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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

ان
فه

 اص
بار

 اخ
س:

عک

بازار طال و سکه 98/9/7 ساعت 20:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,365,0004,162,000قدیم

سکه طرح 
4,259,0004,109,000جدید

2,278,0002,178,000نیم سکه

1,479,0001,379,000ربع سکه

874,000849,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,884,2001,813,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18435,200419,600 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24580,200558,100 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

پیش بینی کاهش قیمت ها در بازار لوازم یدکی خودرو
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت گفت: اصالح قیمت بنزین در 

بازار لوازم یدکی خودرو نه تنها منجر به افزایش قیمت ها نشده، بلکه به رکود بازار 
لوازم یدکی دامن زده اســت. ادامه این روند در نهایت 

کاهش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت.
سیدمهدی کاظمی در رابطه با اوضاع و احوال بازار 
لوازم یدکــی خودرو و ماشــین آالت، اظهار کرد: 
اصالح قیمــت بنزین تاثیــری در افزایش قیمت 

قطعات یدکی خودرو نداشــته است؛ ضمن اینکه 
در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار لوازم یدکی دیده ...

نمایشگاه

در حاشیه افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان عنوان شد

 واحدهای تولیدی بزرگ کشور از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند
معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اشاره به 
اقدامات انجام شده برای واحدهای بزرگ 
تولیدی کشور گفت: این واحدها عالوه بر 
بانک ها باید از ظرفیت بازار سرمایه استفاده 

کنند.
سعید زرندی  در حاشــیه افتتاح چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان در جمع 
خبرنگاران افزود: ظرفیت بازار سرمایه موضوع 
جدی است و در شرایط فعلی که بانک ها شرایط 
مســاعدی برای پرداخت هزینه ها ندارند باید 
از کمک بازار ســرمایه بــرای واحدهای بزرگ 

بهره مند شویم.
وی ادامه داد: تعدادی از واحدهای بزرگ بر روی 
بازار سرمایه کار کرده و رونق گرفتند همچنین 
از ابتدای سال بر فرهنگ ســازی و آموزش این 
موضوع کار کردیم اما این اقــدام در حوزه بازار 
سرمایه رافع مسئولیت بانک ها نیست و بانک ها 
هم باید امکانات و نیاز منابع مالی کشور را به جای 
سوق دادن به موضوعات غیر تولیدی به سمت 
حوزه رونق تولید سوق دهند زیرا موضوع اصلی 

کشور تولید و اشتغال است.
معاون طــرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت بیان کــرد: خوشــبختانه بــا همت 
صنعت گران و تولیدکننــدگان با وجود تمامی 
مشــکالت داخلی و بین المللی توفیقات خوبی 

نصیب صنعت کشور شده است.

وی با بیان اینکه حــوزه تولید با افزایش تولید و 
بازگشت به شرایط عادی روبه رو هستیم، ادامه 
داد: سال ۹۷ سال پر تنشی برای اقتصاد کشور بود 
اما از آغاز سال جاری در حوزه صنعت شاخص ها 
به سمت بهبود حرکت کردند و تولیدات در بیش 
از ۶۰ درصد محصوالت افزایش داشته است که 
بیانگر حرکت به سمت شرایط مساعد و مطلوب 

است.
زرندی تصریح کرد: اقداماتی که در حوزه تولید 
انجام می شود را می توان در ۲ بخش انجام داد که 
بخشی از این اقدامات در داخل وزارتخانه صورت 
می گیرد از این رو سعی کردیم فرآیندها را تسهیل 

و به سمت اصالح آن گام برداریم.
وی با بیان اینکه به سمت کاهش صدور بخش 
نامه ها در داخل وزارتخانه حرکت کردیم، گفت: 
تفویض اختیارات استان ها و تشکل ها را افزایش 
دادیم، اما در بعد تکمیلی این حوزه نیاز بود که از 

ظرفیت دیگر بخش ها بهره مند شویم.
زرندی خاطرنشــان کرد: در ســال رونق تولید 
این توقع را داریم که سیاست ها به سمت تولید 
متمایل شــود، رهبری در دیــدار اخیری که با 
تولیدکنندگان داشــتند بر این موضوع تاکید 
کردند که همه دستگاه ها باید به سمت حرکت 
کنند. وی گفت: سلسله جلساتی را در حوزه های 
مختلف از جمله نقدینگی، مالیات و بیمه تشکیل 
داده و مشکالت را احصا کردیم تا در این راستا به 
سمت بهبود فضای کسب و کار بیرونی حرکت 
کنیم همچنین ما به عنوان متولی تولید سعی 

کردیم با کمک فعاالن بخش خصوصی به این 
ســمت حرکت کرده و پیگیری هایی را در این 

راستا داشته باشیم.
معاون طــرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با اشاره به مشکالت واحدهای تولیدی 
گفت: در گام اول بســیاری از اختیــارات را به 
ســازمان های اســتانی واگذار کردیم و این در 
حالیست که در سال گذشته باید از سراسر کشور 
به تهران مراجعه می کردنــد اما اکنون اندکی از 

محصوالت نیاز به اخذ نظر وزارتخانه دارند.
وی با بیان اینکــه تمامی اقدامــات در داخل 
اســتان ها انجام می شــود، اظهارداشت: تعداد 
نارضایتی های مربوط به مــواد اولیه به صورت 

جدی کاهش پیدا کرده است.
زرندی خاطرنشــان کرد: براســاس سیاست 
وزارتخانه محدودیت ها و ممنوعیت هایی را برای 
کاالهایی که برای اقتصاد کشور ضروری نبود، 
ایجاد کردیم از این رو در واردات نزدیک به هزار و 

۵۰۰  قلم کاال ممنوعیت ایجاد کردیم.
وی با بیان اینکه در بیشتر موارد تولیدکنندگان 
داخلی از ظرفیت اضافه ایجاد شــده بهره مند 
شده اند، افزود: بسیاری از تولیدکنندگان عنوان 
می کنند نسبت به سال گذشته شرایط بهتری 
دارند که دلیــل آن ثبات اقتصادی نــرخ ارز و 
همچنین بازار مناسبی است که برای آن ها رفاهم 
کردیم و در این راستا از ورود محصوالت مشابه 
خارجی جلوگیری کردیم و به سمت جایگزینی 

محصوالت ایرانی حرکت کردیم.

محمد عیدی در دهمین همایش 
نکوداشــت اصفهان که با شعار 
»اصفهان برای همیشه، اصفهان 
برای همه« برگزار شــد، ضمن 
تسلیت فوت استاد محمد حسن 
عقیلی، پیشکسوت هنر اصفهان، 
ســخنان خود را با پاسخ به این 
سوال که چرا اصفهان را باید نکوداشت؟ و اصوال 
چه چیزی باید نکوداشته شــود؟ آغاز کرد و 
گفت: علمای فلسفه سه دلیل برای  نکوداشت 
یک شخص یا یک  چیز می آوردند، اول اینکه یاد 
آن موجب افتخار شما شود و وقتی یاد او را تصور 
می کنید حس دلپذیر درونی به شما دهد، دوم 
آن چیز یا آن  کس باید مبنای ذهنی و هویتی به 
شما دهد، سوم اینکه اگر کسی یا چیزی موجب 
می شود که به دیگران  غبطه بخورید پس الیق 
نکوداشتن است و اصفهان هر سه ویژگی را دارد 
که از زمان  صفوی نیز در تمــام  گزارش ها به 

چشم می خورد. 

   سهم اقتصاد فرهنگ در کشور تنها 0.2 
درصد است

عیدی با بیان  اینکه »چگونه اصفهان در رشد 
فرهنگی خود در صورت و معنی جمع شد؟« 
خاطرنشان  کرد: یکی از ویژگی هایی که اصفهان 
را به این پایه رساند این بود که این شهر در بستر 
گفتگو و تعامل شکل گرفت. اصفهان در مسیر 
ابریشم در دو سطح مرکزی و پیرامونی موفق 

بود. بدیــن ترتیب اصفهان خود رشــد کرد و 
پیرامون خود را نیز به خوبی به جهانیان معرفی 
کرد به همین دلیل تبدیل به »جهان شهر« شد. 
امروز معتقدیم  که پیرامون اصفهان مانند ورزنه 

و سمیرم به رشد شهر نیز کمک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: اصفهان اقتصاد فرهنگی بسیار 
گسترده از چین و ماچین تا رم ایجاد کرد. اما 
امروز از این فضای گفتگویی بسیار فاصله گرفته 
ایم، روزی در راه ابریشم همه فارسی صحبت 
می کردند و اشعار ســعدی را می خواندند. اما 
در همایش راه ابریشم که در چین  برگزار شد 
متوجه شدم که در کتابخانه های شانگهای هیچ 
کتابی درباره صنایع دستی اصفهان وجود ندارد 
و اطالعات کمی از فرهنــگ و تاریخ اصفهان 

موجود است.
رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان با بیان  ایــن  نکته  که »با 

فرآیندی که پیش گرفتیم شهروندان اصفهان را 
مصرف کننده فرهنگ و نه مولد آن بار آوردیم«، 
توضیح داد: ساختارهای فرهنگی شهر جایگزین 
فضای مدنی شدند که  مولد فرهنگ در طول 
تاریخ  بودند. سهم امروز اقتصاد فرهنگ در کشور 
تنها دو دهم درصد و این درحالی است که سهم 
اقتصاد فرهنگ در آلمان از صنعت خودروسازی 

آن بیشتر است. 
عیدی ادامــه داد: به دنبال مشــارکت جویی 
اجتماعی هســتیم و این بدان معنی است که 
شــهروندان می تواننــد در تصمیم گیری ها 
مشارکت کنند. باید ساختارهای رسمی خود 
را به نفع فضای مدنی تضعیــف  کنیم تا امور 

اجتماعی قوی پیش رود.
وی خواستار تقویت اقتصاد فرهنگ شد و اظهار 
کرد: در کشور ما تصور بر این است که فرهنگ 

هزینه بر است، اما اینگونه نیست.

معاون فرهنگی شهردار در دهمین همایش نکوداشت اصفهان:

 کمرنگ کردن ساختارهای رسمی به نفع فضای مدنی

 اصفهان اقتصاد 
فرهنگی بسیار 

گسترده از چین و 
ماچین تا رم ایجاد 

کرد. اما امروز از این 
فضای گفتگویی 

 بسیار فاصله
 گرفته ایم

 معاون فرهنگی شهردار گفت: به دنبال مشارکت جویی اجتماعی هستیم و این بدان معنی است که شهروندان می توانند در تصمیم گیری ها 
مشارکت کنند. اما باید ساختارهای رسمی خود را به نفع فضای مدنی تضعیف  کنیم تا امور اجتماعی قوی پیش رود.

ایمنا
گـــزارش
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بامداد جمعه ؛ »تی بی ام« خط 2 قطار شهری اصفهان در ایستگاه کهندژ مستقر شد

عمران اصفهان تعطیل بردار نیست 
      عملیات عمرانی ایستگاه های خط دوم متروی اصفهان از سال 96 آغاز شده و در حال حاضر ایستگاه های شهید غفاری، زینبیه، عاشق اصفهانی، مهدیه )عمان سامانی( و الله در سمت شمال 

شرق اصفهان در حال اجرا است
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خداحافظی با
 شغل های تکراری 
سالم به کارآفرینی

علــم)Knowledge( دانســتن 
در برابر نداســتن است )به همه 
دانســتی ها صرف نظر از نوع آن 
علم می گویند.( مطابق این تعریف 
علم با تولد بشر متولد شد و همه 
رشته ها علم هســتند؛ اما نکته 
قابل توجه این است که بسیاری 
کارآفرینی را به عنوان علم تلقی 
نمی کننــد و به صرف داشــتن 
ویژگی هــای کارآفرینــی برای 

کارآفرین شدن بسنده می کنند.
علــم کارآفرینــی یــک حوزه 
مطالعاتی چند رشــته ای است. 
بســیاری از صاحب نظــران و 
محققان کارآفرینی بر این مساله 
اجماع نظر دارند که کارآفرینی 
نه تنها یک موضوع منحصربه فرد 
نیســت و تعریف روشنی ندارد، 
بلکــه در مــورد شــیوه رفتار 
کارآفرینان هــم توافقی وجود 
ندارد. یکی از دالیلی که خط مشی 
گذاران راهنمایی چندانی برای 
کارآفرینی ارائه نکردند، این است 
که کارآفرینی پدیــده ای میان 
رشته ای است و طیف گسترده ای 

از رشته ها از جمله اقتصاد، ...

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
در اردستان

 کمبود داروی کشور 
یک سوم سال گذشته است

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
هشــت هزار و ۱۰۰ تخت بیمارستانی در حال 
افتتاح اســت که در تاریخ کشور باالترین میزان 
افتتاح تخت در ســال چهار هــزار و ۵۰۰ عدد 

بوده است.
سعید نمکی در اردستان با بیان اینکه در سال های 
گذشته اتفاقات بسیار مثبتی در حوزه سالمت 
کشور رقم خورده است، اظهار کرد: دولت تدبیر و 
امید کار خود را با پول نفت ۳۰ دالری آغاز کرد، 
در حالی که باید بدهی هــای نفت ۱۲۰ دالری 
را می پرداخت؛ افتتاح تخت های بیمارســتانی 
در کشور امســال تقریبا دو برابر شده و به عنوان 

رکورد در تاریخ ثبت شده است. ...

سعید اشتیاقی|  خبر آنالین
یادداشت
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آگهـى استخـدام
یک بانک خصوصى در شهرستان هاى 

نجف آباد، کاشان و مبارکه 
از بازنشستگان بانکى بومى در شهرستان هاى 

مذکور و داراى حسن شهرت و سابقه مفید براى 
تصدى رییس شعبه دعوت به همکارى مى نماید. 

متقاضیان واجد شرایط مى توانند 
در خواست خود را همراه با رزومه کارى 

خود به شماره  32238078 -031
فاکس نمایند.

متقاضیان شرکت در مزایده 
مى توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت دانشگاه علوم 

پزشکى اصفهان به آدرس
 poshtibani.mui.ac.ir 

آگهى مزایده عمومى واگذارى واحد 
لیزر درمانى مرکز آموزشى درمانى 

الزهرا (س) به صورت اجاره بهاى ماهیانه

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى و 
خدمات بهداشتى درمانى استان اصفهان شناسه: 677424

مراجعه و یا با شماره تلفن 031-37924005 
تماس حاصل فرمایند. 

شهردارى کوشک با استناد مجوز مورخ 1398/07/30 هیئت عالى سرمایه گذارى و به استناد مصوبه شماره 97/31/ش مورخ 1397/04/06 
شوراى محترم اسالمى شهر کوشک در نظر دارد پروژه ساخت، اجاره، بهره بردارى و انتقال تابلوهاى 4*12 را به صورت (B.O.L.T) به 

سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات خصوصى اعالم شده در شرایط فراخوان واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند اسناد و مدارك پروژه را همه روزه در وقت ادارى از تاریخ درج آگهى در روزنامه تا روز سه شنبه مورخ 1398/09/26 از واحد امور 

مالى شهردارى کوشک واقع در شهر کوشک ، بلوار ا مام (ره)، به شماره تماس 33562410-031 دریافت نمایند. 
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه (حراست) شهردارى: از تاریخ درج نوبت دوم آگهى در روزنامه تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 

1398/9/26 مى باشد. 
به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

زمان و محل تشکیل هیئت عالى سرمایه گذارى جهت بازگشایى پیشنهادات: راس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 98/9/27 در محل شهردارى کوشک 
- شهردارى در رد یا قبول پیشنهادهاى رسیده مختار است.

نوع مشارکتاجاره پایه ماهیانه (ریال)سال پایهمشخصات تابلوها/ابعاد/ تعدادآدرس محل پروژهنام پروژهردیف

ساخت بهره بردارى، اجاره 1
و انتقال تابلوهاى تبلیغاتى

بلوار الغدیر (جاده اصفهان، 
نجف آباد) محدوده شهر کوشک

3 عدد تابلو به ابعاد 12×4 به صــورت دو طرفه با ارتفاع 
9630,000,000B.O.L.T ماه60/30 از کف آسفالت جاده تا زیر تابلو باید رعایت گردد

مجید قربانى - شهردار کوشک

نوبت اول تجدید آگهى فراخوان عمومى انتخاب سرمایه گذار

* به ازاى هر سال افزایش تا 8 سال معادل 15 درصد به قیمت اجاره بها اضافه مى گردد.
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اخبار اصفهان
گــــــزارش



ادامه از صفحه یک:
...  روانشناســی، جامعه شناسی و 
مدیریت را در بر می گیرد. ماهیت 
بین رشته ای پژوهشی کارآفرینی 
نشــان می دهد کــه کارآفرینی 
پدیده ای اســت کــه واحدهای 
چندگانه مشاهده و تحلیل مانند 
فرد، گروه، شــرکت، فرهنگ ها، 
مکان جغرافیایی، منابع کشورها 
و دوره هــای خاص زمانــی را در 
برمی گیــرد در حالــی کــه یک 
رشته ممکن اســت با واحدهای 
تحلیل خاصی متناســب باشد. 
هیچ رشته ای توانایی تحلیل همه 

سطوح را ندارد.

