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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,300,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,520,005,182,000جدید

1,750,0002,331,000نیم سکه

1,030,0001,241,000ربع سکه

640000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,104,0002,335,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18307000539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

تاملی بر چالش صندوق های بازنشستگی؛

 اصالحات اساسی
 یاتجویز آرام بخش؟ 

اگرچه صندوق های بازنشستگی بدلیل ناتوانی 
در مدیریــت منابع،  دچار چالش شــده اند اما 
متاســفانه، برخی به جــای حل ریشــه ای 
مساله،نســخه هایی تجویز می کنند که فقط 
 بار مالی برکارگران تحمیــل می کند. چالش 
صندوق های بازنشستگی مساله امروز و دیروز 
نیست. مشکلی است که طی سال های متمادی 
بر دامنه آن افزوده شــده و امروز به یک چالش 
جدی برای اقتصاد ایران بدل گردیده است. این 
صندوق ها در سال هایی که وضعیت درآمدی 
مناسبی داشتند، نتوانستند این منابع را به خوبی 
مدیریت کنند و امروز به مشکل کسری درآمد 
برخورد کرده اند. متاسفانه برخی برای حل این 

مشکل، به جای حل ریشه ای، ...

2 ادامه در صفحه 
      یونسکو در بخش های صنایع دستی، هنرهای بومی، فیلم، رسانه ای، طراحی و ادبیات موسیقی هر شهر را در یک موضوع به عنوان شهر خالق معرفی کرده است  و اصفهان به عنوان شهرخالق 

صنایع دستی و هنرهای مردمی شناخته شده است.

اصفهان، شهر خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی؛  

صنایع خالق؛ صنعتی که ردای فرهنگ بر تن دارد

بهانه  جدید برای یک کالهبرداری!
این روزها بازار ســودجویی و دریافــت هزینه های مازاد بر خدمات داغ شــده 

 است و هر یک از ســودجویان از راهی برای کالهبرداری و فریب کاربران استفاده 
می کنند. 

 اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه از ابتدای مهرماه سال جاری به یکسان سازی تعرفه های 
خود اقدام کردند تا بدین ترتیب هر دقیقه مکالمه درون و برون شبکه، در هر یک از اپراتورها 
به صورت تک نرخی محاسبه شــود؛ به گفته  آن ها، این روش جدید قیمت گذاری موجب 
سهولت و شفافیت بیش تر در محاسبه هزینه مکالمات مشترکین می شود. درواقع در حالی 
که تا پیش از این، تماس های اپراتورهای همراه با سایر اپراتورها، هزینه  متفاوت و بعضا 

بیش تری در مقایسه با تماس با شماره های همان اپراتور داشت، ...

 به مناسبت روز 
وحدت حوزه و دانشگاه،

طلبه یا دانشجو؟
اگر فطرت آموختــن در وجود 
انســان قرار نداشــت و خداوند 
متعال ایــن نعمت خــود را از 
موجودات دریغ نمــوده بود ، ما 
هنوز مانند انســان هــای اولیه 
زندگی می کردیــم. اما به مدد 
الهی تاریخ بشر عجین شده است 
با آموختن و تعلیــم و تربیت. از 
ابتدای هســتی انسان ها شروع 
به آموختن و کشف اسرار اطراف 
خود نمودند به همین دلیل در 
ادیان مختلف بــه فراخور زمان 
به اهمیت فراگیری دانش اشاره 
شده است اما از آنجایی که دین 
اسالم کامل ترین دین محسوب 
می شود در هیچ دینی به اندازه 
اسالم به انسان ها بر علم آموزی 

تاکید نشده است.
 - اینکــه چــرا در اســالم بــه 
علم آموزی سفارش شده است و 
جز ضروریت محسوب می شود 
نیز جای بسی تامل دارد. جالب 
اینجاست که اســالم عالوه بر 
اینکه به پیروان خودش سفارش 
می کند به آموزش علم بپردازید ، 

به مخالفانش نیز ...

حمیدرضا فوالدگــر در ارتباط با دیدار 
دیروز نماینــدگان اســتان اصفهان با  
رییس مجلس شــورای اسالمی اظهار 
داشت: پیرو استعفای نمایندگان استان 
و پیگیری هایی که انجام شــد اعضای 
مجمع نماینــدگان با دعــوت رییس 
مجلس پیش از ظهر دیروز )دوشــنبه( 
دیداری بــا آقای الریجانی داشــتند و 
نقطه  نظرات متفاوتی در این جلســه 

مطرح شد.
 وی ادامه داد: در این  جلسه نمایندگان 
استان اصفهان با تاکید بر ظلمی که در 
حق اصفهان شده بود، مشکالتی که برای 
زاینده رود و ضایع شدن حق آبه داران 
پیش آمده بود را بــرای رییس مجلس 

تبیین کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه مهم ترین مسئله 
برای اســتان اصفهان تامین آب شرب 
مردم اصفهان اســت، تصریح  کرد: در 
بحث برنامــه های کوتاه مــدت که به 
بودجه امســال بر می گرددد، موضوع  
آب شرب و  سامانه دوم آب آشامیدنی 
اصفهان مطرح اســت که بــا  حیات ۵ 
میلیون نفر از مردم  استان اصفهان سر 

و کار دارد.

  پیگیر اجرای مصوبات  شــواری 
عالی آب و احقاق حقوق کشاورزان 

خواهیم بود
وی ادامــه داد: اســتعفای نمایندگان 
اســتان اصفهان به دلیل ضایع شــدن 

حق مردم اســتان بود و رییس مجلس 
درنهایت قول داد مســاله ردیف بودجه 

برای آب آشامیدنی را رفع کنند.
فوالدگر تصریــح کرد: اگــر این وعده 
عملیاتی شــود نماینــدگان در بحث 
استعفای خود تجدید نظر  می کنند اما 
همچنان پیگیر اجرای مصوبات  شواری 
عالــی آب و احقاق حقوق کشــاورزان 
خواهیم بود ضمن اینکه تا عملی شدن 
این وعده استعفای نمایندگان در حالت 

مراعا )در انتظار( خواهد ماند.

  در صــورت ادامه بــی توجهی 
مســئوالن به رفع مشکالت آبی 

اصفهان بر استعفای خود می مانیم
فوالد گر ادامــه داد : بحث آب شــرب 
مهم ترین رکن برای نمایندگان است و 
رییس مجلس نیز این  وعده  را دادند که 
مشکل بودجه آب  رفع شود اما در صورت 
ادامه بــی توجهی ها به رفع مشــکالت 
آبی اصفهان نماینــدگان اصفهان روی 

استعفای خود باقی خواهند ماند.
وی با بیان اینکــه رییس مجلس پیگیر 
موضوع استعفای نمایندگان بوده است، 
افزود: صبح دیروز از دفتر رییس مجلس٬ 
نمایندگان برای مذاکره دعوت شدیم اما 
از آنجایی که با امام جمعه اصفهان جلسه 
داشتیم  حضور در جلسه رییس مجلس 
برایمان  مقدور نبــود اما امروز با دعوت 
مجدد برای صحبــت و مذاکره به  دفتر 

علی الریجانی رفتیم.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی خبر داد:

وعده الریجانی برای ردیف بودجه آب اصفهان
     استعفا در حالت مراعاست

 بحث آب شرب 
مهم ترین رکن برای 

نمایندگان است و 
رییس مجلس نیز 
این  وعده  را دادند 

که مشکل بودجه آب  
رفع شود اما در صورت 

ادامه بی توجهی ها 
به رفع مشکالت آبی 

اصفهان نمایندگان 
اصفهان روی 

استعفای خود باقی 
خواهند ماند.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: وعده هایی برای تامین ردیف بودجه آب اصفهان از جانب رییس مجلس داده شد اماتاعملی شدن 
این وعده استعفای نمایندگان در حالت مراعا )در انتظار( خواهد ماند.

ایسنا
گـــزارش
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فرزانه مستاجران
ســرمقــاله

ISFAHAN
N E W S

ثبت رکورد تولید روزانه چدن در ذوب آهن اصفهان    
تالشگران ذوب آهن اصفهان در سالروز میالد با برکت امام حسن عسگری)ع( 

موفق شدند رکورد تولید روزانه چدن با دو کوره بلند را ثبت کنند.
سخت کوشــان مادر صنعت فوالد کشور با وجود مشــکالت این شرکت در 
تامین پایدار مواد اولیه به ویژه سنگ آهن ، یکشنبه 2۵ آذرماه با تولید 896۵تن 

چدن، این رکورد را ثبت نمودند.
امید است با حفظ روند کنونی تولید به زودی شاهد ثبت رکورد ماهیانه تولید چدن 

و همچنین ثبت رکورد تولید در دیگر بخش های این شرکت باشیم.

 

گزارش

اخبار اصفهان
گـــزارش

برگزاری هفتمین برنامه 
از دهمین جشنواره 

نخستین واژه آب با حضور 
 بیش از 600 دانش آموز 

در آبفا منطقه 4
هفتمین برنامه از دهمین جشــنواره 
نخســتین واژه آب با حضور بیش از 
600 دانش آموز مقطــع اول ابتدایی با 
همکاری آموزش و پرورش وآبفا منطقه 

4 برگزارشد 

صالح مدیر آبفا منطقــه 4 در این برنامه با 
بیان اینکه فعالیت های متنوع فرهنگی تاثیر 
بســزایی در کاهش مصرف آب دارد عنوان 
کرد: پرداختن به فعالیــت های فرهنگی 
بسیار موثر در مصرف بهینه آب می باشد که 
در این راستا آبفا منطقه 4 به منظور ترغیب 

مشترکین پرمصرف 1۵ جلسه توجیهی که 
در هر جلسه حداقل 80 نفر حضور داشتند 

برگزار نمود.
وی افزود: در جلسات توجیهی ،کارشناسان 
آبفا نحوه صحیح مصرف را به مشــترکین 
پرمصرف آمــوزش دادند که ایــن امر در 
مصرف بهینه موثر واقع شدهمچنین اکیپ 
مروجین مصرف همه روزه با گشت زنی در 
محالت و اماکن مختلف مردم را به مصرف 

صحیح آب ترغیب می کنند.
مدیرآبفــا منطقه 4 با اشــاره به کشــف 
انشــعابات غیر مجاز اعالم کرد: با تشکیل 
کارگروهی، کشــف انشــعابات غیرمجازو 
تعویض کنتورهای خراب و اصالح انشعابات 
فرسوده دردســتور کار قرار گرفت که این 
عوامل از مصرف بی رویه آب جلوگیری کرد.

صالح ادامه داد: توزیع بروشــور با محتوای 
مدیریت مصرف  در ســطح منطقه به ویژه 
در ایستگاه های اتوبوس نصب بنر در اماکن 

پرتردد شهر و استفاده از ظرفیت رسانه ها 
ازدیگر اقدامات در زمینه ترویج مصرف 

بهینه آب در جامعه بوده است.
در ادامه این برنامه کارشــناس مسئول 
آموزش وپرورش ناحیــه 4 گفت: درحال 
حاضــر 46 هــزار دانش آمــوز در مقطع 
ابتدایی در ناحیه 4 مشــغول به تحصیل 
هستند که از این رقم حدود 6 هزارو 800 

نفر دانش آموزان کالس اول می باشند.
اصغر مختاری افزود: آموزش و پرورش نقش 
موثری درفرهنگ سازی مصرف بهینه آب 
دارد براین اساس بازدید آموزگاران از تصفیه 
خانه آب باباشیخعلی در دســتور کار قرار 
گرفت این در حالیســت که در این بازدید 
حساسیت مصرف بهینه آب بیش از پیش 

برای آموزگاران مشهود شد.
وی گفت: برگزاری مسابقه نقاشی آب مساوی 
زندگی، برگزاری مراسم زنگ آب و جشنواره 
نخستین واژه آب از دیگر برنامه هایی است 
که آموزش و پرورش با همکاری شرکت آب 
وفاضالب در راســتای مصرف بهینه آب در 

دستور کار قرار داده است.
همچنیــن در این برنامه شــیرین مردانی 
معــاون مدرســه آرام یک گفــت: اجرای 
جشنواره نخستین واژه آب به صورت طنز 
و موزیکال  به نظر می رسد می تواند بسیار 
موثر در ترغیب دانش آمــوزان به مصرف 
صحیح آب باشد چراکه دانش آموزان در این 
چند ساعت با اشتیاق برنامه را دنبال کردند 
در صورتی که اگر همین مطالب آموزنده را 
به شیوه دیگری ارائه می شــد شاید برای 

دانش آموزان اینقدر جذاب نبود.
آوا اســتفنانی یکی از دانش آموزان کالس 
اول گفــت: ایــن برنامه خیلــی خوب بود 
یادگرفتم هر موقع مامانم سبزی می شوره 
بهش بگم بقیــه آب را پای گلــدون بریزه 
 چونکه مامانم اصال ایــن کار نمی کنه وآب 

هدر می رود.

