 

مختلف به تدریج وصل می شود.
»علی ربیعی« در حاشیه مراسم افتتاحیه دوره آموزشی بین المللی مدیریت پروژه های اشتغال روستایی درباره 

قطعی اینترنت در کشور، اظهارداشت: تالش کردیم مسائل مربوط به مشاغل اینترنتی و بانک ها را حل کنیم.
وی افزود:  البته برخی از کارهای دانشجویی و مشاغل دیگر که به نوعی با اینترنت در ارتباط هستند هنوز مشکل 

دارند و حل نشده و این موضوع برای ما نیز قابل درک اســت اما همه می پذیریم که در این شرایط از این فضا سوء 
استفاده می شود.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه قطعی اینترنت تصمیم شورای عالی امنیت کشور است، گفت: چنانچه اطمینان حاصل شود که 
آرامش در استان ها برقرار است و سوء استفاده ای صورت نمی گیرد اینترنت وصل می شود.

ربیعی تصریح کرد: نگرانی مردم را درک می کنیم اما نگرانی بزرگ تر حفظ آرامش در کشور است.
وی درباره اقدامات دولت برای روستائیان گفت: در دولت های یازدهم و دوازدهم ما بیشتر بر زیرساخت های بخش روستایی همچون حمل و نقل، 

اینترنت، آب، برق و گاز توجه داشتیم. 

تخصیصهزارمیلیاردتومانبرایتامینفضایآموزشیدراستانها
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: مبلغ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات استانی تخصیص یافته که 

تخصیص ۱۰۰ درصدی بوده و این امر حاکی از حمایت دولت از تامین فضای آموزشی دارد.
 محمد باقر نوبخت در سومین همایش ملی بانوان خیرین مدرسه ساز خطاب به خیرین مدرسه ساز گفت: 
شما کار بسیار مهم و سنجیده انجام و آنچه تشخیص داده اید دقیقا نقطه کانونی برای توسعه و پیشرفت 

کشورهاست. 
وی افزود: امروز همه کشورها توسعه یافتگی را بر پایه آموزش  قرار می دهند، زیرا آموزش یکی از مولفه های توسعه 

است. در این میان آموزش و بدون داشتن یک محیط و مکان مناسب امکان ناپذیر است. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دولت همه تعهدات خود را در کنار شما خیرین در سال جاری انجام داده 

است، گفت: مبلغ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات استانی تخصیص یافته که تخصیص ۱۰۰ درصدی بود و این امر حاکی از حمایت دولت از 
تامین فضای آموزشی دارد. 

وی افزود: روز گذشته هجدهمین  ستاد بودجه روز گذشته شکل گرفت و بودجه سال آینده در سازمان برنامه و بودجه مراحل پایانی را طی می کند 
و ارقام کالن بودجه را نهایی کردیم. البته ردیف ها باقی مانده است. 

ایسنا
گــزارش
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براساس آمارهای غیر 
رسمی بیش از سه 

و نیم میلیون کارگر 
فاقد بیمه در کشور 
درحال فعالیت در 

کارگاهای زیرزمینی 
هستند

اقتصاد ایران
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تالش دالالن برای پیشگیری از 
ریزش قیمت دالر

معادالت بازار ارز 
تغییر کرد

روند رو به رشد قیمت دالر در بازار، 
هر چند از ابتدای هفته ادامه یافت 
اما از میانه دیروز وضعیت تغییری 
جدی را تجربه کــرد. از اولین روز 
هفته رونــد رو بــه افزایش قیمت 
دالر که از یک هفته قبل آغاز شده 
بود شــدت گرفت و دالر قیمت ۱۱ 
هزار و ۸۰۰ تومان را در صرافی های 
بانکی ثبت کرد و این روند در روزهای 
پس از آن یعنی یکشنبه و دوشنبه 
با رسیدن به ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان 
رکورد شکنی کرد.  از دیروز اما روند 
حاکم بر بازار معکوس شد، درست 
زمانی که صرافان از افزایش تب خرید 
در بازار خبر می دادند.  بســیاری از 
کارشناسان معتقدند افزایش تقاضا 
برای خرید به دلیــل آن رخ داد که 
برخی چشم انداز آتی بازار را افزایشی 
می دیدند اما به نظر می رسد بازار ارز 

حاال با معادالت تازه ای روبروست.
 رییــس کل بانک مرکــزی هم در 
صفحه شــخصی خــود در فضای 
مجازی از مهار بازار سخن گفت و هم 
در میانه افزایــش قیمت ها در بازار، 
بازدیدی از میدان فردوسی داشت 
تا از چند و چون معامالت خبر گیرد.  
همتی در بازدید از صرافی های میدان 
فردوسی نسبت به تأمین نیازهای 

ارزی مردم، اطمینان خاطر داد.