دالیل نیاز به مطالعه کارآفرینی:
· کارآفرینی ســازوکاری است که 
از طریق آن جامعه اطالعات فنی 
را به محصوالت و خدمات تبدیل 

می کند.
· کارآفرینی سازوکاری است که از 
طریق آن ناکارآمدهای زودگذر و 
فرا زمانی در اقتصاد کشف و کاهش 
داده می شــود و در نهایت نوآوری 
کارآفرینــی از نظریه های جمعی 
بازارها، شــرکت ها و ســازمان ها 
موجب درک ناقص ما از چشم انداز 

کسب وکار می شود.
باومــول، اقتصــاددان آمریکائی 
معتقد اســت مطالعه کسب وکار 
بدون درک کارآفرینی مثل مطالعه 
شکسپیر است که در آن شاهزاده 
دانمارکی از بحــث ما ملّت حذف 

شده باشد.
برای کارآفرینــی نمی توان نقطه 
آغازی تصور شــد، زیرا خالقیت و 

نوآوری همزاد بشر بوده است.
اگرچــه کارآفرینــی بــه عنوان 
یک قلمرو مطالعاتــی در عرصه 
دانشگاهی را به شــوپیتر نسبت 
می دهندریــال امــا کارآفرینی 
تاریخی به بلندای اندیشه بشر دارد.

جامعه امروز در ایران تشنه مفاهیم 
کارآفرینی اســت. کارآفرینان به 
عنوان موتور اقتصادی نقش آفرینی 

می کنند.
اغلــب آنهــا الیــه دوم بازیگران 
اقتصادی هستند که فرصت های 
کســب وکار راشناسایی می کنند 
که گاهی در مخالفت مستقیم با 
کسب وکار بزرگ موجود و گاهی 
در نقش پشــتیبان شــرکت ها 
ظاهر می شــوند، خطرپذیرند با 
فعالیت های کارآفرینانه به دنبال 
شناسایی و کســب آگاهی از بازار 

فرصت های جدید و نوآور هستند.

۱. نیاز جامعه امروز، در شــرایط 
اقتصادی حال خاصــی تولد درد 
فرهنگ کارآفرینانه است. روحیه 
کارآفرینی و کارآفرین شو باید در 
جامعه نهادینه شــود. کارآفرینی 
در همــه ســطوح باید بــه یک 
فرهنــگ تبدیل شــود. فرهنگ 
کارآفرینی در مــدارس و ادارات، 
ارگان هــا و ســازمان ها نمادین 
شــود. باید کارآفرینی را به عنوان 
یک کارکرد تبدیل کنیم. آن وقت 
اســت که تنها بازرگانان مستقل 
را شامل نمی شــود، بلکه در عمل 
همه کسانی که کارکرد مذکور را 
به انجام می رسانند، حتی اگر آنها از 

کارمنئان یک شرکت بودند.

۲. کارآفرینــی صرفا یک فعالیت 
امتیازجویی فردی نیســت، بلکه 
عامل مهمی برای کمک به توسعه 

اقتصادی است.
در پایــان بر خــود الزم می بینم 
هفته جهانی کارآفرینی را به تمام 
کارآفرینان ایــن مرزو بوم تبریک 
گویم تا باشد فرهنگ کارآفرینی به 
یک ارزش تبدیل شود و فرزندان 
من و شما در کنار گفتن شغل های 
تکراری نامی از کارآفرینان بزرگ 

ایران به زبان آورند.

اقتصاد استان
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آغاز رویکرد مدیریتی نوین آب در اصفهان 
یک استاد آب دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: اگر یکی از بیلبوردهای شهرداری به زاینده رود 
اختصاص پیدا کند تا روند مصرفی آب و حجم آب پشت سد برای مردم شفاف سازی شود، به 
دیگر استان های کشور ثابت می شود اصفهان رویکرد مدیریتی نوین را از خود آغاز کرده است.

علی یوسفی در نشست حکمرانی آب با تاکید بر حوضه زاینده رود، اظهار کرد: تصور بر این است 
حجم منابع تجدید پذیر ایران ۱۳۰ میلیارد بر متر مکعب است، اما طبق آمار رسمی موجود در 

کشور حجم این منابع حدود ۱۰۴ میلیارد بر متر مکعب و بر اساس آمارهای غیر رسمی این عدد به 
۸۷ میلیارد بر متر مکعب رسیده است.

این اســتاد آب دانشــگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، به 
طور کلی بارندگی ها در کشــور حدود ۱۱ درصد و روان آب ها حدود ۴۴ درصد نســبت به ســال های گذشته کاهش یافته 
اســت و همچنین ۳۶ درصد از روان آب های فالت مرکزی ایران نسبت به گذشته کاسته شــده و این درحالی است که تنها 
 ۱۲ درصد از بارندگی های فالت مرکزی ایران کاهش یافته اســت که این آمار نقش انســان را در تغییر آمارها به خوبی نشان 

می دهد.

۵۰ میلیارد ریال به بخش صنعت سمیرم اختصاص یافت
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال 

اعتبار برای طرح های صنعتی شهرستان سمیرم اصفهان در راستای رونق تولید خبر داد.
محسن صالحی نیا در نشســتی با صنعتگران شهرســتان ســمیرم گفت: این اعتبار به منظور توسعه 

زیرساخت های صنعتی به ویژه در شهرک ها و ناحیه های صنعتی موجود و جدید هزینه خواهد شد.
وی بیان کرد: افزون بر نیمی از این اعتبار برای ساخت و ساز و تکمیل زیرساخت های منطقه صنعتی بخش 

پادنای بزرگ سمیرم اختصاص می یابد. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران یادآور 
شد: مراحل نخست عملیات ساخت منطقه صنعتی پادنای سمیرم آغاز و در شورای برنامه ریزی استان اصفهان نیز 

مجوزهای الزم برای فعالیت آن صادر شده است. وی با اشاره به تکمیل بخش زیادی از این منطقه صنعتی در پنج ماه آینده 
افزود: ۱۲ واحد صنعتی در این محل استقرار خواهند یافت. صالحی نیا اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت را آماده کردن زیرساخت ها 

عنوان کرد و از مدیران شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خواست تا شهرستان سمیرم را در تامین زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز، 
ویژه ببینند. وی دستور وزیر صمت برای تسهیل شرایط صنعتگران در مناطق کمتر توسعه یافته را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: سمیرم 

شهرستانی کشاورزی و گردشگری است و صنایع مستقر در این منطقه نیز باید در این بخش ها فعال شوند.

سعید اشتیاقی|  خبر آنالین
یادداشت

ISFAHAN
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در اردستان
  کمبود داروی کشور 

یک سوم سال گذشته است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
هشت هزار و ۱00 تخت بیمارستانی در حال 
افتتاح است که در تاریخ کشور باالترین میزان 

افتتاح تخت در سال چهار هزار و ۵00 عدد بوده است.

سعید نمکی در اردستان با بیان اینکه در سال های گذشته اتفاقات بسیار مثبتی 
در حوزه سالمت کشور رقم خورده است، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید کار خود 
را با پول نفت ۳۰ دالری آغاز کرد، در حالی که باید بدهی های نفت ۱۲۰ دالری 
را می پرداخت؛ افتتاح تخت های بیمارستانی در کشور امسال تقریبا دو برابر شده 

و به عنوان رکورد در تاریخ ثبت شده است.
وی با بیان اینکه اگر توجه ویژه ای به نظام سالمت نشــود، در امور دیگر هم 
دچار مشکل خواهیم شد، افزود: نخستین گام ها را در دولت در بحث سالمت و 
طرح تحول سالمت بود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: در 
دولت تدبیر و امید، طرح تحول سالمت به اجرا درآمد. از گام های موثر این طرح  
می توان به کاهش پرداخت از جیب بیمــاران به خصوص در هزینه های کمر 
شکن بستری که رقم های بسیار باالیی بود اشاره کرد. این رقم به زیر ۱۰ درصد 
رسید به گونه ای که در مناطق شهری حدود هشت درصد و در مناطق روستایی 

حدود پنج درصد رسیده بود.

    تصویب بیمه اجباری برای ۹ میلیون نفر فاقد بیمه
نمکی اضافه کرد: همچنین رسیدگی به بیماران خاص و صعب االعالج، توسعه 
زیر ساختها، تامین پزشک در نقاط دور افتاده و محروم و ماندگاری آنها از گام 

های بسیار بزرگی بود که در طرح تحول سالمت نظام سالمت برداشته شد.
وی با اشاره به موضوع بیمه همگانی، تصریح کرد: اخیرا برای ۹ میلیون نفر از 
جمعیت کشور که  فاقد دفترچه هستند، بیمه اجباری مصوب شده است و ملکف 
به تامین منابع و حمایت از افرادی هستیم که پوشش بیمه ای ندارند. مجلس نیز 
در ساختار بودجه و حمایتهای قانونی مورد نیاز کمک کرد و به هر ترتیب گام های 

بزرگی در این خصوص برداشته شد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه گام دوم طرح تحول سالمت 
را با تقدم پیشگیری بر درمان، تقدم درمان سرپایی و بستری آغاز کردیم، گفت: 
امسال خوشبختانه طرح کنترل فشــار خون را به عنوان یک بسیج ملی اجرا 

کردیم و به دنبال این هستیم که مردم در تختهای  بیمارستان نباشند.
نمکی خاطر نشان کرد: دستگاه های دیالیز بسیاری اضافه شد، اما تا فشار خون، 
دیابت و چاقی را کنترل  و مهار نکنیم هزاران تخت سی سی یو و آی سیو در  
بیست سال  آینده  برای همین منطقه هم کم خواهد بود. به همین دلیل تقدم 

پیشگیری بر درمان را به عنوان یک اولویت قرار دادیم.

    رکورد افتتاح تخت های بیمارستانی در کشور
وی ادامه داد: علی رغم توسعه زیر ســاختها در مناطق کمتر توسعه یافته و 
کمبودهای ناشی از تحریم، امسال هزار پروژه آماده بهره برداری داریم و هر هفته 
از این به بعد ۵۰ پروژه در نظام سالمت افتتاح خواهد شد. امسال اولین سالی 
است که این رکورد را به لطف خدا و اینکه آنهایی که می خواهند ما را به زانو در 
آورند اجرا خواهیم کرد که در دنیا نه تنها از اداره امور روزمره عاجز نیستیم بلکه 

رکوردهای توسعه جدید را هم ثبت خواهیم کرد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امسال هشت هزار و ۱۰۰ تخت 
بیمارستانی افتتاح می کنیم که در تاریخ این کشور باالترین میزان افتتاح تخت 
در سال چهار هزار و ۵۰۰ تا بوده است و امسال تقریبا دو برابر شده و به عنوان 

اولین رکورد در تاریخ ثبت شده است.

    طلب ۱0 هزار میلیاردی از تامین اجتماعی
نمکی ادامه داد: هنوز ۱۰هزار میلیارد تومان از بیمه تامین اجتماعی طلب داریم 
اما نمی توانیم ۴۰ میلیون کارگر بیمه تامین اجتماعی را پشت در بیمارستانها 
بگذاریم. از طرفی امسال سخت ترین سال بعد از انقالب در منابع کشور است که 
همه راهها را می خواهند بر سر ما ببندد و به حرمت خون شهدا و دعای شبانه 

روز مادراتشان و جان فشانی عده ای در کشور هنوز سر پا هستیم.
وی خاطر نشان کرد: امروز کمبود دارو در  کشور در همین امروز یک سوم سال 
گذشته است. شاید برای نمونه انسولین از یک نوع آن در یک هفته و بیست روز 

کم شد، اما هنوز وجو د دارد.

گــزارش

ایسنا
خـــبــــر

قرار است در ماه های 
آینده، عملیات عمرانی 

ایستگاه های شهید 
خرازی و کاشانی نیز 
آغاز شود و تونل های 
دو مسیر، در ایستگاه 

امام علی)ع( به یکدیگر 
برسند

بامداد جمعه ؛ »تی بی ام« خط 2 قطار شهری اصفهان در ایستگاه کهندژ مستقر شد

عمران اصفهان تعطیل بردار نیست 

بامداد روز جمعــه »تی بی ام« قطــر ۹.۵ متر مربوط به 
قطعه دوم خط 2 قطار شهری، از طریق حمل پس از ورود 
به اصفهان در ایســتگاه کهندژ، شفت ورودی تی بی ام، 

مستقر شد.
تی بی  ام ) ماشین حفار تونل( قطعه دوم خط 2 قطار شهری 
اصفهان به قطر ۹.43 متر و وزن تقریبی کل قطعات همراه 
با کشنده و نوار نقاله ۱2۵0 تن )در چند بخش( که ارزشی 
معادل 20 میلیون یورو دارد، از طریق حمل بار ترافیکی 

وارد شهر اصفهان شد.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    عملیات عمرانی ایستگاه های خط دوم متروی اصفهان از سال ۹6 آغاز شده و در حال حاضر ایستگاه های شهید غفاری، زینبیه، عاشق اصفهانی، مهدیه )عمان سامانی( و 
الله در سمت شمال شرق اصفهان در حال اجرا است

این تی بی  ام به قیمت 
حــدودی ۲۰ میلیون 
یورو متعلــق به قرارگاه 
خاتم  االنبیاء، پیمانکار 
حفر تونل قطعه دوم خط 
دوم حدفاصل ایستگاه 
کهندژ تا میدان امام علی 
)ع( )N۲-H۲( بوده که قرار اســت 
طول این ۶.۵ کیلومتر مسیر را حفاری 
کند. قطعات مختلف تی بی ام در محل 
شــفت ورودی تی بی ام در ایستگاه 

کهندژ )مدرس نجفی( مستقر شد.
وزن قطعات حمل شده به اصفهان در 
مجموع حدود ۱۲۵۰ تن بوده که در 
چندین مرحله وارد اصفهان شد و در 
روزهای اخیر، کاترهد )تیغه برشی( به 
ســمت اصفهان حرکت کرد و بامداد 
روز جمعه از طریق حمل ترافیکی وارد 
اصفهان شد. قرار است پس از سرویس 

)اُورهال( و آماده ســازی، تی بی ام به 
طول ۸۵ متر آماده حفاری شود.

نکته قابل توجه اینکه سیستم انتقال 
مصالح حفــاری در این تــی بی ام از 
طریق نوار نقاله صورت می گیرد و این 
موضوع باعث افزایش راندمان حفاری 

این قطعه خواهد شد.
همزمان با این عملیات، در ایســتگاه 
کهندژ )مدرس نجفی( شــفت ورود 
تی بی ام بــه ابعــاد ۱۱۰ متر در ۲۰ 
متر، در عمق ۲۵ متری سطح زمین 
اجرا خواهد شد تا بعد از آماده سازی 

دستگاه، عملیات شروع شود.
قطعه دوم خط ۲ قطار شهری اصفهان 
از ایســتگاه کهندژ آغاز خواهد شد و 

مسیر ایستگاه های شــهید خرازی، 
کاشــانی، خلجا، امام حســین)ع(، 
فلسطین، حافظ و شفت میدان امام 

علی)ع( در آن قرار دارد.
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، در 
این قطعه نیز همچون قطعه نخست، 
ابتدا ایستگاه ها ســاخته می شوند و 
سپس تی بی ام وارد ایستگاه ها خواهد 
شد. تفاوت در این است که در حفاری 
مسیر دارک )شهرک امام حسین )ع(( 
در شمال شرقی اصفهان تا میدان امام 
علی)ع(، حفاری از طریق دو تونله با 
دو تی بی ام به قطر ۷ متر انجام می شد 
اما در قطعه مســیر کهندژ در غرب 
اصفهان تا میدان امام علی)ع(، حفاری 

به صورت تک تونله از طریق یک تی 
بی ام به قطر ۹.۴۳ متر انجام خواهد 

گرفت.
عملیات عمرانی ایســتگاه های خط 
دوم متروی اصفهان از ســال ۹۶ آغاز 
شــده و در حال حاضر ایستگاه های 
شهید غفاری، زینبیه، عاشق اصفهانی، 
مهدیه )عمان سامانی( و الله در سمت 
 شــمال شــرق اصفهان در حال اجرا

 است.
قرار است در ماه های آینده، عملیات 
عمرانی ایستگاه های شهید خرازی و 
کاشانی نیز آغاز شــود و تونل های دو 
مسیر، در ایســتگاه امام علی)ع( به 

یکدیگر برسند. 

خـــبــــر

آلودگی هوای اصفهان این هفته هم ماندگار است

هفته گذشــته هوای اصفهان چهار روز متوالی در 
وضعیت ناسالم برای عموم بود، این درحالی است که 

پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان اصفهان از استمرار 
آلودگی هوای در هفته پیش رو حکایت دارد.