 



طلبه یا دانشجو؟؟
ادامه از صفحه یک:

 ...    همیــن ســفارش را دارد و 
 مــی دانــد اگــر مخالفان نیــز به 
علم آموزی بپردازند به حکمت رسیده 
و به حقانیت اسالم پی خواهند برد. 
حال چه شده که حوزه و دانشگاه در 
دو راستا هستند ؟ و دانش آموختگان 
هر کــدام از هم بری مــی جویند و 
 خود را برتر می دانند؟ مگر نه اینکه 
علم آموزی در هر رشته ای اگر برای 
رضای خدا باشد در اسالم سفارش 

شده و الزمه جامعه است؟ 
پس چرا دانشگاهیان و حوزویان در 
برخی مواقع از دید جامعه دو قشــر 

جدا محسوب می شوند؟  
از دیــد اســالم همانطــور کــه 
علوم دینــی باعــث تعالــی روح 
می شــود، علــوم غیردینــی نیز 
می توانــد نقش آفریــن بــوده و 
 موجبات ســعادت آدمی را فراهم 

کند.
 این در صورتی است که هدف تلقی 
نشود، بلکه وسیله پیشرفت و رسیدن 
به کمال باشــد. از طرف دیگر علوم 
دینی نیز اگر طالب آن قصد رسیدن 
به دنیا را داشته باشد، موجب بدبختی 

انسان می شود. 
خالصه ایــن کــه علمي کــه در 
روایات و آیات بر آن تاکید شــده و 
از آن تمجید گشــته و بــه عنوان 
اشــرف علوم محســوب مي گردد 
علم خداشناسي اســت زیرا معلوم 
این علم از معلوم ســایر علوم برتر و 
اشــرف اســت و هر علمي به اندازه 
معلوم خود ارزش دارد و روشن است 
که کســب معرفت و جهان بیني و 
 خداشناســي منحصر به یك رشته

 نیست. 
شخصي ممکن است از علم شیمي 
آن چنان خدا را بشناسد که از مطالعه 

کتاب هاي دیني نشناسد .
- انقالب اســالمی توانست به مردم 
نشان دهد حوزه و دانشگاه هر دو در 
یك راستا هستند و بی شك یکی از 
بهترین پیامد های انقالب 57 همین 
وحدت حوزه و دانشگاه است که به 
فرمایش امام خمینــی )ره( اجرایی 

شد.
 انقــالب فرهنگی هم چنــان که 
حضــرت امــام در پیام نــوروزی 
 ســال 59 اعالم فرمود، گســترش 
پژوهش های علمی و معارف بلند و 
عمیق اسالم را به عنوان هدف اصلی 

دنبال می نمود. 
این آرمان بلند، دانشــگاه و حوزه را 
برای تالش مشــترک به سوی هم 
کشاند و در فضای سیاسی آن زمان، 
باب مشــارکت و وحــدت حوزه و 

دانشگاه را بازکرد.
-27 آذر ماه سالروز شهادت آیت ا... 

مفتح در سال 1358 است . 
مردی که از پیشتازان اندیشه وحدت 
حوزه و دانشگاه به حساب می آمد. به 
پاس فعالیت های چشم گیر شهید 
مفتح در راه تحقــق وحدت حوزه و 
دانشــگاه لزوم ارتباط، همکاری و 
هم فکری این دو قشــر اندیشمند، 
روز 27 آذرـ  که ســالروز شــهادت 
دکتــر مفتح نیــز می باشــدـ  روز 
 وحدت حوزه و دانشــگاه نام گذاری 

شده است.
 به مدد تالش های این مرد مجاهد 
در طی سال های گذشته روحانیون 
و دانشجویان جز ارکان اصلی کشور 
محســوب شــده اند و همچنان با 
 اقتدار در سرنوشت کشور تاثیر گذار 

هستند.  
به دلیل اهمیت نقش این دو قشــر 
در هدایت جامعه اســت که وحدت 
 میــان آنها همــواره مد نظــر بوده 

و هست.
 طلبه و دانشــجو اگر هدف متعالی 
داشته باشن هر دو از دید اسالم برابر 

هستند.

اقتصاد استان
02
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صرفه جويي بيش از 127 ميليارد ريالي پااليشگاه اصفهان در تامين قطعات مورد نياز 
تا پایان 8 ماه سال جاري و با همکاري متخصصان داخلي، در  شرکت پاالیش نفت اصفهان  تعداد 248  قطعه 

با تیراژ  88/007 عدد و با صرفه جویي حدود  127 میلیارد ریال تولید شد.
رییس پشتیباني ساخت داخل  این شرکت با بیان اینکه تیراژ  اقالم ساخته شده  نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته بیش از 40درصد رشد داشته است،  اظهار داشت: در  این مدت  موفق به ساخت تعداد زیادي از 

انواع قطعات یدکي دستگاه هاي پاالیشي  شده ایم  که این نشان از تخصِص و همت صنعتگران ایراني توانمند 
و پر تالش دارد. سعید احترامیان  تصریح کرد:   در این 8 ماهه  ساخت قطعات یدکي با استفاده از توانمندي هاي  

سازندگان داخل کشور  بالغ بر 18 میلیارد ریال،  هزینه  داشته  و این در حالي است  که اگر مي خواستیم نیاز خود را 
از خارج کشور تامین نماییم  مي بایست  بیش از 145 میلیارد ریال در نظر مي گرفتیم. 

وي افزود: این واحد از سال  1380  شروع به کار نموده که در زمینه تامین قطعات دستگاه هاي پاالیشي و به ویژه ماشین آالت دو ار از قبیل 
توربین، پمپ، کمپرسور، چرخ دنده و...... تا کنون فعالیت نموده است.

احترامیان   همچنین اعالم نمود: تمرکز و اولویت واحد پشتیباني ساخت داخل شرکت، با تکیه برتوانمندي صنعتگران و متخصصان اصفهان  
بوده و حدود 70% قطعات از این طریق تولید و درفرآیند عملیاتي قرار گرفته است.

سومين ايده کاپ اصفهان با عنوان »ايده پردازی دختران خالق« برگزار می شود
مدیر خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان از برگزاری سومین برنامه ایده کاپ در هنرستان دخترانه 
نوایی خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح ایجاد فضای مثبت ورود به جامعه برای دختران است و در 

آن ایده های دانش آموزان دختر به اشتراک گذاشته می شود.
محمد حسین قورچانی اظهار کرد: ایده کاپ؛ راه را برای کارآفرینی و فعالیت های تیمی هموار می کند و یکی 

از مهمترین اهداف آن آموزش کارهای مشارکتی به انسان ها از سنین پایین است.
وی با اشاره به ایده کاپ هایی که پیش از این برگزار شده است، خاطر نشان کرد: در طرح ایده کاپ دانش آموزی 

با موضوع شهری از دریچه دانش آموزان به شهر نگریستیم و توانستیم از خروجی های این برنامه به صورت تخصصی 
استفاده کنیم به طوری که بازخوردهای مثبت آن، خانه خالقیت را بر آن داشت که ایده کاپ دیگری منحصرا برای دانش 

آموزان دختر برگزار کند. قورچانی افزود: در ایده کاپ سوم بیش از 200 ایده از دانش آموزان دختر ارائه شده که از این تعداد 140 مورد 
آن به ثبت رسیده است و 15 ایده در مرحله ابتدایی طرح از سایر ایده ها جدا شد . وی اضافه کرد: پس از انتخاب 15 ایده دوره های آموزشی برای 
دانش آموزان برگزار و فرهنگ سازی کار تیمی به آن ها آموزش داده شد، در نهایت روز سه شنبه بیست و هفتم آذر ماه سال جاری با اجرای 

برنامه ای ویژه 10 ایده برتر داوری می شود و به سه ایده ممتاز جوایزی تعلق می گیرد.

موفقیت صنایع خالق به 
عوامل کلیدی از جمله 

تجاری سازی ایده و 
فناوری، بسترسازی 
برای تکمیل چرخه 

علم تا فناوری، معرفی و 
گسترش توانمندی های 

پژوهشی، ایجاد 
ارتباط بین دانش و 

صنعت، فرصتی برای 
گسترش همکاری های 

داخلی، بین المللی و 
جذب سرمایه گذار 

برای فرصت های 
سرمایه گذاری بستگی 

دارد.

اصفهان، شهر خالق صنایع دستی و هنرهای مردمی؛  

صنايع خالق؛ صنعتی که ردای فرهنگ بر تن دارد

صنایع خالق به صنایعی اطالق می شــود که اساس آنها 
ایجاد، انتشار دانش و اطالعات است و خود را به ویژگی 
خالقیت آراسته اند، این صنایع نشانه ای از تحول صنعت 
فرهنگی اســت که دنباله گر تغییرات ساختاری ناشی از 

تایید فناوری های نوین و محصوالت جدید است.
صنایع خالق عماًل در زمره صنایع فرهنگی قرار دارد و مواد 
اولیه آنها خالقیت فردی یا جمعی انسان است، این صنایع 
نیازمند خالقیت، مهارت و استعداد است و پتانسیل باالیی 
برای تولید ثروت و شغل از طریق بهره برداری از مالکیت 

معنوی دارد.

ایمنا
گـــزارش
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      یونسکو در بخش های صنایع دستی، هنرهای بومی، فیلم، رسانه ای، طراحی و ادبیات موسیقی هر شهر را در یک موضوع به عنوان شهر خالق معرفی کرده است  و اصفهان 
به عنوان شهرخالق صنایع دستی و هنرهای مردمی شناخته شده است.

  معاون آموزشی، پژوهشی و برنامه ریزی 
اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان:

میزان آگاهی عمومی به آموزش 
مهارتی کم است

 معاون آموزشی، پژوهشــی و برنامه ریزی اداره کل فنی و 
حرفه ای استان اصفهان گفت: میزان آگاهی عمومی مردم 
نسبت به دوره های آموزش مهارتی که سبب کارآفرینی و 

اشتغالزایی می شود، کم و محدود است.

 عباس مهدیان روز دوشنبه در نشست خبری در سالن اجتماعات 
مجتمع مطبوعاتی اصفهان افزود: 75 درصد دوره های آموزش های 
فنی و حرفه ای به دوره های مهارتی اختصاص دارد، اما بسیاری این 

دوره ها را نمی شناسند و یا اطالعات کمی از آن دارند.
وی اضافه کرد: معضل یاد شده نیازمند آسیب شناسی است، اما در 
مجموع به غیر از چالش های فرهنگی، ضعف در اطالع رسانی دلیل 

اصلی این موضوع به شمار می رود.
معاون فنی و حرفه ای استان اصفهان با بیان اینکه تنوع بخشی به 
رشته ها و حرفه های آموزشــی در این مجموعه در دستور کار قرار 
دارد، تصریح کرد: آموزش های جانبی موســوم به آموزش های نَرم 
رویکرد دیگر فنی حرفه ای است تا دانش آموختگان به غیر از رشته 
تخصصی اصلی، موضوعات و رشته های جانبی در راستای کارآفرینی 

نیز فرا بگیرند.
به گفته اوامســال50 عنوان رشــته حرفه ای جدید به دوره های 

آموزشی فنی و حرفه ای اصفهان افزوده شده است.
مهدیان با اشاره به اینکه شش هزار استاندارد در سطح جهانی تعریف 
شده است، خاطرنشان کرد: حدود یکهزار استاندارد از این مجموع در 

دوره های فنی و حرفه ای استان اصفهان رعایت می شود.
وی رایگان بــودن برخی دوره های آموزشــی فنــی و حرفه ای را 
مطلوب ارزیابی کــرد و افزود: ایــن امر به افزایــش حضور عالقه 
 منــدان مــی انجامــد و ســبب کارآفرینــی و اشــتغال زایــی 

خواهد شد.
معاون آموزشی، پژوهشــی و برنامه ریزی اداره کل فنی و حرفه ای 
استان اصفهان توجه به آموزش تمامی اقشار مردم را ضروری خواند 
و گفت: این سازمان برای اشــتغال جوانان به ویژه بانوان دوره های 

متعددی برگزار کرده است.
مهدیان محدودیــت های مالی و نیروی انســانی را از مشــکالت 
ســازمان فنی و حرفــه ای عنوان کرد و اظهارداشــت: پارســال 
حدود 17 میلیــارد ریال برای برگــزاری دوره های آموزشــی در 
 این منطقه هزینه شــد، اما این مبالغ برای برگزاری دوره ها کافی

 نیست.
وی همچنین از برگزاری نمایشــگاه » زندگی بــا طعم مهارت «  با 
هدف توسعه مشاغل خانگی و اشتغالزایی بانوان با همکاری سازمان 
فرهنگی شهرداری اصفهان در مجتمع مطبوعاتی اصفهان خبر داد 
و گفت: این نمایشگاه مشتمل بر 30 غرفه از امروز به مدت چهار روز 

پذیرای عالقه مندان است.
حدود یك هــزار حرفه مهارتــی در بخش هــای صنعت، خدمات 
فنــی، گردشــگری، آی تــی، آی ســی تــی و مشــاغل خانگی 
 در 54 مرکــز آمــوزش فنــی وحرفــه ای بــه متقاضیــان ارائه 

می شود.