خبرآنالین
خـــبـــر
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علــی اصالنی بــا بیان 
اینکــه کارگــران فاقد 
بیمه حداقل های قانون 
کار را نمی گیرند، اظهار 
کرد: تعــداد کارگران 
فاقد بیمه در کشور کم 
نیست و از منشی مطب 
دندانپزشــکی گرفته تا دستفروش 
و کارگــر واحدهــای زیرپلــه ای و 
زیرزمینی و میادیــن از حداقل های 
قانون کار محرومند و نه تنها دستمزد 
مصوب قانونی را نمی گیرند بلکه برای 

آنها بیمه هم رد نمی شود.

    شکایت کنند بیکار می شوند!
وی افزود: متاسفانه شرایط اقتصادی 
و عدم تعادل عرضــه و تقاضا در بازار 
باعث شده تا بسیاری از این کارگران 
برای  آنکه امرار معاش کنند و از عهده 

هزینه های زندگی خــود و خانواده 
برآیند از سرناچاری با دستمزد پایین 

و بدون بیمه تن به کار بدهند.
 عضو کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار تصریح کرد: کارگــر بدون بیمه 
می داند که اگر از کارفرما شکایت کند 
اخراج می شود چون کارگر متقاضی 
کار در بازار زیاد است و با کوچکترین 
اعتراضی، کارفرما عذر او را می خواهد 

و کارگر دیگری جای او را می گیرد.

    در کل کشور فقط ۸00 بازرس کار 
داریم

اصالنی با اشــاره به کم بودن تعداد 
بازرســان کار گفت: متاســفانه تنها 
۸۰۰ بازرس کار در کل کشور داریم 
که اگر هــر ماه باید به ۱۰ شــرکت 
ســر بزند نمی رســد و هر شش ماه 
یکبار می تواند ســه تا چهار شرکت 
را بازرســی کند. بنابر این از طریق 
بازرســی نمی توانیــم واحدهــای 
زیرپله ای را شناسایی و کارگرانشان 

را بیمه کنیم.
وی تصریح کرد: برخــی از کارگران 
فاقد بیمه به شــکل نامحسوس خود 
را به تامین اجتماعی معرفی می کنند 
و با انداختن نامه به صندوق نشــانی 
محل کار خود را می دهند اما بعضی 
دیگر از ترس بیکار شــدن شــرایط 

سخت کار و بیمه نشــدن را به جان 
می خرند و گزارش نمی کنند در حالی 
که به نفع کارگران فاقد بیمه اســت 
که بیمه شوند چون از مزایای آن در 
دوران بازنشستگی استفاده می کنند.

    تعداد کارگران بدون بیمه بیش از 
سه میلیون نفر 

عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی 
کار در عیــن حــال عــدم آگاهی 
برخی کارفرمایــان را در جریمه آنها 
اثرگذار دانســت و گفــت: در تامین 

اجتماعی پرونده هایی داریم که کسی 
کارگاهی راه اندازی کرده و چند نفر 
را به خدمت گرفته ولی طی سه سالی 
که مشــغول کار بوده با هیچکدام از 
نیروهای کارش قرارداد کار نبســته 
و او را بیمه نکرده اســت و وقتی که 
بازرس تامیــن اجتماعــی مراجعه 
کرده به یکبــاره ۲۰ میلیون تومان 
بدهکار شــده اســت لذا کارفرمایی 
که کــد کارگاهــی می گیــرد باید 
بداند که بیمه چیســت و قــرارداد 
کار چطور تنظیم می شــود؟ و ما به 

انجمنهای صنفی اعالم کرده ایم که 
به کارگاههای زیر ۱۰ نفر که مربوط 
 به آنها هســتند این موارد را آموزش

 بدهند.
اصالنــی در پایان تعــداد کارگران 
فاقد بیمه در کشــور را بیش از ســه 
میلیون نفر دانست و گفت: برای آنکه 
این کارگران شناســایی و مشمول 
بیمه تامین اجتماعی شــوند یا باید 
کارگران به تامین اجتماعی مراجعه 
و خود را معرفی کنند یــا کارفرما با 
درنظر گرفتن یکســری مشــوق ها 

 برای بیمــه نیروی کار خــود اقدام
 کند.