کارشناس مســئول بررســی آلودگی هوای اداره کل حفاظت از محیط 
زیست استان اصفهان اظهار کرد: براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان، شــرایط جوی و آلودگی هوا تا روز دوشنبه هفته جاری 

ماندگار است.
محمود مزارع با بیان اینکه با تدوام آلودگی هوا، کارگروه شرایط اضطراری 
آلودگی هوای استان اصفهان تشکیل جلسه خواهد داد و در این خصوص 
تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد کرد، افزود: پیش بینی می شــد روز پنج 
شنبه گذشته از شدت آالیندگی های کاســته شود ولی متاسفانه شرایط 

آلودگی همچنان تداوم دارد.
 روز پنج شنبه ۷ آذرماه میانگین شاخص  کیفیت هوا) AQI(  در اصفهان 
۱۶۱ بود. همچنین این شاخص در ایستگاه های پایش دائم از جمله میدان  
احمدآباد ۱۸۰، خیابان دانشــگاه ۱۶۳، خیابان پروین ۱۵۶ و خیابان استانداری 

۱۷۳ ثبت شده بود.
مرکز بهداشت اســتان اصفهان هم با اعالم هشــدارهای بهداشتی برای وضعیت 
آلودگی هوا، به افرادی که مبتال به بیماری های انســداد دســتگاه تنفسی، آسم، 
بیماری های قلبی_عروقی هستند توصیه کرد که بیشتر از سایر افراد نکات ایمنی 
را رعایت کرده و در فضاهای باز فعالیت نکنند و تا حد امکان از حضور در ســطح 

شهر پرهیز کنند.
باتوجه به اینکه کودکان به دلیل درحال رشد بودن دســتگاه تنفسی و سیستم 
دفاعی، به اکسیژن بیشتری نیاز دارند و بیشتر از بزرگساالن مستعد آسیب هستند، 

بهتر است در معرض آلودگی هوا قرار نگیرند.
خوردن آب کافــی، مصرف شــیر، مایعات، ســبزیجات به ویژه کلــم بروکلی، 
فرآورده های دریایی به دلیل وجود منیزیم در آن ها، عدس و جوانه گندم توصیه 

می شود.
در زمان آلودگی هوا، ســرفه، احساس ســنگینی در سینه و ســوزش چشم در 
سالمندان شایع است، بنابراین بهتر است سالمندان از منزل خارج نشوند و سایر 

شهروندان نیز هشدارهای بهداشتی را جدی بگیرند. ایمنا
خـــبــــر

    

وی به کاهش مصرف ســرانه آب در خمینی 
شهر اشاره کرد و خاطرنشان ســاخت:در سال ۸۶ مصرف سران 
آب در خمینی شهر حدود ۱۷۹لیتر در شبانه روز برای هر نفر بود 
که این رقم هم اکنون به کمتر از ۱۳۶ لیتر در شــبانه روز رسیده 
است .این درحالیســت که مصرف ســرانه آب در درچه به ۱۲۷ 
 لیتر، اصغرآباد به ۱۰۶ لیتر و در کوشک به ۱۰۷ لیتر در شبانه روز

 رسیده است.
مدیر آبفا خمینی شهر تشکیل جلسات سازگاری با کم آبی را یکی 
از عوامل موثر در کاهش مصرف ســرانه آب برشمرد و اعالم کرد: 
جلسات ســازگاری باکم آبی با گرو ه ها و تشکل های بسیاری در 
خمینی شهر برگزار شد که در این میان می توان به تشکیل جلسات 
ســازگاری با کم آبی با ائمه جماعات و جمعه ، آموزش وپرورش 

،مسئولین ادارات ومراکز نظامی و انتظامی اشاره کرد
جمشیدیان با بیان اینکه در طی  ۳ سال گذشته حدود ۲۰ کیلومتر 
از طول  شبکه آب در خمینی شهر مورد صالح و بازسازی قرار گرفت 
اظهار داشت: با اصالح و بازسازی شبکه فرسوده خمینی شهر میزان 

هدر رفت آب از ۲۲ درصد به کمتر از ۱۶ درصد کاهش یافت .
مدیر آبفا خمینی شهر نصب شیرآالت فشار شکن و مانیتورینک 

شبکه توزیع را موثر در توزیع عادالنه آب دانست و تصریح کرد: با 
نصب ۶ فقره شیرفشار شکن ، مانیتورینگ شبکه توزیع و استفاده از 
سیستم تله متری در ایستگاههای پمپاژ ،مخازن و خطوط آبرسانی 

سعی در توزیع عادالنه آب در مناطق تحت پوشش گردید.
مردانی عضو شورای شهر خمینی شهر در این مراسم میزان مصرف 
بهینه آب را مرتبط با رفتار مصرفی بانوان دانست و عنوان کرد:هر 
چقدر بانوان رفتار صحیحی در مصرف بهینه آب از خود نشان دهند 

به همان میزان آب بهینه مصرف می شود
وی افزود: حدود ۵۰ درصد جمعیت را بانوان تشــکیل می دهند 
پس با توجه به نقش و جایگاه زنان در جامعه از آنان انتظار می رود با 

مصرف درست ،از هدر رفت بی رویه آب جلوگیری کنند.
این عضو شورای شهر خمینی شهر با بیان اینکه آب باید به درستی 
مصرف شود تا منابع برای آیندگان حفظ شود اظهار داشت:منابع 
آبی متعلق به همه نسل ها است ،حفظ و نگهداری از آن مستلزم 
مصرف درست آن است که در این میان بانوان می توانند با درست 

مصرف کردن الگوی مناسب برای سایر افراد باشند.
مردانی بانوان را  به مطالعه و تحقیق پژوهش پیرامون موضوعات 
مختلف راهنمایی کرد و خاطرنشان ساخت:بانوان باید با مطالعه و 

تحقیق پژوهش الگوی مناسبی برای دیگر افراد خانواده باشند قطعا 
با رشد و توسعه دانش  بانوان ،شاهد رشد و توسعه جامعه در بسیاری 

از زمینه ها خواهیم بود.
 دراین میان یکی از بانوان خانه دار که در این برنامه حضور داشت 
برگزاری پویش بانوی آب را بسیار موثر در مصرف بهینه برشمرد و 
گفت: من همیشه آب را درست مصرف می کردم مباحثی که در این 
برنامه مطرح شد همه را به خوبی رعایت می کنم اما شاید افرادی در 
این جمع باشند که نیاز به آموزش و یادآوری موضوعات در خصوص 
مصرف بهینه آب داشته باشند که قطعا برای این افراد مفید خواهد 
بود یکی از دانش آموزان دوره متوســطه که در این برنامه حضور 
داشت گفت: در این برنامه من با تحهیزات کاهنده آشنا شدم تا قبل 
از این برنامه من اطالعی از انواع تجهیزات کاهنده نداشتم و از کاربرد 

آنها اطالع دقیقی نداشتم
دانش آموز دیگری گفت: بعضی از روزها در مراسم صبحگاهی معاون 
مدرسه راه های  مصرف صحیح آب مطرح می کند اما من اصال نمی 
دانستم فالش تانک چیســت تا امروز در این برنامه متوجه شدم 
فالش تانک چیست و برای اینکه آب کمتری از طریق فالش تانک 

مصرف شود چه راه هایی مدنظر قرار داد.

برگزاری پویش بانوی آب با حضور بیش از ۸00 نفردر خمینی شهر اجرا شد 
پویش  بانوی آب مروج مصرف بهینه آب در قشر تاثیرگذار جامعه

 پویش بانوی آب با حضور بیش از ۸00 نفر از بانوان شاغل ، خانه دار ،دانش آموزان دوره متوسطه و دیگر اقشار جامعه در حسینه ثاراهلل  در  
خمینی شهر برگزار شد.  محمد جمشیدیان مدیر آبفا خمینی شهر هدف از برگزاری پویش  بانوی آب را مروج مصرف بهینه آب در قشر 
تاثیرگذار جامعه خواند و گفت:بانوان از اقشار بسیار تاثیرگذار در ترویج مصرف بهینه آب در جامعه هستند بانوان می توانند با مصرف درست 

آب در محیط خانه سایر افراد خانواده را به مصرف بهینه آب تشویق نمایند.

اخبار اصفهان
خـــبــــر
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 »علی اصغر مونســان« روز 
جمعــه در آیین گشــایش 
سومین کنفرانس بین المللی 
وزرای گردشگری کشورهای 
دارای تمــدن در پکن با بیان 
اینکه امروز همچنان شــاهد 
اختالفات فکری و تضاد منافع 
گوناگون هستیم افزود: توجه به مشترکات 
فرهنگی و تمدنی می تواند، منافع کشورها را 
به یکدیگر نزدیک تر کرده، شکاف های موجود 
میان آن ها را مرتفع کند بنا بر این، به باور من، 
امروز جهان بیش از هرچیز نیازمند نزدیکی، 
همدلی،  گفتمان و مالقات فرهنگی است، 
امری که جوامع کهن نیز در گذشــته از آن 

بهره جسته اند.
وزیــر میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری جمهوری اســالمی ایران تاکید 
کرد توجه به میراث فرهنگــی از این منظر 
نیز یک راه حل معتبر است زیرا به عنوان ابزار 
مهم در پیوند دادن نسل های امروز - به ویژه 
جوانان- به شان و هویت مشترک آن ها، نقش 
مهمی در نزدیک کردن ملت ها به یکدیگر 

ایفا می کند.
او تصریح کرد: میراث فرهنگی عالوه بر کمک 
به بازیابی ریشــه های فرهنگی مشــترک، 
همچنین جایگاه مهمی در پاســخگویی به 
مقتضیات عصر حاضــر از جمله حفاظت از 
محیط زیست و کمک به تحقق توسعه پایدار 
دارد و به عنوان پیشران توسعه، از این رهگذر 
نیز به تحقق صلح و امنیــت جهانی کمک 

می کند.
مونسان با اشــاره به اینکه تمدن ایران سهم 
ارزشمندی در تشکیل و تکامل میراث مهم 
بشریت دارد گفت: این تمدن با شکوه در اوج 
قدرت و اقتدار، ســنت های ناپسندی چون 
برده داری و قدرت طلبــی را نفی کرده و در 

طول تاریخ، به حقوق و فرهنگ های دیگر ملل 
احترام گذارده است.

او گفت: تمــدن ایران میراث ارزشــمندی 
اســت که زیربنای بســیاری از ارزش های 
جامعه جهانی امروز از جملــه لزوم رعایت 
تنوع فرهنگی بوده و منطبق با عرف و قواعد 
شناخته شده حقوق بین الملل و حقوق بشر 

امروز است.
وی تصریح کرد: تمدن ایران سرشار از روحیه 
اعتدال، تعامل و تفاهم فرهنگی است و مایه 
تعجب نیست که از بستر این تمدن بزرگ است 
که میراث ارزشمندی چون منشور حقوق بشر 

به نسل های امروز و آینده تقدیم شده است.
مونســان تصریح کرد: آموزه های تاریخی 
ما دستاورد مهمی اســت که کل بشریت در 
آن شریک است و از همین رو است که هیچ 
تمدنی بر دیگری برتری ندارد بلکه همه آن 
ها در ایجاد پایه  های تمدن مشــترک امروز 

سهم دارند.
وزیــر میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری جمهوری اســالمی ایران افزود: 
امروزه عمده کشورهای جهان، مصمم و متعهد 
به شناسایی میراث فرهنگی خود به عنوان 
بخشی از میراث مشــترک بشریت شده اند 
همکاری بین المللی کشورها جهت حفاظت از 
این میراث گرانبها  که در بستر اقدامات قاعده 
گذاری و اسناد بین المللی ایجاد شده است، 
نمود بارزی از درک و احترام جهانی به تنوع 
فرهنگی و ضرورت حمایت از آن بعنوان یکی 

از راهکارهای حفظ صلح است.
به گفتــه وی جمهوری اســالمی ایران ۲۲ 
اثر تاریخی -  فرهنگــی، دو اثر طبیعی و ۱۳ 
اثر میراث فرهنگی ناملموس را در فهرست 
ســازمان یونســکو به ثبت رســانده است 
که  نمایانگر تعهد و عزم ایــران به همکاری 
در چارچوب نظم جهانی ایجاد شــده برای 

پاسداشت میراث مشترک بشری  است.
وی افــزود: اگرچه ما نمایندگان ۹ کشــور 
هســتیم که ۴۰ درصد از جمعیت جهان را 
تشکیل می دهند، اما در واقع عضو یک جامعه 
جهانی هستیم و ریشــه های خود را در یک 
هویت مشترک یعنی بشریت پیدا می کنیم 
تاکنون، هر یک از کشورها اقدامات بسیاری در 
راستای حمایت از میراث خود انجام داده اند با 
این حال، به اعتقاد من، گام مؤثر بعدی برای 

مشارکت در تقویت نتایج تالشهای فردی ما، 
همگرایی نیروهاست.

مونسان بر ضرورت ایجاد یک مکانیزم و ساختار 
عملیاتی و کاربردی برای برنامه ریزی و اجرای 
اقداماتی که ضروری اســت به منظور شکل 
گیری آینده مجمع، به  طور مشترک انجام 
دهیم، تأکید کرد و به نمایندگی از جمهوری 
اسالمی ایران، آمادگی خود را برای مشارکت 

در این فرایند، اعالم کرد.
او گفت: تاثیر و اهمیت تمدن های باستان بر 
جهان مدرن به اندازه ای زیاد است که معتقدم 
باید یک روز به عنوان "روز جهانی تمدن  های 
باســتان"، هر ساله جشــن گرفته شود این 
نامگذاری باعث افزایش نمود مجمع و پررنگ 
شــدن اهمیت و ارزش های مشترک تمدن 

های کهن می گردد.
وی با اشاره به نشست های قبلی این کنفرانس 
در کشورهای دیگر گفت: نشست های پیشین 
وزارتی و دانشگاهی مثمر ثمر بودند و به ارائه 
چارچوبی مفهومی برای اقدامات بعدی و نیل 
به اهداف مشترک منجر شــدند در آتن، بر 
تشویق تبادالت فرهنگی و همکاری و یافتن 
راهکارهای مناســب برای تقویت اثربخشی 
مجمع و اســتفاده از فرهنگ به عنوان حوزه 
ای کارآمد برای دیپلماســی، توافق کردیم 
و »محمد جواد ظریــف«  وزیر محترم امور 
خارجه ایران، در ســخنرانی خود در آتن، در 
مورد نقش دیپلماسی فرهنگی در برقراری 

صلح، سخنرانی کرد.
وزیــر میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری جمهوری اسالمی ایران افزود: در 
تیواناکو هم متعهد شدیم تا بستری برای گفت 
و گو و تبادل نظر بین اندیشمندان خود ایجاد 
کنیم و امروز، گرد هم آمده ایم تا از پیشرفت 
ارتباطات فرهنگی خــود اطمینان حاصل 
کنیم، تأثیرات مثبت اجالس را تقویت نماییم، 
از میراث خود محافظت و نسبت به  اقدامات 

مجمع آگاهی و شناخت جهانی ایجاد کنیم.
وی به عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی جمهوری اسالمی ایران ضمن 
تاکید مجدد بر تعهد به بیانیــه های فوق، از 
پیوستن کشورهای بیشتری به مجمع تمدن 

های باستانی، استقبال کرد.
وزیر گردشگری ایران با اشاره به اینکه مجمع 

تمدن های کهن بستری برای تبادل افکار و 
ایده ها در اختیار ما قرار می دهد افزود: میراث 
فرهنگی در جهان پرچالش امروز، ابزار مهمی 
برای ترویج و تحکیم صلح و کمک به حیات 
اقتصادی، اجتماعی ملت ها اســت و اعتقاد 
دارم گردشگری یک عامل تسریع کننده موثر 

بر هرگونه تفاهم و ارتباطات فرهنگی است.
او گفت: به گواه تاریخ، نسل بشر همواره و در 
همه اعصار، با مشکالت و چالش های مختص 
زمان خود روبرو بوده است و هم زمینه های 
پیدایش و هم شیوه های برخورد و مقابله با  هر 
یک از چالش ها در تمام دوره های تاریخی و 

همه نقاط جهان، کمابیش تکرار شده است.
به گفته وی اگرچه گاهاً برخی جوامع با زیاده 
خواهی و تفوق طلبی، حقوق انسانی یکدیگر را 
نادیده انگاشته و  صلح و امنیت خود و دیگران 
را به چالش کشیده اند، پیروزی راستین، از آِن 
جوامع و ملت هایی بوده است که با پرهیز از 
ستیزه جویی و با احترام به ارزش های انسانی 
و از رهگذر تفاهم و تعامل فرهنگی، بر روحیه 
ســلطه جویی، فائق آمده و صلح و امنیت را 
تضمین نموده اند در ســایه همین تفاهم و 
تعامل بوده است که فرهنگ ها و تمدن های 

گوناگون به رشد و تعالی رسیده اند.
مونســان افزود: در پیگیری نتایج نشســت 
وزارتی در یونان و بولیوی، پیشــنهاد بعدی 
تعریف ساز و کارهای کارآمد برای گسترش 

تعامل مردم با مردم از طریق درگیر نمودن 
جوامع مدنی، بخش خصوصی و دانشگاه ها 

برای دستیابی به اهداف مجمع است.
وزیــر میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری جمهوری اسالمی ایران گفت: از 
آنجا که تسهیل رفت و آمدهای گردشگری 
میان کشورهای عضو مجمع تمدن های کهن 
و حمایت از توسعه همکاری های گردشگری 
میان اعضا از اهمیت زیادی برخوردار است، 
مایلم بر تشــکیل یک کمیتــه تخصصی 
گردشگری ذیل مجمع تمدن های کهن تاکید 
و آمادگی جمهوری اســالمی ایران را برای 
میزبانی اولین نشست کمیته مزبور در سال 

آینده اعالم نمایم.
وی همچنین اعضای مجمع را به ایجاد شبکه 
ای از دانشگاه ها از کشورهای عضو، با هدف 
گسترش مشارکت کارشناسان، پژوهشگران و 
همکاری آنها برای حفاظت و مدیریت میراث 
فرهنگی و غنی سازی جلســات آکادمیک 
انجمن، تشویق کرد و گفت: قطعاً ایجاد چنین 
شبکه ای، ساختار مشورتی جلسات وزارتی ما 

را نیز تقویت خواهد کرد.
وزیــر میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری جمهوری اســالمی ایران تاکید 
کرد: ترویج مبــادالت فرهنگی و فعالیتهای 
مشــارکتی مردم محور در چارچوب مجمع 
تمدن های باستانی، باعث ایجاد همبستگی و 

اتحاد بین ما خواهد شد.
او آخرین پیشنهاد خود را برپایی نمایشگاهی 
عنوان کرد که جنبه های مختلف تمدن های ما 
از جمله باستان شناسی، موسیقی، معماری، 
صنایع دستی، هنرهای سنتی و داشته های 
گردشگری را به تصویر بکشد و هر ساله در یک 

کشور عضو برگزار گردد.
او گفــت: این امر فرصتهــای عظیمی برای 
تشویق روابط بین مردم و مردم ایجاد می کند 
و همچنین همکاری فعاالنه و برجسته ای بین 
کشورهای عضو ایجاد و کشورهای بیشتری را 

ترغیب می کند تا به مجمع بپیوندند.
مونسان ضمن تشکر از دولت جمهوری خلق 
چین برای میزبانی ایــن رویداد گفت: چین 
حقیقتاً اراده خود را برای توسعه منطقه ای 
چند-کشــوری از طریق ابتکار "یک جاده_ 
یک پهنه"، که هدف از آن ایجاد یک همکاری 
برد-برد برای همه کشورهای عضو می باشد، 

ثابت کرده است.
وزیــر میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری جمهوری اسالمی ایران تصریح 
کرد: امروز، خرد جمعی بشــر به این نتیجه 
رسیده است که توســعه پایدار نمی تواند به 
وقوع بپیوندد، مگر اینکه ما رویکردی یکپارچه 
داشته باشیم جمهوری اسالمی ایران همچنین 
از هرگونه ابتکار مسالمت آمیز که مردم را بهم 

می رساند، حمایت و پشتیبانی می نماید.

