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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

سنا
س: ای

عک

بازار طال و سکه 98/9/26 ساعت 15:05

قیمت قبلیقیمت فروشقیمت سکه

سکه طرح 
4,480,0004,365,000قدیم

سکه طرح 
4,469,0004,259,000جدید

2,359,0002,278,000نیم سکه

1,460,0001,479,000ربع سکه

910,000874,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,957,2001,884,200طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18452,300435,200 عیار

طالی دست 
439,000439,000دوم

یک گرم طالی 
24599,300580,200 عیار
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روزنامه اقتصادی استان اصفهان

عدم تصمیم گیری هیات دولت و بالتکلیفی ۵۰۰۰ خودروی دپو شده؛  

مردم سرگردانند

حدود ۵۰۰۰ دستگاه از خودروهای دپو شده در گمرک هنوز ترخیص نشده و با وجود توافقی که برای ۱۰۴۸ 
دستگاه از آنها انجام شد و وزارت صمت هم دستور ترخیص آنها را داد، ترخیص 

متوقف مانده و هیات دولت هنوز درباره تعیین وضعیت آنها 
تصمیمی نگرفته است. در این میان خریداران 
این خودروها که اغلب مردم هستند، بالتکلیف 
مانده انــد. از حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دســتگاه 
خودروی سواری که بیش از دو سال پیش وارد 

بنادر و گمرکات شد، ۷۱۵۳ دستگاه آن براساس...

آیا دستگاه قضا مطالبات کارگران پلی اکریل را احیا می کند؟

چرخیکهدیگرنمیچرخد
       پلی اکریل ایران کارخانه ای با حدود نیم قرن که کارکنان آن آینده روشنی پیش چشم خود نمی بینند و خواهان تعیین تکلیف کارخانه هستند
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 توافق برد- برد
 ممکن است؟

»اتحادیــه اقتصادی اوراســیا« 
که هســته ابتدایی آن با عنوان 
 Eurasian Economic
Community از ۱۰ اکتبــر 
۲۰۰۰ آغاز به کار کرد و در ۲۰۱۴ 
با تغییر یافتن شــمایل پیشین 
 Eurasian و تبدیــل بــه
 Economic Union
مجــددا تجدید حیــات کرد، 
مشتمل بر پنج کشــور روسیه، 
قزاقستان، قرقیزستان، بالروس 
و ارمنستان اســت. این اتحادیه 
که ساختار و قوامش تحت تاثیر 
مناسبات سیاســی و عدم توازن 
قوای اقتصــادی کشــورهای 
تشکیل دهنده بیش از یک دهه 
و تا راه اندازی »اتحادیه گمرکی 
اوراســیا« به طــول انجامیــد 
بر نظــام قالب بر کشــورهای 
مشــترک المنافع حوزه شمالی 
کاسپین )خزر( استوار است؛ نظام 
اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی 
گذار کرده از کمونیسم شوروی 
به امروز.مجموع کشورهای این 
اتحادیه بیش از ۳/ ۱۸۳ میلیون 
نفر جمعیت را شامل می شود که 
حدود ۸۰درصد آن در روســیه 

است و ...

مدیرکل گمرک:

بیش از 9۵ درصد صادرات استان 
اصفهان محصوالت فرآوری شده 

است
 مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: بیش 
از ۹۵ درصد صادرات از این استان، محصوالت 
فرآوری شده است و خوشبختانه خام فروشی 

چندانی نداریم.
رسول کوهستانی در نشســتی با خبرنگاران 
استان اصفهان یادآور شد: امسال صادرات از 
گمرکات اســتان یک میلیارد و ۷۳۸ میلیون 
دالر بوده که از نظر وزنی چهــار هزار و ۸۷۹ 
هزار تن و از نظر ارزش یک هزار و ۴۷۹ میلیون 
دالر بوده که به ترتیب ۴۴ و ۱۸ درصد رشــد 

دارد.
وی از عراق، چین، افغانستان، امارات متحده 
عربی، اندونزی، پاکستان، عمان، تایلند، هند 

و ترکیه به عنوان...

پویافیروزی|بلومبرگ
یادداشـــت
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»عبــاس رضایــی« ادامــه داد: 
موضوعاتــی مهم مانند توســعه و 
پایداری آن، فرهنگ و هر موضوع 
دیگــر امنیتی و هر مبنــای دیگر 
نمی تواند برحســب حدس، گمان 
و اخبار غیرمستند باشد؛ بنابراین 
بعد از پرداختن به عنوان برنامه باید 
به دنبال اعتبارسنجی این موضوعات رفت تا بتوان مستند 
بودن آن را اثبات کرد؛ زیرا نمی توان بر دالیل غیرمســتند 

اکتفا کرد و به آن ها پرداخت.
وی با اعالم این کــه در فرهنگ »معیــن«، »گفتمان« به 
معنای طرح ایده و »راهبــردی« به معنای هدایت و تعیین 
هدف مطرح اســت و منظور از »راهبرد«، انسان است که 
متاسفانه در توسعه بیشــتر به عنوان مباحث اقتصادی از 
آن یاد می شــود، بنابراین هدف نهایی انسان کمال تام در 
بینش انسانی نیست، بلکه کمال به معنای خداگونه شدن 
 اســت درنتیجه نگاه اقتصادی به این موضــوع، نگاه مادی 

است.
رضایی، با اعالم این که امروزه در غرب بناهای زیبا و مجللی 
ساخته شــده اما زیربنای آن ها آتش فروزان است، تاکید 
کرد: توســعه پایدار باید عوامل فرهنگی، زیست محیطی 
و درغایت، انســان را در نظر بگیرد اما پرســش این است: 
اصفهان که قدمتی ۵۰ ساله دارد و پیشتاز در توسعه بوده 
و به عنوان نگین انگشتر کشــور مطرح و با ۱۳ کشور دنیا 
خواهرخواندگی دارد، آیا معیارهای توســعه یافتگی را در 

خود دارد؟
اســتاندار اصفهان ادامــه داد: اگر از رونــق تولید صحبت 
می کنیم، باید فرهنگ تولیــد و صرفه جویی و در کنار آن 
افزایش بازدهی را داشته باشیم؛ یعنی حساسیت را در آحاد 
مردم ایجاد کنیم و مســیر نادرســت غرب را دنبال نکنیم 
که این موضوع، مســتلزم به روز بودن جوانان و حمایت از 

استارت آپ ها و تقویت اقتصاد است.
در این مراسم عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات 

مجلس نیز با اشاره به این که حقیقتاً در کشور ما آن گونه که 
باید و شاید به جوانان خالق و تحصیل کرده بها داده نشده 
است؛ چراکه در بسیاری از اوقات شعار در این زمینه داده اند 
اما متاسفانه در عمل جور دیگر نمایان شده است، بیان کرد: 
از ســال ۹۵ بحث قانون عدم به کارگیری بازنشستگان در 
مجلس تصویب شد و در ســال ۹۶ اصالح این قانون انجام 

گرفت؛ اما در حد شعاری بیش نبود.
حجت االسالم »ســید ناصر موســوی الرگانی« با تاکید بر 
این که بازنشســته هایی که هم چنان به صورت غیر قانونی 
ســر کار هســتند، گفت: خیلی مواقع افراد بازنشســته از 
کارشــان اســتعفا داده اند تا به جای آن ها نیروهای جوان 
مشغول به کار شوند، اما شخص بازنشسته دیگری جایگزین 
آن ها شــد که این موضوع نوعی قانون شــکنی محسوب 
می شود. وی بیان کرد: اکثر مسئوالن کشور در اوایل انقالب، 
جوانانی بودند کــه تجربه حکومت داری نداشــتند؛ یعنی 
باتوجه به این که جوانان از تجربــه کافی برخوردار نبودند، 
ولی توانســتند انقالب نوپایی برپا کننــد. در زمان جنگ 
نیز اکثر فرماندهان بدون تحصیالت دانشــکده افســری، 
فرماندهی سپاه، تیپ و جنگ را اداره می کردند؛ ولی امروزه 
 وقتی بحث جوانان مطرح می شــود اظهــار نگرانی ها بروز

 می کند.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی، تصریح 
کرد: جوانــان خالق و خوش فکــری کــه می توانند برای 
کشورمان تأثیرگذار باشــند، به دلیل همین نامهربانی ها و 
بی اعتمادی ها نتوانستند فکرشان را به جامعه تزریق کنند؛ 
بنابراین نیاز است که مسئوالن و مدیران ما از نظر فکری و 
معنوی حمایت خود را به برنامه هایی بدهند که جوانان را به 

سمت پیشرفت و مشارکت در کشور یاری می رساند.
وی ادامه داد: نقش جوانان در توســعه پایدار شــهری در 
کشور می تواند بســیار مؤثر باشــد؛ زیرا اگر در فرمایشات 
مقام معظم رهبری توجه کرده باشــیم، متوجه می شویم 
 که بــه نقش جوانــان و »رویکــرد جوان گرایــی« تاکید

 کرده اند.

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: این قدرت و قوتی که در جوانان است، اگر به مسئوالن 
کشور گزارش داده شود قطعاً می تواند تأثیرگذار باشد؛ اما 
متاسفانه این قوت آنان را قبول نمی کنیم و حاضر نیستیم 
از ظرفیت های آنان اســتفاده کنیم؛ باید درنظر داشــت 
پتانســیلی که در اصفهان وجود دارد شاید کمتر شهری از 

آن برخوردار باشد
»علی تقیان« دبیرسومین گفتمان راهبردی نقش جوانان 
در توسعه پایدار شهری، نیز در این مراسم با اشاره به این که 
برنامه منسجمی برای توسعه پایدار شهری نداریم، گفت: 
یکی از مشکالت موجود شهرها توجه نکردن به برنامه ریزی 
یکپارچه اســت؛ در واقع می توان گفت برنامه منســجمی 
برای توسعه پایدار نداریم و در این باره باید سیاست گذاری 

واحدی انجام شود.
وی افزود: هدف اصلی گفتمــان راهبردی نقش جوانان در 
توسعه پایدار شهری، ایجاد فضای گفتمان سازی در توسعه 
پایدار است؛ زیرا در حوزه گفتمان ســازی اقدامات بسیار 

کمی انجام شده است.
تقیان، با بیان این که در شــهر اصفهان موضوع »توســعه 
پایدار« به خوبی در بین مردم و مســئوالن شناخته شده و 
فضای خوبی ایجاد شده است، افزود: در حوزه توسعه پایدار 
باید بعضی از قوانین اضافه شود، البته بعضی قوانین موجود 
نیز به خوبی نظارت نمی شــود که باید پیگیری های الزم 

صورت گیرد.
 دبیرســومین گفتمان راهبردی نقش جوانان در توســعه 
پایدار شهری، با اشاره به شاخصه های حوزه مدیریت شهری 
تصریح کرد: »جمعیت« اصلی ترین عامل در پایداری شهرها 
است؛ نرخ رشــد جمعیت، میزان مهاجرت ها و... به توسعه 

پایدار شهر کمک می کند.
وی ادامه داد: یکی از پتانســیل های توسعه پایدار مسائل 
اقتصادی است؛ از این رو باید فعالیت های اقتصادی متنوعی 
را در شــهر برنامه ریزی کنیم تا در برابر نوسانات مختلف 
انعطاف پذیر باشد؛ همچنین باید اقتصاد شهروندی ایجاد 

و اجرایی شود.
دبیراجرایی ســومین گفتمان راهبــردی نقش جوانان در 
توسعه پایدار شــهری، تغییر اقلیم را از دیگر شاخصه های 
پایداری شــهرها برشــمرد و گفت: باتوجه به گســترش 
شهرنشینی و شناخت تغییرات ناشــی از آن باید پایداری 

شهرها مورد توجه قرار گیرد.
تقیــان، تصریح کــرد: یکــی از عوامــل مهــم در حوزه 
محیط زیست، آلودگی هواست که الزم است در کالن شهر 
»اصفهان« عوامل آلوده ســاز شناســایی و از تشدید آن ها 

جلوگیری به عمل آید.
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در آیین سومین گفتمان راهبردی »نقش جوانان در توسعه پایدار شهری« مطرح شد

تقدیرازشهردارمنطقه10اصفهانبهعنوان»شهردارشهروندمدار«

دریاقدرتیپور
گزارش
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اختتامیه ســومین گفتمان راهبردی»نقش جوانان در توســعه پایدار شــهری«،  با حضور »مهدی 
جمالی نژاد« معاون عمرانی وزارت کشور، استاندار اصفهان، حجت االسالم »سیدناصر موسوی الرگانی«، 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و جمعی از مسئوالن برگزار شد و از مهندس حمید 
شهبازی شهردار منطقه 10 اصفهان به عنوان »شهردار شهروندمدار« تقدیر شد. در این مراسم، استاندار 
اصفهان با اشاره به این که امروزه در کشورهای پیشرفته معیارهای توسعه یافتگی را در توسعه پایدار، 
به خصوص نقش جوانان در آن می دانند اظهار داشت: این موضوع یک مبحث جهانی است؛ پس گفتمان 
راهبردی نقش جوانان در توسعه پایدار شــهری عنوانی است که مدنظر قرار دارد و باید به آن اهتمام 

ورزید.



ادامه از صفحه یک:
... میانگیــن ســرانه برابری قدرت 
خرید با رقم ۱۷۸۲۹ دالر در سال 
۲۰۱۸ کمی پایین تر از نرخ جهانی 
همان ســال با عدد ۱۷۹۱۳ دالر 
است. برهمین اســاس این منطقه 
بازار هدف قابل تاملی محســوب 

می شود.
حاال این اتحادیه از آبان ماه امسال 
پذیرای »ایران« به عنوان شــریک 
اقتصــادی جدید شــده اســت. 
مشــارکتی که همچون همیشه و 
منطقا انتظار ابتدایی طرفین از آن، 
یک نتیجه دوسر برد است. اما اینکه 
در واقع تا چه میزان به این پیروزی

 های متصور دست پیدا کنیم خود 
جای تحلیل بیشــتر دارد.ایران با 
بیش از ۹/ ۸۲ میلیون نفر جمعیت و 
رشد نرخ ۳/ ۱درصد هم تولیدکننده 
قابل توجهی اســت و هم می تواند 
مصرف کننده مطلوبی محســوب 
شــود. به ویژه در حــوزه کاالهای 
اساسی که کشورهای عضو اوراسیا 
از تامین  کنندگان اصلی این کشور 
هستند.بررســی وضعیت تجارت 
ایران با کشورهای عضو اوراسیا در 
سال ۲۰۱۸ نشان می دهد مجموع 
واردات ایران از این کشورهای عضو 
اوراســیا ۴/ ۱ میلیارد دالر و ارزش 
کل صادرات به پنج کشــور مذکور 
در مجموع نزدیک به ۸۸۰ میلیون 
دالر بوده است. از این حجم بیش از 
۹۰درصد واردات از روسیه و سهم 
قزاقســتان ۶درصد و قرقیزستان، 
بالروس و ارمنستان مجموعا ۴درصد 
واردات بوده اســت. در صادرات نیز 
طرف عمده تجاری از بین این پنج 
کشور، روسیه با سهم ۲/ ۴۶درصد 
بــوده و کشــورهای ارمنســتان، 
قزاقستان، قرقیزستان و بالروس به 
ترتیب با ۲/ ۲۶درصد، ۶/ ۲۱درصد، 
۶/ ۵درصد و ۵/ ۰درصد در رده های 
بعدی قرار دارنــد. الزم به توضیح 
است که تراز تجاری ایران با دو کشور 
روسیه و بالروس منفی و با سایرین 
مثبت بوده که حجم اصلی روسیه 
)بیش از یک میلیارد دالر تراز منفی( 

دور از تصور نیست.
 با این حــال با مبنا قــراردادن آمار 
 ۶/ ۹۶میلیــارد دالر کل صادرات و

 ۲/ ۴۱ میلیــارد دالر کل واردات 
ایــران در ۲۰۱۸، ســهم مبادالت 
تجاری بــا اوراســیا در دو بخش 
صــادرات و واردات به ترتیب یک و 
۴ درصد در قیاس با تجارت جهانی 
کشور بوده اســت.این به آن معنی 
است که در حال حاضر نمای کلی 
مبادالت بازرگانی با این حوزه سهم 
چشــمگیری نبوده و الزم است تا 
سیاست گذار و تصمیم گیران با علم 
به نقاط ضعف و قوت وارد زمین بازی 
شوند.بنا بر اسناد، اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا، چند هدف عمــده برای 
خود تعریف کرده اســت. تسهیل 
تجارت، ایجاد بازار مشــترک میان 
اعضا، اصالح و حذف تدریجی قوانین 
گمرکی و هماهنگ سازی تشریفات 
گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری 
تعرفه خارجی مشــترک در میان 
کشورهای عضو، جابه جایی آزادانه 
کاال، ســرمایه، نیروی کار و انتقال 
خدمات در مرزهــای این اتحادیه، 
به کارگیری سیاســت مشــترک 
در حوزه انرژی، صنعــت، معدن، 
کشــاورزی و حمل و نقــل از آن 

جمله اند.
این روزها که ایران در منگنه فشار 
اقتصادی منتج از برنامه ریزی های 
ایاالت متحده علیه خود است، تعامل 
با کشورهای منطقه و اتحادیه های 
منطقــه ای، بیشــتر از گذشــته 
اهمیت پیدا می کند. نکته اینکه با 
توجه به رفتار نوســانی و متناقض 
رئیس جمهور آمریکا با چین بعید 
نیست رویکردهای جدیدی برای 
بهره برداری از جاده ابریشم و تلفیق 

آن با آینده این اتحادیه پدید  آید. 