براساس آمارهای غیر رسمی بیش از 
سه و نیم میلیون کارگر فاقد بیمه در 
کشور درحال فعالیت در کارگاهای 
زیرزمینی هستند که از حداقل های 
قانــون کار محرومند. کارشناســان 
راه اندازی یک ســامانه ملی توسط 
وزارت کار و فراخوان سازمان تامین 
اجتماعی در مراجعــه کارگران فاقد 
بیمه را موجب شناسایی و بیمه این 

دسته کارگران می دانند.  

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:   

کارگرانیکهشکایتکنندبیکارمیشوند!
یک عضو کانون عالی شوراهای اســالمی کار با بیان 
اینکه کارگران فاقد بیمه باید نداشتن بیمه خود را به 
سازمان تامین اجتماعی گزارش دهند، گفت: متاسفانه 
شرایط اقتصادی و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار 
باعث شده که بسیاری از کارگران فاقد بیمه از کارفرما 
شکایت نکنند تا مبادا بیکار شوند و کارگر دیگری جای 

آنها را بگیرد.
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اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اولین»نمایشگاهتخصصیاپلیکیشن«برگزارمیشود
اولین »نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن« با حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود تا فرصتی برای فرهنگ سازی اقتصاد دیجیتال و حمایت از تولیدات 

ایران ساخت در این حوزه باشد.
پیوند فناوری و اپلیکیشن های کاربردی، تبادل افکار بدیع و الگوی بهینه، اشتغال زایی و رشد همکاری های 

ملی و بین المللی، بسترسازی الزم برای ارائه حداکثری ظرفیت ها و توانمندی  شرکت های فناور اهدافی است 
که با برگزاری این نمایشگاه دنبال می شود.

این نمایشگاه از ۲۴ تا ۲۷ دی ماه امسال در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. فعاالن حوزه های اپلیکیشن، 
بازی های رایانه ای، استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا، توسعه دهندگان، شتاب دهنده ها، اپراتورهای تلفن همراه، فین تک ها 

و ارائه دهندگان محتوا از شرکت کنندگان این رویداد هستند.
بر اساس این گزارش، طبق آخرین اطالعات از مرکز آمار، ۸۸ میلیون تلفن همراه در کشور مشغول به کار است. به عبارت دیگر ضریب نفوذ تلفن 
همراه در کشور از مرز ۱۱۰ درصد گذشته و موجب شده است تا ماهانه بیش از ۳۱ میلیون کاربر فعال از اپلیکیشن ها استفاده کنند، این ارقام از 

بازاری گسترده برای فعاالن حوزه اپلیکیشن حکایت دارد؛ بازاری که تا پایان فروردین ۹۸ تقاضای بیش از ۴۰ میلیون کاربر را پاسخ گفته است.

برترین ها
یــادداشـت
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حمایت دانشگاه آزاد از 
استارت آپ ها در محیط 

سربازی

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی 
تاکیــد کــرد: پــس از گســترش 
آمــوزش عالــی حــاال زمــان آن 
رســیده تــا بــه دنبــال ارتقــای 
 مهــارت کارآمد برای دانشــجویان 

باشیم.
دکتر محمدمهــدی طهرانچی در 
نخســتین همایش ملی پنجه های 
کارآمد سرباز ماهر که ظهر امروز در 
سالن مروارید شهرک امام خمینی 
)ره( برگزار شــد، با اشاره به تشریح 
تحوالت جهانی و روند توسعه در ۳۰۰ 
سال گذشته، اظهار کرد: در گذشته 
حدود ۸ تا ۱۰ درصــد جوانان وارد 
آموزش عالی می شدند اما امروز این 
رکورد به ۴۸ درصد رسیده است و این 
یعنی آموزش عالی در کشور ما فراگیر 
شده است. وی با بیان اینکه مهارت 
نیروی انسانی در کنار دیگر مؤلفه ها 
مبنای اقتصاد دانش بنیان اســت، 
گفت:  امروز منابع غیر دانشی کمتر 
از ۲۰ درصد را تشکیل می دهند، اما 
ما با مفاهیم جدیدی روبرو شده ایم 
و مفهوم »کارگر ماهر« دیگر جایش 
 را بــه »کارگــر دانــش ورز« داده 
است. رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی 
با بیــان اینکه در گذشــته مهارت 
تنها در دســتان توانمند بود، گفت: 
امروز مهارت یعنی مغــز کارآمد و 
دســتانی توانمند در کنار یکدیگر و 
 این تفاوت نیروی انســانی کارآمد