گـــزارش

ابعــاد صنایع خــالق را 
می توان در رســانه )رادیو 
و تلویزیــون، نشــریات 
بازی هــای  مکتــوب، 
رایانــه ای، انیمیشــن، 
اطالعــات(،  فنــاوری 
طراحی )دکوراســیون، 
صنعتی، مــدو لباس، تبلیغــات فضای 
مجازی، نرم افزار، گرافیك(، هنر و فرهنگ 
)هنرهای تجســمی، عکاسی، هنرهای 
نمایشی، موسیقی، تئاتر، سینما، صنایع 
دستی، میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی( و 

گردشگری خالق خالصه کرد.
از جملــه ویژگی هــای صنایــع خالق؛ 
گسترش دانش و اطالعات، بهره وری در 
خالقیت و نوآوری، به اشتراک گذاشتن 
تفکر مهارت ها و استعدادهای فردی، بروز 
جذابیت های فرهنگی، فناوری و میراث 
معنوی همچنین تسریع در انتقال دانش و 

اطالعات به شمار می رود.
صنایــع خــالق مولفه هــا و ارزش های 
گوناگونی دارد که از جمله آنها می توان به 
ارزش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

اشاره کرد.
ارزش هــای اقتصادی ایــن صنایع نیز 
توســعه اقتصاد محلی و شــهری، مولد 
اشتغال و ثروت اقتصادی، مکان سازی و 
برندسازی شهر و منطقه، تمرکز بر فعالیت 
و تولید خالق به عنوان هدایت گر اقتصاد و 
فرهنگ، احیای اقتصاد منطقه ای با ترکیب 
منابع محلی، تاریخی و هنری با خالقیت 
طــول ارزش اقتصــادی کاال و خدمات، 
فراهم نمودن حضور در عرصه های رقابت، 
بازآفرینی شــهر و منطقه، ایجاد ارزش 

افزوده و اقتصاد خالق است.
ســرمایه اجتماعی، ارتقای کیفیت های 
زندگی، کمك به پیشرفت جامعه و تصویر 
آینده آن، مولد ثروت اجتماعی، شــکل 
گیری طبقه خالق، بازآفرینی و انسجام 
جامعه در مناطق شهری، پایداری و توسعه 
اجتماعی، شــالوده زندگی از مولفه های 
ارزش های اجتماعی ایــن گونه صنایع 

است.
اما ارزش های فرهنگی که این دســته از 
صنایع می آفریند و گویا وجه تمایز آنها 

از دیگر صنایع اســت نیز شامل؛ تعامل 
فرهنگی، تنوع فرهنگی، مکان ســازی 
و برندســازی شــهر و منطقــه، جذب 
گردشــگری مجازی انتقــال محتوای 
فرهنگی، آموزش و پرورش هنر و فرهنگ، 
توجه به میراث فرهنگی، تاریخی، بومی 
و محلی، افزایش مصــرف فرهنگی و در 
نتیجه انباشــتگی جو فرهنگی و ارتقای 

سرمایه های فرهنگی است.
موفقیت صنایع خالق به عوامل کلیدی 
از جمله تجاری ســازی ایــده و فناوری، 
بسترســازی برای تکمیل چرخه علم تا 
فناوری، معرفی و گسترش توانمندی های 
پژوهشــی، ایجــاد ارتباط بیــن دانش 
و صنعــت، فرصتــی برای گســترش 
همکاری هــای داخلــی، بین المللی و 
جذب ســرمایه گذار بــرای فرصت های 

سرمایه گذاری بستگی دارد.
با توجه به اهمیت نقش صنایع خالق در 
ثروت آفرینی و افزایش اشتغال، نخستین 
نمایشگاه صنایع خالق از 29 آذرماه تا یکم 
دی ماه سال جاری در نمایشگاه اصفهان 
واقع در پل تاریخی شهرســتان برگزار 

می شود.
از جمله مزیت های نخســتین نمایشگاه 
صنایع خــالق همزمانــی آن با اجالس 
توجیهی عضویــت در شــبکه جهانی 
شــهرهای خالق، امــکان اســتفاده از 
فرصت هــای ارتباطی در پاویــون ویژه 
ســرمایه گذاری با حضور سرمایه گذاران 
و کارآفرینان حقیقــی و حقوقی، امکان 
ارائه دستاوردها، توانمندی ها و نوآوری ها 
در صنایع خالق،  برگــزاری کارگاه ها و 
نشســت های تخصصــی مرتبــط بــا 
توانمندسازی و توســعه صنایع خالق، 
حضور نمایندگان شهرداری های کالن 
شهرها با هدف شناسایی ایده های نو در 
حوزه مدیریت شــهری، ارائه مشاوره و 
کلینیك های تخصصی جهت توســعه 

کســب و کار در صنایع خــالق، امکان 
معرفی صنایع خالق به الیه های مختلف 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همچنین 
برگزاری گردهمایــی متنوعی از صنایع 
خالق برای اولین بار در کشور و برقراری 
ارتباط میان این صنایع، سرمایه گذاران و 

ایده پردازان است.

  نمایشگاه می تواند مرکزی خالق 
باشد

»علی یارمحمدیان« مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
در این باره می گوید: مطالعاتی که توسط 
انجمن نمایشــگاهی صنعــت جهانی 
انجام شده، بیانگر آن است که شهرهای 
بزرگ تفاوتی در شهرنشینی ندارند، اما 
شهرهایی موفق هســتند که برای خود 
برند ایجاد کنند، البته اصفهان شــهری 
 تاریخی و باســتانی است و برند فرهنگی

 دارد.
وی با بیان اینکه سرمایه خالق از سه عامل 
نشــات می گیرد که برآیند آنها صنایع 
خالق را ایجاد می کنــد، اظهار می کند: 
اولین عامل خالقیت، انسان های خالق، 
دومین عامل مراکز خالق )به عنوان مکانی 
که انسان های خالق استعدادهای خود را 
در آن شــکوفا می کنند( و سومین عامل 
فعالیت های مدرن و خالقانه اســت که 

سرمایه خالق را ایجاد می کند.
یارمحمدیان تصریح می کند: نمایشگاه 
به عنوان محلی که خوشــه های مختلف 
در آن گرد هم می آیند، می تواند مرکزی 

خالق باشد.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان ادامه می دهد: 
از دیدگاه محققان شهرهای خالق را می 
توان در چهار دسته شهرهای تکنولوژیك 
و نوآور همچون برلین در زمینه تجهیزات 
الکترونیك، شهرهای فرهنگی و فکری 

همچون وین و لندن، شهرهای فرهنگی 
فناورانه و شهرهای فناورانه سازمانی مثل 

شهر پاریس تقسیم بندی کرد.
وی ادامــه می دهد: کارشناســان برای 
جذب سرمایه گذاری در شهرها دو ویژگی 
»دارایی برند« و »ارزش برنــد« را حائز 
اهمیت می دانند که اگر شــهری از این 
ویژگی ها برخوردار باشــد، سرمایه ها به 
آن سرازیر و باعث رونق اقتصادی خواهد 
شد، همچنین کیفیت شهرنشینی، سطح 
زندگی مردم، ســرانه درآمد مردم شهر، 
شهرت فرهنگی شهر، مسائل فرهنگی و 

تبلیغات نیز از دارایی های برند است.
یارمحمدیان با بیان اینکه مطالعاتی که 
توسط انجمن نمایشگاهی صنعت جهانی 
انجام شده، بیانگر آن است که شهرهای 
بزرگ تفاوتی در شهرنشینی ندارند، اما 
شهرهایی موفق هســتند که برای خود 
برند ایجاد کنند، خاطر نشان می کند: در 
این زمینه شرکت نمایشگاه ها تالش کرده 
به سمتی حرکت کند تا برندی برای شهر 
اصفهان ایجاد کند، از این رو نخســتین 
نمایشــگاه بین المللی صنایع خالق را از 
تاریخ 29 آذر تا اول دی مــاه 97 برگزار 

می کند.
وی با بیان اینکه اصفهان یکی از شهرهای 
خالق یونسکو به شمار می رود، می گوید: 
یونســکو در بخش های صنایع دستی، 
هنرهای بومی، فیلم، رسانه ای، طراحی و 
ادبیات موسیقی هر شهر را در یك موضوع 
به عنوان شهر خالق معرفی کرده است، به 
عنوان مثال در ایران شهر رشت به عنوان 
شهر خالق غذاهای محلی و اصفهان به 
عنوان شهرخالق صنایع دستی و هنرهای 

مردمی شناخته شده است.
یارمحمدیان تاکید می کند: نمایشــگاه 
صنایع خالق می تواند ظرفیت های موجود 
در شــهر اصفهان را به کشور و حتی دنیا 

معرفی کند.

خـــبــــر

تمامی اقالم مورد نیاز شب یلدا در بازارهای روز فراهم است

مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: همزمان 

با شب یلدا طوالنی ترین شب سال و با کنترل های صورت گرفته در بازارهای 
روز کوثر شهرداری اصفهان، قیمت میوه در روزهای اخیر تثبیت شده و خرید 

از این بازارها بدون هیچ مشکلی انجام می شود.

محمد مجیری اظهارکرد: با توجه به اینکه یکی از اهداف تشکیل بازارهای روز از سوی 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان، عرضه 
ســبد کاالی خانوار با کیفیت مناسب و قیمتی پایین تر نســبت به سطح شهر است، 
شهروندان می توانند سبد کاال، به خصوص میوه مورد نیاز خود را از بازارهای روز سازمان 

با قیمتی مناسب و کمتر نسبت به واحدهای عرضه کننده در سطح شهر تهیه کنند.
وی افزود: به منظور افزایش رضایت مندی و رفاه حال شهروندان و با نظارت های صورت 
گرفته توسط سازمان به ویژه در شب یلدا که میوه در این مناسبت از جایگاه به خصوصی در 
میان مردم برخوردار است، قیمت میوه در روزهای اخیر تثبیت شده و شهروندان می توانند 

بدون هیچ مشکلی از بازارهای روز خرید کنند.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان 

تصریح کرد: در ارتباط با فروش میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار نیز مشکلی وجود ندارد و 
نرخ میوه توسط کمیته نرخ گذاری مشخص شده است و بازرسان بر نرخ میوه ها طبق مصوبات 
کمیته نرخ گذاری کنترل دارند تا افزایش قیمت میوه نداشته باشیم و شهروندان میوه مورد 

نیاز خود را بدون نگرانی از میدان مرکزی و بازارهای روز سازمان تهیه کنند.
وی با اشاره به نظارت این ســازمان بر بازارهای روز تصریح کرد: بازرسان سازمان روزانه و به 
صورت مستمر بر نرخ میوه ها و اجناس ارائه شده در بازارهای روز نظارت داشته و ارائه خدمات، 
کیفیت و قیمت ها را بررسی و کنترل می کنند. مجیری اعالم کرد: از تاریخ 27 آذر ماه لغایت 
اول دی ماه طرح فروش ویژه میوه و صیفی در بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان اجرایی 
می شود. وی گفت: میوه های پرتقال، موز، خیار نارنگی، انار و برخی از صیفی جات شامل چغندر 
)لبو( شلغم و هویج به قیمت خرید از مبدا و همچنین هنداونه 10 هزار ریال زیر قیمت خرید 
در بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان عرضه می شود. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: فعالیت بازارهای روز کوثر 
شهرداری اصفهان به صورت یکسره از ساعت 8:30 صبح الی 9:30 شب است و شهروندان 

می توانند به راحتی نسبت به تامین نیازهای خود اقدام کنند.
ایمنا

خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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برگزاری مانور زلزله در خوابگاه دانشجویی  دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان گفت: مانور آمادگی در برابر زلزله در خوابگاه دانشجویی » جی« 
از خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو با حضور مسئولین جمعیت 

هالل احمر ، دانشگاه و جمعی از دانشجویان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان اصفهان، شــهریار انصاری طادی اظهارداشت :  هدف از 

برگزاری این مانور افزایش تاب آوری و ارتقای مهارت های امدادی دانشجویان برای پیشگیری و کاهش خسارات 
ناشی از زلزله و رفتار صحیح دانشــجویان، تمرین خود امدادی و دگر امدادی در مواجهه با زلزله در خوابگاه های 

دانشجویی است.  وی با اشاره  به حضور دانشجویانی از سراسر کشور در دانشــگاه ها افزود: دانشجویان به عنوان قشر 
تاثیرگذار می تواند گروه هدف خوبی برای انتقال و گسترش آموزش های امدادی به جامعه باشند . انصاری تصریح کرد : این مانور با 

نواختن آژیر زلزله ، پناه گیری دانشجویان در داخل و محوطه بیرونی ساختمان خوابگاه، خروج ایمن و اضطراری دانشجویان، امدادرسانی 
به حادثه دیدگان احتمالی و انجام عملیات نجات، پیدا کردن مصدوم فرضی توسط سگ های زنده یاب واحد آنست،حمل مصدومان ، تریاژ و انتقال 
مصدومان و برپایی چادرهای اسکان اضطراری اجرا شد. همچنین آموزش و تمرین اطفاء حریق توسط آتش نشان داوطلب هالل احمر از دیگر 

برنامه های این مانور بود. 

فاتحی: قطعی برق مترو جزیی بود
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: قطعی برق مترو در هفته گذشته یک اتفاق نادر بود که به طور 

ناگهانی برق بخشی از خط یک مترو به دلیل نقص یکی از پست های شرکت برق، قطع شد.
علیرضا فاتحی اظهار کرد: روز چهارشنبه هفته گذشته یکی از رام های خط یک مترو اصفهان به دلیل قطعی 
یکی از پست های برق، مسافرگیری نکرد و از مدار سرویس دهی به شهروندان خارج شد؛ البته بالفاصله پس 

از قطعی برق مسافران در ایستگاه ها پیاده شدند و خوشبختانه پس از گذشت چند دقیقه مشکل رفع شد.
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان با بیان اینکه روشنایی ایستگاه های قطار شهری به برق اضطراری مجهز 

است، خاطرنشان کرد: قطعی برق به صورت جزئی بود و تنها بخشی از سیستم قطار شهری دچار خاموشی شده بود 
که با اقدام به موقع مشکل رفع و برای حرکت واگن ها مشکلی به وجود نیامد. وی با بیان اینکه در حال حاضر خط یک مترو از 

ایستگاه پاسداران در خیابان امام خمینی)ره( تا ایستگاه صفه از ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح تا ۲۱:۳۰ به شهروندان سرویس دهی می کند، ادامه داد: 
در حال حاضر روزانه حدود ۶۵ هزار مسافر، سفرهای درون شهری خود را با استفاده از مترو به عنوان وسیله ای پاک، ارزان و ایمن انجام می دهند. 
فاتحی با بیان اینکه امسال قیمت بلیت مترو از ایستگاه قدس در خیابان امام خمینی تا ایستگاه دفاع مقدس در پایانه صفه ۷۰۰ تومان است، 

افزود: بیش از ۲۰ کیلومتر سفر با مترو اصفهان با هزینه ۷۰۰ تومان، عامل مهمی برای تشویق مردم برای سفر با این وسیله است.

خبرهای دو خطیگردشگری

اگرچه صندوق های بازنشستگی بدلیل ناتوانی در مدیریت منابع،  
دچار چالش شده اند اما متاسفانه، برخی به جای حل ریشه ای 
مساله،نسخه هایی تجویز می کنند که فقط بار مالی برکارگران 
تحمیل می کند. چالش صندوق های بازنشستگی مساله امروز 
و دیروز نیست. مشکلی است که طی سال های متمادی بر دامنه 
آن افزوده شده و امروز به یک چالش جدی برای اقتصاد ایران بدل 
گردیده است. این صندوق ها در سال هایی که وضعیت درآمدی 
مناسبی داشتند، نتوانستند این منابع را به خوبی مدیریت کنند 
و امروز به مشکل کسری درآمد برخورد کرده اند. متاسفانه برخی 
 برای حل این مشکل، به جای حل ریشه ای، نسخه هایی تجویز

 می کنند که فقط بار مالی بر کارگران تحمیل می کند. 