اقتصاد استان
02
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برای ۶۰ درصد جمعیت استان پرونده الکترونیک تشکیل شده است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: طی دو سال گذشته برای ۶۰ درصد جمعیت باالی 

۳۰ سال در استان پرونده الکترونیک تشکیل شده است.
کمال حیدری در مراسم تکریم و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان، اظهار کرد: علی رغم 
همه کمبودهایی که در حوزه بهداشت و درمان وجود دارد، ولی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

با عالقه مثال زدنی مشغول کار هستند. در چند سال گذشته کمبود نیروی انسانی یکی از مشکالت اصلی 
دانشگاه علوم پزشکی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل اینکه نوع نگاه در پزشکی به سمت تخصصی است و پزشکان ما کمتر از 
بیمارستان استقبال می کنند، افزود: قطعا درآمد و امکاناتی که در خارج از کشور در اختیار یک پزشک قرار می دهند به 
مراتب بهتر از داخل کشور است. پس باید در شرایط نامناسب اقتصادی امروز فکری اساسی نسبت به درآمد پزشکان شود.

حیدری با بیان اینکه در حال حاضر مهم ترین فعالیت دانشگاه علوم پزشکی مدیریت منابع و مدیریت فرایندها است، گفت: پوشش تشکیل 
پرونده الکترونیک در استان اصفهان ۲۱ درصد بوده که با تالش هایی که همکاران ما انجام دادند طی دو سال گذشته برای ۶۰ درصد جمعیت 

باالی ۳۰ سال سن در استان پرونده الکترونیک تشکیل شده است. این آمار در شهرستان هایی مانند اردستان حدود ۸۰ درصد است.

اجرای طرح نظارت بر بازار شب یلدا در شهرستان خوانسار
 رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خوانسار گفت: با توجه به فرا رسیدن شب یلدا طرح نظارتی شب یلدا 

در خوانسار اجرایی می شود.
علی نجاتیان در جمع خبرنگاران اظهار  داشت: با توجه به فرارسیدن شب یلدا طرح نظارت بر کاالهای 
مصرفی شب یلدا از ۲۵ تا ۳۰ آذرماه در شهرستان خوانسار به منظور جلوگیری از گرانفروشی اجرا می شود.

وی افزود: این طرح با توجه به افزایش تقاضای برخی کاالها در شــب یلدا از جمله میوه، آجیل و خشکبار، 
شیرینی، گوشت و مرغ با همکاری و نظارت بازرســان اتاق اصناف، نیروی انتظامی،  شبکه بهداشت، شبکه 

دامپزشکی و تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار گرفت.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خوانسار با بیان اینکه دو تیم بازرسی در دو نوبت صبح و عصر در سطح شهرستان بر کاالها 

نظارت دارند، گفت: سال گذشته بیشترین تخلفات در زمینه عدم نصب اتیکت و گرانفروشی بود و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف گرانفروشی، عدم اتیکت درج قیمت به شماره ۱۲۴ اطالع دهند.

وی با بیان اینکه در شهرستان خوانسار ۱۵۰ واحد صنفی مختلف وجود دارد، تأکید کرد: واحدهای صنفی شهرستان با مراجعه به اتاق اصناف 
از اتیکت های متحدالشکل که تهیه شده جهت نصب بر روی کاالها دریافت کنند.

پویا فیروزی| بلومبرگ
یادداشـــت
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خـــبــــر

مدیرکل گمرک:
بیش از ۹۵ درصد صادرات استان اصفهان محصوالت فرآوری شده است

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: بیش از ۹۵ درصد  
صادرات از این استان، محصوالت فرآوری شده است و 

خوشبختانه خام فروشی چندانی نداریم.

رسول کوهستانی در نشستی با خبرنگاران اســتان اصفهان یادآور شد: امسال 
صادرات از گمرکات استان یک میلیارد و ۷۳۸ میلیون دالر بوده که از نظر وزنی 
چهار هزار و ۸۷۹ هزار تن و از نظر ارزش یک هزار و ۴۷۹ میلیون دالر بوده که به 
ترتیب ۴۴ و ۱۸ درصد رشد دارد. وی از عراق، چین، افغانستان، امارات متحده 
عربی، اندونزی، پاکستان، عمان، تایلند، هند و ترکیه به عنوان کشورهای هدف 
صادرات استان اصفهان نام برد و افزود: بیشتر محصوالت صادراتی شامل چدن آهن 

و فوالد، فرآورده های نفتی، شیمی آلی، فرش، کفپوش و محصوالت لبنی است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به ترکیب ارزش کاالهای صادراتی این 
استان در هشت ماه گذشته از سال جاری بیان کرد: ۴۹ درصد چدن آهن و فوالد، ۱۹ 
درصد فرآورده های نفتی، چهار درصد فرش و کفپوش و شیمی آلی پنج درصد بود.

وی اضافه کرد: همچنین پنج میلیون و ۲۸۰ هزار دالر طال، یک میلیون و ۱۵۲ هزار 
دالر فرش دستباف و بیش از ۲۲۰ هزار دالر صنایع دستی صادر شد که در فرش 

دستباف ۵۹ درصد از نظر وزنی و ۸۰ درصد از نظر ارزش کاهش داشتیم.

کوهستانی با بیان اینکه اصفهان پنجمین استان از نظر صادرات در کشور است، سهم ارزشی 
صادرات آن را پنج درصد عنوان کرد.

وی در ادامه به ۳۰۳ میلیون دالر واردات صورت گرفته در ســال جاری از گمرکات استان 
اصفهان اشــاره کرد و گفت: واردات از گمرکات اصفهان ۱۵۱ میلیون دالر، مجتمع فوالد 
مبارکه ۱۵۰ میلیون دالر و ذوب آهن ۲ میلیون دالر بود که از نظر وزنی ۶۴ درصد و از نظر 

ارزش ۴۳ درصد رشد داشت.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان افزود: بیشتر کاالها ماشین آالت برقی و مکانیکی، آهن 
و فوالد، شیمی آلی، الیاف مصنوعی، محصوالت گوناگون شــیمیایی و سرامیکی، مواد 
پالستیکی، کاغذ و مقوا بود که از کشورهای چین، ایتالیا، ترکیه، آلمان، کره جنوبی، مالزی، 

هند، امارات، هلند و روسیه وارد شد.
وی به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان رونق تولید اشاره کرد و 
یادآور شد: با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا و هم پیمانانش بر راهکارهای مهار تورم، 
تحریم زدایی، رهایی کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی، و توجه به پیشران های اقتصادی 
و تولیدکنندگان تاکید شده و بر این اساس هدف گذاری ما رونق تولید و صادرات در راستای 

تامین نیازهای کشور است. مهر
خـــبــــر

طی برگزاری جلسه 
مشکالت و دغدغه های 
کارگران از همان ابتدا و 
وضعیت فعلی کارخانه 

که هم اکنون از سال 
۹۵، ۹ ماه از مطالبات 

مزدی کارگران پرداخت 
نشده کامالً برای رئیس 

بازرسی کل کشور شرح 
داده شد

به گفته علیرضا خرمی 
عضو شــورای اسالمی 
کار ایــن کارخانــه، در 
ســال ۱۳۸۳ ســهام 
شــرکت پلی اکریل به 
بخش خصوصی واگذار 
شد و از ســال ۱۳۸۹ با 
ورود یک تیم جدید شــامل هیئت 
مدیــره و مدیرعامــل بــه کارخانه 
پلی اکریــل به تدریــج وضعیت این 
شرکت به سمت ورشکستگی پیش 
رفت و مشکالت شــرکت پلی اکریل 
از زمان ورود این بخش خصوصی به 

کارخانه آغاز شد.
این شرکت با ســابقه حدود نیم قرن 
و ایجاد اشــتغال در حــدود ۲۰۰۰ 
شــغل یکــی از نمادهای اشــتغال 
کارگری اســت؛ اما طی چند ســال 
گذشــته، دوران پرفراز و نشــیبی از 
تعطیلی کامل تــا تحقق رونق تولید 
را از ســرگذرانده و چالش هــای 
متعــدد داخلی و خارجــی موجب 
 بروز مشــکالتی برای این شــرکت

 شده است.
کارخانــه ای کــه باســابقه  نزدیک 
بــه نیم قــرن، روزگاری بزرگ ترین 
تولیدکننــده نخ و الیاف پلی اســتر، 
فرش، پوشاک، پتو و فاستونی، نوار، 
تا پس پلی اســتر، چیپس پلی استر، 
الیــاف اکریلیک و الیاف شیشــه در 
صنایــع ریســندگی، بافندگــی در 
کشور به شمار می آمد حدود ۸ سال 
با مشکالت فراوانی همچون تعطیلی 
برخی از خطوط تولیــد، ناتوانی در 
تأمین مــواد اولیه و مهم تــر از همه 
 بیکاری کارکنان دســت و پنجه نرم

 می کرد.
بنابراین طــی اواخر ســال ۱۳۹۵ 
اعالم ورشکســتگی کرده بود اما در 
اواسط سال ۱۳۹۶ توانست با حمایت 
کارگران، تــالش مدیران مجموعه و 
با ارائه تســهیالت، فعالیت خود را از 

سر بگیرد.
در شرایطی که شــنیده ها حاکی از 
فعالیــت ۲ هزار کارگــر در کارخانه 
پلی اکریل اصفهان اســت و با اتخاذ 
تمهیــدات مناســب از تعطیلــی و 
ورشکســتگی این واحــد تولیدی 

جلوگیری شد اما این روزها با وجود 
ظرفیت کامل تولید پلی اســتریل و 
پلی اکریل ایــن کارخانــه؛ ضربان 
تولیــدات بخش هــای اکریلیــک 
آن بــه دلیــل کمبــود نقدینگی و 
 تأمین مــواد اولیه کامــاًل خوابیده

 است.
براســاس این گــزارش در پی تداوم 
مشکالت شــرکت پلی اکریل ایران، 
معوقات و عــدم پرداخــت ۹ ماه از 
مطالبات مــزدی کارگران طی هفته 
گذشــته همزمان با ســفره دو روزه 
حجت االســالم و المســلمین سید 
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه که 
با هدف بررسی وضعیت قضایی استان 
و پیگیــری مشــکالت و کمبودها و 
تالش در راستای رفع آنها بوده است، 
جمعــه ۱۵ آذر ماه حجت االســالم 
درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور از کارخانه پلی اکریل اصفهان 

بازدید کرد.
در همین راســتا نماینــده کارگران 
پلی اکریل پیرامون جلســه ای که به 
منظور بررسی مشکالت این کارخانه 
با حضور حجت االســالم درویشیان 
برگزار شد، گفت: در این جلسه علل 
به وجود آمدن مشکالت این کارخانه 
را از ابتدا یعنی از مرحله واگذاری به 
بخش خصوصی و افراد غیرمســئول 
برای رئیس سازمان بازرسی کل کشور 

شرح داده شد.
علیرضا خرمی با بیــان اینکه یکی از 
مشــکالت اصلی کارخانه پلی اکریل 
از زمان واگذاری به بخش خصوصی 
منشاء گرفته است، اظهار داشت: طی 
صبحت با رئیس ســازمان بازرسی 
کل کشور اعالم کردیم که واگذاری 
این کارخانه به بخــش خصوصی از 

ابتدا اشــتباه بوده است زیرا به دنبال 
واگذاری نادرست این کارخانه مهم 
در سال ۸۳ مشکالتی به وجود آمد و 
برای حمایت از آن و جلوگیری از بروز 
بحران، پلی اکریل به هیئت اجرایی 

سپرده شد.
وی دربــاره تصمیمــات بازرســی 
کشــور برای این کارخانه ادامه داد: 
حجت االســالم درویشــیان ضمن 
گفت وگو در جلسه تأکید کردند که 
علل به وجود آمدن مشــکالت این 
کارخانــه را از ابتدا یعنــی از مرحله 
واگذاری اولیه بررســی و ریشه یابی 
می کننــد و اگر عدم انجــام وظایف 
مسئوالن در هر مقطع زمانی، سبب 
ایجاد معضالت کارخانه شــده باشد، 
با اقدام قانونی سازمان مواجه خواهند 

شدند.
نماینده کارگــران پلی اکریل افزود: 
بازرسی کشور همچنین بیان کردند 
که به دنبال ارائه راهکار و پیشــنهاد 
برای برون رفــت کارخانه از وضعیت 

فعلی آن هستیم.
وی با بیان اینکه طی برگزاری جلسه 
مشــکالت و دغدغه های کارگران از 
همان ابتدا و وضعیت فعلی کارخانه 
که هم اکنون از ســال ۹۵، ۹ ماه از 
مطالبات مزدی کارگــران پرداخت 
نشده کاماًل برای رئیس بازرسی کل 
کشور شرح داده شــد، خاطرنشان 
کــرد: حجت االســالم درویشــیان 
قول مســاعد برای پیگیــری تمام 
مشــکالت دادند اما اینکه چه زمانی 
دغدغه های این کارخانه رفع شود را 
 باید از سازمان بازرسی کشور پرسیده 

شود.
خرمی پیرامون اینکــه کارگران این 
کارخانه همچنان مطالبات سال ۹۵ 

و بخشــی از مطالبات سال ۹۶ و ۹۷ 
را طلب دارند، گفت: در این جلســه 
خواستار تعیین تکلیف این کارخانه 

نساجی شدیم.
وی درباره اینکه طی تشکیل جلسه 
و بازدید حجت االســالم درویشیان 
از کارخانه پلی اکریــل اعالم کردیم 
که بخش هــای »اکریلیــک یک« و 
»اکریلیک دو« همچنــان در انتظار 
مواد اولیه هســتند و چرخ تولید در 
آنها به دلیل کمبــود نقدینگی کاماًل 
متوقف شــده اســت، گفت: رئیس 
سازمان بازرسی کشور پس از بازدید 
از کارخانه قول داده اند که ریشه های 
مشــکل در پلی اکریــل را از زمــان 
 واگذاری تــا امروز به دقت بررســی 

کنند.
وی ادامه افزود: در حال حاضر بخش 
پلی اســتر و پلی اکریــل کارخانه با 
ظرفیت کامل مشــغول بــه فعالیت 
اســت، اما بخش هــای اکریلیک به 
دلیل کمبود نقدینگی و عدم تأمین 
 مــواد اولیــه از تولید باز ایســتاده

 است.
پلی اکریل ایران کارخانه ای با حدود 
نیم قــرن کــه کارکنــان آن آینده 
روشنی پیش چشم خود نمی بینند 
و خواهــان تعیین تکلیــف کارخانه 
هستند با فعالیت و مدیریت درست 
می توان آن را به ســوددهی رســاند 
چرا که ایــن کارخانه در زمینه ایجاد 
شغل موقعیت بهتری نسبت به سایر 
صنایع دارند. اگر برای ایجاد یک شغل 
پایدار در صنایعی مانند فوالد نیاز به 
یک میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
است، با این سرمایه می توان سه شغل 
در صنعت نســاجی ماننــد کارخانه 

پلی اکریل ایجاد کرد.