 است. وی با بیان اینکه منشأ ظرفیت 
نوآورانه ملت ها و اقتصاد مقاومتی به 
نیروی با مهارت مهندســی بستگی 
دارد، گفــت: امــروز آن طرفی ها با 
یکدیگر مسابقه گذاشتند که نیروی 
کارآمد، عالم و مجاهــد ما را جذب 

کنند. 
طهرانچی با بیــان اینکه جمهوری 
اسالمی ایران توانسته در مولفه های 
تولید اقتصاد دانش بنیان، گسترش 
آموزش عالی و ... با موفقیت ورود کند، 
گفت: اما ما در یک نقطه ضعف داریم 
و آن مهارت نیروی انسانی است. الزم 
است دانشگاه ها و دیگر محیط هایی 
که انسان با آن تعامل دارد، مهارت را 

نیز جزو اهداف خود قرار دهند. 
وی ادامه داد: ما در گام نخســت در 
گسترش آموزش عالی خوب عمل 
کردیم و حاال وقت آن رســیده که 
در گام دوم به دنبال مهارت کارآمد 
باشــیم. طهرانچی تصریــح کرد: 
دانشگاه آزاد اسالمی از استارت آپ ها 
در محیط ســربازی حمایت خواهد 
کرد و ما امیدواریم که بتوانیم در افق 
بسیار گســترده پیش رو مؤثر عمل 

کنیم.

اکوسیستم
گــزارش

ISFAHAN
N E W S

درست است که بسیاری از 
این خصوصیت ها آموختنی 
نیست و محبوب بودن برای 
برخی افراد بســیار آسان 
است اما اشخاصی که چنین 
ویژگی هایــی ندارند تنها 
الزم است برخی توصیه ها 
را رعایت کنند تا بتوانند به فرد محبوبی 
در محیط کار بدل شوند. مطمئنا مطالب 
مشابه زیادی راجع به این مسئله در فضای 
مجازی منتشر شده است اما خواندن آنها 
به تنهایی نمی تواند معجزه کند. رعایت و 
تمرین این  نکات است که موجب می شود 
کم کم عادت و اخالق افــراد محبوب در 
شخصیتتان نهادینه شود تا شما را آرام آرام 

به فردی محبوب در محیط کار بدل کند.

   ۱. رفتار دوستانه و صادقانه ای در 
پیش بگیرید

سریعترین راه برای آنکه محبوبیت خود را 
از دست بدهید این است که دیگران تصور 
کنند شــما رفتاری تصنعی یا بی تفاوت 
دارید. مساله اصلی این است که به احتمال 
قوی شما نمی خواهید عکس العمل منفی 
یا بی تفاوتی از خود نشــان دهید اما عدم 
راحتی و فقدان اعتماد به نفس شــما در 
موقعیت های مختلف اجتماعی محیط کار، 

چنین رفتاری را نتیجه می دهد.

در ایــن مواقع بهتر اســت قــدری گارد 
دفاعیتان را پاییــن آورده، نفس عمیقی 
بکشید و خودتان باشــید. آگاه باشید که 
دیگران در محیط کار چه تصویری از شما 
مشاهده می کنند و سعی کنید این تصور به 
واقعیت نزدیک شود تا نیازی نباشد رفتاری 

مصنوعی از خود نشان دهید.
اگر در محیط کار خــود رفتاری با اصالت 
برگزینید و به دیگران توجه کنید، آنها نیز از 
راحتی و صداقت شما استقبال کرده و حس 

خوبی از حضورتان دریافت خواهند کرد.

  ۲. بیشتر شنونده باشید تا گوینده
اصوال ما می خواهیم همیشه حرف خود 
را به کرسی بنشانیم و سعی می کنیم به 
هر شکلی شــده، حال بخواهد پریدن در 
سخن دیگران باشد یا ... حرف بزنیم و توجه 

همگی را به خود جلب کنیم.
این اتفاق موجب می شــود کــه نیمی از 
سخن دیگران را نشنویم و منظورشان را به 
درستی درک نکنیم. به یاد بسپارید با ورود 
بی موقع و بدون اجازه به صحبت های یک 
نفر، شانس ایجاد ارتباط درست با او را صد 

در صد از دست خواهید داد.
راهکار این است که تصور کنید فردی که 
مقابل شما نشسته مهمترین شخص  روی 
کره  زمین است. پس او اجازه دارد دقایقی 
صحبت کند و شــما مجبورید با دقت به 

حرف هایش گوش کنید.