ایسنا
گـــزارش

مهر
گـــزارش
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بهانه  جدید برای یک 
کالهبرداری!

این روزها بازار سودجویی و دریافت 
هزینه های مازاد بر خدمات داغ شده 
است و هر یک از سودجویان از راهی 
برای کالهبرداری و فریب کاربران 
استفاده می کنند.  اپراتورهای اول 
و دوم تلفن همراه از ابتدای مهرماه 
ســال جاری بــه یکسان ســازی 
تعرفه های خود اقدام کردند تا بدین 
ترتیب هر دقیقــه مکالمه درون و 
برون شبکه، در هر یک از اپراتورها 
به صورت تک نرخی محاسبه شود؛ 
به گفتــه  آن ها، ایــن روش جدید 
قیمت گذاری موجب ســهولت و 
شفافیت بیش تر در محاسبه هزینه 
مکالمات مشــترکین می شــود. 
درواقع در حالی که تا پیش از این، 
تماس هــای اپراتورهــای همراه با 
ســایر اپراتورها، هزینــه  متفاوت 
و بعضا بیش تــری در مقایســه با 
تماس با شــماره های همان اپراتور 
داشــت، اما با یکسان سازی تعرفه، 
این تفاوت حذف شد. اگرچه همان 
زمان هم یکسان ســازی تعرفه ها 
موجب افزایش قیمت در برخی از 
تماس های درون شبکه یا برون شبکه 
برای اپراتورهای اول و دوم شده بود، 
اما نفس یکسان سازی تعرفه ها به 
خودی خود، اتفاق مثبتی بود که رخ 
داد. این موضوع هم توسط هر یک از 
اپراتورها از طریق پیامک و انتشــار 
اطالعیه در رســانه های خبری و یا 
اطالع رسانی در وب سایت اپراتورها 
انجام شد. درحالی که یکسان سازی 
تعرفه هــا و تک نرخــی شــدن 
تماس های درون شبکه یا برون شبکه 
برای اپراتورهای اول و دوم، هزینه ای 
برای مشترکان ندارد و جزو خدماتی 
است که توسط اپراتورها ارائه شده، 
اما به نظر می رســد برخی اقدام به 
سودجویی از این موضوع کرده و به 
گفته برخی کاربــران، تماس هایی 
با آن ها گرفته و بابت یکسان سازی 
تعرفه ها درخواست هزینه  کرده اند. 
البته اپراتورها نیز اعالم کردند که 
این درخواست ها کالهبرداری بوده 
و نباید هزینه ای بابت این خدمات 

پرداخت شود.

ایسنا
گــزارش
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»زواره«؛ 
پیش به سوی رونق 
گردشگری مذهبی

شــهری  زواره 
با قدمتــی  بیش 
از هزار ســال در 
مجاورت کویر مرکزی ایران  در شمال 
شرق شهر اصفهان چند سالی است 
که رنگ و بوی گردشــگری به خود 
دیده و مســئوالن و حتی بعضا مردم 
شهر قدم در راه مرمت و از نو کردن 
بناهای تاریخی حتی بناهای تاریخی 

شخصی برداشته اند.

ساختار گلی اما مستحکم بنای های تاریخی 
و منحصر به فرد این شهر، چند سالی است 
که در دید گردشــگران داخلی و خارجی 
جلوه کرده و رفت و آمد بــه زواره)مدینه 
السادات( را شاهد هستیم. با وجود برخی 
محدودیت هــا در بودجه، مســئوالن نیز 
برای جذب گردشــگر و توریست دست به 
کار شده اند. لذا تاکنون در عرض چند ماه 
گذشته شش قطار گردشــگری وارد این 
شهر تاریخی شده و گردشگران به تماشای 

این شهر گلی زیبا و کویری آمده اند.
ساخت مســجد جامع هزار ساله به عنوان 
اولین مســجد چهار ایوانی جهان اســالم 
 در ســال ۵۵۱ هجری قمــری در دوران 
سلجوقیان، وجود مسجد بن کویه یا پامنار 

شهر با مناره ای به طول ۱8 متر با 
قدمتی بیش از یک هزارسال و جلوه های 
هنر معماری چــون بازار، حســینه های 
سرپوشیده و سرباز بزرگ  و کوچک، کویر 
زیبای تل شــیطان، مدرســه علمیه، آب 
انبار)که اکنون به زورخانه شهر تبدیل شد(، 
مسجد کرسی،   بنای تاریخی هشت بهشت و 
بقعه پیر عارف سید بهاءالدین حیدر، خانه 
های چهار صفــه ای  ) که ۲۰۰ مورد آن در 
حال بازسازی اســت( و مسجد بن کویه و 
مناره تاریخ قلعه ها، یخچال ، برج و باروها 

چشم هر بیننده ای را خیره  می کند.
این روزها عملیات گازرسانی به ساختمان 
مقبره شــیخ »حافظ رجب برســی« در 
نزدیکی روستای امیرآباد در ۱۲ کیلومتری 
شمال شهر زواره در حاشیه کویر مرکزی 

ایران نیز آغاز شده است.
بخشدار زواره در این رابطه گفت: اداره گاز 
زواره گازرسانی به این مقبره را که یکی از 
مناطق گردشگری بخش زواره به شمار می 
رود؛ به طول یک کیلومتر از جاده زواره به 

امیرآباد اجرا می کند.
سید مهدی آموزگار افزود: این طرح با ۵۰ 
میلیون تومان اعتبار در مدت ۱۵ روز اجرا 

می شود.
وی گفت: اجرای این طرح می تواند زمینه 
ای برای توسعه صنعت گردشگری مذهبی 
و جذب بیشتر گردشــگر در بخش زواره 

باشد.
بخشدار زواره گفت: فراهم کردن خدمات 

رفاهی فرصتی برای جذب سرمایه 
گذار و گردشگر است.

در سال های اخیر گردشگرانی که 
برای بازدید از منطقه کویری »تل 
شیطان« زواره به روستای امیرآباد 
می آیند ســاعتی را در مقبره حافظ 

رجب برسی سپری می کنند.
گفتنی است شیخ رجب برسی فاضل، 
محدث شیعه، شاعر، منشی، ادیب از 
عرفای اواخر قرن هشتم و اوایل قرن 
نهم هجری قمری اســت که در عهد 
تیموریان می زیسته است، زادگاه این 
عالم بزرگوار قصبه »برس«حد فاصل 

شهرهای حله و کوفه در عراق است.
از شیخ رجب برسی کتاب های بسیاری 
در حد تفسیر و احادیث به یادگار مانده 
که »مشــارق انوار اللیقیــن« در مدح 
حضرت امیرالمومنین علی )ع( از جمله 
آنهاست این کتاب به تصریح عالم حدیث 
شناس معاصر عالمه عبد الحسین امینی 
صاحب کتاب »الغدیــر« از کتب معتبر در 

بیان مناقب امام علی )ع( به شمار می رود.
وی از علمای نامدار قرن هشــتم است که 
اشعار بســیاری در مدح پیامبر اکرم)ص( 
و اهل بیت )ع( ســروده، اشعاری که شیخ 
در کتاب »مشــارق انــوار اللیقین« آورده 
است بعضا خود سرائیده و متکی بر احادیث 
معتبر مســلمانان اعم از شــیعه و سنی و 
همچنین آیات قرآن کریم است و تخلص 

وی در اشعارش حافظ بوده است.
بقعه شــیخ رجب برســی واقع در محل 
معروف »بهشــت آباد« نزدیک روســتای 
امیر آباد زواره است. این بقعه که ظاهرا در 
قرن نهم هجری با خشت و گل بنا شده بود؛ 
در اواخر قرن ســیزدهم هجری به وسیله 
»جعفر عصار زواره ای« بــا آجر تجدید بنا 

شده است.
بنــای مقبره شــیخ حافظ رجب برســی 
 در ســال های اخیر به دلیل شکســت و 
ترک های فراوان تخریب و بنای جدیدی با 

آجر و سیمان ساخته شد.
مقبــره حافظ رجب برســی در بین مردم 
زواره به »شیخ« معروف است. در این بقعه 
حافظ شیخ رضی الدین رجب بن محمد بن 
رجب برسی حلی مدفون است که حفاظ 
حدیث و فقیه و از بزرگان شــیعه، صوفی، 
 ادیب و شــاعر قرن هشــتم و نهم هجری 

بوده است.
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 با توجه به افزایش 
سن امید به زندگی 
و همچنین افزایش 
جمعیت سالمندان، 
این صندوق نیز در 

صورت اتخاذ نشدن 
سازوکارهای اصالحی 
مناسب، در سال  های 

آینده با مشکالت جدی 
مواجه خواهد شد.

   بر اساس اعالم بانک مرکزی، بیش از ۷0 درصد از درآمد مالیاتی ایران در هفت ماهه نخست سال 
جاری محقق شده است.

   مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( : این شرکت با توجه به انعقاد قرارداد خرید 
100 فروند هواپیما از شرکت ایرباس، همچنان پیگیر تحویل این هواپیماها از طریق اتحادیه اروپا است.

   رییس سازمان هواپیمایی کشــوری گفت: فروش بلیت های چارتری با هدف حمایت از صنعت 
گردشگری، از حمل و نقل هوایی ایران حذف نمی شود.

   رییس اتحادیه قنادان تهران اعالم کرد: شیرینی شب یلدا گران نمی شود و قنادان حق تغییر قیمت 
را ندارند.

   مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با اشاره به افزایش نرخ گوشت گرم در بازار تهران گفت: 
بدلیل کاهش میزان واردات گوشت گرم در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت در گوشت گرم هستیم.

   بنابر اعالم اتحادیه پرنده و ماهی، قیمت مرغ در ادامه روند افزایشی خود، در مراکز خرده فروشی به 
13 هزار تومان در هر کیلوگرم است.

در هفته های گذشــته و 
پس از ســخنان اسحاق 
جهانگیری در کنفرانس 
منطقــه ای ســالمندی 
جمعیت مبنی بر مواجه 
شدن با چالش بزرگی در 
صندوق های بازنشستگی 
در ســال های آینده، نظرها بــار دیگر به 
ســمت صندوق های بازنشستگی جلب 
شد. به گفته  اســحاق جهانگیری، ۱۰۰ 
درصد هزینه های صندوق بازنشســتگی 
نیروهای مسلح و ۷۰ تا 8۰درصد هزینه 
 های صندوق  بازنشستگی کشور را دولت 
پرداخت می کند؛ که ادامــه این روند در 
سال  های آینده کشور را با چالشی جدی 

مواجه خواهد کرد.
محمد صــادق میرهادی، کارشــناس 

اقتصــادی در این زمینــه گفت: چالش 
در صندوق هــای بازنشســتگی زمانــی 
ایجاد می  شــود که هز ینه  های صندوق 
از درآمدهــای آن  پیشــی بگیــرد و 
صندوق نتواند تعهدات خود را نســبت 
 به بیمــه شــدگان انجام دهــد. در بین 
صندوق  های بازنشســتگی، بزرگ ترین 
صندوق از نظر افراد تحت پوشــش)۴۲ 
میلیون نفــر( و ثروتمندترین صندوق از 
نظر منابع، صندوق تامین اجتماعی است 
و نسبت پشتیبانی)نســبت تعداد بیمه 
پردازان به تعداد مســتمری بگیران( آن 
حدود ۴.۵ اســت. با توجه به افزایش سن 
امید به زندگی و همچنین افزایش جمعیت 
سالمندان، این صندوق نیز در صورت اتخاذ 
نشدن سازوکارهای اصالحی مناسب، در 
سال  های آینده با مشکالت جدی مواجه 

خواهد شد.

  مشــکل اصلی صندوق تامین 
اجتماعی مدیریتی است

 میرهــادی افــزود: برای حل مشــکل
 صندوق  هــا راه  حل  هــای مختلفی بیان 
می  شــود. عمده  راه حل های پیشنهادی 
به اصالحــات پارامتریــک در صندوق ها 
بازمی گردد که فقط، مشکل صندوق ها را 
به تعویق می اندازد و اصل موضوع را حل 
نمی  کند. از طرف دیگــر واکنش جامعه 
نسبت به این گونه اصالحات که می  تواند 
شامل افزایش سن بازنشستگی، افزایش 

مبلغ حق بیمه و یا کاهش مستمری باشد، 
مثبت نخواهد بود. اما با بررســی دقیق تر 
صندوق  های بازنشستگی، به ویژه صندوق 
تامین اجتماعی این فرضیه که مشکالت 
این صندوق ساختاری و مدیریتی است، 
تقویت می  شــود. آمار عملکرد صندوق 
تامین اجتماعی هر ســاله در قالب یک 
سالنامه آماری منتشــر می  شود. یکی از 
 بخش  هــای ایــن ســالنامه درآمد ها و 
هزینه  های سازمان تامین اجتماعی است. 
به گفته میرهادی، درآمد های این سازمان 
در این سالنامه به دو شــکل درآمدهای 
تعهدی و نقدی بیان می  شود. در مبنای 
تعهدی، زمان تحصیــل یا تحقق درآمد، 
هنگامی است که درامد به صورت قطعی 
مشخص می شــود یا بر اثر ادامه خدمات 
حاصل می گردد. لذا زمــان وصول وجه 
در این روش مورد توجــه قرار نمی گیرد 
بلکه زمان تحقق درامد در شناســایی و 
ثبت درامد اهمیت دارد. اما  روش نقدی 
بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است.