آیادستگاهقضامطالباتکارگرانپلیاکریلرااحیامیکند؟

چرخی که دیگر نمی چرخد

کارگران کارخانه پلی اکریل که سال هاست امنیت شغلی خود 
را در خطر می بینند و مطالبات بســیاری دارند در انتظار تحقق 
خواسته های مطرح شده خود در سفر رئیس دستگاه قضا به استان 

اصفهان هستند.
شرکت پلی اکریل ایران در 42 سال فعالیت خود، به عنوان یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان نخ و الیاف پلی استر و همچنین تنها 
تولیدکننده الیاف اکریلیک کشور معرفی شده و تأمین کننده 

مواداولیه حدود 400 واحد کوچک و بزرگ نساجی کشور است.

    پلی اکریل ایران کارخانه ای با حدود نیم قرن که کارکنان آن آینده روشنی پیش چشم خود نمی بینند و خواهان تعیین تکلیف کارخانه هستند

تسنیم
گـــزارش
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مشکالت و پیشنهادات

حرف دل مردم را از اخبار اصفهان بشنوید

 شما  نیز می توانید مشکالت خود را
 با ما  ومسئولین درمیان بگذارید

    ۱۲۱ انگار نظارت بازرسین روی قیمت اجناس فقط تا یک هفته بعد 
از گرانی بنزین بود.در حال حاضر که قیمت همه چیز زیاد شده کسی 

هم رسیدگی نمی کنه.
  ۱۲۲ چرا اکیپ رفع سد معبر فکری برای فروشندگانی که مشکل 
ایجاد کرده اند نمی  کنه. مثال ما خانم ها ازتو خیابون زینبیه که رد می شیم 
مانتو یا چادرمون به صندوق هایی که در پیاده رو ها قرار داره می گیره 

وپاره وزخمی می شه.
  ۱۲۳ چرا اتوبوس های خط دروازه تهران صفه دو دقیقه یکبار تردد 
می کنند ولی مســافران خط میرزا طاهر ،قدس که تقریبا در همون 
محدوه  اند باید نیم ساعت معطل اتوبوس بمونند.مگه مسافران باال شهر 

خونشون از ما رنگین تره.
  ۱۲۴  بابا بزارین اول جوهر مصوبه افزایش نرخ بنزین  خشک بشه بعد 
قیمت بلیت بی آر تی رو  افزایش بدین.مردم هم که انقدر دغدغه دارن که 
متوجه نیستن موقع کارت کشیدن چه قدر از کارتشون داره کم می شه

  ۱۲۵ دلم گرفت وقتی دیدم گنبد مسجد شیخ لطف اهلل در میدان 
نقش جهان با اون همه عظمت وقدمت دو رنگی شده، این نتیجه ترمیمه 

یا تخریب آقای استاندار.
  ۱۲۶  بعد از سپری کردن روز های سخت گذشته که به علت آلودگی 
هوا نفس کشیدن برای مردم اصفهان سخت شده بود، بارش رحمت 
الهی موجب شد هوا دوباره پاکیزه بشه.این موضوع سبب نشه مسئولین 
پی گیری آالینده های شهر مثل کار خانجات وکوره های آجر پزی و 

غیره رو فراموش کنند.

صدای شما

3۰۰۰483۰2۰

322745۰۰

ایمنا
خـــبــــر

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:
اجرای طرح پیرایش شهری در ۱۶ محور

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان از 
اجرای طرح پیرایش شــهری در ۱۶ محور منتخب 
مناطق ۱۵ گانه و ناژوان خبر داد و گفت: اجرای این 
طرح به کاهش اغتشاشات بصری شهری و شلوغی جداره های شهر کمک 

می کند.
سیداحمد حســینی نیا اظهار کرد: معاونت شهرسازی و معماری در چارت 
جدید ابالغی از سوی وزارت کشــور دارای زیرمجموعه هایی بوده که ذیل 
آن اداره کل نظارت بر ضوابط شهرســازی و اداره کل توســعه شــهری و 
منطقه ای است. وی با بیان اینکه مدیریت کمیسیون های ماده صد یکی از 
زیرمجموعه های معاونت شهرسازی و معماری بشمار می رود، خاطرنشان 
کرد: از سال گذشته اداره شهر دوســتدار کودک با هدف پیوستن به شبکه 

جهانی شهرهای دوستدار کودک در این معاونت دایر شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه کمیته شهرسازی 
اسالمی براساس چارت جدید ابالغی وزارت کشور در این معاونت تشکیل 
شده اســت، گفت: دفتر معماری و طراحی شهری همچنین اداره مطالعات 
شهری طبق ســنوات قبل همچنان در معاونت شهرسازی و معماری فعال 
است. وی با اشاره به سبقه تاریخی شهر اصفهان، خاطرنشان کرد: اصفهان 
از غنای فرهنگی باالیی برخوردار است و در سه دوره تاریخی پایتخت کشور 

بوده که شکوه معماری آن در در دوران صفویه رقم خورده است.
 حسینی نیا  از اجرای طرح پیرایش شهری در ۱۶ محور منتخب مناطق ۱۵ 
گانه و ناژوان خبر داد و گفت: اجرای این طرح به کاهش اغتشاشات بصری 

شهری و شلوغی جداره های شهر کمک می کند.

در شهــــر
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 برپایــی »آتــش« جزء 
جدایی ناپذیر مراسم های 
ایرانــی به ویژه مراســم 
شــب یلدا بوده کــه در 
زمســتان برگزار می شد. 
گفته می شود در شب یلدا 
ایرانیان آتش های بزرگ برپا می داشتند. 
بنا به گفته پیام ســلطانی - پژوهشگر 
حوزه فرهنگ و زبان های باستانی -، در 
اساطیر ایرانی، آتش از اهمیت بسزایی 
برخوردار اســت. آتش مقدس اســت و 
بی احترامــی بدان مســتوجب عقوبتی 
ســهمگین اســت. اهمیــت آتــش تا 
بدان جاست که یک اَمشاْسَپْند و یک ایزد 
متولی پاسداشت آن در جهان شده اند. 

همچنیــن ایرانیان قدیم در شــب یلدا 
آجیلی با نام »لورک« می خوردند. لورک 
شامل هفت نوع خوراکی مثل هفت نوع 
خشکبار یا هفت نوع سبزی است که در 
بیشــتر آیین های ایرانی مورد استفاده 

قرار می گرفت.
ســلطانی به اشــاره به این که ریشــه 
خوردن »آجیل« در شــب یلدا به دین 
زرتشتی، سلسله مراتب خدایان و انجمن 
هفت گانــه اَمشاْســَپْندان برمی گردد، 
این طور توضیح می دهــد که هریک از 
خدایان در جهان هــای مادی و معنوی 
نماینده عنصر و پدیده خاصی هستند.  

اولین و باالترین خدا و امشاســپند در 
دین زرتشــتی، »اهورامزدا« آفریننده 
همه جهان است که در عالم مادی، نماد 
»انسان« و در عالم مینوی به عنوان نماد 

»خرد« شناخته می شود. 
بعــد از اهورامزدا، شــش امشاســپند 
دیگر داریــم. دومین اَمشاْســَپْند دین 
زرتشت، »بهمن« نام دارد که در جهان 
مادی، نماد »حیوانات ســودمند« و در 
جهان معنــوی، نماد »اندیشــه نیک« 
اســت. همچنین ســومین امشاسپند، 
»اردیبهشــت«، در عالم مــادی نماد 
»آتــش« و در جهــان انتزاعــی نماد 
»راستی« است. »شــهریور« چهارمین 
امشاســپند دین زرتشــتی، در جهان 
مادی نماد »فلــز« و در عالــم مینوی 
نمــاد »تحقــق شــهریاری اهورایی یا 

آرمان شهری« است.
»سپندارمذ« یا »اسفند« که خدای زن 
است به عنوان پنجمین امشاسپند، در 
دنیای خاکی نماد »زمیــن« و در عالم 
معنوی نماد »خوبی و بخشندگی« است. 
»امرداد« دیگر امشاسپند زرتشتیان، در 
جهان مادی نمــاد »گیاهان« و در عالم 
مینوی نماد »بی مرگی« اســت. آخرین 
امشاسپند »خرداد« است که در جهان 
مادی نماد عنصر »آب« و در عالم معنوی 

نماد »کمال« شناخته می شود.  
تقدس عدد ۷ در فرهنگ ایران باستان 

این کارشناس حوزه فرهنگ و زبان های 
باســتانی با اشــاره به این نکته که عدد 
»هفت« تقدسش را از انجمن هفت گانه 
امشاســپندان یا خدایان ایران باستان 
گرفته اســت، می گوید: عدد هفت وارد 
خوراکی های آیینی ایرانیان شده و آجیل 

لورک از همین خدایان هفت گانه ایرانیان 
باستان ریشه می گیرد. در حال حاضر هم 
زرتشتی ها آجیلی دارند که از مغز هفت 
خشکبار تشکیل شده که در جشن ها از 

آن استفاده می کنند.
به گفته سلطانی، از آن جا که آیین ها در 
طول زمان تغییر می کننــد، امروزه در 
جشن شب یلدا، سنت هفت تایی بودن 
آجیل ها یا خوردنی ها وجود ندارد، اما به 
طور کلی بر اساس همین سنت قدیمی 
ایرانی، خوردن آجیل در شب یلدا هنوز 

هم رایج است. 
او در بخش پایانی گفت وگو با اشــاره به 

این که درباره نحوه برگزاری شــب یلدا 
در ایران کهن هیچ اثری در متون کهن 
قبل اسالم وجود ندارد، تصریح می کند 
که پژوهندگان و اسطوره شناس ها برای 
شناسایی مراســم هایی چون شب یلدا 
از روش مهندســی معکوس اســتفاده 
می کنند؛ بدیــن ترتیب که بر اســاس 
تئوری های اسطوره شناسی و رابطه بین 
»اسطوره« و »آیین«، ریشه و سرمنشأ 

آیین ها بازسازی می شود.
ســلطانی می افزاید: از آن جایی که در 
مورد جشن شــب چله یا یلدا اطالعاتی 
در متون کالسیک زرتشتی یعنی اَِوستا 

و متون پهلوی وجود ندارد، بایســتی بر 
اســاس روح حاکم بر فرهنگ ایرانی و 
کلیات جهان اساطیری زرتشتی، به علل 
برگزاری این جشن برسیم. تئوری های 
اسطوره شناسی اساطیر، نقش الگوسازی 
را برای رفتار مردمان دارند، به این معنا 
که هر عمل در دوران باستان، چه اعمال 
معمولی، چه نحــوه مواجهه با خطرات، 
بایستی منطبق بر یک الگو و تکرار عمل 
یک موجود ماورایی یعنــی خدایان یا 
نیمه خدایان باشــد، بنابراین توسل به 
ایزد خورشید برای مقابله با دیو سرما، به 
عنوان الگوی ایرانیان باستان در دنیای 

اساطیری شان شناخته می شود.
یلدا؛ نبرد ایزد خورشید با دیو سرما

به گفته او، با این تفاسیر، جشن یلدا قطعا 
آیینی متناظر با ایزد خورشید و نبردش 
با ســرما بوده اســت. به عبارت دیگر بر 
اســاس همین تئوری الگو در اساطیر و 
شناخت ایزد خورشید و دیو سرما، نتیجه 
می گیریم که آیین شــب یلدا پیروی از 
الگوی اســطوره ای نبرد ایزد خورشید 
با سیاهی شب و ســرمای زمستان برای 
باورمندان اسطوره های ایرانی بوده است. 
بدین ترتیب روشن کردن آتش در شب 

یلدا قابل تفسیر می شود. 

دلیل حضور »آتش« و »آجیل« در یلدای باستانی
جشن شب یلدا یا چله جزء آیین های باستانی ایرانیان است؛ 
جشنی که امروزه با انار و هندوانه، حافظ و شاهنامه خوانی گره 
خورده است. ایرانیان کهن یلدا را با خوردن آجیل و برپا داشتن 

آتش های بزرگ جشن می گرفتند.

ایسنا

گزارش
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میدان پاییزی مشق با دود و اسانس نامطبوع
رضا دبیری نژاد - موزه دار و کنشگر اجتماعی : »حاال میدان 
مشق دیگر آن میدان مشق سابق نیست بلکه باید به آن به مثابه 
یک اثر هنری نگاه کرد. وقتی از یک اثر به اصطالح هنری صحبت 
می کنیم، هر کس حق دارد خوانش و برداشــت خودش را داشته 

باشد.
حاال هنرجویان دانشگاه هنر از این قزاقخانه بیرون زده اند تا خارج 
از درس و نظام رســمی کاری بکنند کاری که ســه سال پیش با 
مشکل حتی برای یافتن برگ شروع شد و ماموران میدان حاضر 
نشدند بگذارند برگ های میدان سر جایشان بمانند )البته امسال 

هم هر روز همان کار را کردند(.
اثر هنری وقتی از قالب فضاهای رسمی گالری وار خارج می شود 

و در فضای عمومــی و اجتماعی می آیــد و می خواهد حتی لقب 
هنر محیطی را به خود بگیرد بی تاثیر از فضای پیرامون یا پیرا اثر 
نیست. این گونه است که افزوده هایی خارج از اراده هنرمند بر اثر و 
شکل گیری آن وارد می شود و اثر به حاصل جمعی مشترک تبدیل 

می شود که خود برآمده از کار جامعه و هنرمند است.
حــاال »پاییزبرگ  میدان مشــق« هم بــه ترکیبــی این چنین 
تبدیل شده اســت، پهنه ای بزرگ با برگ که انتهای تصویرش را 
پس زمینه ای خاکستری و دودآلود شکل داده است. حاال می توانید 
خزان یا برگ ریزان آمیخته با هوای آلوده را ببینید. این گونه است 
که این تصویر خزان با تصویر همیشــگی فرق دارد. اما پا به این 
تصویر که می گذارید تا تجربه محیطی را هضم کنید، میدان مشق 
با بوی گندی آمیخته به شما هجوم می آورد که تصویر پیش گفته 
را الیه ای دیگر می افزاید و این نشانه محیطی خود داللتی را ایجاد 

می کند.
)اگرچه شــهرداری مرحمت کرده است و برگ های پارک شهر را 
مدتی انباشته کرده تا در اثر هنری اهل دانشگاه هنر شریک شود اما 
ماموران به حکم وظیفه فقط رفع تکلیف کرده اند و به کیفیت این 
انباشت و انتقال توجهی نداشته اند و در نهایت با خود نشانه ای بر 
تابلو پاییزی میدان مشق افزوده اند و بویایی امکانی را به این هنری 

محیطی داده است تا معنایی دیگر افزوده شود.(
در البه الی برگ ها را که بگردی آشغال هایی هم به چشم می خورد.

حاال ما در میدانی تمثیلی و اکنونی از تاریخ که پس زمینه آن آلوده 
و آغشته به بوی گند است قدم می زنیم و همه چیز آن قدر عادی 
اســت که همه تالش دارند از آن لذت ببرند و با هیجان و لبخند 

چیزی از حضور خود ثبت کنند.
در ایــن پاییز برگ زده میــدان تصویر کلی بیــش از تجربه های 

کوچک هنرمندان تماشاچیان 
را می گیرد و ایــن تصویر هر 
بار معنایی دارد. هنر همیشه 
انعکاس زمانه است و اگر هنر 
اجتماعی و محیطی باشد این 

انعکاس از درگاه های مختلف 
خود را وارد می کند.