مونسان: تعامل فرهنگی الگوی مناسبی برای پاسخگویی به چالش ها است
 وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسالمی ایران 
در همایش وزرای گردشگری تمدن های کهن در پکن با اشاره به چالش های 
پیش روی جامعه بشریت گفت: اصل گفت وگو و تعامل فرهنگی به یادگار 
مانده از تمدن ها و فرهنگ های نسل های پیشین جوامع به عنوان یک 
میراث مشترک بشریت، الگوی مناسبی برای پاسخ گویی به چالش های 

دنیای امروز است.

ایرنا

گزارش
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دعوت وزیر میراث از چینی ها: به ایران سفر کنید ارزان است
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از چینی ها دعوت کرد تعطیالت سال نو را در ایران که ارزان ترین مقصد سفر در جهان معرفی شده 

است، سپری کنند.
 علی اصغر مونسان که برای شرکت در اجالس تمدن های کهن به پکن سفر کرده است، در حاشیه نشست آژانس های گردشگری ایران و چین که 
همزمان در این شهر برگزار می شود، با دو رسانه دولتی چین )گلوبال تایمز و هاینان  ستالیت( مصاحبه کرد که با اشاره به سیاست های ایران برای جذب 
گردشگران چینی پس از لغو روادید، گفت: چین ۱۵۰ میلیون گردشگر به خارج از مرزهای این کشور می فرستد. ایران با درک این ظرفیت در نخستین 
گام روادید ورود را برای اتباع چینی لغو کرد و نسبت به سفر آنها به ایران عالقمندی نشان داده شد.وی ادامه داد: زیرساخت های خوبی در گردشگری 
ایران وجود دارد که همچنان درحال تناسب سازی با سلیقه چینی ها است. تورهای آشناسازی با ایران نیز برای چینی ها درحال برگزاری است که تا 
به حال پیام های خوبی مخابره شده است. ما تالش می کنیم تمام امکانات مورد نیاز چینی ها را برای سفر به ایران فراهم کنیم.مونسان همچنین به 
ظرفیت های تاریخی و فرهنگی ایران که بیشتر مورد توجه گردشگران چینی است، اشاره کرد و ادامه داد: موضوع جاده ابریشم مهم ترین نقطه مشترک 
ایران و چین است. گردشگران و تجار زیادی از گذشته در این مسیر حرکت کرده اند. خوشحالیم که رییس جمهور چین ابتکاری جالب داشت و ایده 

»یک جاده، یک کمربند« را برای احیای جاده ابریشم مطرح کرد. ایران نیز درحال احیای این مسیر در خاک خود است.

محدود شدن تمدید اقامت توریستی ترکیه
تمدید اقامت موقت توریستی ترکیه از اول ژانویه ۲۰۲۰ برای برخی اتباع خارجی به یک سال محدود شد.

بر اساس مصوبه جدید اخذ و تمدید اقامت موقت توریستی در ترکیه، اتباع خارجی - به جز شهروندان کشورهای عضو سازمان همکاری 
توسعه و اقتصادی )OECD(، اتحادیه اروپا، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین - از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ اقامت موقت گردشگری 

را به مدت یک سال اخذ خواهند کرد.
مطابق این طرح جدید، متقاضیان تمدید اقامت موقت توریستی تنها می توانند حداقل پس از گذشت یک سال از پایان مهلت اقامت 

یک ساله توریستی خود دوباره برای دریافت این اقامت مراجعه کنند.
بنا بر اعالم اداره مهاجرت ترکیه، مراجعت هایی که قبل از تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۰ انجام گرفته است، حتی اگر تاریخ رجوع آن ها به بعد 

از این تاریخ نیز موکول شده باشد، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
بر این اساس، اتباع خارجی از جمله شهروندان ایران می توانند پس از پایان مهلت اقامت موقت توریستی، طبق مقررات موجود بین 
کشور متبوع و ترکیه به این کشور وارد و خارج شــوند. اتباع خارجی در هر ۱۸۰ روز سال مجموعا می توانند ۹۰ روز در ترکیه اقامت 

داشته باشند.

 ترویج مبادالت 
فرهنگی و 
فعالیتهای 

مشارکتی مردم 
محور در چارچوب 

مجمع تمدن های 
باستانی، باعث 

ایجاد همبستگی و 
اتحاد بین ما خواهد 

شد.

 تأثیر بنزین
 بر بناهای تاریخی

خبرهایی دربــاره تأثیر وضعیت 
بنزین بر میراث فرهنگی و بناهای 
تاریخی شــنیده می شــود؛ یک 
مســئول از امضا شــدن هر روزه 
ســندهای هزینه جاری پایگاه ها 
و ســوخت و تعمیــراِت پایگاه ها 
برای تخصیص اعتبــار می گوید 
و دیگــری از این موضــوع ابراز 

بی اطالعی می کند.
 یکی از مشــکالت همیشــگی 
یگان حفاظت در طول سال های 
گذشــته کمبــود نیــرو و نبود 
وسایل نقلیه ای اســت که برای 
سرکشــی های مداوم به بناهای 
تاریخــی هر منطقه در شــهرها 
و اســتان های مختلف کشور در 
اختیــار نیروهای ایــن یگان در 
سراســر کشــور قرار می گیرد، 
اما با وضعیت اخیــر بنزین، حاال 
خبرهای دیگری به گوش می رسد 
و آن تخصیــص نیافتــن هزینه  
سوخت برای سرکشی نیروهای 
یگان حفاظت به بناهای تاریخی 
است؛ خبری که در طول روزهای 
گذشته بیشتر از سمت پایگاه ها 
و دفاتر میراثی اســتان تهران و 
شهرهایی که بناهای تاریخی شان 
با مرکز شهرها و استان ها فاصله  
زیادتری دارد، شنیده می شود که 
»نیروهای یگان حفاظت به دلیل 
هزینه  سوخت و پرداخت نشدن 
اعتبــاِر به موقع از سرکشــی به 

بناهای تاریخی سر باز می زنند«!
ســندهای هزینه هــای جاری و 
سوخت پایگاه های میراثی را هر 

روز امضا می کنم
با این وجود فرهاد عزیزی - مدیر 
پایگاه هــای میــراث فرهنگــی 
وزارتخانــه میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی - در 
گفت وگو با ایسنا می گوید: اداره 
کل پایگاه ها معمــوال به صورت 
روزانه سندهای هزینه های جاری 
پایگاه هــا را که در میــان آن ها 
هزینه  سوخت و تعمیرات وسایل 

نقلیه نیز هست امضا می کند.
او با تاکید بر این که پول سوخت 
و هزینه های جــاری پایگاه های 
میــراث فرهنگــی از تهــران 
)وزارتخانــه میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی( 
حمایت می شود، اظهار می کند: 
هرچند وضعیت اعتبــارات زیاد 
خوب نیست، اما هر روز سندهای 
هزینه جاری پایگاه ها و ســوخت 
و تعمیــراِت پایگاه هــا را بــرای 

تخصیص اعتبار امضا می کنم.
عزیزی همچنین با اشاره به هزینه  
ســوخت و بنزین، اظهار می کند: 
با تغییر قیمت بنزیــن، احتماال 
مشکالت نیز بیشتر می شوند، اما 
باز هم تالش مان را برای حمایت 
از پایگاه ها بیشتر می کنیم تا برای 
پرداخــت هزینه های جــاری با 

مشکلی روبه رو نشوند.
 او اما تاکیــد می کنــد: از روند 
پرداخت هزینه هــای جاری در 
یگان حفاظت میــراث فرهنگی 

اطالع ندارم.
هادی احمــدی – مدیرکل دفتر 
محوطه هــا و بناهــای تاریخی 
معاونت میــراث فرهنگی – نیز 
در پاسخ به این پرسش، در قالب 
پیامک از چنین موضوعی اظهار 

بی اطالعی می کند.
از سوی دیگر تماس های خبرنگار 
این رسانه برای پیگیری وضعیت 
ســوخت نیروهای یگان حفاظت 
میراث فرهنگی از محمدحســن 
طالبیان – معاون میراث فرهنگی 
وزارتخانــه – در طــول چند روز 
گذشــته هنوز بی جــواب مانده 

است.
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راهنمای سفر

اگر بخواهید به دوستی پیشنهاد قدم زدن و گشت و گذار در یکی از خیابان های تهران 
را بدهید کجا را پیشنهاد می دهید؟ یا اگر دوستی این پیشنهاد را به شما بدهد دوست 
دارید به کدام یک از محالت و خیابان های تهران بروید؟ بی تردید یکی از قدیمی ترین 
و اصیل ترین محله ها و خیابان های تهران خیابان سی تیر است. این خیابان از قدیم به 
دلیل وقوع اتفاقات تاریخی مهم در تاریخ معاصر ایران از جایگاه ویژه ای در جغرافیای 
تهران و حتی ایران برخوردار است. اما امروزه ویژگی دیگری به آن اضافه شده است 
و آن حضور دکه ها و چرخ های غذاخوری و سرو نوشیدنی های متنوع است که این 

خیابان را به محلی جذاب به خصوص برای شب گردی تبدیل کرده است.
تاریخچه خیابان سی تیر

در حد فاصل خیابان امام خمینی و خیابان میرزا کوچک خان جنگلی خیابانی ســنگ فرش 
قرار دارد که راه رفتن در آن آدم را یاد ســریال های خاطره انگیزی مانند »کیف انگلیسی« و 
»هزاردستان« می اندازد. هر طرف که بنگرید با کافه ها و مغازه هایی قدیمی با صاحبانی سالخورده 
که در واقع تاریخ زنده این محله هستند مواجه خواهید شد. خیابان سی تیر در ابتدا به دلیل 
وجود اولین بیمارستان تهران که در این خیابان قرار داشت و مردم آن را با نام »مریض خانه« 
می شناختند، خیابان مریض خانه خوانده می شد. این مریض خانه هم اکنون با نام بیمارستان 
سینا مشغول فعالیت است. بعدها به خاطر سکونت احمد قوام، نخست وزیر دو پادشاه پهلوی این 
خیابان با نام خیابان قوام شناخته شد. برخی نیز این خیابان را، به دلیل وجود بناهایی از سه دین 

مختلف، خیابان ادیان می نامیدند؛ این بناها شامل کلیسای انجیلی )پطرس 
مقدس(، کنیسه حییم و آتشکده زرتشتی فیروز بهرام هستند. در آخر، پس 
از قیام مردم در ۳۰ تیر سال ۱۳۳۱ و سقوط قوام این خیابان با نام سی تیر 

شناخته می شود.
جاذبه های تاریخی خیابان سی تیر

همان گونه که اشاره شد خیابان سی تیر از خیابان های قدیمی تهران است و از 
این جهت مکانی تاریخی است. عالوه بر بافت سنتی، داخل و اطراف این خیابان 
مملوء از جاذبه های گردشگری تاریخی نظیر موزه ها است. در ادامه به معرفی 
دو موزه ملی ایران و موزه آبگینه که در این خیابان قرار دارند خواهیم پرداخت.

موزه ملی ایران ؛ از دیروز تا امروز 
این موزه در واقع اولین موزه رسمی ایران است که به دستور رضا شاه و طراحی 
آندره گدار، معمار فرانسوی در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی در خیابان سی تیر 
تهران ساخته شــد. موزه ملی ایران دارای دو بخش »ایران باستان« و »دوران 
اسالمی« است. طراحی موزه برگرفته از معماری طاق کسری )کاخ مشهور شهر 
تیسفون، پایتخت دولت ساسانی( است و دو معمار ایرانی با نام های عباسعلی 
معمار و استاد مرادعلی تبریزی کار ساخت این موزه را بر عهده داشته اند. اشیایی که در این موزه 
نگهداری می شوند در زمره ارزشمندترین و قدیمی ترین آثار تاریخ کهن سرزمین ایران به شمار 
می روند. دست  ساخته  های یک میلیون ساله انسان  های نئاندرتال، پیکره  های گلی و چوبی، آثار 
بر جای مانده از تمدن ایالمی و ماد، بخشی از ستون  ها و پلکان های تخت جمشید، مجسمه سردار 

اشکانی و از همه جالب تر بقایای مرد نمکی از جمله آثار دیدنی این موزه هستند.
موزه آبگینه )خانه قوام الدوله(

مکانی که امروزه با نام موزه آبگینه آن را می شناسیم در واقع محل سکونت و دفتر کار احمد قوام  
– نخست وزیر دو دوره قاجار و پهلوی –  است. این خانه در سال ۱۲۹۹ هجری شمسی، همزمان با 
انقراض حکومت قاجاری و روی کار آمدن رضا شاه پهلوی، به دستور احمد قوام، نخست وزیر رضا 

شاه در خیابان سی تیر تهران ساخته شد.
عمارت اصلی موزه آبگینه دارای معماری منحصر به فرد قاجاری است و در میان باغی به وسعت 
هفت هزار متر مربع ساخته شده است. بعد از قیام مردم در سی تیر سال ۱۳۳۱ هجری شمسی و 
سقوط دولت قوام این عمارت به سفارت مصر واگذار گردید. در سال ۱۳۵۶ با انجام برخی مرمت ها 
و طراحی های تازه توسط هانس هولین، معمار سرشناس اتریشی، از این عمارت به  عنوان موزه 

آبگینه بهره برداری شد.
در این موزه شما می توانید از گنجینه  کمیاب و دیدنی آثار شیشه و سفالینه های تاریخی دیدن 

بفرمایید. عالوه بر این، در موزه آبگینه شما شاهد غرفه های فروش آبگینه ها و ظروف شیشه ای 
و سفالی خواهید بود که دارای طرح های قدیمی و زیبا هســتند و می توانید برای خرید انواع 

محصوالت شیشه و سفال اقدام کنید.
کلیسای پطرس مقدس

کلیسای پطرس مقدس در سال ۱۸۹۱ میالدی توسط مسیونرهای پروتستان که در شهر مستقر 
شده بودند احداث شده است. معماری این کلیسا تلفیقی از سبک اروپایی و ایرانی است. کلیسای 

پطرس مقدس در سال ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
کنیسه حییم ؛ یهود در خیابان سی تیر

کنیسه حییم در واقع اولین عبادتگاه شــهری هم وطنان یهودی است. تا پیش از آن یهودیان 
تنها مجاز به ساخت کنیسه در محدوده زندگی خود بودند؛ اما به دنبال انقالب مشروطه ایشان 

توانستند در جایی خارج از محدوده زندگی خود کنیسه داشته باشند.
آتشکده آدریان و دبیرستان فیروز بهرام ؛ زرتشت در خیابان سی تیر

آتشکده آدریان عبادتگاه ویژه زرتشتیان است که بیش از ۹۰ سال قبل و در زمان رضا شاه بنا 
گردید. معماری این آتشکده الهام گرفته از بنای تخت جمشید و معماری ایران باستان است. در 

مجاورت این عمارت، دبیرستان فیروز بهرام، از مشهورترین مراکز آموزشی زرتشتیان قرار دارد.
در جستجوی عطر و طعم غذا در خیابان سی تیر

مگر می شــود به خیابان ســی تیر بروید و ســری به کافه های قدیمی آن نزنیــد؟ کافه ها و 
غذاخوری هایی که عالوه بر کیفیت مناسب خوراکی هایشان طعم دل پذیر تاریخ را در خود پنهان 
دارند. از کافه گل رضاییه گرفته که زمانی پاتوق بزرگانی چون صادق هدایت و فروغ فرخزاد بوده 
تا غذاخوری قدیمی »امیر لقمه«، حسی از قدم زدن در تاریخ معاصر را به بازدیدکنندگان القا 
می کند.پس از تغییرات گسترده ای که در سال ۱۳۹۵ در این خیابان صورت گرفت و کف این 
خیابان سنگ فرش شد، شاهد تبدیل این خیابان تیر به یک استریت فود شدیم که به سرعت 
رونق گرفت. فرقی نمی کند چه سلیقه ای داشته باشــید یا به دنبال غذا یا نوشیدنی خاصی 
بگردید؛ همینکه وارد خیابان سی تیر شوید می توانید غذا یا نوشیدنی مورد عالقه تان را در یکی از 
فود تراک های مختلف واقع در خیابان پیدا کنید؛ در این دکه ها انواع غذاهای سنتی ایرانی و فرنگی، 

فست فود، نوشیدنی های مختلف مانند قهوه، چایی و انواع دمنوش های گیاهی موجود است.
تبدیل خیابان سی تیر به یک استریت فود عالوه بر ایجاد شغل برای جوانان باعث شده این خیابان 
تبدیل به مکانی زنده و پرشور شود تا بازدیدکنندگان بتوانند با حضور در این خیابان لحظات خوبی 
را پشت سر بگذراند و با خاطره ای خوب و خوش از آن خارج شوند ؛ البته انتظار می رود هرکس که 
یک بار سری به این خیابان سر زده باشد همواره وسوسه بازگشت دوباره و چندباره به این خیابان 

جذاب را در سر داشته باشد.