این کارشــناس اقتصادی افزود: آخرین 
ســالنامه آماری منتشر شــده از سوی 
سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال 
۱۳۹۵ است که در این ســالنامه درآمد 
تعهدی سازمان تامین اجتماعی از محل 
حق بیمه 8۵ هزار میلیــارد تومان بیان 
شده است. این درحالی است که در همان 
سال درآمد نقدی سازمان تامین اجتماعی 
از محل حق بیمه ۵۳ هزار میلیارد تومان 

بوده است که اختالف ۳۲ هزار میلیاردی 
بین درآمد تعهدی و نقدی سازمان تامین 
اجتماعی را نشــان می  دهد و نکته  جالب 
اینکه کل حقوق و مزایــای پرداختی به 
بازنشستگان در آن سال ۳۹ هزار میلیارد 

تومان بوده است.
وی گفت: این اختالف ۳۲ هزار میلیاردی 
در درآمد های سازمان تامین اجتماعی در 
سال ۹۵ در حالی است که در آن سال کل 
حق بیمه و مستمری سهم دولت نیز ۱۱ 
هزار میلیارد تومان بوده اســت. اما سوال 
اصلی اینجاســت که دلیل این اختالف 
۳۲ هزار میلیاردی در درآمد های نقدی و 
تعهدی سازمان تامین اجتماعی چیست؟ 
چرا سازمان تامین اجتماعی با وجود اینکه 
یک ســازمان عمومی غیر دولتی است و 
باید به مردم و بیمه پردازان پاسخگو باشد 

باز درآمد های خود را شفاف و با جزئیات 
بیان نمی  کند؟

 افزایش شــفافیت در ســازمان 
 تامین اجتماعی، نقطه آغاز اصالح 

چالش های موجود
وی گفت: این ابهامــات و نحوه مدیریت 
ســازمان تامین اجتماعی در ســال  های 
 گذشــته کــه مســاله توزیع رانــت در

 شرکت  های زیرمجموعه هلدینگ شستا 
بارها حاشیه ساز شده است، به خوبی نشان 
می  دهد که گام اول برای حل مشــکالت 
صندوق  ها باید اصالح ســاختار و شــیوه 
مدیریــت تامیــن اجتماعــی و افزایش 
شفافیت در این سازمان باشد، زیرا کارگرانی 
 که با دســترنج خود حق بیمــه  پرداخت 
می  کنند حق دارند بدانند در سازمان تامین 

اجتماعی چه می  گذرد.  
به گفته وی، در شرایط فعلی برخی بدون 
نگاه به عملکرد سازمان تامین اجتماعی در 
گذشته  و حتی بدون اشاره به نیاز تغییر در 
ساختار و افزایش شفافیت در این سازمان، 
به منظور امکان نظارت عمومی بر آن، باز 
هم می  خواهند بار مشکالت این سازمان را 

بر دوش مردم بیاندازند.
به نظر می رســد انجــام هرگونه اصالح 
بدون ایجاد تغییرات در ســازمان تامین 
اجتماعی و افزایش شفافیت در آن  محکوم 
به شکست خواهد بود. زیرا همین سازمان 
تامین اجتماعی و ساختار بوده است که با 
 وجود وضعیت درآمدی خوب سازمان در 
سال  های گذشــته، نتوانســته سرمایه 
کارگران را حفظ کنــد و صندوق تامین 

اجتماعی را به این وضعیت انداخته است.

تاملی بر چالش صندوق های بازنشستگی؛

اصالحات اساسی یاتجویز آرام بخش؟
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اولین رویداد »استارت آپ مچ« بین دانشگاه های علوم پزشکی و فنی مهندسی
اولین رویداد »استارت آپ مچ« بین دانشگاه های علوم پزشکی و فنی مهندسی با همکاری مرکز کارآفرینی 
دانشگاه صنعتی شریف و جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با حمایت دفتر توسعه فناوری سالمت 
وزارت بهداشت و سازمان تجاری سازی فناوی و اشتغال دانش آموختگان )ستفا(؛ با حضور بیش از ۱۴ تیم 

استارت آپی در حوزه »سالمت هوشمند« برگزار شد.
دکتر محمدصادق بیجندی، رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی 

با حضور در این رویداد، عنوان کرد: سیاست گذاران و مسئوالن ارشد نظام آموزش عالی و نظام بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکی به شدت عالقمندند که این دو حوزه در اجرا با یکدیگر هماهنگی تنگاتنگی داشته باشند.

وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون بستر مناسبی برای این ارتباط ایجاد نشــده، اظهار کرد: خوشبختانه با همت جهاد 
دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف این اتفاق خوش در حال وقوع است.

وی با بیان اینکه این روند در صورت تداوم در سایر دانشگاه های علوم پزشکی و فنی مهندسی نیز تکثیر می شود، عنوان کرد: قطعا حوزه پزشکی 
نیازمند یکسری فنآوری های حوزه مهندسی و از آن سو حوزه مهندسی نیازمند اطالعات زیرساختی حوزه پزشکی است، بنابراین تقویت این 

ارتباطات و همکاری این دو مجموعه توانمند، اتفاقات خوبی را برای کشور و مردم رقم می زند.
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استارتآپ

معرفیاستارتآپشکستخوردهترانوس

سازد؛میکاربردیمحصوالتیکردمیوانمودسالچندینترانوسآپاستارت
ازیکیبهحتیآپاستارتاین.نداشتندکاربردیوبودندتقلبی،درحقیقتاما

یونیکورنهایسیلیکونولیتبدیلشدهبود.

معموال داستان های منتشرشده درباره  استارت آپ شکست خورده  کلی هستند و کمتر 
پیش می آید جزییات و دالیل آن کامل بررسی شــود. اغلب اوقات، دالیل مشترکی به 
شکست  استارت آپ منجر می شوند که مهم ترین و رایج ترین آن دریافت نکردن سرمایه  
کافی است؛ درنتیجه، استارت آپی که داستان جدیدی حتی در شکست خوردن نداشته 
باشد، معموال موردتوجه جامعه  کارآفرینی قرار نمی گیرد. بااین حال، استارت آپ ترانوس 
)Theranos( یکی از استارت آپ هایی است که داستان شکست خوردنش سروصدای 

زیادی به همراه داشت.
ترانوس ازجمله اســتارت آپ های فعال در زمینه  بیوتکنولوژی بود که قصد داشــت با 
محصوالت آزمایش خون انقالب بزرگی در این صنعت ایجاد کند؛ به طوری که هر شخص 

بتواند خودش در منزل آزمایش خون دهد. این استارت آپ 
به یکی از استارت آپ های استثنایی و برجسته  سیلیکون ولی 
تبدیل و مدیرعامل جوانش با ایده ای نوآورانه متعهد شده بود 
نه تنها سیستم مراقبت بهداشتی، بلکه سالمت و رفاه انسان ها 
را نیز بهبود دهد. درواقع، وعده های این استارت آپ به اندازه ای 
جذاب بود که در دنیای خارج از حباب سیلیکون ولی، اجرای 

آن عملی به نظر نمی رسید.
درنهایت، سقوط و شکست این اســتارت آپ به قدری سریع 
بود که جزییات رشد و پیشــرفت آن در ذهن مردم ماندگار 
 Elizabeth( شده اســت. در ســال ۲۰۰۴، الیزابت هولمز
Holmes(، یکی از دانشجویان ترک تحصیل کرده  دانشگاه 
استنفورد، ترانوس را راه اندازی کرد. او قصد داشت نه تنها آزمایش 
خون، بلکه روش های ســنتی و دردآور خون گرفتن از رگ های 
بیمار را نیز متحول کند و محصولی ارائه دهد که تمام آزمایش های 

خون را فقط با دریافت چند قطره  خون انجام دهد.
ایده  این استارت آپ به اندازه ای خالقانه بود که در مدت کوتاهی 
بسیار محبوب شــد و با دریافت ســرمایه  زیاد توانست نیروی 
کارش را با سرعت گسترش دهد. اســتقبال مطبوعات و تشــکیل هیئت مدیره ای از 
اعضای شناخته شــده در این صنعت، ترانــوس را به یکی از بهترین اســتارت آپ های 
 ســیلیکون ولی و یکــی از اســتارت آپ های یونیکورن بــا ارزش یک میلیــارد دالر 

تبدیل کرد.
هولمز چهره  محبوب دنیای استارت آپی شده بود و ترانوس قرار بود تحوالت بزرگی در دنیا 
ایجاد کند. این استارت آپ حتی توانست هفتصدمیلیون دالر سرمایه از سرمایه گذاران 

بین المللی دریافت کند.
در سال ۲۰۱۵ و بعد از اینکه دنیا به ماهیت اصلی این استارت آپ پی برد، مردم متوجه 
شدند موفقیت هولمز و ترانوس درواقع روی هیچ بنا شــده است. در اکتبر همان سال، 
روزنامه  وال استریت مقاله ای درباره  ترانوس و حقایق آن منتشر کرد. در این مقاله نوشته 

شده بود:
تعداد زیادی از ماشین های ساخت این شرکت کار نمی کنند و ترانوس با استفاده از سایر 

ماشین های آزمایش خون، دقت و نتیجه  آزمایش ها را اعالم می کند.

بعد از انتشار این مقاله، ترانوس تالش کرد علیه اتهامات مقابله کند؛ اما شواهد ارائه  شده 
به اندازه ای کامل و قانع کننده بود که اغلب طرفداران آن به ماهیت اصلی شرکت پی بردند. 
بعد از این ماجرا، بیشتر قراردادهای شرکت لغو شد و ســرمایه گذاران شکایات قانونی 
 Sunny( زیادی مطرح کردند. تا اینکه در ماه ژوئن سال جاری، هولمز و سانی بالوانی

Balwani(، رییس و مدیرعامل سابق شرکت، به جرم تقلب جنایی متهم شدند.
سوالی که پیش می آید این است که چه عاملی باعث شکست ترانوس شد؟ مطمئنا این 
واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که محصوالت این شــرکت کار نمی کردند و ماهیت 
جعلی آن در روزنامه ها و وب سایت های سراسر دنیا پخش شده بودند. بااین حال، اغلب 
شرکت هایی که محصولشان کار نمی کند، نمی توانند به درجه ای از محبوبیتی برسند 
که ترانوس به آن رسیده بود. معموال شرکت ها و بنیان گذاران آن به اصول اخالقی پایبند 
هستند؛ ولی به نظر می رســد این موضوع درباره  ترانوس صدق نمی کرد و توانست عده  

زیادی را فریب دهد.
این موضوع که دروغی بزرگ تا این اندازه ادامه پیدا کند، نشان دهنده  ضعف شخصیتی 
و اخالقی بنیان گذار آن است؛ اما اینکه او و ســایر مدیران ارشد توانسته اند موضوعی را 
تااین حد پنهان کنند و دستگیر نشوند، قدرت خطرناک باور انسان ها را نشان می دهد. 
جان کریرو کتاب خون بد را با الهام از داستان استارت آپ ترانوس نوشته و در این کتاب 
توضیح می دهد ایده  برجسته و کاریزمای شخصی هولمز چگونه توانست روی اعضای 
هیئت مدیره و سایر کارمندان مهم شرکت و حتی افرادی تاثیر بگذارد که در رویدادهای 

ترانوس شرکت می کردند.
همچنین در این کتاب، کریرو درباره  خطرهای جاه طلبی های بزرگ و تاثیرات مخرب این 
ضرب المثل معروف صحبت می کند: »به انجام کاری وانمود کن تا واقعا به آن دست پیدا 
کنی«. افزون براین، در کتاب خون بد به این موضوع پرداخته شده که هولمز و اطرافیانش 
چگونه توانستند چند سال به موفقیت در ساخت محصولی وانمود کنند که ایده ای بیش 
نبود. ترانوس مثال جالبی از تمایالت و تعهدات افرادی است که در این ماجرا درگیر هستند 
و نیز درس های آموزنده ای از دنیای کارآفرینی و استارت آپی می دهد. هر کارآفرینی برای 
رســیدن به موفقیت باید به خودش و ایده هایش ایمان داشته باشد؛ اما اعتمادبه نفس 
آن ها زمانی نتیجه  مثبت می دهد که با نصیحت مشاوران راست گو همراه باشد. گاهی  
اوقات، حقیقت تلخ است و اعتراف به اشتباهات و حتی شکست دردناک است؛ ولی اگر 
پذیرفته نشود، عواقب سنگینی برای استارت آپ به همراه دارد و حتی شاید به زندانی شدن 

بنیان گذارش منجر شود.    

کارآفرینی مســیر بسیار 
دشــواری اســت و یک 
کارآفرین ممکن است در 
پیاده ســازی ایده هایش 
بارها و بارها با نظر مخالف 
دیگــران مواجه شــود. 
کارآفرینان افرادی هستند 
که در طول مسیر خود بارها کلمه »نه« را 
شنیده اما هیچ وقت در برابر ناکامی ها ناامید 
نشده اند. حقیقت این است، شیوه  مدیریت 
بحران کارآفرینان طوری بوده است که آنها 
را از افراد معمولی متمایز کرده است. یک 
کارآفرین موفق کسی است که اهداف خود 
را باور دارد و از هیچ تالشی برای رسیدن به 

آنها فروگذار نمی کند.
در ادامــه  مقاله، داســتان زندگی چند 
کارآفرین بــزرگ دنیا را برایتــان بازگو 
می کنیم که بــا هوشــیاری، خالقیت و 
نوآوری توانسته اند در مقابل سختی ها و 

مشکالت مقابله کنند.