پاییزبرگ امســال میدان مشــق 
تجربه و انعکاســی بــود از زمانه ای که در 

آن هستیم، زمانه ای که هر کدام خطی بر آن می کشیم 
و گوشه ای از آن را اشغال می کنیم و هر کس از آن بهره خودش را 
 می برد. یکی سلفی، یکی خلق اثر، یکی گزارش و من هم روایت 

خودم را.«

 آیین شب یلدا پیروی 
از الگوی اسطوره ای 
نبرد ایزد خورشید 

با سیاهی شب و 
سرمای زمستان 
برای باورمندان 

اسطوره های ایرانی 
بوده است. بدین 

ترتیب روشن کردن 
آتش در شب یلدا 

قابل تفسیر می شود.

پروژه مشترک ایران و 
ایتالیا آغاز شد

پروژه همکاری ایران و ایتالیا برای 
توسعه میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی درحالی آغاز شد 
که دو کشور به تازگی شصتمین 
ســال از همکاری های مشترک 

باستانشناسی را جشن گرفته اند.
ایتالیــا مدتــی اســت دامنــه 
همکاری های فرهنگی و هنری اش 
را با ایران گسترده و متنوع تر  کرده 
اســت؛ چندی پیــش دیوارهای 
تاریخی سفارتخانه اش را به دست 
دو هنرمنــد ایتالیایــی و ایرانی 
سپردند تا به رنگ دوستی درآورند، 
کمی بعدتر همزمان بــا روز هنر 
معاصر ایتالیا نمایشــگاهی از آثار 
»بیژن بصیــری«، هنرمند ایرانی 
- ایتالیایی در موزه ملی ایران برپا 
کرد، تازگی ها هم به پاس ۶٠ سال 
همکاری در باستان شناسی، نتیجه 
کار مشترک ۵۲ هیات و ۶٠اثر را به 
نمایش گذاشته است. اینک پروژه 
فرهنگی دیگری بین دو کشــور 
تعریف شده است. به نظر می رسد 
ایتالیا این روزها فارغ از حاشیه های 
سیاســی، ادبیات دیگری را برای 

گفت وگو با ایران  برگزیده است.
پروژه جدید دو کشور که با حمایت 
بخش تجاری ســفارت ایتالیا در 
ایران و مشــارکت وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی آغاز شــده، توسعه میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی را هدف گذاری کرده است، 
به همین منظور هیاتی از اتحادیه 
تعاونی های ایتالیــا به ایران آمد و 
به مدت یک هفته در مسیر تهران، 
کردســتان، کرمانشاه، خوزستان 
و  فارس ســفر و بــا ظرفیت های 
این مناطق برای خلق پروژه های 
کارآفرینی آشنا شد. این هیات ١۵ 
سایت تاریخی از جمله بیستون، 
طاق بستان، اورامانات، سازه های 
آبی شوشتر، شــوش، چغتزنبیل، 
فیروزآباد، سروســتانی بیشاپور 

دیده اند.
این پــروژه که اکنــون در مرحله 
مطالعاتــی و تحقیقاتی به ســر 
می برد در سه فاز تعریف شده که 
در فاز نخســت هیات ایتالیایی از 
ایــران بازدید میدانــی می کند 
تا بر سیســتم میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی تمرکز 
پیدا کند. در فاز دوم که اواسط بهار 
ســال آینده خواهد بود، اعضای 
نهادها و کارآفرین های ایرانی در 
این سه حوزه با ســفر به ایتالیا از 
پروژه های اتحادیه هــای تعاونی 
بازدید می کنند تا در جریان نحوه 
فعالیت ها و تجربیــات آن ها قرار 
گیرند. تابستان آینده نیز همزمان 
با آغاز فاز سوم، پروژه ای مشترک 
در ایران و در منطقــه به صورت 

پایلوت اجرا می شود.
جوزپه پرونه سفیر ایتالیا در تهران 
در شــب آغاز پروژه همکاری دو 
کشــور که همزمــان بــا پایان 
ماموریت هیات ایتالیایی در ایران 
بود، گفت: ایران نــه تنها میراث 
فرهنگی تحسین برانگیزی دارد، 
بلکه ویژگــی مردمانش همچون 
بخشندگی بسیار قابل توجه است.

او ادامــه داد: هر شــخصی که به 
ایران ســفر می کند تحــت تاثیر 
مهمان نوازی مــردم ایران و دیگر 

خصوصیات آن ها قرار می گیرد.
سفیر ایتالیا در تهران گفت: حجم 
توریســتی که به ایــران می آید 
به هیچ وجــه در شــأن و اندازه 
جاذبه های گردشگری آن نیست. 
در حقیقت این گــپ )فاصله( در 
هیچ کشــوری دیده نمی شود و 
شاید ایران تنها کشوری است که 
این همه جاذبه دارد اما به اندازه آن 

توریست ندارد.

گردشگری
خبر

ISFAHAN
N E W S

گزارش

اصفهان در کنار همه ی زیبایی هایی که وارث آن ها است، مراکز خریدی متنوع و مناسب برای 
همه ی سلیقه ها دارد. شما می توانید با گشتی برنامه ریزی شده در نصف جهان، بهترین سوغاتی ها 
را به یادگار ببرید تا خاطره ی این شهر را حفظ کنید. ما در سفرزون می خواهیم مهم ترین مراکز 
خرید اصفهان را معرفی و بررســی کنیم. برای داشــتن یک خرید لذت بخش و پرخاطره با ما 

همراه شوید.
بازار تاریخی اصفهان ،خرید در دل اثری صفوی

خرید و گشت و گذار در بازار تاریخی اصفهان به نوعی یک سفر کوتاه در تاریخ معماری و هنر ایران 
محسوب می شود. این بازار ارزشمند میراث ماندگار صفوی است که با چند ورودی در اطراف 
میدان نقش جهان گسترش یافته. بازار تاریخی اصفهان یکی از مراکز خرید اصفهان است که در 

آن آثار هنری و صنایع دستی این شهر به وفور پیدا می شود.
میدان نقش جهان ، مرکز خریدی پر نقش و نگار

در حاشــیه ی میدان نقش جهان ، فروشــگاه های کوچک و بزرگی پیدا می کنید که پشــت 
ویترین های خوش نقش شان بخشی از سوغات اصفهان را می فروشند. مجموعه ی این مغازه  ها، 

اطراف میدان نقش جهان را به یکی از مراکز خرید اصفهان تبدیل کرده است.
بازار هنر ، جلوه گاه ظرافت هنر اصفهانی

طال و جواهرات اصفهان محصول هنر و ذوق هنرمندانی است که تمام زیبایی ها را به کار می گیرند 
تا چنین اثری خلق کنند. بازار هنر اصفهان که خود به تنهایی یکی از شــاهکارهای معماری 
صفویان محسوب می شــود، به یکی از مراکز خرید اصفهان تبدیل شده است. حتی اگر قصد 
خرید ندارید ، تجربه ی بی تکرار گشــت و گذار در این بازار و بازدید از معماری و محصوالت آن  

را از دست ندهید.
آدرس بازار هنر: خیابان چهارباغ عباسی ، جنب پارک هشت بهشت

بازار گل و گیاه همدانیان ، یک تنفس خوش آب و هوا
بازار گل و گیاه همدانیان یکی از مراکز خرید اصفهان اســت که از چند قدمی آن بوی گل ها و 
طراوت آن ها حال تان را خوب می کند. در این بازار خوش رنگ، انواع گل ها، درختچه ها و نهال ها را 
می توانید پیدا کنید. بازار گل و گیاه همدانیان همان مرکز خریدی است که نشاط را در وجودتان 

جاری می کند و باعث آرامش خاطرتان می شود.
آدرس بازار گل و گیاه: بزرگراه جی، خیابان همدانیان

لذت خرید ماهی تازه در بازار خلیج فارس
بازار ماهی خلیج فارس بازاری اســت با حال و هوای دریا و ماهی ها. بــازار ماهی خلیج فارس 
از مهمترین مراکز خرید اصفهان اســت که در آن می توانید انواع آبزیان جنوبی و شــمالی، و 

گوشت های مختلف را خریداری کنید و از تازگی آن ها لذت ببرید.

آدرس بازار ماهی خلیج فارس: بلوار صفه
 سیتی سنتر ، رتبه جهانی در مراکز خرید اصفهان

سیتی سنتر اصفهان از مراکز خرید اصفهان است که رتبه ای جهانی دارد و در حال حاضر در 
رده ی هفتم قرار گرفته است. در این مرکز خرید هر چیزی که مورد نیازتان باشد را می توانید 
پیدا کنید. سیتی سنتر دارای دو طبقه پارکینگ مسقف با ظرفیت پنج هزار و۵٠٠ اتومبیل، سه 
طبقه شامل مرکز خرید و واحدهای تجاری است و دو طبقه ی آخر شامل مجموعه سینمایی، 

سالن چند منظوره، فود کورت و سالن های مختلف می شود.
آدرس سیتی سنتر اصفهان: اتوبان شهید دستجردی، رو به روی ورودی جنوبی سپاهان شهر

مرکز خرید پارک ، یک مرکز خرید چند منظوره
این مجتمع تجاری در میان مراکز خرید اصفهان ، اولین آن ها محسوب می شود. مجتمع تجاری 
پارک حدود ١۵ هزار متر مربع فضا دارد و ۴٠٠ فروشگاه در آن فعال است. همچنین وجود فضای 

سبز، کافه و رستوران های متنوع برای شما اوقات خوشی را فراهم می کند.
در مجمتع پارک می توانید انواع پوشاک، ساعت، کیف و کفش، لوازم صوتی و تصویری، لوازم 
موسیقی، اســباب بازی، کامپیوتر و نرم افزار و لوازم جانبی، لوازم التحریر ،آرایشی و بهداشتی، 

ورزشی و …را تهیه کنید.
آدرس مجمتع پارک: خیابان چهارباغ باال

مجتمع تجاری شهر ، یک مرکز خرید مدرن
مجتمع تجاری شهر یکی از محبوب ترین مراکز خرید اصفهان است که در سال های اخیر بنا شده. 
این مرکز خرید در ۵ طبقه احداث شده است و زیر بنایی بالغ بر ١۳ هزار و ۵٠٠ متر مربع دارد که 
در آن ۲١٠ واحد فروشگاهی و ۳٠ واحد اداری در حال فعالیت هستند. در مجتمع تجاری شهر 
می توانید اقالمی چون وسایل آرایشی بهداشتی، پوشاک، حوله، خرازی،کیف و کفش، موبایل، 
صوتی تصویری، صنایع دستی، شال و روسری، ساعت و… را خریداری کنید و در کنار این گشت 

و گذار، به کافه ها و رستوران های آن سر بزنید.
ارگ عظیم جهان نما ، چشم در چشم نقش جهان

این مجتمع تجاری که پا جای پای بنای تاریخی کاروان سرای تحدید گذاشته است، یکی از مراکز 
خرید اصفهان است که کاربردهای تجاری، اداری و فرهنگی دارد. ارگ عظیم جهان نما که در 
مرکز اصفهان و روبه روی میدان نقش جهان قرار دارد، از نظر معماری و تجاری دارای اهمیت 
فراوان است. این مجموعه ی عظیم شامل ۳۶۴ واحد تجاری، ۳ سالن سینما، ۴ گالری،١۲ مرکز 
صنایع دستی، هتل با ١۵٠ اتاق، ۶ رستوران و کافه، پارکینگ اختصاصی و همچنین نخستین 

آب نمای موزیکال شهر اصفهان می شود.
آدرس ارگ عظیم جهان نما: حدفاصل چهارباغ عباسی )دروازه دولت(  و خیابان های طالقانی 

و  شمس آبادی
بازار موبایل اصفهان، به روزترین بازار وسایل ارتباطی 

این بازار بسیار مدرن در ۷ طبقه بنا شده است و برای خرید موبایل و تجهیزات ارتباطی یکی از 
بهترین مراکز خرید اصفهان محسوب می شود.

در طبقه ی همکف این مجتمع، نمایشگاهی دائمی از برندهای مختلف برپا است. طبقات اول تا 
پنجم بازار موبایل اصفهان به غرفه های فروش اختصاص دارد و در زیر زمین این مجتمع می توانید 

خدمات پس از فروش را دریافت کنید.
آدرس بازار موبایل اصفهان: پل فردوسی، ابتدای خیابان فردوسی

مجتمع تجاری اداری ارکیده ، خرید از برندهای لوکس دنیا
این مرکز خرید وسیع دارای ۴ طبقه  ی تجاری، دو طبقه ی اداری و یک طبقه رستوران است. 
مجتمع تجاری اداری ارکیده، در میان مراکز خرید اصفهان بســیار پرطرفدار است و علت این 

محبوبیت را می توان فعالیت برندهای مطرح دانست.

در این مجتمع ۲٠٠ واحد تجاری مشغول فعالیت هستند و شما می توانید انوع پوشاک، ساعت 
و عینک، لوازم تزئینی لوکس، زیور آالت و جواهرات، سنگ های قیمتی، دکوری و لوازم منزل، 

عطر و ادکلن و …را در این مجتمع پیدا کنید.
آدرس مجتمع تجاری اداری ارکیده: خیابان حکیم نظامی، نبش خاقانی

 مجتمع تجاری مارتین ، نمایندگی پوشاک برند
اگر به  دنبال برندی خاص برای خرید پوشاک هستید، مجتمع تجاری مارتین بهترین انتخاب در 
میان مراکز خرید اصفهان است. در واحدهای این مجتمع تجاری انواع و اقسام پوشاک از برندهای 

معتبر دنیا به  فروش می رسند.
بازار قیصریه ، جلوه ای از شکوه اصفهان صفوی

در گذشته به بخش هایی از بازار که در آن کارهای هنری و صنایع دستی ظریف تولید و عرضه 
می شد قیصریه می گفتند. بازار قیصریه هم از تاریخی ترین مراکز خرید اصفهان است که می توانید 
شکوه و زیبایی گذشته هایش را هنوز هم در آن حس کنید. رفتن به بازار قیصریه هم فال است و 
هم تماشا. در کنار بازدید از یکی از دیدنی ترین مراکز توریستی اصفهان، می توانید از باسابقه ترین 
مغازه های اصفهانی، صنایع دستی و سوغات این شهر زیبا را تهیه کنید. هنوز هم در بخش هایی 
از بازار قیصریه می توانید صدای چکش های صنعت گران را بشنوید. سردر قیصریه ورودی این بازار 
سرپوشیده است و معماری کم نظیر آن و کاالهای سنتی و زیبایی که در آن به فروش می رسند، 

شما را به وجد خواهد آورد.
آدرس بازار قیصریه اصفهان : شمال میدان نقش جهان

مجتمع تجاری کوثر اصفهان ، همه آنچه از خرید کردن می خواهید یک جا جمع است
یک مرکز خرید لوکس و شــیک در نزدیکی بافت تاریخی اصفهان، که بعد از گشــت و گذار 
می توانید در فضای زیبایش خرید و اســتراحت کنید. این مجتمع چند طبقه با نمایی زیبا و 
دکوراسیونی دل پذیر، فروشگاه های متنوع را در خود جای داده است. حدود ۴۵٠ واحد تجاری 
که لوازم التحریر، لوازم الکتریکی، نقره جات، پوشاک، کیف و کفش و… را به شما عرضه می کنند. 
به عالوه کافه و رستورانی درجه یک از امکانات این مرکز خرید عالی است. پارکینگ طبقاتی، پله 
برقی و آسانسور، خودپرداز و بانک از ویژگی هایی است که کوثر را به یکی از بهترین مراکز خرید 

اصفهان تبدیل می کند.
آدرس مرکز خرید کوثر اصفهان : خیابان چهارباغ باال

مجتمع تجاری حکیم اصفهان ، خریدید لوکس در دل منطقه تاریخی اصفهان
بازار بزرگ حکیم را بیشتر مسافران به خاطر پارکینگ طبقاتی بزرگش می شناسند که پارک 
کردن در نزدیکی میدان نقش جهان را ساده کرده است. اما این بازار بزرگ در چند طبقه، امکانات 
خوب و مغازه های متنوعی دارد که می تواند روزی شاد برایتان بســازد. اگرقدم زدن در بازار و 
میدان نقش جهان، آن هم در هوای گرم یا سرد اصفهان در تابستان و زمستان اذیت تان می کند، 

می توانید برای خرید سوغات به بازار بزرگ حکیم بروید.
آدرس بازار بزرگ حکیم اصفهان : میدان امام حسین، خیابان سپه، خیابان حکیم

مرکز خرید مهرسان در لیست بهترین مراکز خرید اصفهان
اگر در میان مراکز خرید اصفهان بیشتر به دنبال لوکس و مدرن بودن فضا هستید، پس پیش 
به سوی یکی از شیک ترین و امروزی ترین مراکز خرید اصفهان. مجتمع مهرسان، یک مجموعه 
کامل است که از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد هر چه که بخواهید می توانید در مغازه هایش پیدا 
کنید. برای مسافران، سوغات درجه یک، برای خانه دارها، لوازم آشپزخانه، چینی و دکوری های 
رنگارنگ، برای عاشقان تکنولوژی انواع کامپیوتر، لپ تاپ و گوشی و برای مد روز  ها، پوشاک و 

کیف و کفش. هر کسی در مرکز خرید مهرسان راضی است.
آدرس مجتمع تجاری مهرسان اصفهان : خیابان بزرگمهر، نبش خیابان مبارزان، طبقه فوقانی 

فروشگاه ذوب آهن.