  ۳. حواستان باشد همیشه در مرکز 
توجه قرار نگیرید

قرار گرفتن در مرکز توجه یک جمع کار 
آسانی نیست. اگر این مسئله راحت بود، 
تمامی افراد می توانستند بازیگر، مجری 
یا هنرمند شوند. همه  افراد عالقه دارند که 
توجه همگان را به خود جلب کنند. با این 

وجود شوخی ها و انرژی باالی این افراد کم 
کم تکراری می شوند.

پس از مدتی دیگران تصور خواهند کرد 
که شما فردی خوش شــیفته هستید و 
عالقه ای به وقت گذراندن با شما نخواهند 
داشت. این در حالی است که افراد باهوش 
ســعی می کنند گاهی در مرکز توجهات 
قرار بگیرند تا حرف ها و کارهایشــان به 
چشــم آمده و به دل مخاطبین بنشیند. 
پس بهتر است اهمیت درگیر کردن افراد 
در گفتگو را بیاموزید تا بدین شــکل هم 
اهمیت گفته هایتان باال رود و هم دیگران 
نیز موقعیتی برای ابراز وجود داشته باشند.

   ۴. گوشی ها را کنار گذاشته و به 
افراد توجه کنید

همه می دانیم وقتــی در میان جمع قرار 
می گیریم چک کردن گوشی و شبکه های 
اجتماعی کار مناسبی نیست. پس بهتر 
اســت دیوایس ها را کنار گذاشته و سعی 

کنیم گفتگویی کوتاه را آغاز کنیم.
مسلما زمان های زیادی برای چک کردن 
پیغام ها و پروفایل های مختلفتان خواهید 
داشــت اما کمتر در برابر یک فــرد قرار 

خواهید گرفت. 

  ۵. با همکاران پیرامونتان هماهنگ 
شوید

هماهنگ سازی اجتماعی روش مناسبی 
برای برقراری ارتباط با دیگران در محیط 
کار است. شــما تنها الزم است که ژست 
حرکت نفر مقابلتان را زیرکانه تقلید کنید. 
مثال نگاه وی را پاســخ داده یا در جوابش 
لبخند بزنید. باال و پایین کردن لحن و تناژ 
صدا می تواند تاثیر شگرفی روی جذابیت 
شما بگذارد.این مســاله موجب می شود 
که دیگران تصور کنند که در ســطح آنها 

هستید و می توانند به شما اعتماد کنند.

  ۶. سواالتی با پایان باز بپرسید تا 
گفت و گو آغاز کنید

سوال هایی با پایان باز طرف مقابل را مجبور 
می کند که نظر خود را به طور کامل تشریح 
کند. این مســاله موجب می شود که به 
راحتی گفت و گویی عمیق شکل گرفته و 

ادامه پیدا کند.
از طرف دیگر ممکن است افراد در جواب 
سواالت ساده، جواب تک کلمه ای داده و 

روند شکل گیری صبحت ها را قطع کنند.

   ۷. در محیط کار روشنفکر باشید
نوع نگرش شــما می تواند تاثیر شگرفی 
در رفتار دیگران بگذارد. اگر شــما رفتار و 
حرکات دیگران را با نگرشی مثبت بررسی 
کنید، دیگر دلیلی برای ناراحتی و عصبانیت 
نخواهید داشــت و می توانید بدون آنکه 
کسی را قضاوت کنید به حرفهایش گوش 
فرا دهید. مســلما در این میان به افرادی 
برمی خورید که نظر متفاوتی با شما دارند 

و درک عقایدشان برای شما سخت است. 
در این مواقع به یاد داشته باشید که همه 
افراد می توانند نظر منحصر به فرد خود را 

داشته باشند.

   8. قابل اعتماد و متعادل باشید
اگر در محیط کار خود، اخمو و بداخالق 
باشید مسلما در محبوبیت شما تاثیر خواهد 
گذاشت. این مســاله موجب می شود که 
دیگران از شــما فاصله بگیرند و حتی در 
مواقع مورد نیازشان نیز سراغتان نخواهند 
آمد. حتی اگر روز بدی دارید یا مشکالتی 
اساســی برایتان پیش آمده، با خودتان 
روراست باشید و در آن روز فاصله خود را 
با دیگران حفظ کنید. نیازی نیســت که 
همه در محیط کار از ســر درونتان باخبر 
شوند. شاید برخی اوقات الزم باشد که تنها 
سری تکان داده و به دروغ لبخند بزنید تا 
مشکتان حل شــده یا بحران را پشت سر 

بگذارید.