)SteveJobs(جابزاستیو
استیو جابز در تمام دنیا به عنوان کارآفرین 
موفق و مرد تکنولوژی شناخته می شود. 
البته شیوه  رهبری او در آن زمان اشتباه 
بود، به طــوری که جابز در ســال ۱98۵ 
میالدی با موافقت هیئت مدیره از شرکت 
اپل که خود راه اندازی کرده بود اخراج شد. 
او پس از اخراج تصمیم گرفت کسب و کار 
جدیدی برپا کند. در همین مقطع شرکت 
نرم افزاری جدیدی با نام NeXT را برپا 
کرده و استودیوی انیمیشن سازی کوچکی 
با نام Pixar را خریداری کرد. استیو جابز 
در ســال ۱997 میالدی به اپل بازگشت 
و این شــرکت را به یکی از باارزش ترین 
شرکت های سهامی عام تبدیل کرد. جابز 
در سخنرانی خود در سال ۲۰۰۵ میالدی 

در دانشگاه استنفورد گفت: »دوران جدایی 
از اپل برایش بسیار مفید بوده است. اوایل 
اخراج از اپل برایم سخت بود اما این یکی 
از بهترین اتفاقاتی بود که در زندگی برایم 
رخ داد چــون به کمک کرد بــرای اولین 
بودن تالش زیادی کنم و موفق شدم وارد 

خالقانه ترین دوران زندگی ام شوم.«

)J.KRowling(رولینگکیجی
جی کی رولینک، نویســنده  کتاب های 
پرفروش هری پاتر در سال ۲۰۱6 میالدی 
تصمیم گرفت تعدادی از نامه هایی که آثار 
او را در طی ســالیان دراز رده کرده بودند 
در توییتر منتشر کند. هر دو آثار معروف 
رولینگ از جمله اولین کتاب هری پاتر و 
سری داســتان های کاراگاهی کورموران 
استرایک که با نام مستعار رابرت گالبرایت 
منتشر شد قبل از اینکه توسط انتشارات 
بلومزبری به چاپ برســد، ۱۲ بار توسط 
انتشارات مختلف رد شد. رولینگ سال ها 
مجبور بود کتاب هایش را با امضای ناشناس 
منتشر کند زیرا در آن مقطع مردم اهمیتی 
به نویســندگان زن نمی دادند. او با وجود 
تمام مشکالتی که داشت به فعالیت های 
خود ادامه داد. رولینگ در این باره می گوید: 
»همیشه واهمه داشتم کتاب هایم توسط 
ناشران رد شود اما باالخره تصمیم گرفتم 
تا وقتی که کتابم را برای همه  آنها ارسال 
نکرده ام دست از تالش برندارم. من چیزی 
برای از دست دادن نداشتم و معتقدم قرار 
گرفتن در این شــرایط به انســان جرات 

تالش بیشتر می دهد.«

)ElonMusk(ماسکایالن
اگر نگاه تیزبینانــه ای به زندگی حرفه ای 
ایالن ماسک داشته باشید درمی یابید او 
هم مانند خیلی از کارآفرینان موفق بارها در 
زندگی اش توسط دیگران طرد شده است. 
ماسک در سال ۱99۰ میالدی برای کار در 
شرکت Netscape  تقاضا داد اما مورد 
قبول واقع نشد. بعد از مدتی هم از مدیریت 
استارت آپی که با نام X.com راه اندازی 
کرده بود و بعدها به PayPal تغییر نام 
داد کنار گذاشته شد. ایالن ماسک برای 
راه اندازی اســتارت آپ جدیدی مرتبط با 

پروژه های فضایی به روســیه سفر کرد تا 
چند موشک دست دوم خریداری کند اما 
روس ها از فروش موشک به او خودداری 
کردند. کارآفرین موفق دنیا دست از تالش 
برنداشت و بعد از هر بار طرد شدن به سراغ 
کســب و کار دیگری رفت و ســعی کرد 
چیزهای جدیدی بســازد. ایالن ماسک 
بعد از کنارگذاشته شدن توسط کمپانی 
Netscape کســب و کار خود را با نام 
 ،PayPal راه اندازی کرد. او پس از Zip۲

شــرکت های تســال، اســپیس ایکس، 
نورالینک و بورینگ کمپانی را با همکاری 
دوستان خود راه اندازی کرد. ایالن ماسک 
به ثروت و موفقیت زیادی دست یافته اما 
هنوز هم مشکالتش تمام نشده است و با 
چالش های زیادی چون انفجار موشکی 
مواجه است؛ اما این مشکالت باعث نشده 
دست از تالش و پشتکار بکشد و هنوز هم 
برای تولید محصــول خارق العاده تالش 

می کند.

)OprahWinfrey(وینفریاوپرا
اوپرا وینفری به عنوان فــردی موفق در 
حوزه کسب و کار رسانه شناخته می شود. 
او دوران سختی را پشــت سر گذاشته و 
تحمل همین سختی ها به او کمک کرده به 
عنوان ثروتمندترین فرد دنیا شناخته شود. 
اپرا وینفری حدود هفت ماه به گویندگی 
خبر ایستگاه بالتیمور مشــغول بود و با 
بی احترامی توسط همکارانش از کار اخراج 
شــد. البته او برای ورود به حوزه ای دیگر 
تالش کرد و بعد از مدتــی مجری برنامه  
People Are Talking  شــد و به 
محبوبیت زیادی دست یافت. برنامه های 
تلویزیونی اپرا به قــدری بین بینندگان 
محبوبیت داشت که او را به شهرت جهانی 
رساند. او در مورد موفقیت خود گفته است: 
»من خاطرات ناخوش زیادی از فعالیت در 
ایستگاه بالتیمور دارم اما تمام این خاطرات 
بد نبوده اند. کار کردن در ایستگاه بالتیمور 
من را به یک زن واقعی تبدیل کرد. من در 
آن زمان هیچ مهارتی نداشتم و در زندگی 
شــخصی و  حرفه ای ام بی تجربه بودم اما 

بالتیمور من را به رشد رساند.«

)WarrenBuffett(بافتوارن
وارن بافت به عنوان یکی از ثروتمندترین 

مردان دنیا شــناخته می شود که سالیان 
متمادی در دنیای کســب و کار فعالیت 
کرده اســت. وارن بافت 88 ساله که هم 
اکنون مدیرعامل کمپانی برکشایر هاتاوی 
است، اولین سرمایه گذاری خود را در سن 
۱۱ سالگی انجام داد. شاید فکر کنید این 
کارآفرین و سرمایه گذار بزرگ دنیا همیشه 
کسب و کار موفقی داشــته است اما باید 
بدانید دانای اوماها )لقب اصلی وارن بافت( 
بارها توسط دیگران رد شده اما هیچ وقت 
دست از تالش نکشیده است. او در سن ۱9 
ســالگی تالش کرد وارد دانشگاه هاروارد 
شــود، اما هیچ وقت رویایش محقق نشد. 
مرد ثروتمند دنیا در یکی از مصاحبه های 
خود گفت: »وقتی برای ورود به دانشگاه 
هاروارد اقدام کردم از نظر ظاهری شبیه 
پسربچه های ۱6 ساله و از نظر احساسی 
شبیه 9 ساله ها بودم. حدود ۱۰ دقیقه با 
مسئولین دانشــگاه مصاحبه کردم اما به 
خاطر اینکه توانایی هایم مورد تایید آنها قرار 
نگرفت از ورود به هاروارد بازماندم.« همین 
مساله سبب شد وارن بافت تحصیالتش 
را در دانشــگاه کلمبیا ادامه دهد و تمام 
مهارت هایی که در مورد ســرمایه گذاری 
فراگرفت او را بــه ثروتمندترین مرد دنیا 

تبدیل کرد.«

کارآفرینان بزرگ دنیا چگونه با شکست برخورد می کنند؟

شکست در دنیای بزرگان!

افرادیکارآفرینان
طولدرکههستند
بارهاخودمسیر

شنیدهرا»نه«کلمه
برابردروقتهیچاما

ناامیدهاناکامی
اینحقیقت.اندنشده
مدیریتشیوه،است
کارآفرینانبحران
کهاستبودهطوری

معمولیافرادازراآنها
.استکردهمتمایز

جفچونموفقیوبــزرگکارآفریناندانیدمیحتما
شبهیک...وماسکایالن،گیتسبیل،بافتوارن،بزوس
بارهاآنها.اندنیافتهدستثروتوموفقیتهمهاینبه
خالقیتوانرژیبابارهرامااندشدهطردوشنیده»نه«
تاباشیدهمراهمابا.انددادهادامهکارشــانبهبیشتر

دربارهشکستهایکارآفرینانموفقبیشتربدانید.

،،
سرپشتراسختیدوراناپرا

هاسختیهمینتحملوگذاشته
عنوانبهکردهکمکاوبه

شناختهدنیافردثروتمندترین
ماههفتحدودوینفریاپرا.شود
بالتیمورایستگاهخبرگویندگیبه
توسطاحترامیبیباوبودمشغول

همکارانشازکاراخراجشد.
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Isfahan Museums Address IRR
Chrhel Sotun Isfahan Province, Isfahan، Imam Hossein Square 200000

Vank Church Isfahan Province, Isfahan, Jolfa, Vank Church Alley 200000

Imam Mosque Isfahan Province, Isfahan , Imam square 200000

Ali Gholi Agha hammam Isfahan Province, Isfahan, Bid Abadi St 200000

Decorative Arts Museum  Isfahan, Isfahan Province, Ostandari Street 150000

Contemporary Art Museum Isfahan Province, Isfahan , Ostandari Street 200000

Sheikh Lotfollah Mosque
Esfahan’s Sheikh Lotfollah 
Mosque is known for its defiantly 
off-center dome, lack of minarets, 
and cream-colored interior tiles 
that shift colors as the sun moves 
throughout the day. Blues and 
greens dominate the walls, but 
the most eye-catching feature 
is arguably the dome, which has 
arabesque designs that get smaller 
and smaller as they approach the 
center, making it the focal point of 
attention.
Jameh Mosque
The site of a fire temple some 
900 years ago, Jameh Mosque 
now comprises part of Yazd’s 
skyline with its twin minarets 
measuring 52 meters (170.6 
feet). Swastikas, which symbolize 
infinity, timelessness, birth, and 
death, are hidden among “Ali” 
written in Kufic script. Together, 
they surround the mosque’s 
dome, covered in stars. Along 
with the turquoise honeycomb 
tiled walls, more Kufic script, 
and plasterwork, the art in this 
mosque is rather dizzying, giving 
visitors plenty to admire and their 

cameras even more to capture.
Nasir ol-Molk Mosque
When visitors to Shiraz step into 
Nasir ol-Molk Mosque, they not 
only step into a kaleidoscope, 
but they also become a part of it 
as the morning sunlight shines 
through the orosi, stained-glass 
windows and reflects on the 
visitors themselves. Known as 
the Pink Mosque, owing to the 
considerable amount of various 
rose-colored hues that decorate 
the interior, it’s arguably the most 
beautiful mosque in Iran and the 
most memorable. The stained-
glass windows, mosaic walls, and 
carpeted floors make the entire 
mosque a true masterpiece of art.
Imam Mosque (Shah Mosque)
If Nasir ol-Molk is the 
kaleidoscope of mosques, Imam 
Mosque would be the jewelry box. 
Yellow, green, and the signature 
blue-colored tiles dominate the 
walls and ceilings of Imam Mosque 
in Esfahan. Revered for its Islamic 
calligraphy, symmetrical arcades, 
and lofty domes, you might 
need to lie down on the floor to 
comfortably contemplate each 
design lest you get neck pain. 
Between the grand hall proudly 
displaying its mosaics like a 
peacock spreading its wings, floral 
arcades, and unique designs on 
each dome, you’ll have a hard time 
picking your favorite spot.
Fatima Masumeh Shrine
Fatima Masumeh Shrine in Qom 
has some stunning patterns that 

will make visitors stand a while 
longer outside before entering. In 
addition to the varying geometric 
patterns and florals which 
appropriately have a feminine 
touch, each nook of the ceiling 
holds a different motif. Though 
Qom is not on most travelers’ 
itinerary, a stop at this mosque to 
witness the breathtaking art in a 
serene setting is a must.
Vakil Mosque
Located to the west of Shiraz’s 
Vakil Bazaar, the eponymous 
mosque may lack the sparkle of 
its neighbor, Nasir ol-Molk, but it’s 
exactly the neutrality of the simple 
brick walls and ceilings that allow 
the mosaics to pop out even more. 
The courtyards, porticos, nooks, 
and distinguishing 48 columns 
of the prayer hall will also give 
you plenty more to explore in this 
delightfully understated mosque.
Shah Cheragh
Located in Shiraz, Shah Cheragh 
gives visitors a somewhat 
different, yet equally exciting, 
experience than other mosques. 
This building is a mosque and 
tomb of twin brothers who were 
sons of the seventh Shia Imam. 
The exterior displays detailed 
mosaics and a blue-tiled dome 
and minarets, but unlike other 
mosques, the interior is decorated 
in ornate mirror work and glass 
shards, giving the feeling of 
walking inside a disco ball and 
making it one of the most beautiful 
mosques in Iran.

You Will Fall in Love With These 
Mosque Wall Art Designs in Iran

Isfahan Rugs :Excellent 
Quality, Using Soft Kork Wool
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Shamkhal 
Valley, 
Village: 
The 
Paradise 
in Iran’s 
Khorasan

Named after the 
borderline town 
of Shamkhal 
in province of 
Khorasan Razavi, 
northeast of Iran, 
Shamkhal Valley 
coils through the 
ups and downs 
of fractures and 
canyons of the 
mountains.
Being a paradise 
lost, the valley has, 
still, preserved its 
unique pristine 
morphology and 
c o m p o s i t i o n . 
Having a 
p l e a s u r a b l e 
mild weather, 
the valley is also 
characterized by 
its elevated walls, 
mild flowing river, 
wild vegetation, 
etc. Surrounded by 
walls, it is as if you 
are treading in the 
corridors of natural 
fortress.