مراکز خرید اصفهان ، لذت خرید در شهر کاشی های فیروزه ای
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 President of Iran-Pakistan 
Federation of Culture and Trade, 
Khawaja Habib ur Rehman said 
on Monday that Iran-Pakistan 
border trade has reached 
about US $1 billion which is a 
big achievement, local media 
reported.During a meeting with 
the delegation of Tehran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines 
and Agriculture led by its 
President Masoud Khansari in 
Lahore he said that trade between 
the two countries would further 
improve and touch the volume 

of US $ 5 billion in coming days.
He added that Iran and Pakistan 
in order to promote border 
trade have to do business in 
local currencies and improve 
border mechanism.The trade 
activist expressing his views said 
cooperation between Chabahar 
and Gwadar ports is vital to 
strengthen Iran, Pakistan trade 
ties.Khawaja Habib ur Rehman 
went on to say that lack of banking 
channel between the two states 
is a major hurdle in promotion of 
bilateral trade ties.

Iran Hits S 
Korea with 
$6bln Bill for 
Delivered Crude
Iran has demanded a 
payment of $6 billion 
from South Korea for oil 
deliveries made in the 
last few years, according 
to a report in a South 
Korean daily that quoted 
unnamed government 
officials.
According to Bloomberg, 
the recent report also 
said that the South 
Korean side had 
deposited the funds 
in two South Korean 
banks but had not 
transferred them to 
Iran because of the US 
sanctions.South Korea 
was one of eight large 
Iranian oil importers 
that were granted a 
sanction waiver for 
several months to be 
able to wind down 
their purchases of the 
commodity and find 
alternative suppliers. 
Unlike China, Korea 
was quick to comply 
with the sanctions and 
suspended all purchases 
of Iranian crude ahead of 
the waiver deadline.
In the meantime, it 
increased imports of 
US crude oil. According 
to the latest import 
figures, US oil exports 
to South Korea went 
up by more than 80 
percent on an annual 
basis, to 1.56 million 
tons for November, 
according to a Reuters 
report. This is equal to 
about 380,000 bpd. That 
made the United States 
South Korea’s fourth-
largest oil supplier, after 
Saudi Arabia, Kuwait, 
and Iraq.Now, South 
Korea is saying it will 
take steps to transfer 
its dues to Tehran, in full 
cooperation with the 
United States.Financial 
transactions between 
Seoul and Tehran for 
shipments of food and 
medical items became 
effectively impossible 
after Washington 
toughened sanctions 
against the Central 
Bank of Iran (CBI) in 
September, requiring 
third countries to 
provide information on 
trade with the Middle 
Eastern nation.
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Iran-Pakistan border trade reaches 
nearly 1$ billion: Pak trade activist

The new 
I n t e r n a t i o n a l 
M a r i t i m e 
Organization (IMO) 
rules set global 
limits on sulphur 
content of fuels 

from the current level of 3.5 
% to 0.5 %, to curb pollution 
produced by the world’s ships. 
Consumers and producers 
of HSFO will both be affected 
significantly by this change.
Global refineries are getting 
ready for raising their output 
of low-sulphur residual 
fuels (LSFO) and marine 
gasoil (MGO) to conform 
themselves with new shipping 
fuel standards that will be 
announced on Jan. 1, 2020.
The Chinese Sinopec Corp is 
among many refineries that 
have started very low-sulphur 
fuel oil output. PetroChina 
has also planned to produce 
4 million tonnes of VLSFO in 
2020.
What are Prospects for 
Bitumen Market?
By #IMO2020 coming into 

force, the future of pricing 
bitumen will be dependent on 
refineries’ decision to produce 
High-sulphur fuel oil (HSFO) 
or not.
Many refineries in the 
Europe have already stopped 
producing bitumen and others 
aim to reduce output, due to 
lower profitability in High-
sulphur fuel oil.
Some Market analysis argues 
that the raft of modernizations 
and closures of bitumen plants 
could lead to less bitumen 
being produced. They suggest 
shortages of bitumen supply 
are expected, as refineries in 
South Korea, and Singapore 
are changing to LSFO 
production, which price will 

increase up to 500 $/MT in 
2020. At the same time, several 
refineries may switch to more 
bitumen, since they do not 
have access to infrastructures 
required for LSFO.
How is the Future for Bitumen 
Price?
Higher volatility in HSFO 
values will translate in 
increased hedging risks for 
bitumen market, unless the 
historical connection between 
HSFO and bitumen prices 
disconnects as a result of IMO 
2020.
At present bitumen exports 
are predominantly priced as 
a differential to High-sulphur 
fuel oil assessments. As Argus 
media has reported recently, 

IMO 2020 will accelerate the 
decoupling of the link between 
bitumen and fuel oil, which 
means new pricing tools are 
needed for a changing market.
The way bitumen is priced is 
already starting to change, 
with more flexible terms 
and more regular price 
adjustments already evident 
in some European countries. 
As the relationship with 
HSFO dislocates and fuel oil 
becomes more volatile and 
less reliable as a bitumen price 
benchmark, both buyers and 
sellers are reluctant to agree 
on long-term contracts linked 
to fuel oil, meaning some in 
the market are looking for an 
alternative pricing system.

Over 50 firms to invest in 
IKAC's development plans
Managing director of Imam Khomeini Airport City 
said over 50 Iranian company have registered to 
invest in free trade zone of IKAC.
Speaking on the sidelines of the 4th International 
Exhibition of Transportation, Logistics and 
Related Industries at Tehran’s Grand Mosalla on 
Monday, Rostami said, “There are many investment 
opportunities in IKAC for local and international 
companies due to its closeness to the capital city 
and access to IKAC surrounding areas.”
“This year, we succeeded in gaining number transit 
by the Islamic Republic of Iran for import and 
export,” he added.
"As a result, transits through FTZ at IKAC will 
experience a boost in the near future," Rostami 
noted.
He described the ongoing exhibition as a great 
opportunity to better introduce the potentials of 
domestic experts to the investors.
Some 312 domestic companies along with 15 
foreign firms are showcasing their products in the 
exhibition which will end today.
Logistics and smart transportation, energy 
management, and the increase of the level of 
transportation services in the aviation, maritime 
and rail sectors are among the objectives of the 
Logitrans Expo 2019.

Iran Fisheries 
Organization, FAO Sign 
Deal to Boost Marine Cage 
Culture
Iran’s Fisheries Organization (IFO) and the 
Food and Agriculture Organization of the UN 
(FAO) have signed an agreement to strengthen 
national capacity for sustainable management and 
development of marine cage culture, a report said.
Funded by FAO, this two-year Technical 
Cooperation Program (TCP) project, the farming 
of fish inside net-cages in the marine environment, 
will improve Iran’s marine cage culture capacities 
and support the government’s efforts to achieve 
its long-term goal of 900,000 tons of fish product 
annually from marine cage culture.
“Through allocating USD 292,000 to this project, 
FAO assists the Government of the Islamic Republic 
of Iran to sustainably increase the production 
from marine cage culture in the country,” said FAO 
Representative to the Islamic Republic of Iran, 
Gerold Bodeker at the signing ceremony.
He added that “during the implementation phase 
of the project, farm managers and extension 
practitioners will be trained," according to FAO's 
official website.
Iran ranks second in the Middle East and 17th in the 
world’s total aquaculture production. Aquaculture 
production in Iran constitutes roughly 40 
percent of total fish production and 10 percent of 
agricultural exports of the country, which accounts 
for about 1 percent of overall national GDP.
However, due to climate change and a sharp decline 
in precipitation during recent years and shortage 
of available freshwater; marine cage culture is 
a key priority for the Government of the Islamic 
Republic of Iran to supply animal proteins, healthy 
food, and alternative livelihood.
The country is facing some challenges in cage 
culture development, such as insufficient know-
how, inadequate up-to-date and appropriate 
technologies and equipment; general shortage of 
relevant expertise within cage culture sector and 
government institutions; improper marketing 
plan for cage culture productions, and inadequate 
supply of fingerlings of cultured species.

The future of bitumen pricing in the 
Middle East can be a challenge for 
decision makers, as refineries prepare 
themselves for stricter shipping fuel 
standards that kick in on Jan. 2020.

IMO sulphur cap to tighten bitumen 
market in near future
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Higher volatility 
in HSFO values 
will translate in 
increased hedging 
risks for bitumen 
market, unless 
the historical 
connection 
between HSFO and 
bitumen prices 
disconnects as a 
result of IMO 2020.
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Iran's catalyst market 
worth $400mn: NPC 
chief
The CEO of the National Petrochemical 
Company (NPC) said that Iranian 
refineries and petrochemical plants’ 
consumption of catalysts currently 
stands at 400 million dollars per annum.
Underlining the significance of the 
petrochemical industry in the country’s 
economy, Behzad Mohammadi said, 
“According to global statistics, the growth 
of petroleum products consumption 
in the world by 2030 would be 1.3% 
annually, while this figure in the 
petrochemical industry will be 3.5%; 
hence we will see a three-fold expansion 
of this industry compared to the oil and 
refinery industries in the coming years.”

With reference to production of 90 types 
of polymer, chemical and hydrocarbon 
products in Iranian petrochemical 
industries, he added: “Currently, 20 
types of polymers in 320 grades are being 
offered in the stock market by different 
companies.”
Localization of 9 Catalyst Groups by 2021
Noting the existence of a $33.5 billion 
catalyst market in the world, he said 54% 
of the catalysts in the global market are 
petrochemical and refining ones with a 
value of $18 billion; Iran’s share in this 
market is 400 million dollars which is 
2.2% of the global market.
According to Mohammadi, who is also 
the deputy petroleum minister for 
petrochemical affairs, production and 
localization of catalysts in the country 
could prevent importing them adding 
to the country's revenues as well as the 

resilience of the industry.
Currently, 18 companies are operating 
in the field of catalyst production in Iran, 
he said, adding: “From 40 catalyst groups 
in the petrochemical industry, 16 groups 
have been commercialized and localized 
in the country and 9 other catalyst groups 
will be produced locally by 2021 with the 
support of Iranian producers.”
There are currently 54 production 
complexes with a capacity of 66 
million tons per year in Iran. Once 27 
petrochemical projects come on 
stream by 2021, the number of active 
petrochemical plants in Iran will reach 83 
with 100 mt/y of production capacity, the 
NPC CEO added.
He also predicted that based on the plans 
envisaged by NPC, Iran’s petrochemical 
production capacity will reach 133 mt/y 
by 2025.



French envoy highlights 
Europe’s resolve to save 
JCPOA
 French Ambassador to Tehran Philippe 
Thiebaud met and held talks with the spokesman 
for the Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI), Behrouz Kamalvandi, on Monday.
During the meeting held at the AEOI, the two 
sides reviewed the current status of bilateral 
ties regarding the Iran nuclear deal, officially 
known as the JCPOA, and exchanged views 
on the measures and expectations of various 
signatories to preserve the agreement in light of 
Iran’s reduction in commitments in reaction to 
the European sides’ failure to live up to their own.
The French ambassador, for his part, noted the 
efforts made by France as an EU member state as 
well as a signatory to the JCPOA, and once again 
highlighted the serious resolve and keen interest 
of his country and Europe for preserving the 
landmark nuclear deal.
Bilateral cooperation in various fields of 
nuclear science and technology, such as fusion, 
radiopharmaceuticals, as well as expansion of 
cooperation in nuclear activities for peaceful 
purposes were other topics of discussion at the 
meeting.

US Rejects Proposal by 
China, Russia for North 
Korea Sanctions Relief
The United States on Monday rejected a reported 
proposal by China and Russia to lift some United 
Nations sanctions on North Korea, saying 
Pyongyang has yet to make progress toward 
denuclearization.
A spokesperson for the US State Department 
made the comment after Reuters reported that 
China and Russia proposed a draft UN resolution 
seeking partial sanctions relief, including the 
lifting of sanctions on North Korean exports of 
statues, seafood and textiles.
"Now is not the time for the UN Security Council 
to consider offering premature sanctions relief," 
the spokesperson told Yonhap News Agency in 
an email.
"The DPRK is threatening to conduct an escalated 
provocation, refusing to meet to discuss 
denuclearization, and continuing to maintain 
and advance its prohibited weapons of mass 
destruction and ballistic missile programs," the 
official added, referring to North Korea by its 
official name, the Democratic People's Republic 
of Korea.
Tensions have renewed on the Korean Peninsula 
as Pyongyang threatens to take a "new way" 
unless Washington offers concessions for its 
denuclearization by the end of the year.

 Rouhani: World countries opposing 
US sanctions

Speaking to 
reporters before 
leaving Iran for 
Kuala Lumpur, 
R o u h a n i 
said that all 
c o u n t r i e s 

especially those having 
traditional relations 
with Iran call for close 
cooperation.
Iran has put on the 
agenda maintaining 
closer relations with 
important Asian 
states especially 
Malaysia and Japan, 
Rouhani said, adding 
that the upcoming 
visits are made upon 
the official invitation 
of the Malaysian 
and Japanese prime 
ministers.
He added that the 
first leg of his Asian 
tour to Malaysia is 
aimed to address 
issues concerning 
multilateral relations 
in the Muslim World.
Important countries 
from the Muslim World 
will participate in 
the upcoming Kuala 

Lumpur Summit, he 
noted.
He said that leaders of 
Iran, Turkey, Pakistan, 
Qatar, Malaysia and 
Indonesia are among 
participants of Kuala 
Lumpur Summit.
The Islamic World has 
great potentials with 
regard to geography, 
energy, population, 
industry and culture 
but unfortunately it 
faces with problems 
like armed conflict and 
terrorism, Rouhani 
said.
He referred to 
terrorism, war, 
bloodshed and foreign 
interference as 
important problems in 
the Islamic World.
ran and Malaysia have 
commonalities in the 
Islamic World issues, 
he said, adding, "We 
believe that problems 
of the Muslim World 
will be resolved 
through negotiations.
He said that the World 
Against Violence and 
Extremism (WAVE) is 

the proposal he raised 
with the United Nations 
General Assembly in 
September 2013 has 
led to adoption of two 
resolutions by the UN 
General Assembly.
He noted that Iran 
initiative called 
Hormuz Peace 
Endeavor (HOPE) he 
raised with the UN 
General Assembly last 
September has been 
welcomed by most of 
the countries, elites and 
scholars.
President Rouhani 
described Kuala 
Lumpur Summit as a 
new and important 
step with a new 
structure consisting of 
effective countries in 
the Islamic World.