   ۹. به دنبال عالیق مشترک بگردید

بهترین راه برای ایجــاد ارتباط با یک فرد 
دیگر، پیدا کردن عالیق مشترک و صحبت 
کردن راجع به آنهاست. این مساله موجب 
می شــود که ناخودآگاه بهانه هایی برای 
 صحبت کردن پیدا شــود و بــه راحتی 
گفت و گو آغاز گردد. طی این صحبت ها، دو 
نفر اطالعات زیادی درباره  یکدیگر بدست 
می آورند و در موقعیت های بعدی راحت تر 

می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

 ۱0. به زبان بدنتان توجه کنید
اصوال در محیط کار وقتی فردی با شــما 
حــرف بزنــد و در همین حیــن ارتباط 
چشمی برقرار نکند یا ترشرویی کرده با تن 
 صدایی خشن سوالتان را پاسخ گوید، شما

 نمی توانید به آن فرد اعتماد کنید.
وقتی زبان بدن ما با کالممان هم راســتا 
نباشد، دیگران نمی توانند اعتماد کنند و 
ناخود فاصله خواهند گرفت. بهترین کار 
این است که اصوال به چشمان فرد دیگر 
مستقیما نگاه کنید و دســت به سینه یا 

خیلی راحت ننشینید.

چند توصیه کاربردی برای اینکه در محیط کار محبوب باشید؛   

حسخوبمنتشرکنید

نوع نگرش شما 
می تواند تاثیر شگرفی 

در رفتار دیگران 
بگذارد. اگر شما رفتار 

و حرکات دیگران 
را با نگرشی مثبت 

بررسی کنید، دیگر 
دلیلی برای ناراحتی 
و عصبانیت نخواهید 

داشت

آیا در کنار همکارانتان حس خوبی دارید؟ همکارانتان با ورود 
شما به محیط کارتان چه عکس العملی نشان می دهند؟ آیا آنها 

از معاشرت با شما لذت می برند؟
افراد محبوب نیازی ندارند که این ســواالت را از خودشان 
بپرسند. آنها از همان ابتدا به صورت ناخودآگاه می توانند حس 
مطلوبی در اطرافیانشان ایجاد کنند و آموخته اند چه رفتاری 

می تواند تاثیر مثبت و حس خوبی بر نظر دیگران بگذارد.

فرید شریعت زاده - شهردار شاپور آباد  شناسه: 660948

آگهی مزایده فروش گارد ریل و پایه 
)نوبت سوم( 

 

شهرداری شاپور آباد به استناد صورت جلسه شماره 60 مصوبه شــماره 156 مورخ 1398/05/14 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد مقداری گارد ریل دست دوم موجود در انبار 
شهرداری واقع در شهر شاپور آباد را از طریق آگهی مزایده عمومی به شرح زیر به فروش برساند. بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و ارائه قیمت بر مبنای 

کیلوگرم در قالب پاکت های پلمب شده در مدت زمان تعیین شده به شهرداری شاپور آباد مراجعه نمایند. 
اصالح قیمت پایه براساس نامه مورخ 1398/08/20 کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر می باشد: 

الف -  سپرهای گاردریل از قرار هر کیلوگرم 25000 ریال 
ب- قیمت پایه های گارد ریل از قرار هر کیلو 25000 ریال )آهن نمره 14( 

1- دریافت وجه به صورت نقدی می باشد و برنده مزایده می بایست کل مبلغ را به حساب شماره 0110691092004 نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را به شهرداری تحویل نماید. 
2- متقاضیان می بایست مبلغ 8.000.000 ریال به صورت وجه نقد به حساب شماره 0107677558008 نزد بانک ملی شعبه دولت آباد به عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز نمایند. 

3- متقاضیان باید قیمت های پیشنهادی خود را براساس شرایط مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/09/09 به دبیرخانه محرمانه شهرداری شاپور آباد تسلیم و رسید اخذ 
نمایند.

4- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت نمایند. 
5- پیشنهادات رسیده راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1398/09/10 با حضور کلیه اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپور آباد که در محل شهرداری تشکیل می گردد مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بالمانع می باشد.
6- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

7- سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.

9- به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مزایده مبلغ 150000 ریال به حساب شماره 0110691092004 نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و نسبت به تحویل آن به امور مالی شهرداری 

اقدام و اسناد را دریافت نمایند. 

چاپ دوم
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