Located in 
Tandoreh National 
Park and 18 
kilometers long, 
its entrance is 
very close to the 
village and there 
is a seasonal 
shallow river 
flowing; as you 
advance through 
the valley, due the 
natural springs and 
beautiful waterfalls 
in each fraction and 
corner, the river 
expands and turns 
into a whitewater 
river.
Upon arrival to the 
entrance, the scent 
of walnut mixed 
with the dampness 
of the rocks give 
you effervescence. 
Moving ahead, you 
can see the varied 
vegetation in the 
valley as well, a 
combination of 
wild raspberry, 
shallot, milkvetch, 
wild barberry 
shrubs, and herbs.
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handicrafts

In the middle of Iran with the Zagros mountains 
to the left and the desert to the right, lies the city 
of Isfahan; Today, it is an important industrial 
city with a population of 1.2 million inhabitants. 
For many people Isfahan probably is the main 
attraction in Iran. Architecturally, the city 
is a masterwork and one of the finest in the 
islamic world. The great Imam square with two 
mosques together with the palaces, the parks 
and the old bridges creates a mood that lets the 
visitor feel that this really is the Orient.
Isfahan was the capital of the country during the 
Safavids dynasty (1502-1736). The powerful 
Shah Abbas (1587-1629) was a great believer 
of architecture, art and handicrafts. During his 
time the Emam square were built, looking like 
a large caravan. In its southern end rises the 
enormous Emam mosque. It is thought by lots of 
people to be the finest mosque in the country. On 
one of the long sides lies the Lotfollah mosque 
and opposite the Ali Qapo palace. The whole 
square is surrounded by shops for miniatures, 
gold, sweets and textiles together with a lot of 
tea houses. The great bazaar stretches from 
the northern part of the square a total of 5 
kilometres, towards the older parts of the city 
and the Jame mosque from the 11th century. It 
is easy for a visitor to realize the meaning in a 
Persian saying from the 16th century: “Isfahan 
nesf-e jahan - Isfahan is half the world.”
In the city and in its surroundings a large 
number of workshops can be found. Many of 
them have a world reputation such as Seirafian, 
Davari, Enteshar and Haghighi. The patterns 
are often inspired by the mosques tile works, 
or the gardens of the cities and palaces. Carpets 
from Isfahan have high class when it comes to 
the composition of the patterns, materials and 
designs. They are characterized by thin, often 
carpets with extremly high knot density ((Shah 
Abbas pattern), but figural motifs also occur.
Along the large shopping streets the carpet 
stores are very close together, and in the hotels 
exhibitions are put up to attract buyers. There 
are also larger carpet bazaar in the surrounding 
countryside, selling the Yalameh and Bakhtiar 
carpets for example. These carpets are also sold 
under the name Esfahan.
To check the quality of an Isfahan carpet one 
can take a look on the backside of the carpet on 
the fringes. The number of differently coloured 
threads of warp can be seen in even intervals 
(see the picture). These are called “kheft” and 
are a quality mark in the handmade Isfahan 
carpet.
If you count the threads on 1 metre in the carpet, 
they vary between the number of 7 to 16 and the 
higher number of threads, the finer and higher 
knot density it has.
Isfahan rugs are of an excellent quality, 
using soft kork wool (often with silk details 
or foundations) and a very tightly woven 
pile. The rugs woven in this city are perhaps 
the best and most valuable in the world as a 
whole. The most popular design is a central 
medallion surrounded by vines or flowers 
which are usually red, blue or indigo on an ivory 
background. Other popular design elements 
and motifs include vase, garden and tree of 
life designs, Shah Abbasi motifs, and pictorial 
pieces. The inspiration for the rugs' design 
comes from traditional motifs and patterns, 
nature, poetry and the great poets, but also 
from the rich architectural history of the city; 
the famous mosque of Shah Lutf Allah being a 
particular muse for many of the rugs created in 
this great city.
The knots per square inch used in carpets woven 
in Isfahan can be anywhere from 120 upwards, 
but would generally be above 200 if woven in 
the city itself rather than a surrounding town 
or village. Many quality Isfahan rugs are based 
on silk foundations, because of this they are 
extremely fine and valuable. Sizes vary but 
most are mid-to-large in size. Famous weavers 
include but are not limited to the Seirafian family 
and workshops.

Among the architectural masterpieces of Iran that 
attract the most visitors are the mosques. The 
intricate designs mesmerize the eyes and define 
the perfection, symmetry, and beauty of math and 
geometry. Here, Culture Trip explores some of the 
most exquisite mosque wall art designs in Iran with 
which you’re sure to fall in love!

Blues and greens 
dominate the 
walls, but the 
most eye-catching 
feature is arguably 
the dome, which 
has arabesque 
designs that 
get smaller and 
smaller as they 
approach the 
center, making it 
the focal point of 
attention.
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 Iran’s Petrochemical 
Research and Technology 
Company (PRTC) signed 
a contract with Sabtech 
Company, formerly 
Stamicarbon, for developing 
and commercializing 
process control systems in 
petrochemical plants.
According to NPC, the 
distributed control system 
(DCS) contract was signed 
on Saturday in the Arak 
Unit of PRTC between the 
company and Sabtech in 
the presence of the CEO of 
National Petrochemical 

Company (NPC), Behzad 
Mohammadi.Based on 
the deal, DCS of refineries 
and petrochemical plants 
will be upgraded jointly by 
Sabtech and PRTC and will 
be gradually localized in Iran.
Speaking on the sidelines 
of a ceremony to sign the 
deal, the NPC CEO said PRTC 
had signed a contract with 
a domestic company for 
developing DCS systems.DCS 
is regarded as the heart of a 
petrochemical plant which 
controls production and 
safety conditions.

Iran Eyes 630 
mcm/d Gas 
Recovery from 
South Pars
Iran’s gas recovery 
for the supergiant 
South Pars gas field is 
projected to increase 
by 56 mcm/d by the 
end of the current 
calendar year to March 
20 2019, which will 
bring the country’s 
total gas production 
capacity from the field 
to 630 mcm/d.
The CEO of Pars Oil and 
Gas Company (POGC) 
said this would be a 
new record in Iran’s 
gas production from 
the joint offshore 
gas field. Qatar share 
the field with Iran in 
Persian Gulf waters.
M o h a m m a d 
Meshkinfam said as 
winter approaches 
and given the 
necessity to provide 
sustainable and 
continuous gas to the 
country, exploitation 
of new phases of South 
Pars was accelerating.
He said the 4th train of 
South Pars Phase 13 
refinery would come 
online within the next 
two weeks. The facility 
will be fed by the gas 
supplied from other 
phases of South Pars.
The official added 
that two offshore 
platforms belonging 
to Phase 14 of the 
field would become 
operational, each 
adding 28 mcm/d to 
the field’s sour gas 
production capacity.
He further said that 
the onshore refining 
facility of Phases 
22-24 was ready for 
startup.
The offshore topside 
of Phase 22 has been 
successfully installed 
and it is being 
prepared for startup 
and it is expected to 
come online by the 
next three weeks 
with 500 mcf/d of 
production capacity, 
he added.
He said Iran is 
currently producing 
580 mcm/d natural 
gas from the field 
which is expected to 
cross 630 mcm/d by 
late March 2019.
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PRTC, Sabtech Ink DCS Deal

“The US adopted a softer approach 
to sanctions than had been 
anticipated by the market, granting 
waivers to eight buyers of Iranian 
crude. The waivers will expire in 
May and the Trump administration 
has offered no concrete guidance 
as to whether the waivers will be 
extended, or what conditions must 
be met by the buyers to secure 
them,” Trend reports citing the 
company’s outlook.
In Iran, production has been hit by 
US secondary sanctions; shrunken 
export volumes will continue to 
back-in supply over the coming 
quarters, according to Fitch 
Solutions.
As for the OPEC decision to cut oil 
output, the company believes that 
the exclusion of Venezuela and 
Iran, where production is set for 
further (involuntary) declines, 
will demand deeper cuts from 
other producers and offer greater 
fundamental support to the 
market.
Regarding the oil prices, Fitch 
Solutions, holds to its current 
forecast for global benchmark 
Brent, at an annual average of $75 
per barrel for 2019.
“Our outlook is unchanged in the 
wake of the OPEC and non-OPEC 
Ministerial Meeting on December 
7, during which the members of 
the Declaration of Cooperation 
(OPEC+) decided to collectively 
reduce output by 1.20 million 
barrels per day from October 2018 
levels (September for Kuwait). The 
cut will take effect on January 1, 

2019 and will be subject to review 
after six months,” said the report.
Of the total, 0.80 million b/d will be 
provided by OPEC and 0.40 million 
b/d by non-OPEC.
“The size and nature of the 
cut agreed by OPEC+ supports 
our price outlook for 2019. The 
headline number fell slightly short 
of our expectations (1.26 million 
b/d). In some ways, though, the 
cut was more substantial than 
we were anticipating. Crucially, it 
excludes Iran, Libya and Venezuela. 
Mismanagement and chronic 
underinvestment has driven 
Venezuelan production into heavy 
decline, with output falling by more 
than 550,000 b/d over January to 
November,” the company said.
Fitch Solutions believes that 
ongoing cohesion within the group 
will be key to maintaining a floor 
under Brent.
“Questions continue to be asked 
over the role and relevance of OPEC, 
with Qatar’s decision to exit the 
group adding further fuel to the fire. 

In our view, that decision is better 
viewed through the lens of Qatar’s 
strained relations with Saudi 
Arabia, its relative lack of influence 
within OPEC and its strategic focus 
on LNG,” said the report.
OPEC and its collaboration with 
Russia has been one of the key 
factors driving prices higher over 
the last two years, according to the 
company.
Fitch Solutions expects believe that 
its decision to remove 1.2mn b/d of 
supply from the market has done 
little to move Brent back towards 
its early- October highs
“However, it has stabilized prices in 
the low-60s, following eight weeks 
of heavy selling pressure. Had the 
group OPEC+ not taken action, 
the downside to Brent would have 
been substantial, in our view. In 
putting a floor under the market, 
the group can maintain prices at a 
level that is fiscally acceptable to 
most members and can stimulate 
demand in emerging markets 
(EMs),” the report reads.

Iran-Iraq trade volume could 
be doubled: envoy
 Iran’s Ambassador to Iraq Iraj Masjedi said on 
Sunday that the two neighboring countries have the 
capacity to double their trades in the coming years.
Noting that currently, Iran’s non-oil trade with 
Iraq stands at around $10 billion, Masjedi said the 
amount could reach $20 billion by adding to the 
revenues of oil and gas trades between the two 
states.
He made the remarks in a conference on boosting 
Iran-Iraq economic ties in Basra attended by 120 
businessman and entrepreneurs, as well as 34 
Iranian companies.
Referring to the five consulates in Najaf, Karbala, 
Basra, Erbil and Suleimanieh, Masjedi and the 
significant number of religious and medical tourists 
exchanged between the countries, the official 
attached great importance to boosting bilateral 
cooperation in different sectors.
The official urged the need for involvement of 
Iranian companies in Iraqi projects to help improve 
economic transactions between the two countries.
Iran and Iraq share longstanding cooperation 
in different economic sectors, with their private 
sectors having geared up to enhance the level of 
mutual collaborations.
Some 64 Iraqi businesspersons attended Iran EXPO, 
Export Potential Exhibition of the Islamic Republic 
of Iran, last week, presenting their latest products 
in 12 categories of food industry, agriculture, 
automotive, handicrafts, industrial parts, electricity 
and energy, carpets, textiles, leather and apparel, 
household appliances, cellulosic health products, 
medical and hospital equipment, and construction 
industries.

 Iran sets production record in 
world’s biggest gas field
Iran’s Pars Oil and Gas Company is expected to add 
56 mcm/d to its exploitation from South Pars gas 
field by the end of the Iranian calendar year (started 
March 21) to set a record in production from world’s 
biggest gas field, according to the managing-
director of the company.
Iran’s daily production of South Pars Field stands 
at 580 mcm now, Mohammad Meshkinfam said. He 
added that the figure is expected to rise significantly 
by the yearend, once the developmental plans are 
fulfilled.
Inauguration of each phase of South Pars Field adds 
1 percent to Growth National Product, while no 
other economic sector could leave such an effect on 
improvement of the country’s economic indicator, 
Meshkinfam said.
The gas field is shared by Iran and Qatar. The Iranian 
part includes 14 trillion cubic meter of gas reserves, 
as well as 18 billion barrels of gas condensates 
which involves 8% of the total world gas reserves 
and nearly half of the country’s gas reserves.

Iranian crude exports will remain a key source of 
market uncertainty in 2019, according to Fitch 
Solutions Macro Research (a unit of Fitch Group).

Iranian crude exports to remain key source 
of market uncertainty in 2019
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Iran Stands Firm on Plane 
Contracts: Official
The CEO of Iran Air stressed that the country would push for the 
delivery of the passenger planes it has purchased from Airbus.
In comments at a press conference on Monday, Farzaneh 
Sharafbafi underlined that Iran Air has not backed off from any 
of the contracts to purchase passenger planes from Airbus.
Denouncing the US “unfair” move to blacklist Iran Air and 
hamper international cooperation with Iran, she said Iran has 
used various methods to maintain flight services to Europe 
despite the US sanctions.
Sharafbafi said Iran Air could take delivery of 5 ATR turboprops 

after the Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the US 
Department of the Treasury extended a permission for 
cooperation with Iran, and called on the European Union to 
get a similar permission from the OFAC to allow the delivery of 
Airbus planes to Iran.
She added that Iran has received a total of 16 passenger planes 
since the 2015 nuclear deal took effect, including three from 
Airbus and 13 from Franco-Italian turboprop maker ATR.
The US decision to withdraw from the 2015 nuclear deal with 
Tehran, known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), and reinstate sanctions resulted in the collapse of 
about $38 billion in plane deals between Tehran and Western 
firms, with Airbus suffering greater damages than its US rival 

Boeing.
During a January 2016 visit 
to Paris by Iranian President 
Hassan Rouhani, Tehran signed 
a major contract with Airbus 
worth about $27 billion to buy 
118 planes.
Later in June that year, Iran sealed 
another deal worth around $25 billion 
with the US aerospace heavyweight, Boeing, for the 
purchase of 100 passenger planes.
In December 2016, the deal with Boeing was finalized, allowing 
Iran to buy 80 planes within 10 years.