Elaborating on the 
details of his tour to 
Tokyo, Rouhani said 
that Iran and Japan 
have always been 
friendly countries.
He noted that holding 
talks with Japanese 
Prime Minister Abe 
Shinzo has been on 
agenda over the last 
seven years.
He noted that reduction 
in Iran-Japan relations 
is temporary and is due 
to US illegal and cruel 
sanctions.
He said that meetings 
with the Japanese 
officials will aim to 
boost bilateral talks 
but those in Malaysia 
will be in the context of 
multilateral relations.
Rouhani, heading a 
high-profile political 

delegation left Tehran 
for Kuala Lumpur on 
Tuesday morning to 
participate in the 2019 
Summit of the World 
Leaders.
Finding new and 
effective solutions to 
the most important 
problems in the 
Islamic world, helping 
to improve the status 
of Muslims around 
the world, building 
a network among 
Islamic leaders, 
intellectuals, scholars, 
and revitalizing 
Islamic civilization are 
top on agenda of the 
upcoming summit.
The Kuala Lumpur 
Summit of Leaders 
will be inaugurated 
by king of  
Malaysia.

President Hassan Rouhani said on Tuesday that 
other countries are opposing the US cruel and 
unlawful sanctions against Iran and they call for 
maintaining close ties with Iran.
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Pakistan's Former President 
Pervez Musharraf Sentenced to 
Death 
 The special court formed to hear a high treason case against 
former Pakistani president Pervez Musharraf on Tuesday 
sentenced him to death for suspending the Constitution on 
November 03, 2007.
The Islamabad government had sought to include former chief 
justice Abdul Hameed Dogar, former law minister Zahid Hamid 
and former prime minister Shaukat Aziz as co-conspirators in 
the case.

The case was being heard by a special bench comprising Justice 
Waqar Ahmad Seth Akbar of the Peshawar High Court, Justice 
Shahid Karim of the Lahore High Court and Justice Nazar Akbar 
of the Sindh High Court. The bench was formed on the orders of 
the Supreme Court.
The court, before announcing its verdict, had rejected the request 
and directed the plaintiff to argue his case on merit. The special 
court had informed the plaintiff that the Supreme Court has 
already ruled on the matter.The court subsequently recessed 
before announcing its verdict in the case, according to The Nation 
newspaper.The special court had reserved its verdict in the long-
running high treason trial of the retired general last month.
The court, when reserving its verdict, had said it will announce its 

judgment on November 28. However, 
the Islamabad High Court had barred 
the bench from issuing its verdict.
When the court reconvened on 
November 28, it noted that it was not 
bound to follow the Islamabad High 
Court's (IHC) order. Nonetheless, the 
court allowed the ex-dictator to record his 
statement in the case by December 5.
In its hearing on December 5, the special court had 
announced it would issue the verdict on December 
17, even if arguments of both sides were not completed by  
then.

The sanctions 
did not preclude 
foreign business 
with IRISL.  Now, 
the sanctions 
will create real 
costs for foreign 
entities or 
individuals who 
do business with 
it, essentially 
recreating the 
situation that 
existed for IRISL 
prior to the 
JCPOA.

politics
News

ISFAHAN
N E W S

 Israel hopes to further reach out 
to Arab nations via Dubai expo, 
officials say
Israeli authorities are apparently injecting more momentum into 
their efforts to bring out in the open their clandestine relations 
with a number of Arab countries, particularly Persian Gulf littoral 
states, the regime's officials say.
 According to the officials, who have been quoted by AFP as 
saying, they are also hoping to reach out to Arab peoples through 
participation in the Expo 2020 Dubai, which the biggest and most 
luxurious city of the United Arab Emirates (UAE) is going to host 
for 173 days.
An Israeli pavilion at the world's largest trade fair in the Arab 
country will present the Tel Aviv regime a unique opportunity to 
open channels of communication with the Arab world and boost 
nascent ties with them, the officials added.
“To us, the added value is in the Arab and Muslim visitor,” 

said Elazar Cohen, the Israeli foreign ministry's point man 
for the expo, which is organized by the Paris-based Bureau 
International des Expositions (BIE).
An auditorium below the pavilion will offer visitors an 
interactive multimedia experience, the foreign ministry's 
director general Yuval Rotem told AFP.
Prime Minister Benjamin Netanyahu has described the Israeli 
expo pavilion as part of “the continued progress of normalization 
with the Arab states.”
The 70-year-old chairman of the Likud – National Liberal 
Movement alleges that building relations with Arab countries 
will push the Palestinians toward a ‘peace deal’ with the Israeli 
regime.
The Israeli presence in Dubai “will create a buzz,” said Cohen, 
claiming that the pavilion's display will not touch on politics.
Cohen and David Knafo, the Tel Aviv-based architect behind the 
design of Israel’s pavilion, both noted the warm welcome they 
have received in the Persian Gulf state, as work on the pavilion 
entered advanced stages and their visits to Dubai became more 

frequent.
“The attitude of the hosts is 

excellent. I didn't expect anything else but when you encounter 
it, it's heartwarming,” Cohen said.
Israeli daily newspaper Yedioth Ahronoth reported on 
November 6 that the UAE is expected to allow tourists holding 
Israeli passports to take part in the expo.

News

Iran Surprises 
Enemies in 
Decision-
Making, 
Defense 
Minister Says
Iranian Defense 
Minister Brigadier 
General Amir Hatami 
said the Islamic Republic 
has gained such a high 
level of defense power 
that it surprises the 
enemies in their 
decision-making.
“By employing new 
models in science 
and technology, we 
have detected the 
shortcomings in the 
defense sphere, and 
today we have reached 
a point that not only are 
we not surprised, but 
also we surprise the 
enemy at the decision-
making stage and define 
strategies at will,” the 
Iranian minister said 
at a meeting of defense 
industry researchers, 
held in Tehran on 
Tuesday.He also said 
that Iran’s geopolitical 
and geographic position 
necessitates gaining 
“power” for survival in 
the region.
“We ought to increase 
our power in all fields, 
particularly in defense,” 
the minister added. 
Highlighting Iran’s 
progress in the defense 
sphere, Brigadier 
General Hatami said the 
technologies developed 
by the Defense Ministry 
are helping other 
domestic organizations, 
industries, knowledge-
based companies and 
the private sector.
In remarks earlier this 
month, Chief of Staff 
of the Iranian Armed 
Forces Major General 
Mohammad Hossein 
Baqeri said the Islamic 
Republic has gained full 
self-sufficiency in the 
field of defense.
He also highlighted 
the effectual strategy 
to take advantage of 
Iranian knowledge-
based companies for 
manufacturing defense 
equipment.
Iranian military experts 
and technicians have 
in recent years made 
great headways in 
manufacturing a broad 
range of indigenous 
equipment.
Iran maintains that its 
military capabilities 
pose no threat to 
regional countries, 
stressing that the 
Islamic Republic’s 
defense doctrine is 
entirely based on 
deterrence.
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Araghchi: Iran 
hopeful to reinforce 
economic relations 
with Japan
Iranian Deputy Foreign Minister Abbas 
Araghchi said on Tuesday that Iran is 
hopeful to develop economic relations 
despite the US sanctions, according to 
Japanese media.
According to 'NHK', Araghchi made the 
remarks in a meeting to commemorate 

the 90th anniversary of diplomatic ties 
between Iran and Japan.
He added that Iran continues to face 
sanctions from the US.  
He expressed hope it would overcome 
the pressure through its strong ties 
with Japan.
Araghchi told NHK that he hoped 
that the Japanese government and 
businesses would resume buying 
Iranian oil.
Earlier, Rouhani elaborated on the 
details of his visit to Tokyo, saying 
that Iran and Japan have always been 

friendly countries.
He noted that holding talks with 
Japanese Prime Minister Abe Shinzo 
has been on agenda over the past seven 
years.
He noted that reduction in Iran-Japan 
relations is temporary and is due to US 
illegal and cruel sanctions.
He said that meetings with the 
Japanese officials will aim to boost 
bilateral talks, but, Kuala Lumpur 
Summit of Leaders underway in 
Malaysia has been in the context of 
multilateralism.



‘Watch Me!’ goes to Kinofilm Festival in UK
Iranian short animated piece ‘Watch Me!’ by Reza Mehranfar has made it into the 
screening program of 16th Kinofilm & Manchester International Film Festival 
in the UK.‘Watch Me!’ is about a little boy who lives in fear and anxiety, which 
has no meaning to others around him and thus, is always ignored. According to 
the director, Reza Mehranfar, the animation is a wake-up call to parents that their 
children look at the world through different lenses, but the adults do not share their 
viewpoints and neglect them.
Following its participation at various international film festivals in France, Romania, the USA, and 
Russia, the Iranian short animation is now getting ready to take part at 16th Kinofilm & Manchester 
International Film Festival in the UK.

US House Judiciary 
Committee Chairman 
Jerrold Nadler has 
defended the impeachment 
proceedings against 
Donald Trump, calling the 
US president a “threat” to 
national security.Nadler 
said that the "integrity" 
of US elections was at risk 
since Trump had solicited 
foreign interference in 
the previous vote."This 
president conspired, sought 
foreign interference in the 
2016 election," the House 
Judiciary Committee 
chairman said. "He is openly 
seeking interference in the 
2020 election and he poses 
a continuing threat to our 
national security and to the 
integrity of our elections to 
our democratic system itself. 
We cannot permit that to 
continue."
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Support for impeaching Trump and removing him 
from office stands at 45% in the new poll, down 
from 50% in a poll conducted in mid-November 
just after the conclusion of the House Intelligence 
Committee's public hearings. Opposition to 
impeachment and removal stands at 47% in the 
new poll, up from 43% in November. Support for 
impeachment and removal among Democrats 
has dipped from 90% in November to 77% now.
That finding comes even as public views on the 
facts driving the impeachment process have held 
steady. Americans are about evenly divided over 
whether there is enough evidence against Trump 
for the House to vote to impeach him and send the 
case to the Senate for trial (47% say yes, 48% no, 
about the same as in November). And a narrow 
majority (51% now, 53% in November) continue 
to say Trump used the presidency improperly in 
his interactions with the President of Ukraine by 
attempting to gain political advantage against a 
possible 2020 rival.The poll finds that Trump's 
approval rating has also held steady in the last 
month: 43% currently approve of the way he is 
handling his job, 53% disapprove.
Looking ahead to a possible Senate trial should the 
House vote in favor of impeachment, half of adults 
(50%) say it is not at all likely that anything that 
might come up during that trial would change their 
minds on removing Trump from office. That is lower 
than the 59% who said they were not at all likely to 
change their minds about removing Bill Clinton 
from office in 1999 ahead of his Senate trial.Among 
the 24% who say a Senate trial on the charges 
facing Trump would be at least somewhat likely 
to sway their views, 19% are currently undecided 
about impeachment and removal, 38% support 
it and 43% oppose it.About a third of Americans 
(32%) believe the impeachment inquiry will 
ultimately help Trump's reelection bid, while 

25% say it will hurt his chances and 37% say it 
will make no difference. Republicans are fairly 
bullish on the impact it will have for the President, 
with a majority of Republicans (54%) saying 
they believe it will help Trump in 2020. Among 
Democrats, 40% believe it will hurt the President's 
shot at a second term, while 38% believe that it 
will make no difference.Across 15 battleground 
states which could decide the election in 2020, 
views about impeaching and removing Trump 
are just as divided as they are nationally. In these 
states -- all of which were decided by 8 points or less 
in 2016 -- 46% say Trump should be impeached 
and removed, while 45% say that he should not. 
But residents of these states also lean toward 
believing Trump did improperly use his office to 
gain political advantage in next year's election: 
50% say yes, 45% no.Nationwide, those who 
support impeaching Trump and removing him 
from office are more apt to say they do so because of 
the particular offenses raised in the impeachment 
inquiry than for his overall behavior. Nearly nine 
in 10 who support removing Trump from office 
say a major reason they do so is because they 
believe he "sought foreign assistance to benefit 
his 2020 presidential campaign," or because 
"Trump used his office improperly to gain political 
advantage in the 2020 presidential election." 
More than eight in 10 in this group say a major 
reason they back removal is because "Trump has 
obstructed Congressional attempts to investigate 
his administration." Fewer, 68%, say a major 
reason they support impeachment and removal is 
because of other impeachable offenses Trump has 
committed which are not covered in the charges 
the House is considering, while 50% say a major 
reason to back it is because Trump is doing a bad job 
running the country.Those who oppose impeaching 
and removing Trump, however, are more likely to 
cite Trump's overall job performance (64%) than 
his innocence (56%) as a major reason to oppose 
impeachment and removal. About two-thirds say a 
major reason to oppose impeaching and removing 
Trump is because he has been "the victim of an 
unfair investigation" (66%), and 64% say a major 
reason they oppose impeachment is because they 
do not think "the offenses Democrats say Trump 
has committed rise to the level of an impeachable 
offense."

Kerman province, with its rich and ancient 
civilization and climate, has four seasons 
and treasure-trove of natural, historical 
and cultural heritage and attractions that 
can rightly be called a miniature of Iran's 
tourism.
The presence of seven world heritage 
monuments, three national heritage 
monuments and thousands of natural and 
historical attractions have made Kerman 
province one of the most important tourist 
destinations of the country for domestic 
and foreign tourists.Kerman province's 
cultural heritage, handicrafts, and tourism 
have many capacities, each of which are 
precious that have been passed down 
through generations to generations and 
should strive to survive.
Lola Bernardoni, who has coaching in 
skateboarding told IRNA about his visit in 
Kerman, "I came to Iran and one of my goals 
was to travel to Kalut Shahdad Desert to 
experience the sunrise and sunset.
She added that she had traveled to 
Uzbekistan and Tajikistan last year and 
she dreamed of travel to Iran, but, she 
didn't think Kerman's attractions were 
so beautiful that she had to stay longer in 

Kerman.
Bernardoni added that It was during her 
visit to Samarkand, Bukhara and Central 
Asia that she met a large number of Iranians 
who traveled by bicycle to Iran.
Shahdad Kalut, or Kalut Desert, is located 
in the central Iranian province of Kerman 
near the city of Shahdad. "Kalut" is a big 
hill of sands which is created by desert 
winds and erosion shapes magnificent and 
beautiful patterns. The world Kalut is a 
combination of “Kal” meaning “village” and 
“Lut” meaning “desert" in Persian.
Lola in this interview added that that 
Tehran, Isfahan, Yazd, Shiraz, Kerman and 
Kashan are on her next destinations.
She said that Kalut Shahdad Desert was the 
main choice. "Placing pristine villages and 
places is on my itinerary because I think 
we can get acquainted with the culture 
and customs of the indigenous people in 
different areas, and it is a pleasure for me to 
think that I am browsing history."
The most beautiful places to visit in 
Kerman are: Arge Bam, Shazdeh Garden, 
Rayen Castle, Shah Nematollah Vali 
Shrine, Ganjali Khan Complex, Jabalieh, 
Plays Park, Golshan Inn, Amusement 
Park, Shahid Rashidi Park, Ostandari 
Park, Harandi Musuem Garden, Ebrahim 
khan Zahirodoleh School, Ebrahim Khan 
Zahirodoleh Complex, Carting Piste, Kid 
Playground, Bam playground, Zarand 
playground, and the Health Center Park.

US Remains Divided on Impeachment as 
House Vote Approaches: Poll

Swiss tourist says impressed with attractions of 
Kerman tourist sites

The American public is about evenly split over whether President 
Donald Trump should be impeached and removed from office, 
according to a new CNN Poll conducted by SSRS, with the House 
of Representatives poised to vote on articles of impeachment 
this week.

Lola Bernardoni, a Swiss tourist who traveled to Kerman for the 
first time to see tourist and historical sites of the city said that she 
was impressed with Kalut Shahdad Desert and the sunrise and 
sunset in Kerman.

"I came to 
Iran and 
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experience 
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and sunset.
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AEOI spokesman 
meets with French 
ambassador to Iran
Spokesman of the Atomic 
Energy Organization of Iran 
(AEOI) Behrouz Kamalvandi 
held talks with French 
ambassador to Iran, Philippe 
Thiébaud.
During the meeting held 
at the AEOI headquarters, 

the two sides conferred on 
bilateral relations regarding 
Iran nuclear deal known as 
the Joint Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), as well as 
measures and expectations 
by all parties in order to 
preserve the deal.
Philippe Thiébaud 
mentioned France’s attempts 
as a member of EU and a party 
of the JCPOA, stressing again 

on the willingness of Europe 
and his country to preserve 
the nuclear deal.
Bilateral cooperation in 
varies areas of nuclear 
science and technology 
such as nuclear fusion and 
Radiopharmaceutical, as well 
as developing relations in 
the field of peaceful nuclear 
energy were also discussed 
during the meeting.