خیابان سی تیر ؛ شب گردی و شکم گردی در خیابان قدیمی پایتخت
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Following a 200% hike in 
gasoline prices, demand for 
CNG hybrids has skyrocketed. 
During the past two weeks, CNG 
hybrid vehicles' prices have 
gone up 70 to 100 million rials 
($570-$813) depending on 
the modelGasoline Price Hike 
Turbocharges Demand for CNG 
Hybrid CarsGasoline Price Hike 
Turbocharges Demand for CNG 
Hybrid Cars.Demand for CNG 
hybrid cars and prices of such 
vehicles have soared since the 
Iranian government decided to 

triple gasoline prices overnight 
on Nov. 15, a business insider 
says.Alireza Pourhassani, a 
member of Tehran Auto Dealers 
Association, told Tasnim News 
Agency that in the past two 
weeks, CNG hybrid vehicles' 
prices have gone up by 70 to 
100 million rials ($570-813) 
depending on the model.As per 
the new regulations, private 
car owners can buy 60 liters of 
subsidized gasoline every month 
with a fuel card for 15,000 rials 
(12.1 cents) per liter, up 50%. 

Dalahoo 
Power Plant 
Adds 310 
MW to Power 
Capacity
The first 310 
megawatt gas unit of 
Dalahoo Combined 
Cycle Power Plant in 
Eslamabad-e-Gharb 
County, Kermanshah 
Province, started 
operation .
With a total capacity 
of 910 MW, the power 
plant has two 310 
MW class F gas units, 
a 290 MW steam unit, 
two boilers and a 
condenser unit, ISNA 
reported.
The plant has a 
efficiency rate of 
56% and domestic 
m a n u f a c t u r e s 
provided half the 
equipment used in 
the plant supplying 
power to the western 
regions.
Energy efficiency of a 
conventional thermal 
power station is 
defined as salable 
energy produced 
as a percent of the 
heating value of 
the fuel consumed, 
Financial Tribune 
reported.
A simple cycle gas 
turbine has energy 
conversion efficiency 
of 35% while modern 
fossil fuel plants can 
reach 46% efficiency. 
C o m b i n e d - c y c l e 
systems have higher 
levels.
The main air cooled 
condenser (ACC) of 
the plant is designed 
and implemented 
with a concrete base 
that was commended 
by the Concrete 
Research Center 
as a “top national 
concrete project” in 
January.
ACC is a direct dry 
cooling system 
where steam is 
condensed inside air-
cooled finned tubes. 
In thermal power 
plants, the steam 
from the turbine 
exhaust flows into 
the ACC where 
condensation occurs. 
Then the condensate 
returns to the boiler 
in a closed loop.
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Gasoline Price Hike Turbocharges 
Demand for CNG Hybrid Cars

A c c o r d i n g 
to Hossein 
Mirzaie, the 
spokesperson of 
the headquarters 
associated with 
i d e n t i f y i n g 

eligible applicants for the 
new aid program, 82.1% 
of the households in the 
southeastern province of 
Sistan-Baluchestan are 
entitled to receive cash 
payments, the highest 
portion among Iranian 
provinces, followed by 
79.2% of households in 
North Khorasan, 78.4% 
in South Khorasan, 78% 
in Golestan and 77.7% of 
households in Lorestan, 
Mehr News Agency 
reported. 
Tehran Province has 
the smallest number 
of households eligible 
for the new aid program 
with 57.2% of the total 
number of its resident 
households, followed 
by Alborz (63.6%), Yazd 
(64.9%), Isfahan (65.9%) 
and Bushehr (66.8%), 
Financial Tribune quoted 
him as saying.
This financial assistance 
will only be provided 
to seven income deciles, 
including 18 million 
households or 60 million 
individuals, and those 
who fall into the top three 
income deciles (high-
earners) won’t receive the 
handout.
Since the government got 
the ball rolling on gasoline 
price reform on Nov. 15, 
based on which fuel was 
rationed and prices rose 
by at least 50%, officials 
have promised distribute 
revenues earned from 
reforming gasoline prices, 
in their entirety, to people 

in need (Oil Minister 
Bijan Namdar Zanganeh), 
and that not a single rial 
gained from raising gas 
price would go to the 
government’s coffers (Ali 
Rabiei, the government 
spokesman) and that all 
takings from gas price hike 
will be granted to 60 million 
people (Mohammad Baqer 
Nobakht, the head of Plan 
and Budget Organization).  
Zanganeh said the latest 
rationing and increase 
in the price of gasoline, 
according to which, 
private car owners can 
buy 60 liters of subsidized 
gasoline every month 
with a fuel card for 15,000 
rials [12 cents] per liter, 
up 50% [in prices] and 
additional purchases 
[maximum 250 liters a 
month] will cost 30,000 
rials [25 cents] per liter, up 
200%, will increase annual 
government revenues by 
$2.5 billion, which will be 
used exclusively for welfare 
spending.
Daily consumption now 
is around 95 million liters 
and is projected to rise to 
100 million liters in the next 
fiscal year, of which 67% 
or 24.5 billion liters will 
be sold at 15,000 rials (12 
cents) per liter and the rest 
(12 billion liters) at 30,000 
rials (25 cents) per liter, he 
added.
Zanganeh said the 

government will earn $1 
billion more by selling 
subsidized fuel and close 
to $1.5 billion from selling 
non-subsidized gasoline, 
adding that the excess 
supply will be offered on 
the energy bourse. 
Prior to the price hike 
(when gasoline was sold at 
7 cents), the government’s 
annual earnings from 
selling gasoline amounted 
to $31.7 billion. Now this 
will reach $34.2 billion or 
8% higher. 
The three-phase execution 
of the aid program, 
according to a report by 
Persian-language daily 
Iran, started on November 
19. The government 
made two cash payments 
to 40 million Iranians on 
that day and Nov. 21 and 
wrapped up the first round 
of the financial assistance 
program on Nov. 23 by 
paying cash subsidies to 
the remaining eligible 
receivers. 
To clear the air over which 
economic segments of 
Iranian society will be 
entitled to receive the 
new aid, the government 
announced that villagers 
and nomads, pensioners, 
those supported by the 
Imam Khomeini Relief 
Foundation and State 
Welfare Organization, 
workers, teachers, 
civil servants, female 

breadwinners and low-
income individuals will be 
entitled to the state grant. 

Cash aid will be 550,000 
rials ($4.6) for one-person 
households, 1.03 million 
rials ($8.6) for two-person 
families, 1.38 million rials 
($11) for three-person 
households, 1.72 million 
rials ($14.5) for four-
person households and 
2.05 million rials ($17.2) 
for households with five or 
more persons.  
It’s almost a decade that 
Iranian governments are 
making cash payments 
directly to people. The 
Targeted Subsidies Law 
of 2010 authorized the 
reduction of subsidies on 
food and energy and the 
payment of 455,000 rials 
($3.8) to each and every 
Iranian on a monthly basis. 
The plan has been retained 
so far and nearly 76 million 
or 95.21% of Iranians 
currently receive the 
monthly grant of cash 
subsidies.
Recently, the government 
discontinued monthly 
payments of cash subsidies 
to a further 400,000 
individuals who were 
found to be economically 
advantaged. In doing so, the 
number of those removed 
from the list of cash subsidy 
recipients over the past two 
months hit 1.1 million. 

Italy Approves Second 
Phase of F-35 Investment 
Program: Minister
 Italy will press ahead with an investment program 
for F-35 fighter jets, Defense Minister Lorenzo 
Guerini said, after uncertainty over further orders 
from the Rome government had raised questions on 
production plans.
"As the government aims to build on the investments 
made so far and seize the opportunities offered by 
the program, I've decided to give a green light to the 
phase two," Guerini said during a parliamentary 
hearing on Thursday, Reuters reported.
Luigi Di Maio, leader of the co-ruling 5-Star 
Movement, said last year that F-35 fighter jets were 
not a priority for the country and that the program 
had to be reviewed in 2019.

President to Submit Iran’s 
National Budget Bill to 
Parliament Sunday
 Iranian President Hassan Rouhani is going to 
submit his administration’s proposed budget bill 
for the next Iranian fiscal year (which will begin 
in March 2020) to the parliament on Sunday, a 
lawmaker said.
nday
Ali Asghar Yusefnejad, a member of the parliament’s 
presiding board, told Tasnim that Rouhani is 
planned to attend a meeting of the parliament 
Sunday to present the national budget bill for the 
next year.
He said copies of the proposed bill will be provided 
to the MPs and they will have 15 days to examine 
it and give their suggestions and views to the 
specialized commission that will be set up for 
studying the bill within a month.
The parliament will then review the budget bill in 
an open session.
According to the internal regulations of the Iranian 
parliament, the administration should present the 
annual budget bill by December 5 each year.
It is submitted by the president to the legislature for 
review and approval.
Once the parliamentarians endorse the 
government’s proposed budget bill, it will go to the 
Guardian Council, the constitutional supervisory 
body, for ratification before becoming law.

Project for collecting 
associated gases to be 
launched in Kharkr
The CEO of Khark Petrochemical Plant said the 
company was to launch a project for collecting 
associated gases in Khark Island by next week.
Gholamreza Amirshaghaghi said on Wednesday 
that the company comprised NGL and methanol 
units and supplied items like methanol, propane, 
butane, naphtha and sulfur, Shana reported.
He said the associated gas produced during oil 
production operations in the island was used 
as feedstock in the facility, adding all the items 
produced in Khark Petrochemical Facility were 
exported through a jetty in the island.
The plant supplies 1.15 million tons of products 
annually.
Amirshaghaghi further said that the island lacked 
any form of gas pipelines, and the company provided 
gas to the island’s residents in the form of liquefied 
natural gas (LNG) or gas capsules in order to fulfill 
its corporate social responsibilities.
Methanol II project of the facility has so far gained 
30% progress, he said, adding a project to collect 
associated gases in the island was to come on stream 
by the end of next week.

Underprivileged provinces will receive bigger 
shares from the government’s fresh cash 
subsidy as compensation for the recent hike 
in gasoline prices, known as the Livelihood 
Assistance Program.

Underprivileged Provinces Have 
Lion's Share of New Cash Subsidies

news

Prior to the price 
hike (when 
gasoline was sold 
at 7 cents), the 
government’s 
annual earnings 
from selling 
gasoline amounted 
to 31.7$ billion. 
Now this will reach 
34.2$ billion or %8 
higher. 
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Poll Shows Germans 
Deeply Worried About 
Alliance with US
There is a deep divide between US and German 
citizens when it comes to how they view the 
relationship between Washington and Berlin, with 
almost two-thirds of Germans having a negative 
view of US-German ties, according to a new survey.
RNA - The survey by the Pew Research Center 
in Washington and the Körber Foundation in 
Hamburg found that 64 percent of Germans see 
relations with the US as “bad”. Only 2 percent of 
Germans say the relationship with the US is “very 
good”, compared with 13 percent of Americans, 
World News reported.
Americans and Germans also differ over which 
country is most important to their own nation’s 
foreign policy. Germans said France is the most or 
second-most important partner for their country, 
while Americans name the UK.
The poll suggested that the two largest nations 
in the NATO alliance (in terms of economy and 
population) are deeply divided in their views of 
the relationship.
US military bases in Germany, a legacy of American 
occupation after World War II, drew similar 
divisions. Some 85 percent of Americans said they 
were important for US national security, while 
52 percent of Germans said the same of German 
security.
US President Donald Trump and German 
Chancellor Angela Merkel will meet in London 
for NATO's 70th anniversary in early December. 
Trump has frequently criticized German policies 
and has a cold personal relationship with Merkel.

French FM’s Comments 
on JCPOA ‘Irresponsible, 
Unconstructive’: Iran
Iranian Foreign Ministry Spokesman Seyed 
Abbas Mousavi deplored as “irresponsible and 
unconstructive” French Foreign Minister Jean-Yves 
Le Drian’s recent remarks on the 2015 nuclear 
deal, known as the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA).In a statement on Thursday, 
Mousavi decried Le Drian’s comments that Paris 
was seriously considering triggering a mechanism 
within the JCPOA that could lead to UN sanctions.
“These statements are irresponsible and 
unconstructive and severely undermine the 
effectiveness of political initiatives to (ensure) 
full implementation of the JCPOA by all parties…,” 
he said.Iran’s scaling back of its nuclear 
commitments was the implementation of its 
legal right mentioned in Article 36 of the JCPOA, 
the spokesman went on to say.Le Drian told 
a parliamentary hearing on Wednesday that 
“every two months, there is another dent (in the 
deal by Iran) to the point where today we ask 
ourselves, and I'm saying this very clearly, about 
the implementation of the dispute resolution 
mechanism that exists in the deal.” 

Araghchi:Europe must dare to take 
risks if it wants to save JCPOA

E u r o p e 
should make 
a little more 
effort to save 
the nuclear 
a g r e e m e n t 
with Iran, 
which it says it 

wants to continue, 
said Araghchi.
"I want to underline 
that one of the 
lessons we learn 
from the issue with 
the JCPOA [the 
nuclear agreement] 
is that the result 
of the deal and its 
compliance with it 
is apparent that new 
sanctions have been 
imposed. If so, we 
may have to change 
our approach. How? 
I can't say that yet. 
Another lesson 
is that resistance 
pays more than 
a willingness to 
cooperate."
In what do you think 
Europe has failed?
"It is completely 

legitimate and 
legal to trade with 
Iran. Yet European 
companies have 
withdrawn after the 
US sanctions. The 
European countries 
say they want to hold 
on to the JCPOA, but 
Europe has shown 
itself unable or 
unwilling to resist 
American hegemony 
over the financial 
system. I prefer that 
Europe defends its 
sovereignty and 
creates a fund to 
protect its own 
companies if they 

are punished by the 
US, even though they 
trade legitimately 
with Iran. Europeans 
should make 
more sacrifices. 
Everything has 
a price. As an old 
saying goes in 
Iran: you can't go 
swimming if you 
don't want to get 
wet.”
Do you still see 
opportunities to 
keep the JCPOA alive?
"I see an opportunity 
if the other side fully 
complies with the 
agreement. Iran 

has already paid its 
share, now the other 
participants must do 
the same. We have 
accepted to limit our 
nuclear program. We 
have come under a 
policy of maximum 
pressure from the 
US. We suffer from 
sanctions. Practical 
solutions must be 
devised to get rid of 
the sanctions. "
Referring to efforts 
of French President 
Macron to save the 
deal, Araghchi said 
"We appreciate 
what he does. But 

the big question 
is whether the US 
will participate. 
In all honesty I 
don't see any great 
opportunities now. "
And does Iran want 
to talk about a more 
extensive agreement, 
as many in the US 
hope?
"No, we are not 
going to renegotiate 
the JCPOA. And 
we are not going 
to negotiate our 
missile program 
anyway. Missiles 
are essential for our 
safety. "

 In an interview with the NRC, Iranian 
Deputy FM Abbas Araghchi said the 
2015 nuclear pact can still be saved, 
but then Europe must dare to stick its 
neck out.
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Top General Highlights Iran’s 
Role in Ensuring Security in 
Persian Gulf
 Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Major General 
Mohammad Hossein Baqeri highlighted the country’s major 
role in protecting the security of the Persian Gulf region and said 
the Islamic Republic’s deterrent power is well-known across 
the world.    
In a message released on Thursday marking the National Navy 
Day, Major General Baqeri offered his congratulations on the 
occasion, which he said reminds the nation of a “lasting and 

wonderful epic”.
He pointed to the operation Morvarid in 1980, in which the Navy 
gained a major victory during the Iraqi imposed war on Iran, and 
said 40 years after the “glorious” operation, the Armed Forces’ 
deterrent power has earned them a well-deserved reputation 
throughout the world.    
“Friends and foes acknowledge the undeniable fact that our 
country’s deterrence and maritime defense power…, is the 
harbor of sustainable stability and security in the strategic 
region of the Persian Gulf, the Strait of Hormuz, and the Sea of 
Oman,” the top general went on to say.
Iranian officials have repeatedly underscored that the country 
will not hesitate to strengthen its military capabilities, including 

its missile power, which are 
entirely meant for defense, 
and that Iran’s defense 
capabilities will be never 
subject to negotiations.
Back in February 2018, 
Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei called for efforts 
to maintain and boost Iran’s 
defense capabilities, hitting back at 
the enemies for disputing the country’s 
missile program.