وزیر نفت: تاثیر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا ناچیز است
وزیر نفت در پاسخ به این سوال که چه میزان از آلودگی هوای تهران مرتبط با کیفیت بنزین است گفت: محیط 

زیست قبال اعالم کرده است که تاثیر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا ناچیز است.
 بیژن نامدار زنگنه در حاشیه مراسم نکوداشت وزیر سابق کشاورزی که با حضور جمعی از وزرا و مقامات برگزار 
شد، در جمع خبرنگاران گفت: آقای حجتی نماد مدیریت انقالب اسالمی است و  اگر بخواهیم تعدادی از مدیران 

تراز انقالب اسالمی را معرفی کنیم آقای حجتی یکی از آن هاست که عمری را با شرافت فداکاری از خودگذشتگی 
و حضور در همه صحنه ها و سختکوشی نجابت در راه جمهوری اسالمی و سربلندی ایران خدمت کرد و از جوانی، 

خانواده و سالمتیش گذشته است. آقای حجتی در خانواده یک گروهان شهید دارد و شخصیت برجسته است. افتخار 
می کنم که سالها همکار ایشان بودنم و افتخار می کنم که جمهوری اسالمی چنین کسانی را تربیت کرده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نتایج سهمیه بندی بنزین گفت: سهمیه بندی باعث شد که حدود ۲۰ میلیون کاهش مصرف داشته باشیم. 
البته این عدد هنوز تثبیت شده نیست. همچنین عمده ای از آن صادر می شود و عالقه  و رغبتی از نظر اقتصادی در مصرف سوخت جایگزین ایجاد 
شده است و آن هم سوخت گاز است که این برای ما هم ارزشمند است زیرا فکر می کنم سوخت ملی ایران گاز طبیعی است که باید در خودروهای 

ما به صورت سی ان جی مصرف شود.

اختالل در روند واردات موبایل
رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: اگر موانع پیش روی واردکنندگان در تامین 
نیاز بازار موبایل برطرف نشود، بازار موبایل شب عید دچار اختالل خواهد شد. حسین غروی رام ضمن ابراز 
نگرانی از آینده بازار موبایل کشور اظهار کرد: در حال حاضر شرکت های واردکننده که تعدادشان به ۱۸۶ 
شرکت رسیده با مشکالت عدیده ای در زمینه تخصیص ارز و ثبت سفارش مواجه هستند. در حالی که پیش تر 

اعالم کرده بودیم مصرف کشور به صورت ماهانه چیزی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
دستگاه تلفن همراه است و برای تامین آن ماهانه به ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون دالر ارز نیازمندیم، اما طی روزهای اخیر 

نه تنها شاهد تامین این نیاز نبوده ایم، بلکه با کندی رسیدگی به درخواست های ثبت سفارش  و صف های طوالنی نوبت 
رسیدگی به پروندهای واردات موبایل مواجه شده ایم. رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی  

متذکر شد: درصورتی که روند ثبت سفارش های موبایل و تخصیص ارز بخواهد به همین ترتیب با اختالل و کندی پیش رود، به احتمال زیاد با بازار 
متالطمی در شب عید مواجه خواهیم بود و برای جلوگیری از این بحران الزم است همین حاال به فکر باشیم و موانع را برطرف کنیم. غروی رام 
افزود: حاال که روند عرضه و تقاضا در بازار به ثبات رسیده، باید تدبیری اندیشده شود که تامین کاال به همین میزان فعلی صورت گیرد تا بازار موبایل 

متعادل بماند. در غیر این صورت در ۳ ماهه ی پایانی سال با کمبود موبایل در بازار مواجه خواهیم شد.

ایسنا
گــزارش
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به هر حال از  ۵۰۰۰ 
دستگاه مانده در 

گمرک حدود ۲۰۰۰ 
دستگاه دارای پروانه 

قضایی هستند 
و انتظار می رفت 

هیات دولت برای 
۳۰۰۰ دستگاه دیگر 

تصمیم گیری کند

اقتصاد ایران
۰7
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کارگران امسال چقدر 
عیدی می گیرند؟

در حالی که بسیاری از کارفرمایان 
عیدی و پاداش کارگران را در انتهای 
سال پرداخت و بعضا به سال جدید 
موکول می کنند، فعاالن و مقامات 
کارگری از کارفرمایان می خواهند 
برای حفظ قدرت معیشت و رفاه حال 
خانوارهای کارگری این مبلغ را تا قبل 
از پایان سال به کارگران بپردازند تا 
آنان بتواننــد از این طریق مایحتاج 
مورد نیاز خود را در زمان مناســب 

تهیه کنند.
 برابر ماده واحده قانــون مربوط به 
تعییــن عیــدی و پاداش ســاالنه 
کارگــران شــاغل در کارگاه های 
مشــمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ 
مجلس شــورای اســالمی، کلیه 
کارفرمایــان مکلفند بــه هر یک از 
کارگران خود به نســبت یک سال 
کار معادل شــصت روز آخرین مزد 
به عنوان عیدی و پــاداش بپردازند. 
مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک 
از کارگران نباید از معــادل ۹۰ روز 
حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ 
ضمناً به موجب تبصــره یک ماده 
واحده مذکور، مبلــغ پرداختی به 
کارگرانی که کمتر از یک ســال در 
کارگاه کار کردنــد باید به ماخذ ۶۰ 
روز مزد و به نســبت ایام کارکرد در 

سال محاسبه شود.

ایران اکونومیست
خـــبـــر
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از حــدود ۱۲ هــزار و 
۲۶۱ دستگاه خودروی 
ســواری که بیش از دو 
سال پیش وارد بنادر و 
گمرکات شــد، ۷۱۵۳ 
دســتگاه آن براساس 
مصوبه و دســتورالعمل 
تعیین شده از ســوی هیات دولت و 
دســتگاه های ذیربط از دی ماه سال 
گذشته تا تیرماه امسال ترخیص شد 
ولی ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرکات 

و بنادر باقی مانده  است.
ماجرا از این قــرار بود که بــا تغییر 
شــرایط ارزی و ثبــت ســفارش و 
همچنین ممنوعیت واردات خودرو، 
ترخیص بیــش از ۱۲ هزار خودروی 
وارداتی صادر شــد. به هــر صورت 
برخی از ایــن خودروها دارای تخلف 
در ثبت ســفارش بودند و بخشــی 
دیگر باید مســائل ارزی حل و فصل 
و مابه التفاوت نرخ ارزی که با آن وارد 

شــده و در زمان فعلی قیمت گذاری 
شده بود را پرداخت می کردند.

به هر صورت بعد از حواشــی بسیار 
هیات دولت در دی ماه سال گذشته 
بخشــنامه ای صادر کرد که براساس 
آن مالکان خودرو می توانستند با طی 
فرآیند و تشریفات قانونی خودروهای 
خود را ترخیص کننــد. فاصله چهار 
ماهه اول در نیمه اردیبهشت  به پایان 
رســید و بار دیگر زمان تمدید شد و 
دو ماه دیگر این فرصت وجود داشت 
که خودروهای بیشــتری ترخیص 
شــوند، اما در پایان این زمان حدود 
۷۱۵۳ دســتگاه در اختیــار مالکان 
قرار گرفت و گــزارش گمرک از این 
حکایت داشــت که ۵۱۰۸ دستگاه 

دیگر باقی مانده است.
در این بین ۱۰۴۸ دســتگاه با وجود 
این که تمــام تشــریفات گمرکی را 
پشت ســر گذاشــته و حتی پروانه 
دریافت کرده بودند بــه دلیل پایان 
مهلت تعیین شــده امکان ترخیص 
پیدا نکرد و در این شــرایط با توجه 
به رایزنی هایــی که بیــن گمرک، 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت و 
سایر دســتگاه ها انجام شد، وزارت 
صمت دســتور ترخیص آنهــا را در 
نیمه آبان ماه صادر کرد و قرار شــد 
با موافقت کارگروه هماهنگی تجاری 
بانک مرکزی این تحویل انجام شود 

ولی با وجود این که گفته شــده بود 
بــه زودی ترخیص صــورت خواهد 
گرفت، اکنون بیش از یک ماه گذشته 
و حتی وضعیــت ۱۰۴۸ دســتگاه 
 خودروی توافق شــده نیز مشخص

 نیست.
اما در این بین مردمی قرار دارند که 
برای دریافت این خودروها از حدود 
دو سال پیش در شرکت های خودرو 
ســازی ثبت نام کرده انــد و اکنون 
ســرگردان مانده اند؛ از یک سو باید 
رقم باالیی را بابــت تغییر قیمت ارز 

بپردازنــد که گاها بــه ۲۰۰ میلیون 
تومان و باالتر هم می رســد که بابت 
مابه التفاوت قیمــت اولیه ثبت نام و 
زمان تحویل پرداخــت می کنند و از 
سوی دیگر حتی با این هزینه سنگین 
نمی داننــد آیا قرار اســت در نهایت 
صاحب خودروهای خود باشند یا خیر 
یا چه زمانی به دست آنها می رسد که 

تکلیف شان روشن شود.
به هر حال از  ۵۰۰۰ دســتگاه مانده 
در گمــرک حدود ۲۰۰۰ دســتگاه 
دارای پروانه قضایی هستند و انتظار 

می رفت هیات دولت بــرای ۳۰۰۰ 
دســتگاه دیگر تصمیم گیری کند، 
اما آخرین خبرها از این حکایت دارد 
که تاکنون تصمیم مشخصی در این 
رابطه اخذ نشــده و اگــر مصوبه ای 
در مــورد تمدیــد زمــان ترخیص 
وجود داشته باشــد در کنار ۱۰۴۸  
دستگاهی که اخیر دستور ترخیص 
آنها صادر شد، تعداد زیاد دیگری از 
خودروهای باقی مانده به صاحبانشان 

بر می گردد.
در عین حال که اگــر فعال برنامه ای 

برای ترخیص خودروهای باقی مانده 
وجود ندارد، مناســب آن اســت که 
مسئوالن مربوطه در رابطه با چرایی 
این جریــان اطالع رســانی کرده و 

پاسخگو باشند.
این در حالی اســت که گمرک ایران 
بارها اعالم کرده مشکلی در ترخیص 
بخش زیادی از خودروهای مانده )به 
اســتثنایی خودروهایی که پرونده 
قضایــی دارند( وجود نداشــته و در 
صورت ابالغیه مراجع مربوطه نسبت 

به ترخیص اقدام خواهد کرد.

عدم تصمیم گیری هیات دولت و بالتکلیفی ۵۰۰۰ خودروی دپو شده؛  

مردم سرگردانند
حدود ۵۰۰۰ دستگاه از خودروهای دپو شده در گمرک هنوز 
ترخیص نشده و با وجود توافقی که برای ۱۰۴۸ دستگاه از آنها 
انجام شد و وزارت صمت هم دستور ترخیص آنها را داد، ترخیص 
متوقف مانده و هیات دولت هنوز درباره تعیین وضعیت آنها 
تصمیمی نگرفته است. در این میان خریداران این خودروها که 

اغلب مردم هستند، بالتکلیف مانده اند.
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استارتآپتوانیتومسابقهویلچررانیبرگزارمیکند
مدیرعامل توانیتو مدتیست که به دنبال برگزاری رویداد ویلچر رانی است و این موضوع بعد از وقفه ای چند روزه، 

پنج شنبه همین هفته، ۲۸ آذرماه برگزار خواهد شد.
رویداد »توانیران« به گونه ای طراحی شده که شرکت کننده های آن برای لحظاتی خود را در شرایط یک فرد 
معلول قرار دهند. »وحید رجبلو« مدیرعامل توانیتو در باره توانیران می گوید: »هدف ما از برگزاری این مسابقه 

ویلچرانی بین افراد بدون معلولیت و دارای معلولیت این است که فرهنگ سالم ساالری را به چالش بکشیم. در این 
مسابقه هفت تیم پنج نفره به نام های خبریتو )از خبرنگاران بنام(، پهلوانیتو )از مدیران استارت آپ ها(، اکسیژنیتو )از 

چهره هایورزشی(، توانیتو )از اعضای توانیتو(، اسنپیتو )از مدیران جوان اسنپ(، فودیتو )از مدیران اسنپ فود(، تریپیتو 
)از مدیران اسنپ تریپ( با حضور یک فرد معلول در هر تیم به رقابت می پردازند«.

رجبلو درباره این رویداد به دیجیاتو گفت: »قصد داریم مسابقه ای میان توان یابان و غیرتوان یابان برگزار کنیم و آنها را به صورتی برابر در یک مسابقه 
ویلچر سواری قرار دهیم. این موقعیت می تواند چالشی جدی برای همه شرکت کنندگان به همراه داشته باشد.« رجبلو معتقد است که نشستن 
روی این ویلچرها یک حس مشترک بین همه ایجاد خواهد کرد و مرز باریک بین شرکت کنندگان را خواهد شکست. او باور دارد که برگزاری چنین 

رویدادهایی می تواند نتایج مثبتی برای توان یابان به همراه داشته باشد و انگیزه آنها را بیشتر از پیش تقویت کند.

به هیچ عنوان با 
استارت آپ ها رقابت 

نکنید، 100 درصد 
می بازید

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
خطاب به دستگاه های دولتی گفت: 
به هیچ عنوان شانس رقابت با استارت 
آپ ها را ندارید و صد درصد می بازید.

سورنا ستاری با بیان اینکه در مجموعه 
وزارت راه و شهرســازی، ســازمان 
هواشناسی به خاطر تولید داده های 
هواشناسی برای ما جز شرکت های 
مرز دانش محسوب می شود گفت: 
در حوزه هوشمند ســازی در وزارت 
راه و شهرسازی اتفاقات خوبی افتاده 
است اما هنوز به آنچه باید باشد فاصله 

داریم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
خطاب به دستگاه های دولتی اظهار 
داشــت: به هیچ عنوان با بچه های 
مجموعه استارت آپ ها رقابت نکنید. 
مطمئن باشید صد در صد می بازید. 
حتی یک درصد هم شانس پیروزی 

ندارید.
ستاری گفت: تنها راهتان این است 
که از این بچه ها حمایت کنید. رشد 
استارت آپ ها بسیار زیاد است. برخی 
اســتارت آپ ها هفته ای 10 درصد 

رشد می کنند.

مهر
گــزارش
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تحقیقــات زیادی نشــان 
می دهنــد کــه داشــتن 
 یک مدیر سواســتفاده گر 
می توانــد تاثیرات مخربی 
را روی عملکرد شــرکت 
بگذارد. اگر یک مدیر با زیر 
دست هایش عجیب رفتار 
کرده یا آن ها را جلوی دیگران مســخره 
 کند، همان  زیر دست ها با کارمندان پایین  

رده خود چنین رفتاری را خواهند داشت.
البته همیشه این گونه نیست. برای مثال، 
همه رفتارهای بد از والدین به بچه ها منتقل 
نمی شود چه برســد به مدیران که تاثیر 
کمتری در چنین قضیه ای دارند. بر همین 
اساس،  مطالعات تازه ای نشان می دهند یک 
رئیس بد می تواند الگوی الهام بخشی برای 
کارمندان پایین رده بوده و  آن ها را به سمت 
تبدیل شدن به یک »رهبری اخالق گرا« 

هدایت کند.
طی این مطالعه جدید از شرکت کنندگان 
خواسته شد تا خود را در شرایط یک محیط 

کاری فرضی قرار دهند. در بخش اول،  آن ها 
متوجه شــدند که افراد معموال عالقه ای 
به کارفرمایان سواستفاده گر ندارند. تا به 
این  جای کار مشخص است اما موضوع از 
جایی جالب می شود که همین افراد سعی 
می کنند رفتار متفاوتی با زیردست های 

خودشان داشته باشند.
در بخش دوم مطالعــه، محققان متوجه 
شــدند افرادی کــه بیشــتر از بقیه به 
ارزش هــای اخالقی ماننــد تالش گری، 
عدالت، صداقت و مواردی از این دســت 
اهمیت می دهند، بیشتر از بقیه به اصالح 
روش مدیریت مدیران بد خود عالقه دارند.

در بخش سوم، محققان به طور مستقیم 
داده هــای محیط هــای کاری واقعی در 
شهرهای مختلف کشــور هند را بررسی 
کردند. در نتیجه این کار مشــخص شد 
افرادی که دارای بنیان های قوی اخالقی 
هستند، بیشتر برای تبدیل شدن به یک 
رهبر اخالق گرا تالش می کنند تا مدیری 
سواستفاده گر. به طور کلی این پژوهش 
نشان می دهد که کارفرمایان بد همیشه 
سبک مدیریتی خود را به زیردستان خود 
منتقل نخواهند کرد و در این میان بسیاری 
از افراد سعی می کنند تا با روشی اخالقی تر 
با کارمندان پایین  رده تر از خود رفتار کنند.

البته نمی توان از بحــث باال به این نتیجه 
رسید که برای ســاخت مدیرانی بهتر در 
آینده، باید رئیس های بــدی برای آن ها 

اســتخدام کرد بلکه می توان افرادی که 
توســط رده های باال خود تحقیر یا اذیت 
شــده اند را به رفتاری متفاوت نسبت به 
مدیران خــود ســوق داد. در واقع، اولین 
قدم برای جلوگیری از این مشکل نه فقط 
گزارش کردن آن بلکه جلوگیری از ادامه 

پیدا کردن چنین رفتارهایی است. 
تحقیقات نشان می دهد که سوء استفاده 
مدیریتی می تواند ســاالنه به میلیون ها 
دالر ضرر شــرکت ها در قالــب کاهش 
بهره وری، افزایش نرخ گردش کارمندان 
و شکایت های قضایی بینجامد. تحقیقات 
قبلی نشان داده اند که رفتار رهبران سازمان 
می تواند در سطح پایین تر سازمان بر رفتار 
و عمل کارمندان اثر بگذارد اما با این حال 
نمی توان نتیجه گرفت مدیرانی که مورد 
آزار قرار گرفته اند، خود نیز به آزار کارمندان 
خود مبادرت ورزنــد. پس چرا مدیران به 
سوء استفاده در سازمان ها ادامه می دهند 
یا چرا چنین نمی کنند و چه وقت چنین 
اقدامی را در دستور کار خود قرار می دهند؟ 
برای پاسخ به این پرســش ها، به یکی از 
تحقیقات موجود از جهان غیر کسب و کار 
رجوع می کنیم. به عنوان مثال روانشناس 
آلبرت بندورا نظریه شناختی اجتماعی را 
مطرح کرد تا توضیح دهد رفتارها )از جمله 
رفتارهای آزاردهنده( از الگوها فراگرفته 
می شوند. نظر بندورا این است که برای یک 
مدل سازی موفق، مشاهده گر باید رفتار 

الگو را زیر نظر بگیرد، آن را به خاطر بسپارد 
و انگیزه پیروی از آن را داشته باشد. بندورا 
و همکارانش در یک تحقیق کالسیک این 
تئوری را با مدل ســازی رفتارهای خشن 
و غیرخشن در مورد کودکان مهد کودک 
دانشگاه استنفورد مورد بررسی قرار دادند. 
کودکانی که شــاهد مدل بزرگساالن در 
پرتاب و ضرب و شتم با پتک و چکش بودند 
به وضوح دارای احتمال بیشتری برای انجام 
همان حرکات خشونت آمیز در مقایسه با 
کودکانی بودند که شاهد بازی بزرگساالن 

با اسباب بازی های بی سروصدا بوده اند.
با وجــود این، به رغــم آنچــه از تئوری 
برمی آید تحقیقات دیگر نشان می دهند 
که بســیاری از افــراد رفتارهایــی را که 
مشــاهده می کنند الگو قرار نمی دهند. 

دریافت چنین نتایج متضادی از تحقیقات 
نشــان می دهد فرآیندهایی که سیکل 
 بدرفتاری را متوقف می کنند خوب درک ن

شده اند. 
به همین خاطر مــا تحقیقــات خود را 
حول محور هویت و شناســایی آن پیش 
بردیم. چه وقت و چــرا مدیرانی که مورد 
بدرفتاری قرار می گیرند رفتار خود را طوری 
تغییر می دهند که بدرفتــاری کمتری 
 داشــته باشــند و  رهبران با اخالق تری

 باشند.
هرچند ما قطعا سوءرفتار را به عنوان روشی 
برای الهام بخشــی رفتــار اخالق مدارانه 
توصیه نمی کنیم، امــا می توانیم بر یک 
نکته در مورد مدیریت توام با ســوءرفتار 
تاکید کنیم. نکته این است که افراد ممکن 

است بتوانند با ناامید شدن خود را تا حدی 
از چنگ بدرفتاری مدیرانشان رها کنند، 
که می تواند به رفتار اخالقی تر و سوء رفتار 
کمتر از جانب خودشــان بینجامد. این 
به آن معناســت که چرخه بدرفتاری در 
سازمان ها اجتناب ناپذیر است. همان طور 
که تحقیقات روانشناسی توسعه ای نشان 
می دهد که داشتن والدین بدرفتار همیشه 
باعث نمی شود که نسل بعدی والدین نیز 

دارای خشونت باشند.
اما اگر تالش دانشمندان و محققان برای 
مدل سازی رفتار بد به موفقیت بینجامد، 
سازمان ها باید سرپرست هایی را انتخاب 
کنند که دارای هویت اخالقی قوی هستند 
تا در جهت تقویت هویت اخالقی مدیران 

حال حاضر سازمان کار کنند.

داشتن یک رئیس بد می تواند شما را به مدیری موفق تبدیل کند

اکسیریبرایپیشرفت

تحقیقات دیگر نشان 
می دهند که بسیاری از 

افراد رفتارهایی را که 
مشاهده می کنند الگو 

قرار نمی دهند.

مدیران بد را می توان در سرتاسر دنیا پیدا کرد این موضوع 
آن قدر مهم است که حتی فیلم های سینمایی گوناگونی با این 
محوریت ساخته شده اند. جدا از این ها، سوال مهمی که برای 
کارمندان آسیب دیده از رئیس بد پیش می آید این است که 
هنگام ترفیع چگونه باید از تبدیل شدن خود به یکی از آن ها 

جلوگیری کنند.

استارت آپ

کمپین »مسئولیم«  برای حمایت از کسب وکارها
شرکت زرین پال در 
از  حمایت  راستای 
کسب وکارهای آنالین، کمپین »مسئولیم« 

را راه اندازی می کند.

مصطفی امیری، مدیرعامل زرین پال از راه اندازی 
کمپین »مســئولیم« خبر داد و گفت: »یکی از 
ارزش های ســازمانی زرین پال کنار هم بودن و 
ایجاد روابط پایدار و بلنــد مدت با پذیرندگان و 
شرکای تجاری خود است و یلدا بهانه ای است که 
مانند هر سال دقایقی بیشتر کنار هم بودنمان را 
جشن بگیریم و ما امسال تصمیم گرفته ایم تا کنار 

هم بودنمان را کمی مسئوالنه تر تجربه کنیم.«
به گفته مدیرعامل زرین پال، با توجه به اتفاقات 
اخیــر رخ داده در فضای تجــارت الکترونیکی 
کشور نظیر قطع سراسری اینترنت و همچنین 
ســاختار تصمیم گیری هــای اخیــر که طی 
هفته های گذشته بدون توجه به تبعات آن برای 
کسب وکارهای این حوزه در حال عملیاتی شدن 

هســتند که از جمله آنها می توان رمز دوم پویا، 
محدودیت ســقف برداشــت از حساب توسط 
اشــخاص حقیقی و حقوقــی، رتبه بندی نماد 
الکترونیک پرسش های بی پاسخ بسیاری در ذهن 
 صاحبان کسب وکارهای آنالین به وجود آورده

 است.
او ادامه داد: »ایجاد محدودیت های بسیار از سوی 
نهادهای ناظر و تصمیم گیر که بیشتر به حذف 
صورت مسئله شبیه اســت و حرکت به سمت 
 Black به جای نگرش White List فضای
List که اساســاً پیش از این بــرای برخورد با 
متخلفین مرسوم بوده است، منجر به ایجاد فضای 
رانتی و بروز مفاسد اقتصادی فراوان خواهد شد.«

»لذا بــا توجه بــه مســئولیت های اجتماعی 
برند زرین پــال و تعهدی که بــرای حمایت از 
کسب وکارها در خود احســاس می کند اقدام 
به برگزاری کمپین »مســئولیم« کرده است.« 
امیری با بیــان این جمله و اشــاره به برگزاری 
کمپین »مسئولیم« عنوان کرد: »ما در کمپین 
»مسئولیم« سعی کرده ایم تا در راستای ترویج 

فرهنگ مسئولیت پذیری با آماده کردن فضای 
گفتمان میان صاحبان کسب وکارهای اینترنتی 
و فعاالن حــوزه تجارت الکترونیک بخشــی از 
دغدغه های آنها را مطرح و از طریق رســانه ها 
مطالبه گری را آغاز کنیم. در بخشــی دیگر این 
کمپین سعی کرده ایم با تهیه و تولید محتوای 
ویدیویی ایجاد حس مسئولیت پذیری و حس 
امید برای ماندن در مسیر توسعه کسب وکار را 

دنبال کنیم.«
او درخصوص اهداف و چشم اندازهای زرین پال 
خاطرنشــان کرد: »زرین پال دریافته است که 
آموزش همواره نقش مهمی در توسعه کسب وکار 
و افزایش فروش پذیرندگان داشته است لذا خود 
را ملزم می داند تا مثل همیشه کنار کسب وکارها 
و پذیرندگان خود باشد و با تولید و آماده کردن 
محتوای آموزشی مسئولیت خود را به بهانه یلدا 

انجام دهد.«
در آخر، امیری گفت: »از همه تالشگران حوزه 
تجارت الکترونیک دعوت می کنیم تا به کمپین 

»مسئولیم« بپیوندند.«

راه پرداخت
گــــــزارش

چاپ اولآگهـى مزایـده (نوبت اول)

شهردارى چرمهین براساس مصوبه هاى شماره 5/215/ش مورخ 1398/06/20 ، 5/323 /ش مورخ 98/09/20 
و 5/286/ش مورخ 1398/08/30 شوراى اسالمى شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالى شهردارى ها، در نظر 
دارد تعداد 28 پالك زمین خود واقع در شهر چرمهین را  به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط از طریق 
مزایده طبق نظر کارشناسى (کارشناس رسمى دادگسترى) با قیمت پایه به شرح جدول ذیل به فروش برساند. 
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى تا روز دوشنبه مورخ 1398/10/09 به واحد درآمد شهردارى مراجعه 
و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1398/10/10 به دبیرخانه محرمانه 
(حراست) شهردارى ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند به سایت شهردارى 
چرمهین به آدرس: www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره تلفن هاى 5-52552444-031 تماس حاصل 

فرمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

شماره پالكردیف
مساحت پالك

 (متر مربع)
کاربرى

بهاى پایه هر متر 
مربع (ریال)

قیمت کل پایه 
پالك (ریال)

آدرس

چرمهین، مجموعه خدماتى کارگاهى پیامبر اعظم (ص)8,500,0001,530,000,000خدماتى کارگاهى82180 الى 85 1
چرمهین، مجموعه خدماتى کارگاهى پیامبر اعظم (ص)8,500,0001,530,000,000خدماتى کارگاهى87180 الى 291
چرمهین، مجموعه خدماتى کارگاهى پیامبر اعظم (ص)9,500,000684,000,000خدماتى کارگاهى7372 الى 81 3
چرمهین، بلوار بسیج، شهرك والیت 1,800,0000450,000,000مسکونى120250 الى 122 4
چرمهین، بلوار بسیج، شهرك والیت 1,900,000475,000,000مسکونى135250 الى 5137
چرمهین، بلوار بسیج، شهرك والیت3,500,0001,209,775,000مسکونى680345/65
چرمهین، بلوار بسیج، شهرك والیت1,900,000579,386,000مسکونى786304/94
چرمهین، بلوار بسیج، شهرك والیت1,900,000611,420,000مسکونى887321/8

چرمهین، بلوار بسیج، شهرك والیت1,900,000670,415,000مسکونى988353/85

ثابت راسخ- شهردار شناسه: 699571 

صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان در نظر دارد جهت انجام مطالعات و تهیه اسناد مناقصه 
درخصوص کلیه عملیات اجرایى بازسازى و نوسازى دو طبقه 180 متر(حدوداً) ساختمان که در شهرستان 
خمینى شهر استان اصفهان واقع شده است؛ به شرح ذیل به مهندسین مشاور داراى صالحیت و روزمه 

کارى واگذار نماید.
1-طراحى و تهیه پالن معمارى طبقات دوم و سوم شامل 4 واحد آپارتمانى 

2-طراحى و تهیه نقشه هاى اجرایى و معمارى داخلى واحدهاى مذکور
3-طراحى و تهیه نقشه هاى اجرایى تاسیسات مکانیکى و الکتریکى واحد هاى مذکور

4-طراحى و تهیه نقشه نماى کل ساختمان
5-تهیه برآورد عملیات اجرایى و اسناد مناقصه 

لذا از اشخاص حقیقى و حقوقى داراى گواهى نامه صالحیت که سوابق عملى و مرتبط با موضوع دارند دعوت مى شود 
ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهى جهت بازدید از ساختمان و ارائه پیشنهاد کتبى مبنى بر حق الزحمه موارد مذکور، 

به آدرس ذیل مراجعه نماید.
آدرس صندوق استان اصفهان: خیابان هشت بهشت غربى- حدفاصل چهارراه گلزار و ملک- نبش کوى 26- طبقه 

اول- سرپرستى صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان 
آدرس بازدید ساختمان: شهرستان خمینى شهر- میدان 22بهمن- ابتداى خیابان توحید -جنب بانک رفاه-صندوق 

کارآفرینى امید شهرستان خمینى شهر
ضمناً هزینه انتشار این آگهى به عهده برنده فراخوان خواهد بود.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره هاى تلفن مستقیم 33516131-031 و 32648122-031 داخلى 206 یا 208 
تماس گرفته شود.

فراخـوان شمـاره 98-3
صندوق کارآفرینى امید استان اصفهان

خمینى شهر استان اصفهان واقع شده است؛ به شرح ذیل به مهندسین مشاور داراى صالحیت و روزمه 

محمد مهدى فردوسى مدیر عامل سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى نجف آباد شناسه: 691826

آگهـى مزایـده 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 98/2635 مورخ 1398/09/02 

شوراى اسالمى شهر اماکن زیر را با شرایط و مشخصات موجود از طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید: 

- مزایده داراى شرایط خصوصى مى باشد لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل  مى آید جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد مربوطه تا تاریخ 1398/10/16 در ساعات ادارى به امور مالى سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى واقع 
در بلوار شهید محسن حججى فرهنگسراى خارون مراجعه و مدارك مربوطه را اخذ نمایند. شماره تلفن تماس: 42658053   

مبلغ پایه ماهیانه مشخصاتردیف
(ریال)

در  شرکت  سپرده 
مزایده (ریال)

1

- اجاره بهاى ده عدد سایبان (ایستگاه اتوبوس) موجود در سطح شهر به مساحت حدود 170 متر مربع
- اجاره بهاى فضاى تبلیغاتى چهل عدد سایبان (ایستگاه اتوبوس) در سطح شهر

- اجاره بهاى فضاى تبلیغاتى شصت دستگاه اتوبوس
- یک دستگاه بیلبورد در فضاى بیرونى پایانه مسافربرى جنوب نجف آباد

- اجاره بهاى فضاى تبلیغات داخلى پایانه مسافربرى جنوب نجف آباد

100,000,00060,000,000

نوبت دوم
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