Europeans 
should make 
more sacrifices. 
Everything has a 
price. 
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In phone conversation with Zarif:
Iraqi FM vows to secure Iranian 
diplomatic sites in Iraq
 In a telephone conversation with his Iranian counterpart 
Mohammad Javd Zarif, Iraqi Foreign Minister Mohammed al-Hakim 
pledged that Iraqi governemnt will do its best to provide the security 
of Iranian consulates and diplomatic places.
The Iraqi FM also apologized for the incident.
The conversation was made following the attack on the Iranian 
consulate in Najaf on Wednesday.
Iraq has condemned an attack on Iran’s consulate in the southern 
city of Najaf after the building was stormed and set ablaze by rioters 
the previous day.
As Iraqi state news agency said early on Thursday, citing the foreign 

ministry, Wednesday’s attack was ‘aimed at damaging the historical 
relations between Iraq and Iran and with rest of the countries.'
“Diplomatic missions operating in Iraq are highly respected and 
appreciated,” it added, stressing that the incident did not reflect 
Iraq’s perspective.
Condemning the act of rioters who stormed and set the Iranian 
consulate ablaze in the southern city of Najaf on Wednesday, the 
Spokesperson of the Iranian Foreign Ministry required the Iraqi 
government to give a firm response to these acts of violence.
Abbas Mousavi reminded the Iraqi government is in charge of 
providing the security of diplomatic sites in that country, adding 
that Iran will announce its protest against the event to Iraq via Iraqi 
envoy in Iran.
Local authorities imposed a curfew following the incident, state 
media reported.
According to local media, 47 Iraqi security staff have been injured 

d u r i n g 
the attack. The Saudi-led media 

Al-Arabiya, activities of which is illegal in Iraq, has broadcasted the 
attack in a live report from its beginning which raises the probability 
of a pre-planned attack.
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IRGC 
Commander 
Highlights 
Iran’s Success in 
Countering US 
Sanctions
 Commander of the 
Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
Major General Hossein 
Salami highlighted Iran’s 
success in countering 
the US government’s 
sanctions and said the 
Islamic Republic is 
getting through the era 
of the embargoes.
“We are at the most 
outstanding point of the 
history of Islam and Iran 
and at this moment, we 
are in a full-blown global 
battlefield…,” Major 
General Salami said in 
a speech in the western 
province of Hamedan on 
Thursday.
“The enemy thought that 
a severe global boycott 
would bring this nation 
(Iran) to its knees but 
the nation is aware 
and knows that the 
prosperity of no nation is 
dependent on outsiders 
and that there is no 
recourse to save nations 
except independence,” 
he added.
Recently, the 
ambassador of a 
European country 
gathered other envoys 
and called on them 
to tell their respective 
governments that the 
Iranians’ dependence 
on oil is ending so let 
them sell their oil, the 
commander said.
“Therefore, (it is yet 
another proof that) we 
are getting through these 
sanctions and soon we 
will destroy the magic of 
our enemies,” he added.
The remarks come 
against the backdrop 
of increased tensions 
between Iran and the 
US with Washington 
imposing new sanctions 
against the Islamic 
Republic.
The US has ratcheted 
up pressure on Iran 
since last year after 
withdrawing from 
the 2015 nuclear deal, 
known as the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
Since then, the 
administration of US 
President Donald 
Trump is trying to 
reduce Iran’s oil exports 
to “zero,” and has sent 
an aircraft carrier strike 
group, a bomber squad, 
an amphibious assault 
ship, and a Patriot missile 
battery to the Middle 
East to try to stack up 
pressure on Tehran.

Iran
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Enemies did a lot of 
destruction in a short 
period of time
Secretary of
Hujjat al-Islam Farzaneh said, “The enemies 
entered the scene very viciously. Previously, 
 nothing to this extent existed where there 
was so much destruction in such a limited 
period  of time.” RNA – In an exclusive 
interview with Rasa News Agency, Hujjat 
al-Islam Mohammad-Baqer  Farzaneh, the 
secretary of the Supreme Council of the 
Islamic Seminaries of Khorasan,  referred to 
the increased gasoline prices and the recent 
riots in Iran and the remarks made  by the 
Supreme Leader of the Islamic Revolution 
[Ayatollah Sayyed Ali Khamenei] and said, 
  “These events are considerable for today 
and for the future. They demonstrate how 

 powerful Imamate is in Islam.” 
   The interim Friday prayer leader of Mashhad 
said, “We have passed through various 
events  that have been just a strange turning 
point in history and the only power that has 
been able  to deliver this ship to safety from 
this enormous wave has been Imamate. 
No institution,  organization or power can 
have his position and therefore Imamate is 
emphasized by  Islam.” 
   He said, “Recent events have demonstrated 
us that the enemies, as a power that is at war 
 with us, are always awake and don’t hesitate 
to recognize opportunities to engage in 
 conspiracy against us. The enemies are 
awake from moment to moment, watching 
over the  Islamic ummah, and continually 
increases its preparedness, depending on 
the circumstances,  both inside and outside 
the country.” 

   Hujjat al-Islam Farzaneh said, “In regard to 
the recent riots, it’s significant that the type of 
 destruction of the enemies that was different 
from the past. Nothing mattered to them, 
if  they were successful in doing this, they 
would have destroyed the whole country and 
this  wouldn’t be limited to banks, mosques 
and shops, they would destroy all of our huge 
 facilities and would not hesitate to kill people 
to achieve their goal.” 



Those behind consulate attack aim to 
destroy Iran-Iraq relations: ambassador
 Iran’s Ambassador to Iraq Iraj Masjedi reacted to Wednesday’s 
attack of rioters on Iranian consulate in Najaf, noting that 
enemies want to ruin ties between Iran and Iraq.“Last night, a 
number of hooligans attacked Iran’s mission in Najaf and after 
confronting with security forces and harming some of them, 
entered the consulate and set the place on fire,” he told .“All our 
diplomats are now sound and safe,” he said, adding that however “Heavy 
damages have been inflicted on the consulate building and it cannot be used anymore.”

 “The triangle formed by the 
US, Saudi Arabia and Israel 
regiem is now targeting 
democracy, independence 
and sovereignty in Iraq,” 
Parliament Speaker’s Special 
Aide for International Affairs 
Hossein Amir-Abdollahian 
tweeted on Thursday.
Reacting to the recent 
unrest in Iraq, he added “ISIL 
disguised in the clothes of 
Iraqi people and under the 
full support of embassies of 
the US and Saudi Arabia in 
Baghdad is set to disrespect 
[the holy cities of] Karbala and 
Najaf.”“The triangle formed 
by the US, Saudi Arabia and 
Israel regime is now targeting 
democracy, independence 
and sovereignty in Iraq,” he 
added.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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He said "Negotiations under sanctions are 
not ideal, but are going to be necessary; and 
adding that the best way for reducing tension is 
diplomacy and negotiation.
Here is ILNA's full interview with University of 
South Alabama Michael Hollingsworth about 
the future of the relation between Trump and 
Iran and the reasons for the rising tensions in 
the Middle East and the Persian Gulf:
Q: As a first question, what issues are causing 
the tension in the Middle East and the Gulf?
A: Tension in the Persian Gulf has existed for 
some time, and increases and decreases on a 
regular basis.  While aggressive actions towards 
U.S. ships have decreased, alleged attacks 
on civilian ships in June of 2019 in the Gulf 
of Oman have caused some concern.  Most 
of the current tension is over this particular 
area and is of course related to the oil supply 
and the importance of this passage to civilian 
traffic. There are military concerns with the 
capability of the Iranian navy, in particular the 
large number of small missile boats possessed 
by the Iranian navy.  It is unlikely in my opinion 
that any military conflict would break out in 
the Persian Gulf unless there was some drastic 
escalation of hostilities by either Iran or the 
United States, but no country would benefit 
from that. Only something like an open attack 
on a civilian or U.S. military ship would lead to a 
serious response from the United States.
Q: In such circumstances, what will the future 
of the Trump administration's relations with 
Iran look like?
A: The future of the relationship between 
Trump and Iran is hard to predict. One 
complication is the failure of the Joint 
Comprehensive Plan of Action regarding 
Iran’s nuclear program. The United States 
withdrew from this agreement in 2018 and of 

course conditions around this agreement have 
deteriorated since then.  Most of the concerns 
the United States have with the Middle East 
now involve Iran to some extent, but this does 
not necessarily mean that Trump is opposed 
to more open diplomatic communications 
with Iran. 
Trump has, however, shown a willingness to 
negotiate with countries and leaders that the 
United States has traditionally avoided, such as 
North Korea. There is no reason that he would 
not consider the same approach to Iran if he 
thinks it would be beneficial to the United States 
and international security.
Q: So, according to the US president, the policy of 
maximum pressure will work at the end?
A: Most of the pressure placed on Iran has been 
economic in nature with military pressure 
limited to shows of force in the area rather 
than any actual operations. The economic 
sanctions placed on Iran have had an effect on 
the economy and the standard of living in Iran. 
While the sanctions are designed to hurt the 
country, affecting the quality of life for citizens 
is an unfortunate unintended consequence. 
Despite this pressure, Iran has been under 
economic sanctions for decades before some 
were lifted in 2015 and 2016. The economic 
sanctions can hurt the country, but are not 
debilitating. This is likely to continue, but the 
sanctions might push the Iranian government 
to be more open to negotiations. There has been 
a particularly harsh effect with the most recent 
round of sanctions but Trump is aware that the 
strategy of maximum pressure is not going to 
debilitate Iran.
Q: Tehran's efforts to reduce its commitments 
make the situation more complicated or not?
A: The Joint Comprehensive Plan of Action is, 
for any practical purpose, is over.  Objectively 
it was a bad agreement to begin with.  Some 
of the negotiators were surprised by Obama’s 
unprecedented willingness to agree to a treaty 
involving nuclear activity without consulting 
Congress and the Senate.  The United States 
might be open to negotiating another treaty but 
it would probably be more restrictive than the 
initial plan of action.

Reacting to the remarks of France’s 
foreign minister, who warned Iran on 
Wednesday about the possibility of 
activating a mechanism in the JCPOA 
that could pave the way for re-imposing 
UN sanctions on Tehran, Abbas Mousavi 
said “such irresponsible remarks are not 
constructive and will damage the political 
efforts made by all the JCPOA parties 
seeking removal of sanctions under the 
JCPOA and will also harm the ratification 
of the joint committee."
“The reason behind dispute resolution 
mechanism is resolving the problems 
predicted in the JCPOA regarding 
compensatory measures for both sides,” 
he said, “Iran has used its right, defined 
in Article 36, therefore, under the current 
circumstances, the JCPOA does not allow 
European sides to refer to the mechanism.”
In yet another hostile move, France 
warned Iran on Wednesday about the 
possibility of activating a mechanism in 

the JCPOA that could pave the way for re-
imposing UN sanctions on Tehran.
According to Reuters, France’s foreign 
minister Jean-Yves Le Drian made 
the comments at a parliamentary 
hearing, during which he made some 
meddlesome remarks on the recent 
foreign-orchestrated riots in some Iranian 
cities following government's decision 
to substantially increase the price of 
gasoline.
His comments about the snapback 
mechanism come as a surprise as the 
European countries, including France, 
have not taken any substantial step 
towards implementing their share of 
JCPOA obligations so far and have 
succumbed to the US pressures instead. 
On the US anniversary of the US 
withdrawal from the JCPOA, Tehran 
announced it would take steps back from 
its JCPOA obligations every 60-day unless 
the other signatories to the deal abide by 
their commitments under the accord.
As the latest step (the fourth step) to scale 
back JCPOA commitments, Iran injected 
gas into IR6 centrifuges and resumed 
uranium enrichment at Fordow nuclear 
facility in early November.
Iran has said that it will reverse its nuclear 
steps as soon as the other signatories 
return to their commitments.

Future of relation between Trump and Iran is 
hard to predict; Political Professor

JCPOA does not let Europeans use trigger 
mechanism: Mousavi

A political science professor Michael Hollingsworth believes that the 
economic sanctions placed on Iran have had an effect on the economy 
and the standard of living in Iran.

“The JCPOA, under the current conditions, does not allow the 
European parties to use trigger mechanism against Iran, since 
the country can use its legitimate right to counter US unilateral 
and illegal violation of the nuclear deal besides European’s 
lack of commitments,” the spokesperson of the ministry of 
foreign affairs announced on Thursday.

“such 
irresponsible 
remarks are not 
constructive 
and will damage 
the political 
efforts made by 
all the JCPOA 
parties seeking 
removal of 
sanctions under 
the JCPOA and 
will also harm 
the ratification 
of the joint 
committee."

This is likely to 
continue, but the 
sanctions might 
push the Iranian 
government to 
be more open 
to negotiations. 
There has been 
a particularly 
harsh effect 
with the most 
recent round of 
sanctions but 
Trump is aware 
that the strategy 
of maximum 
pressure is 
not going to 
debilitate Iran.

Salvaging JCPOA becoming 
‘increasingly difficult’: EU
 EU foreign policy chief Federica Mogherini said that 
the Union still believes in JCPOA but saving the deal 
has become very challenging.
“We continue to fully believe in the diplomatic and 
security value of the JCPoA [Joint Comprehensive 
Plan of Action], of the nuclear deal with Iran. Yet it 
is no secret that the preservation of this agreement 
has become increasingly difficult,” she said Wd. at the 
European Parliament plenary debate on the situation 
in the broader Middle East region, the EU website 
reported.

“A meeting of the Joint Commission [of the JCPoA] 
with [the E3+2 (China, France, Germany, Russia, 
United Kingdom) and] Iran has been conveyed at 
Deputy [Foreign Ministers/Political Directors`] level 
on 6 December to this end,” she added.
She went on to say that “we have worked in this 
capacity so far very hard to keep the unity, not only 
of the Europeans -that has been done-, but also of the 
participants to the nuclear deal that have remained 
in the agreement after the US withdrew. I believe this 
unity is key to preserve the agreement as much as 
possible and we all agreed just a few weeks ago that 
we must spare no energy to preserve the deal.”



اتفاق عجیب در بازار مسکن
بانک مرکزی اعالم کرد: قیمت خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۲ میلیون و ۴۶۰ 

هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل ۲ درصد کاهش یافته است.
بانک مرکزی گزارش آبان ماه بازار مســکن شــهر تهران را منتشــر کرد. بر اســاس این گزارش 
در این بازه زمانی چهار هزار و ۱۰۰ فقره معامالت انجام شــده اســت که نســبت به ماه گذشته 
 معامالت ۱۹.۵ درصد افزایش و نســبت به آبان سال گذشــته )۱۳۹۷( ۴۰.۷ درصد کاهش یافته

 است.
در هشت ماهه امسال ۳۹ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی معامله شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۵۶.۲ درصد کم شده است. همچنین آمارها نشان می دهد ۴۲ درصد معامالت مربوط به واحدهای مسکونی با پنج 
سال عمر بوده است.

همچنین منطقه پنج شهر تهران با ثبت ۱۷.۲ درصد معامالت انجام شده در مناطق ۲۲ گانه از کل معامالت در صدر مناطق معامله 
شده قرار دارد و مناطق ۲ و چهار با سهم های ۹.۴ و ۸.۵ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در آبان ماه بهای اجاره مسکن در تهران نسبت به مهرماه ۳۱.۴ درصد رشد یافت. 

فریب پیامک هایی با عنوان »دریافت رمز یک بار مصرف« را نخورید
بانک پاسارگاد طی اطالعیه ای اعالم کرد پیامک هایی که در آن با معرفی آدرس یک سایت اینترنتی، هم 

میهنان را برای دریافت رمز یک بار مصرف هدایت می کنند، جعلی است.
روابط عمومی بانک پاسارگاد، اعالم کرد: جهت جلوگیری از سوء استفاده سودجویان، هم میهنان گرامی ضمن 
هوشیاری، به پیامک هایی که با هر عنوانی جهت ثبت نام برای دریافت رمز پویا و یا ارسال آدرس های اینترنتی 

جعلی، اطالعات کارت نقدی آنها را درخواست می کنند، توجه نکنند.
همچنین توجه به این نکته ضروری اســت که بانک ها به هیچ عنوان از طریق ارسال پیامک و یا ارسال ایمیل، 

اطالعات بانکی افراد را درخواست نمی کنند. در صورت مشاهده چنین پیام هایی از باز کردن و یا پاسخ به آنها اکیداً 
خودداری کنید.

بر اساس این خبر، در حال حاضر مشتریان بانک پاسارگاد می توانند از دو طریق سامانه بانکداری مجازی و سامانه همراه بانک نسبت به فعال سازی 
رمز دوم پویا و تنها از طریق سامانه همراه بانک نسبت به دریافت این رمز اقدام کنند. دریافت رمز یک بار مصرف از طریق ارسال پیامک و همچنین 
کد USSD نیز در دستور کار است که در صورت راه اندازی به طور رسمی از طریق سایت بانک پاسارگاد، شبکه های اجتماعی و رسانه های معتبر 

اطالع رسانی خواهد شد. مشتریان بانک پاسارگاد در صورتی که سامانه های ذکر شده را دریافت کرده اند، نیازی به نصب برنامه ی جدید ندارند. 

تابناک
گــزارش
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 افزایش قیمت بنزین 
به صورت مستقیم 

بر افزایش قیمت 
خودرو تاثیرگذار 

نیست اما این افزایش 
قیمت از کانال های 

غیرمستقیم بر قیمت 
خودرو تاثیرگذار 

خواهد بود

اقتصاد ایران
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پیش بینی کاهش 
قیمت ها در بازار 

لوازم یدکی 
خودرو

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی 
خودرو و ماشــین آالت گفت: 
اصالح قیمــت بنزین در بازار 
لوازم یدکی خــودرو نه تنها 
منجر بــه افزایــش قیمت ها 
نشده، بلکه به رکود بازار لوازم 
یدکی دامن زده اســت. ادامه 
این رونــد در نهایت کاهش 
قیمت ها را بــه دنبال خواهد 

داشت.
سیدمهدی کاظمی در رابطه 
با اوضاع و احوال بــازار لوازم 
یدکی خودرو و ماشین آالت، 
اظهار کــرد: اصــالح قیمت 
بنزیــن تاثیــری در افزایش 
قیمت قطعات یدکی خودرو 
نداشته است؛ ضمن اینکه در 
حال حاضر هیــچ کمبودی 
در بــازار لوازم یدکــی دیده 
نمی شــود؛ هرچند که آینده 
بازار نامعلوم است اما آنچه که 
در حال حاضر در بازار شاهد 

هستیم، ثبات قیمت ها است.
وی ادامــه داد: بــا توجه به 
اینکه شــکایات مربــوط به 
گرانی، کیفیت و نظایر آن به 
اتحادیه ارائه می شود، تاکنون 
گزارش اعتراضــی در زمینه 
افزایش قیمت  قطعات یدکی 
خودرو به اتحادیه داده نشده 
 است که نشان از آرامش بازار 

دارد.
ســخنگوی اتحادیــه لوازم 
یدکی خودرو و ماشین آالت 
با بیان اینکه تنها عامل موثر 
بــر افزایش قیمــت قطعات 
لــوازم یدکی در آینــده این 
بــازار می توانــد افزایش نرخ 
ارز باشد، خاطرنشــان کرد: 
افزایش نرخ ارز سبب افزایش 
قیمت قطعات و لوازم یدکی 
خواهد شــد و در این شرایط 
واردکننــدگان نیــز به دلیل 
جلوگیری از ضــرر، قطعات 
را با قیمت بیشــتری عرضه 
خواهنــد کــرد؛ بنابراین در 
صورت افزایــش قیمت ارز، 
نرخ قطعات حدود پنج درصد 

افزایش خواهد داشت.
وی افزود: هر چنــد بازار در 
آرامش به سر می برد و نگرانی 
از بابت کمبــود قطعه وجود 
ندارد، اما رکود بازار منجر به 
ایجاد نگرانی در میان فعاالن 
بازار شــده اســت؛ چرا که با 
اصالح قیمت بنزین، استفاده 
از خــودرو احتمــاال کاهش 

می یابد.
کاظمی خاطرنشــان کرد: با 
روند فعلی پیش بینی می شود 
قیمت قطعــات یدکی حتی 
نزولی شود؛ چراکه در صورت 
کاهــش مصــرف قطعــات، 
فروشــندگان برای پرداخت 
بدهی هــای خــود ناگزیر به 
فــروش قطعــات بــا قیمت 
پایین تر خواهند بــود. البته 
چنانچه ســهمیه تاکسی ها 
نیز همچون وانت بارها که از 
روز چهارشنبه گذشته  ۱۰۰ 
لیتر افزایش یافته، در روزهای 
آینده واریز می شــود، شاهد 

بهبود شرایط خواهیم بود.
به تازگــی در شــبکه های 
اجتماعی مطالبــی در رابطه 
با افزایش قیمت لوازم یدکی 
خودرو منتشر شده که البته 
هیچ منبعی نداشــته است و 
صحت و ســقم آن قابل تایید 

نبود.

ایسنا
خـــبـــر
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به عنــوان نمونه قیمت 
خودروی پراید ۱۱۱ قبل 
از افزایش قیمت بنزین 
حدود ۴۷ میلیون تومان 
بوده که ایــن قیمت در 
مورخه ۶ آذرماه ســال 
جاری به ۵۲.۵ میلیون 
تومان افزایش یافته است. قیمت پژو 
۲۰۶ تیپ ۲ نیز از ۸۰ میلیون تومان 
به ۸۷ میلیون تومــان افزایش یافته 
است. بیشترین افزایش قیمت مربوط 
به پژو ۲۰۶ تیپ ۵ بوده است که قبل 
و بعد از افزایش قیمت بنزین، قیمت 
این خودرو ۱۵ میلیون تومان رشــد 
داشــته اســت. در جدول زیر قیمت 
برخی خودروها قبل و بعد از افزایش 

قیمت بنزین را مالحظه می کنید.
این افزایش ۳ تــا ۱۵ میلیون تومانی 
قیمت خودروها بعد از افزایش قیمت 

بنزین این تصور را ایجاد کرده اســت 
که افزایش قیمت بنزین عامل اصلی 
رشد قیمت خودروها در یکی دو هفته 
اخیر بوده اســت، حال آنکه بسیاری 
از کارشناســان بازار خــودرو چنین 
اعتقــادی را ندارنــد و حداقل بر این 
باور هســتند که قیمت بنزین رابطه 

مستقیمی با قیمت خودرو ندارد.

در هفته گذشــته خبرنــگار تابناک 
اقتصادی طی مطلبــی با تیتر »تاثیر 
افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو« 
در مصاحبه با ســه کارشناس خودرو 
به بررســی رابطه بین قیمت بنزین 
با قیمت خــودرو پرداخت. هر ســه 
کارشناس بازار خودرو ارتباط مستقیم 
قیمت بنزین با قیمت خــودرو را رد 

کردند.
امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت 
خودرو و عضــو هیات علمــی گروه 
مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت 
گفت: به نظر من افزایش قیمت بنزین، 
هیچ گونه اثر مســتقیمی بر افزایش 
 قیمــت خودرو نمــی تواند داشــته

 باشد.
همچنین حســن کریمی ســنجری 
کارشناس خودرو نیز گفت:  افزایش 
قیمــت بنزیــن بــه خــودی خود 
نمی تواند با افزایــش قیمت خودرو 
در ارتبــاط باشــد؛ اما ایــن افزایش 

قیمــت بنزیــن می توانــد منجر به 
افزایش نرخ تورم شــود و از این کانال 
 غیرمســتقیم بر قیمت خودرو تاثیر

 بگذارد. 
فریــد زاوه دیگر کارشــناس خودرو 
نیز گفــت: افزایش قیمــت بنزین به 
صورت مســتقیم بــر افزایش قیمت 
خودرو تاثیرگذار نیست اما این افزایش 
قیمت از کانال های غیرمســتقیم بر 
 قیمــت خــودرو تاثیرگــذار خواهد

 بود.
با توجه به این صحبت ها حاال می توان 
این پرســش را مطرح کرد که دلیل 
افزایش قیمت خــودرو در این روزها 

چیست؟

    دلیل افزایــش قیمت خودروها 
چیست؟

رضا رحمانی وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت طی گفت وگویی در ۵ آذرماه 
۱۳۹۸ در پاسخ به این پرسش گفت: 
تورم خودرو در بــازار واقعی نبوده و 
متأثر از سهمیه بندی بنزین نیست؛ 
بلکه سوء اســتفاده هایی در این بازار 

شده است.
همچنین عباس تابــش معاون وزیر 
صمت کــه در برنامه گفــت وگوی 
ویژه خبری شــبکه دو حاضر شــده 
بود گفت: با افزایش نــرخ بنزین باید 
قیمت خودرو هــا کاهش یابد و اینکه 
قیمت خودرو ها در ایــن مدت گران 

شده به دالیل دیگری مربوط است و 
ربطی به گرانی بنزین ندارد. وی افزود: 
اکنون به دلیل آغاز پیک تقاضای خرید 
خودرو برخی دالل  ها بــه قیمت  ها 
دامن می  زنند و خــودرو نیز از کاالی 
 مصرفی به سرمایه  ای تغییر پیدا کرده

 است. 
تابش ادامه داد: هیچ تغییری در قیمت 
محصوالت خودروسازان داخلی نداریم 
و گران فروشی لوازم یدکی خودرو ها 

نیز تخلف است.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت 
خودرو نیز با اشــاره بــه اینکه تولید 
خودرو کاهش آنچنانی نیافته و قیمت 
مواد اولیه نیز افزایش نیافته اســت، 

گفــت: افزایش قیمت ایــن روزهای 
خودرو فقط به دلیل هیجانی است که 
عده  ای به آن دامن زده اند. در شرایط 
فعلی خودروســازان توانایی افزایش 
تولید را ندارنــد و دارندگان پول  های 
سرگردان هم به خوبی این موضوع را 
متوجه شده اند. در حالی که پول  های 
سرگردان تا مدت ها به سمت بورس 
روانه می شــدند و در این بازار فعال 
بودند و ســود خوبی هم دریافت می  
کردند حاال با کاهش این سود به دنبال 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت جدیدی 
می گردند تا ســود بیشتری حاصل 
کنند و بنابراین به سمت بازار خودرو 

روانه شده اند.

مقصر رشد قیمت ۳ تا ۱۵ میلیون تومانی خودروها؛  

 دالالن یا افزایش قیمت بنزین؟
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو معتقد است، 
افزایش قیمت بنزین به خودی خود نمی تواند با افزایش 
قیمت خودرو در ارتباط باشد؛ اما این افزایش قیمت بنزین 
می تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود و از این کانال 

غیرمستقیم بر قیمت خودرو تاثیر بگذارد.
افزایش قیمت خودرو حدود دو ماهی اســت که روند 
صعودی داشته اما در این روزها این روند صعودی شتاب 
بیشتری به خود گرفته است و قیمت ها با شیب تندتری 

مدام در حال افزایش اند.
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بازار

آشتی با کاالی ایرانی؛
تولیدکنندگان بازار داخلی را هم از دست داده اند

یک کارشناس مسائل اقتصادی 
معتقد است که عالوه بر مسائلی 
مثل تحریم، عواملی مثل ضعف بنگاه های اقتصادی در 
فرآیند فروش نیز بر تشدید رکود اقتصادی موثر است 
که در نهایت بازار ایران در اختیار کاالهای خارجی 

قرار می گیرد.

اسماعیل افشار با اشــاره به رکود اقتصادی حاکم بر فضای 
کسب و کار، گفت: عالوه بر تحریم ها، ریشه این رکود به دالیل 
مختلفی برمی گردد که یکی از این عوامل، ضعف بنگاه های 
اقتصادی در فرآیند فروش اســت؛ به گونه ای که مشاهده 
می شود تولیدکنندگان صرفا با نگاه تولید و بدون توجه به بازار 
و مارکتینگ، محصوالتی را تولید می کنند و سپس به دنبال 

بازار فروش می گردند.
وی افزود: این نگاه سبب می شــود که این گونه بنگاه های 
اقتصادی در شرایط تحریم و رکود با بحران بیشتری روبرو 

شوند و حتی به تعطیلی بینجامند.
این کارشناس اقتصادی فقدان ساختارهای منظم قانونی 
در حمایت از تولید را یکی دیگر از مشکالت تولیدکنندگان 
دانست و اظهار کرد: حمایت های دولتی باید به سمت حمایت 
از جنس برنامه ریزی برود تا ساختارهای کشور در جهت تولید 
ساماندهی شوند؛ در واقع باید یک آمایش صنعتی دقیق و 
کاربردی بر تولیدکشور حاکم باشد، به نحوی که براساس افق 

تولید کشور، ایجاد و توسعه صنایع گسترش یابد.
افشار به بازار ۵۰۰ میلیون نفری منطقه خاورمیانه به عنوان 
بازار هدف تولیدات ایرانی اشاره کرد و گفت: در حالی که این 
بازار به راحتی در دسترس ماست، اما عمال نتوانسته ایم سهم 
چشمگیری از آن را تصاحب کنیم، زیرا هیچ وقت آمادگی و 

برنامه ریزی دقیقی برای آن نداشته ایم.
وی ادامه داد: فقدان برنامه ریزی صحیح در سطوح مختلف 

سبب شــده تا نه تنها بازارهای خارجی را به دست نیاوریم، 
 بلکه بازارهــای خودمان را هــم در اختیار دیگــران قرار

 دهیم.
این کارشناس اقتصادی بهره مندی از دانش روز و تجربیات 
موفق دنیا را یکی از راه های خــروج بنگاه های اقتصادی از 
بحران در شرایط رکود اقتصادی دانست و اظهار کرد: برای 
خروج از رکود، بخشی از وظایف بر دوش دولت و دستگاه های 
حاکمیتی اســت که با برنامه ریزی دقیــق و جلوگیری از 
تصمیمات غیرکارشناسی، از مشکالت مسیر تولید بکاهند 
و از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی هم باید از دانش روز بازار 
بهره ببرند و با استفاده از نیروهای انسانی ماهر، این دانش روز 

را پیاده سازی کنند.
افشار با اشاره به اینکه در دوران رکود، رفتار مصرف کنندگان 
هم تغییر می کند، تصریح کرد: طبیعی است وقتی تحریم، 
رکود اقتصادی را رقم بزند، عمال توان خرید مردم هم پایین 
می آید، این عامل در کنــار بحران هایی که برای بنگاه های 
اقتصادی رقم می خورد، سبب می شود تا در مجموع با یک 

شوک در کسب و کار روبرو شویم.
وی خاطرنشــان کرد: بنگاه های اقتصادی مجبورند برای 
خروج از این شــوک و تغییر رفتار مشتریان، سیاست های 
جدیدی سرلوحه کار قرار دهند که قطعا تولیدکننده ای در 
این شرایط می تواند موفق باشــد که توجه به خواسته ها و 
نیازهای مشتریان براساس شرایط جدید را درک کند و برای 

آن ها راه حل اتخاذ کند.
این کارشــناس اقتصــادی ادامه داد: کاهــش هزینه های 
غیرضروری و قیمت گذاری مناســب از جمله راه حل های 
اولیه ای است که برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و توجه به 
خواسته مشتریان باید در دستور کار بنگاه های اقتصادی باشد 
و این در حالی است که باید توجه شود در این دوران، کیفیت 

محصوالت به جهت کاهش قیمت اصال کاهش نیابد.

ایسنا
خـــبــــر

آگهی تقسیم دارایی ورشکسته
صورت تقسیم وجوه حاصل از فروش اموال و دارایی های ورشکسته آقای مهرداد شــب انگیز تهیه و تنظیم گردیده و در 
دفتر اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان موجود و تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۹ جهت مالحظه در دسترس بستانکاران می باشد. 
اشخاص ذینفع می توانند در ساعات اداری در مهلت مقرر برای مشاهده و کسب اطالعات بیشتر به اداره تصفیه به نشانی 
اصفهان، خ شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند. امیریان – مستشار قضایی و رئیس اداره 

تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره: ۱۳۹۸/۱۴/۵۹۳۲۲۹-۹۸/۹/۲ چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه باغ پالک ثبتی ۱۲۰ فرعی از ۱۶ اصلی واقع در قورجان جزء بخش ۶ حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام محمد هوشمند فرزند تقی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: ۹۸/۹/۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار شناسه: ۶۷۳۹۹۶

بازار کار

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار:
۲۶۲ هزار نفر سال گذشته بیمه بیکاری گرفتند

جدیدترین گزارش مرکز آمار 
و اطالعات راهبردی وزارت 
کار نشان می دهد که سال گذشته ۲۶۲ هزار و ۳00 
نفر بیمه بیکاری می گرفتند که نسبت به سال قبل 

از آن )۱۳۹۶( ۱۹ درصد رشد داشت.

بیمه بیکاری یکی از حمایت های تامین اجتماعی است 
و بر این اســاس ســازمان تامین اجتماعی مکلف است 
با دریافت حــق بیمه مقرر، به بیمه شــدگانی که طبق 
مقررات این قانون، بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری 

پرداخت کند.
در ماده یک قانــون بیمه بیکاری آمده اســت که تمام 
مشــموالن قانون تامین اجتماعی به جز بازنشستگان 
و ازکارافتادگان، صاحبان مشــاغل آزاد و بیمه شدگان 
اختیاری و اتباع خارجی از این مزایا بهره مند می شــوند 
مشــروط به اینکه بدون میل و اراده بیکار شده باشند و 

عالوه بر آن آماده کار نیز باشند.
جدیدترین آمار مقرری بیمه بیکاری نشان می دهد که 
تا پایان سال گذشته ۲۶۲ هزار و ۳۰۰ نفر بیمه بیکاری 
می گرفتند که نسبت به ســال قبل از آن )۱۳۹۶( ۱۹ 
درصد افزایش یافته بود. ۷۷ درصد مقرری بگیران مرد و 

۲۳ درصد را زنان تشکیل می دادند.
بیشــترین مقرری بگیران بیمــه بیــکاری مربوط به 
اســتان های تهران )۶۵ هزار نفر(، اصفهان )۲۸ هزار و 
۶۲۳ نفر(، خراســان رضوی )۱۹ هزار نفر( و البرز )۱۸ 

هزار نفر( بود.
در قانون کار آمده است؛ کارگرانی  که بدون میل و اراده 
از کار بیکار شوند با رعایت شرایط و ضوابط قانون بیمه 
بیکاری، در صورت مجرد بودن حداقل ۶ ماه و حداکثر 
۳۶ ماه و در صورت تاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه 

مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.
براساس آمار سال گذشته ۲۵۹ هزار و ۲۸۶ نفر مقرری 
بگیر جدید ثبت شــده که ۸۴.۱ درصد متاهل و ۱۸.۹ 

درصد مجرد بودند.
همچنین براساس آمار از میان بیکاران سال گذشته، ۳۰ 
هزار و ۳۱۸ نفر برای آموزش مهارت به ســازمان فنی و 
حرفه ای معرفی شدند و می توان گفت که ۹ هزار و ۸۶۰ 

نفر هیچ مهارتی نداشتند.
البته در سال ۱۳۹۷ مقرری ۱۹۲ هزار و ۱۱۷ نفر قطع 
شد که بیشترین علت قطع مربوط به پایان دوره استحقاق 
مقرری اســت )۱۴۹ هزار و ۸۱ نفر(. بررســی ها نشان 
می دهد ۱۸ هزار و ۱۱۲ نفر شغل جدید پیدا کردند، ۱۴ 
هزار و ۵۴۵ نفر اشتغال پنهان داشتند که شناسایی شد، 

۴۶۴ نفر از حاضر به کار در مشاغل پیشنهادی نبودند.
ماده هشــت قانون بیمه بیکاری به قطــع مقرری بیمه 
بیکاری اشاره دارد و در آن آمده است؛ زمانی که بیمه شده 
مجددا مشغول به کار شود یا فرد بیکار بدون عذر موجه از 
شرکت در دوره های کارآموزی یا شغل پیشنهادی امتناع 

کند مقرری وی قطع می شود.

ایرنا
خـــبــــر



استارتآپ

استارتآپخودرااستارتبزنید!

ذهنجوانانامروزیکهازکودکیباتکنولوژیرشــدکردهاند،مملواز
ایدههایناباستکهبهدنبالعرصهایسالمبرایمهیاکردناینایدهها
میگردند.آنهادرهنگاماجراییکردناینایدههابامشکالتوچالشهای
زیادیمواجهمیشوندوتماماینسنگهاراازسرراهخودبرمیدارند.اما

درنهایتمعلومنیستکهچنددرصدازایدههابهثمرمینشیند.

نکته غیرقابل  اغماض این اســت که اکثر این ایده ها استارت آپی هستند. در واقع 
زمینه ساز این هســتند که بر بستر اینترنت رشــد کنند. از ایده هایی مثل ارسال 
کله پاچه درب منزل گرفته تا ارســال گل به  صورت غافلگیرانه برای دوســتان و 
عزیزانتان. و حتی ایده های ناب تر و خالقانه تری نیز وجود دارند که در این مطلب 

مجال صحبت درباره آن ها نیست.

 اما واقعاً این موضوع خیلی جذاب و شــیرین اســت و می شود 
ساعت ها درباره آن صحبت کرد.

برای شروع یک استارت آپ، شما در اینترنت نیاز به فضا و عرصه ای 
برای ارائه کســب وکار جدید خود دارید. ایــن عرصه می تواند 
شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام باشــد. اما ایراد کلی که 
تمام شــبکه های اجتماعی دارند این است که بعد از چند سال از 

دور خارج می شوند.
مثاًل همین االن، فیس بوک واقعاً از رونق افتاده اســت. یا کسانی  
که کسب وکار خود را در تلگرام راه اندازی کرده بودند بعد از فیلتر 
شدن تلگرام ضربه بزرگی خوردند. پس بهتر این است که در کنار 
شبکه های اجتماعی برای راه اندازی سایت برای استارت آپ خود نیز 
دست به کار شوید. شبکه های اجتماعی و وب سایت در کنار یکدیگر 

مکمل خوب و قوی خواهند بود.
پس چه  بهتر که کار را حرفه ای اســتارت بزنید. اما احتماالً بحث 
هزینه ها وجود دارد. چراکه اغلب اســتارت آپ ها در ابتدا مشــکالت مالی دارند. 
اسپانسر ندارند و با مشکالتی ازاین دست، دســت وپنجه نرم می کنند. اما باید این 
خبر خوب را بشنوید که راه اندازی سایت اصاًل هزینه زیادی ندارد و به  راحتی از پس 
آن بر خواهید آمد. در ادامه این نوشته راه های کاهش هزینه های تأسیس وب سایت 

را مرور می کنیم.

ir.ثبتدامنه
یکی از بهترین راه ها برای کاهش هزینه های استارت آپ تان این است که اقدام به 
   com  ،  .net. کنید. این دامنه نســبت به دیگر انواع دامنه مانند ir. ثبت دامنه
و  .org  قیمت بســیار کمتری دارد. برای مثال ســایت میزبانی وب آذر آنالین 
دامنه های ir  را با قیمت 4900 تومان ارائه می کند که بسیار مقرون به صرفه است. 

یعنی یکی از کمترین هزینه هایی خواهد بود که  برای استارت آپتان خواهید کرد!
اگر نگران ارائــه خدمات و کیفیت این نوع دامنه هســتید که بایــد بگوییم هیچ 
جای نگرانی ندارد و تمام دامنه های به یک صورت و با یک ســرعت پشــتیبانی 
می شــوند و خدمــات دریافت می کننــد. و هنگامی  که ســایت تان آماده شــد، 
 متوجه می شــوید که ســایت شــما از یــک ســایت .com هیچ  چیــزی کم

 ندارد.

خریدهاسترادراولویتقراردهید
پس از ثبت دامنه، بالفاصله برای خرید هاست اقدام کنید. هاست درواقع فضایی 
اســت که در اختیار شــما قرار می گیرد تا اطالعات، داده ها، عکس ها و کدنویسی 
سایت را بر روی این فضا آپلود  کنید. در ابتدا شما عکس های زیادی ندارید. احتماالً 
چون تازه استارت آپ را کلید زده اید با چند عکس و یا محصول محدود کار را شروع 

می کنید.
پس خرید هاست سبک تمام نیازهای اولیه سایت شما را مرتفع می کند. پس نیاز 
ندارید تا یک هاست سنگین و گران تهیه کنید. البته مدنظر داشته باشید که تمام 
هاست های آذر آنالین قابل ارتقا هستند و در هرزمانی که شما بخواهید در عرض 

چند دقیقه تغییرات الزم را برایتان اعمال می کنند.
 اگر بخواهیم بازهم یک گزینه با قیمت مناسب برای استارت آپ نوپای شما پیشنهاد 
دهیم که بازهم در هزینه هایتان صرفه جویی کنید، ســرور مجازی را پیشــنهاد 
می دهیم. این ســرور در هفت روز هفته و به صورت 24 ساعته توسط کارشناسان 
آذرآنالین پشتیبانی می شود و اگر با مشکلی مواجه شدید به سرعت امکان رفع آن 

وجود خواهد داشت.

پس فقط کافی است که استارت آپ خود را استارت بزنید و بدانید که در این مسیر 
تنها نیستید!

دیجیاتو
گــــــزارش
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فراخوان همکاری با شرکت های ارزش افزوده تلفن ثابت منتشر شد
شرکت مخابرات ایران فراخوان دعوت به همکاری با شرکت های ارزش افزوده تلفن ثابت را منتشر کرد.

به گزارش شرکت مخابرات ایران، این فراخوان با هدف کارآمد سازی شبکه ارتباطی و یکپارچه سازی 
ارائه خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت اعالم شده است.

تجمیع تمامی سرویس های ارزش افزوده بر یک بستر مخابراتی، رشد روزافزون سرویس های ارزش افزوده، 
ایجاد نوآوری به همراه ارائه مناســب ترین قیمت و ایجاد مزیت رقابتی در بازار ارتباطات کشور از جمله 

اهدافی است که در این فراخوان اعالم شده و کلیه فعاالن بازار اقتصاد دیجیتال می توانند در این باره همکاری 
کنند.

مدیریت یکپارچه سرویس های ارزش افزوده، بهبود محصوالت کنونی، تحقیق و توسعه محصول، خلق محصول جدید 
و مدیریت استارت آپ ها از جمله محورهای این همکاری است.

این قرارداد همکاری در حوزه خدماتی همچون مشارکت در تأمین و ارائه خدمات ارزش افزوده )IVR(، خرید ترافیک محتوای دیجیتال، 
ارائه سرویس های ارزش افزوده در حوزه دیتا و اپلیکیشن ها و پیامک صوتی و متنی، با مجری طرح توسعه خدمات ارزش افزوده بر بستر 

شبکه تلفنی و دیتای ثابت در شرکت مخابرات ایران منعقد می شود.

مسیریابهای
ایرانیوتبلیغات
دربدترینزمان!

یکی از مهم ترین چالش هایی 
که می تواند اســتارت آپ ها و 
برنامه های کاربردی در بستر 
تلفن همراه را به حاشیه ببرد، 
انحصار طلبی در مقابل رقبای 

خارجی است.
 در این زمینه هنــوز تجربه 
پیام رســان های داخلــی را 

فراموش نکرده ایم!
 قطعی اینترنــت در ۱0 روز 
اخیــر همزمان بود بــا از کار 
افتــادن برنامه های کاربردی 
که به طــور عمومــی مورد 
 اقبــال کاربــران ایرانــی

 است. 
یکی از این برنامه هــا برنامه 
 )WAZE( مســیریاب ویز 

بود. 
برنامه ای کــه کاربران زیادی 
در ایران دارد و عمده کاربرد 
آن برای ایرانی هــا مربوط به 
مسیریابی در زمان ترافیک و 
مســیریابی در شهرها و نقاط 
 غیر آشــنا بــرای رانندگان

 است. 
اما این برنامه پرطرفدار چند 
وقتی کــه رقیب های داخلی 
پیدا کرده و اپلیکشــن هایی 
مانند بلد، نشان و دال به بازار 

فناوری ایران آمده اند. 
این مسیریاب های ایرانی در 
واقع از نظر کیفــی امکانات 
خوبی را به کاربران می دهند 
و حــاال قــرار اســت پلیس 
راهور در شــهر تهــران نیز با 
 این مســیریاب ها همکاری

 کنند. 
امــا چنــد روزی اســت 
تبلیغاتــی  بیلبوردهــای 
این مســیریاب ها به شــهر 
آمده انــد. آنهم درســت در 
زمانی که دسترسی کاربران 
به اپلیکیشــن های خارجی 
مســدود بود و همین مساله 
واکنش هــای متفاوتــی را 
در شــبکه های اجتماعــی 

برانگیخت. 
در واقــع می توان ایــن نوع 
تبلیغــات را تبلیغــات در 
بدترین زمان دانســت و این 
نکته را بگذارید در کنار اینکه 
یکــی از ایــن مســیریاب ها 
در بیلبــورد تبلیغاتی خود، 
تصویری از لوگوی اپلیکیشن 
ویــز )WAZE( را منتشــر 
کرده و زیر آن تصویر ســعی 
در القــای آن دارد کــه ویز 
 اســم خیابان های شهر را بلد

 نیست!
داشــت،  نظــر  در  بایــد 
اپلیکیشــن های ایرانــی در 
بســیاری از مــوارد، خدمات 
مناســبی را به کاربران خود 
می دهند اما ایجــاد انحصار 
یا تخریب رقیــب در دنیای 
فناوری می تواند تجربه مشابه 
پیام رسان های داخلی را تکرار 

کند. 

ایمنا
گــزارش
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اگرفرهنگشرکتتان
یاحتیفقطیکیاز

همکارانتانکهشرایطی
مشابهشمادارد،روزنهای
رابرایافشایبیدردسر

اینرازایجادمیکند،
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یــادداشـت
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نتایج پژوهشــی در این 
زمینه نشان می دهد؛

30 درصــد از نیروی کار 
حرفه ای، حداقل در یک 
مــورد از کارهایی که به 
آنها محول شــده ضعف 
دارنــد )و اکثــر آنها این 
وضعیت را مثل یــک راز پیش خود 

نگه می دارند(.

تنها 39 درصد از کارکنانی که ناتوانی 
دارند این مشــکل را بــه مدیر خود 
اعالم می کنند. تعــداد کمتری از آنها 
مشکلشــان را با تیم های شان)%24( 
و با منابــع انســانی)2۱%( در میان 
گذاشــته اند و تقریبا هیچ کس)%4( 
ضعف خود را در مورد انجــام کار به 

مشتریان ابراز نکرده است.
برخی کارکنان چاره ای جز افشای این 
راز ندارند. در نظرسنجی انجام شده، 
۱3 درصــد از کارکنان گفتند ناتوانی 
آنها آشکار شده اســت. کارکنان این 
گروه ممکن اســت از ویلچر استفاده 
کنند، بــا عصا راه بروند یــا یک اندام 

مصنوعی داشته باشند.
ولــی بیــش از نیمــی از کارکنــان 
)حدود ۶2%( آنهــا گزارش کردند که 
ناتوانی شان مشهود نیست. ناتوانی های 
نامشهود عبارتند از افسردگی و سایر 

شرایط سالمت روانی، دیابت و غیره...
ناتوانــی 2۶ درصد دیگر بــا توجه به 
شرایط، می تواند مشهود یا نامشهود 
باشد. مثال کسی که بینایی کمی دارد 
ممکن است فقط در مکان های ناآشنا 
از عصا اســتفاده کنــد. از آنجایی که 
بسیاری از ناتوانی ها نامشهود هستند، 
اکثر کارکنان ناتوان باید تصمیم بگیرند 
چه زمانی و با چه کسی وضعیت ناتوانی 

خود را در میان بگذارند.

در این تحقیق ارزش افشای این جنبه 
از هویت محاسبه شده است: کارکنان 
ناتوانی که وضعیت خود را برای اکثر 
افرادی که با آن هــا در تعاملند، فاش 
می کننــد )۶5%( بیــش از دو برابر 
احساس خوشحالی یا رضایت در محل 
کار را دارند )نسبت به کسانی که این 
راز را مخفی نگه می دارند(. کارکنانی 
که ناتوانی خود را مخفی نگه می دارند، 
مرتبا احســاس اضطراب یــا تنهایی 

دارند.

اماچــراکارکنانبایدناتوانی
خودراپنهانکنند؟

افراد حرفه ای ناتوان دالیل زیادی برای 
پنهان کردن هویت خود برشمردند: 
آن ها می ترسند کسی سر به سرشان 
بگذارد یا اذیت شان کند، نگران هستند 
روابط شان با همکاران شان تغییر کند، 
بسیاری از آنها نگران هستند مدیرشان 
آنها را فردی تنبل یا کم قابلیت بداند و 
در نتیجه پیشرفت شغلی شان متوقف 

شود.
شاید این مساله، چالشی بدون راه حل 
به نظر برسد، ولی می توانید مواردی 
را در ارتبــاط با محیــط و افرادی که 
می خواهید درکنار آنها مشــغول به 
کار شوید، بررســی کنید. بعد از آن 
گام هایی را در جهت افشای راز خود 
بردارید تا استرس ناشی از مخفی نگه 
داشتن ناتوانی های تان را برطرف کنید.

۱.بهدنبالنشانههایحمایتی
باشید:

سازمان ها با روش های مختلفی اعالم 
می کنند که از کارکنانی که صادقانه 
ناتوانی خــود را افشــا  کنند حمایت 
خواهند کــرد. مثال در طــول فرایند 
اســتخدام تالش می کنند، برداشت 
اولیه ی خوبی برای شما ایجاد کنند. 
همچنین در مورد درخواست شغلی 
شــما و فرایندهــای کاری و نقــل و 
انتقال ها برای تان شفافیت ایجاد کنند.

۲.مدیرخودرابشناسید:
مدیــران شایســته زیادی هســتند 
که فضــای کاری را به گونــه ای برای 
کارکنان فراهم می کننــد تا بتوانند 

بدون ترس ناتوانی شــان را با مدیر در 
میان بگذارند. این امر بسیار تاثیرگذار 
اســت. مدیران دسترسی مستقیم به 
دیگر کارکنان و تجهیزات دارند و در 
مورد حجم و انعطاف پذیری کار افراد 
ناتوان می توانند اقدامات موثری داشته 

باشند.

مدیرانیکــهازکارکنانناتوان
پشتیبانیمیکنند،ششویژگی

بارزدارند:

مطمئن می شــوند که کامال سخنان 
کارکنان شــان را شــنیدند، بازخورد 
عملــی ارائــه می دهند، مشــورت 
می گیرنــد، اعضای تیــم را توانمند 
می کنند، فضا را بــرای ارائه ی ایده ها 
ایمن می ســازند و اعتبار خود را برای 
موفقیت تیم خــرج می کنند. وقتی 
کارکنان ناتوان چنین رهبرانی دارند به 
احتمال زیاد در محیط کارشان فضای 
متعصبانه  و تبعیض آمیزی را تجربه 

نمی کنند.

۳.بهدنبالدوســتیاهمتای
شبیهبهخودتانبگردید:

اگر با مدیــر خود احســاس راحتی 
نمی کنید تا راز خــود را به او بگویید 
به دنبال همتایــی که بــه او اعتماد 
دارید بگردید و حتی اگــر این مورد 
هم چالش برانگیز باشد، تحقیق کنید 
ببینید آیا شرکت شما برنامه یا طرحی 
برای مشاوره یا پشــتیبانی حرفه ای 

کارکنان دارد؟
 در چنیــن طرح هایــی معمــوال به 
کارکنــان آمــوزش داده می شــود، 
به عنوان یک نقطه ی تماس اولیه برای 
سایر همکارانی باشند که درخواست 
مشــاوره از آنها را دارند. آنها آموزش 
دیدند که گوش کننــد، اطالعات در 
مورد منابع ارائه دهنــد و به کارکنان 

کمک کنند.
صریح و واضح صحبت کردن شــما 
با این افراد باعث می شــود شــرم و 
خجالتی که در مورد ناتوانی تان دارید 
از بین برود. در واقع این حس را ایجاد 
می کنید که خوب اســت به کارکنان 
اجازه داده شود، بدون هیچ ترسی خود 
واقعی شان را به دیگران معرفی کنند.  
اگر دارای ناتوانی نامشــهود هستید، 
این حق شماست که هر موقع صالح 

دانستید آن را افشا کنید. اگر فرهنگ 
شــرکت تان یــا حتی فقــط یکی از 
همکاران تان که شرایطی مشابه شما 
دارد، روزنه ای را برای افشای بی دردسر 
این راز ایجاد می کند، تصمیم به انجام 
این کار می تواند به پیشرفت شما کمک 
کند. در این صورت میزان استرس تان 
کاهش یافتــه و می توانید با رضایت و 
آرامش بیشتری مشغول به کار شوید.

ویکتوصیهدوستانه
تغییر خودتان برای راضی نگه داشتن 
رئیس )یا هر کسی که از او می ترسید(

اشتباه است. 
تقریبا همه ما این تجربه را داشته ایم. 
به خودمان نگاه می کنیم و می گوییم: 
»باورم نمی شود! این کلمات از دهان 
من خارج شده؟« در خانه به این فکر 
می کنیم که امروز در محل کار، حقایق 
را پنهان کردیم تــا مدیرمان را راضی 
نگه داریم.اگر مجبورید دائما خودتان 
را کنتــرل کنید تا دیگــران را راضی 
نگه دارید، می تــوان نتیجه گرفت که 
این شغل مناسب شما نیست. دو راه 
پیــش رو دارید: یا تمریــن کنید کم 
کم حرف خود را بزنید یا به دنبال کار 

جدیدبگردید.

چرا کارکنان نقاط ضعف  و ناتوانی شان را در محل کار پنهان می کنند؟   

رازهای مگو!

سازمانهابا
روشهایمختلفی
اعالممیکنندکهاز
کارکنانیکهصادقانه
ناتوانیخودراافشا

کنندحمایتخواهند
کرد

کارکردنوقرارگرفتندرمحیطکســبوکارمعموال
دغدغههاوچالشهاییرابههمراهدارد.اگرشماعدم
تواناییخــوددرانجامبعضیکارهــاراپنهانکنید،
کاریکنواختروزانه،ضربالعجلهاوسیاســتهای
کاری،باعثمیشوندبارسنگینتریرادرطولروزبر
دوشبکشید.احتماالهمیشهازاینکهناتوانییانقاط
ضعفتانآشکارشود،میترسیدولیشماتنهانیستید.
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