IOTC Localizes 
Electric Valve 
Actuators
 The Iranian Oil Terminals Company 
successfully developed the savvy to 
manufacture electric actuators for 
industrial valves in oil and petrochemical 
operations.
The caretaker of IOTC said this broke 
the monopoly of British, French and 

American companies for production 
of the item.Abbas Asadrouz said the 
design and manufacturing of the 
actuators were carried out by experts in 
an Iranian knowledge-based company 
that prevented massive expenses for 
importing the item.A valve actuator is 
the mechanism for opening and closing a 
valve. Manually operated valves require 
someone in attendance to adjust them 
using a direct or geared mechanism 
attached to the valve stem.Power-

operated actuators, using gas pressure, 
hydraulic pressure or electricity, allow 
a valve to be adjusted remotely, or allow 
rapid operation of large valves. Power-
operated valve actuators may be the final 
elements of an automatic control loop 
which automatically regulates some 
flow, level or other process.The actuators 
were installed in Khark Oil Terminal 
for a year and underwent all kinds of 
relevant tests to be prepared for mass 
 production.  

Regarding 
the oil prices, 
Fitch Solutions, 
holds to its 
current forecast 
for global 
benchmark 
Brent, at an 
annual average of 
75$ per barrel for 
2019.



Iran Not to Remain Silent on 
Regional Instability
 Past experiences show that Iran does not remain 
silent in the face of moves aimed at destabilizing 
the region, Head of Iran’s Strategic Council on 
Foreign Relations Kamal Kharrazi said.“We 
have proved that we do not remain silent on 
instability in the region but stand against 
destabilizing moves,” Kharrazi, a former foreign 
minister, said on Monday.Describing Iran as 
the most stable country in the region, he added, 
“Following the wars in the region, everybody is 
coming to the conclusion that it is not possible 
to resolve conflicts through war.”Kharrazi 
concluded that what happened in Iraq, Syria, 
Lebanon and Yemen proved that the Islamic 
Republic of Iran’s regional presence contributes 
to security.In comments in September, Major 
General Yahya Rahim Safavi, a top military aide to 
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei, said sustainable security in the 
region would be impossible without Iran.Hailing 
Iran’s contribution to the security of regional 
countries at the request of their governments, he 
said the Islamic Republic has inspired regional 
governments and nations in such a way that 
“Americans have to pull out of West Asia, east of 
the Euphrates river in Syria, Afghanistan and Iraq.”
Iran’s strategic position in region 
hinders any foreign encroachment: 
Khanzadi
Commander of Iranian Navy Rear Admiral Hos-
sein Khanzadi hailed Iran’s strategic position in 
the region and the world, stressing that “we will 
not let foreigners encroach on our interests.”
Speaking at Iran International Maritime & Off-
shore Technologies Exhibition ongoing in Kish 
Island, Khanzadi referred to the territorial charac-
teristics of Iran, emphasizing that Iran’s position 
in the region and the world is very special and 
strategic.“Whether the world likes it that way or 
not, Iran has an air and sea passageway position in 
the region, which is very important in connecting 
three continents,” he added.
“World’s fossil-energy storehouse is located in our 
region, and a large part of World’s trade is carried 
by the Indian Ocean,” he noted.Referring to the 
changes in the Maritime Hegemony, he said, “vigi-
lance of the people in the region and awareness 
of the countries about the maritime interests of 
our region will not let foreigners encroach on our 
interests.”Khanzadi quoted the Leader of Islamic 
Revolution as saying “the Islamic Republic, due 
to its special geopolitical position, has access to 
four parts of the world by sea”; he added that poli-
cymakers should consider this special position 
while taking any decision and understand our 
obligations regarding the region and the world.
Iran International Maritime & Offshore Technolo-
gies Exhibition kicked off at the Kish International 
Exhibition Center in Kish Island on Monday morn-
ing, and is the biggest marine exhibition in middle 
east hosting more than 300 exhibitors and 9000 
visitors.

Zarif: US Hurting People, Unable to Change 
Iran’s Policies

“They (sanctions) hurt 
ordinary Iranians but don’t 
change (Iran’s) policy,” 
he in a post on his official 
Twitter account on Sunday.
Referring to the policy 
adopted by the previous 
US administration to start 
talks with Iran over the 
country’s nuclear program, 
Iran’s diplomatic chief said, 
“It was U-turn on part of US, 
which allowed #IranTalks 
to proceed. Same dynamic 
today,” in a clear reference 
to the fact that instead of 
withdrawing from the 
Iran nuclear deal, the new 
American government had 
better settle its disputes 
with Iran at the negotiating 
table.
Zarif added in his Twitter 
post that Iran and the 
remaining signatories to 
the JCPOA “are at table,” 
emphasizing that “it is 
[the] US, which has decided 
to walk away and sow 
violence & chaos.”
Earlier on Saturday, Zarif 
told the forum in Qatari’s 
capital city of Doha that 
Iran has survived all the US 
pressures and sanctions 
in the past 40 years, 
highlighting that the ones 
who abandon engagement 
with Tehran will be the 
losers.
“Trump has called for 
negotiations despite his 
hostile policies, and we 
have responded to him 
that if he was joking,” he 
highlighted there.
Earlier on November 
05, the European Union, 
France, Germany and 
Britain issued a joint 
statement regretting US’ 
decision to impose new 
sanctions against Iran, 
saying that they will 

continue supporting the 
European companies 
engaging in legal business 
with Iran.
The reaction came after the 
US Treasury Department 
announced all sanctions on 
Iran lifted under the 2015 
nuclear deal will be back in 
force on November 5.
According to Treasury 
Secretary Steven Mnuchin, 
the sweeping sanctions will 
see 700 people blacklisted, 
including people who were 
granted relief under the 
2015 deal, as well as over 
300 new names.
Speaking to reporters on 
Friday, Mnuchin said the 
sanctions will also target 
payments made through 
the EU’s SPV channel.
He also warned global 
financial messaging 
service SWIFT that it could 
be punished if it doesn’t 
cut off financial services 
to entities and individuals 
doing business with Iran.
“SWIFT is no different than 
any other entity… We have 
advised SWIFT that it must 
disconnect any Iranian 
financial institutions that 
we designate as soon as 
technologically feasible to 
avoid sanctions exposure,” 
he noted.
His remarks dismissed 
an earlier report by The 
Washington Free Beacon, 
which claimed senior State 
Department officials have 
convinced Secretary of 
State Mike Pompeo to allow 
Iran to remain connected to 
SWIFT.
The Trump administration 
earlier agreed to allow 
eight countries to continue 
purchasing Iran’s crude 
oil after Washington’s 
sanctions on Tehran take 

place next Monday.
A senior administration 
official told Bloomberg 
that waivers were aimed at 
preventing oil price hikes 
and would be granted in 
exchange for continued 
import cuts.
The November 5 sanctions 
will be the second batch 
of bans to be re-imposed 
after Trump pulled the US 
out of the 2015 deal, which 
was signed by Iran and six 
world powers in 2015.
The new sanctions cover 
Iran’s shipping, finance 
and energy sectors, and 
penalize other countries 
that don’t stop dealing with 
Tehran.
US President Donald 
Trump announced on May 
8 that Washington would 
no longer remain part of 
the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) and 
promised to re-impose the 
highest level of economic 
sanctions against Iran.
The sanctions reinstated 
on Iran on May 8 included 
boycott of Iran’s crude 
supplies and bans on 
transfer of its crude 
revenues. There is a 180 
days interval before these 
sanctions come into 
effect. Other US secondary 
sanctions are reinstated 
this month.
After Trump’s declaration, 
the Iranian government 
issued a statement, 
calling the US withdrawal 
as “unlawful”. The 
statement underlined 
Iran’s prerequisites for 
continuing the deal with 
the five world powers. 

These conditions that were 
reiterated later by Iran’s 
Supreme Leader Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei later 
mainly included Iran’s 
guaranteed crude sales 
and transfer of its revenues 
back home.
Two months later, the 
other five powers party to 
the nuclear deal have failed 
to satisfy Iran. President 
Hassan Rouhani voiced 
his disappointment 
over a recent package of 
incentives proposed by the 
European Union countries 
to Tehran, and said that the 
Islamic Republic expected 
a much better, clearer and 
explicit stance by the EU.
“Unfortunately, the EU’s 
package of proposals 
lacked an operational 
solution and a specific 
method for cooperation, 
and featured just a set of 
general commitments like 
the previous statements 
by the European Union,” 
President Rouhani said in 
a telephone conversation 
with German Chancellor 
Angela Merkel on July 5.
President Rouhani 
pointed to US’ unilateral 
withdrawal from the 
nuclear deal, and said, 
“After the US withdrawal 
from the JCPOA, Iran 
has been dealing with 
economic issues and 
problems in banking 
relations and oil, and 
foreign companies that 
have invested in Iran are 
skeptical about continuing 
their business.”

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
underlined that the US sanctions have always 
been ineffective to change the policies of Iran, 
highlighting that Washington’s embargos just hurt 
ordinary people.Foreign Minister Zarif pointed to his 
participation in the Doha Forum 2018 in Qatar and 
said he had told the conference that US “sanctions 
have never worked.”

The 3rd Tehran Security Conference, scheduled 
for 14-13 Jan. 2019, will address a wide range 
of relevant topics including regional crises, 
fighting terrorism, and US lack of commitment 
to international treaties.
Director of the Permanent Secretariat of 
Tehran Security Conference, Jalal Dehghani 
Firouzabadi, addressed a seminar on ‘peace 
and stability in West Asia; one region, one 
fate’ on Monday, saying the third edition of 
the Security Conference will be held on 14-13 
January 2019 under the theme of “Regional 
Security in West Asia: Prospect of Stability, 

Cooperation and Collective Progress”, and with 
the motto of “respect, trust, dialogue, mutual 
cooperation, security, and collective progress.”
He added that the third edition of the 
conference, unlike the previous two, will be 
held on two days, and two or more scientific 
conferences will be held prior, the results of 
which can set the mood for the main event.
Dehghani maintained that the Security 
Conference will comprise 10 panels on the 
current developments in the world, such 
as the Yemeni catastrophe, war crimes 
and violation of human security, Syria’s 

experience in the fight against terrorism, the 
prospect of stability in West Asia, 'Deal of the 
Century', the Palestinian issue, Afghanistan’s 
comprehensive  peace process, and the 
opportunities ahead.
Other topics to be discussed in the panels 
include the United States’ lack of commitment 
to international law and treaties; the role of 
joint security cooperation in the fight against 
Takfiri terrorism; the rule of the Internet; 
stability, cooperation and collective progress 
in the region; the prospect of EU’s friendly 
relations with Iran; the future of Iraq; and Iran’s 

defense 
diplomacy.

“Security is one of our common interests in 
the region, and there are several strategies 
to provide it. In our opinion, one of the 
prerequisites for achieving security is to reach 
a common understanding,” Dehghani noted.

Tehran Security Conf. to address regional crises, US adverse role

report
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Syrian President, 
Bashar Assad received 
visiting senior advisor 
to Iran’s Foreign 
Minister in Political 
Affairs, Hossein Jaberi 
Ansari.During the 
meeting, Jaberi Ansari 
informed Assad of 
the preparations for 
a meeting by Russia, 
Iran and Turkey in 
Geneva in the next 
few days, following 
the agreement on 
the final structure of 
the constitutional 
committee.He also 
stressed on Iran’s 
willingness to continue 
the coordination with 
the Syrian government 
which showed great 
flexibility in reaching 
the agreement to form 
the constitutional 
committee.For his 
part, Assad hailed the 
efforts made by Iran 
for the formation of 
the constitutional 
committee despite the 
big obstacles placed 
by the countries that 
support the terrorists.
Canada mulls 
ending arms 
deal with Saudi 
Arabia
Canadian Prime 
Minister Justin 
Trudeau said that 
his government is 
looking for a way out 
of multibillion-dollar 
arms deal with Saudis.
“We are engaged with 
the export permits 
to try and see if there 
is a way of no longer 
exporting these 
vehicles to Saudi 
Arabia,” he said in an 
interview that aired 
on Sunday, Reuters 
reported.Pointing to 
the murder of Jamal 
Khashoggi, Trudeau 
added, “the murder of a 
journalist is absolutely 
unacceptable and 
that’s why Canada 
from the very 
beginning had been 
demanding answers 
and solutions on 
that.”Saudi Arabia has 
$13 billion agreement 
for armored vehicles 
with the Canadian unit 
of General Dynamics 
Corp.Trudeau said 
last month that 
Canada could freeze 
the relevant export 
permits if it concluded 
the weapons had been 
misused.

Iran’s Jaberi 
Ansari, 
Syria’s Assad 
discuss Syrian 
constitutional 
committee
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“They 
(sanctions) 
hurt ordinary 
Iranians but 
don’t change 
(Iran’s) policy,” 
he in a post 
on his official 
Twitter account 
on Sunday.

 EU financial 
mechanism includes 
all merchandise: 
Tehran
The European financial mechanism does 
not just include purchasing medicines 
and food and covers other commodities as 
well, Iran's Foreign Ministry spokesman 
said in his weekly press conference on 
Monday.
EU financial mechanism includes all 

merchandise: Tehran
Bahram Qasemi said the mechanism has 
been under consideration for some time 
now to facilitate Iran's trade with the 
European companies.
The mechanism includes many items such 
as medicine, food and other commodities, 
he said.
Such a mechanism could be established 
with other countries as well, he added.
Qasemi went on to say, the mechanism is 
not just for purchasing medicine and food, 
and industrial and economic investments 

should also be part of the EU plan.
The Foreign Ministry spokesman referred 
to the recent visit to Qatar by the Iranian 
foreign minister and said Iran's regional 
policies have not changed and are based 
on cooperation and dialogue with 
regional countries. 
He noted, 'The forum in Qatar was 
not a new forum, however given the 
opportunity it could provide us with, the 
one-day trip was taken and it offered a 
good opportunity for talks with regional 
and extra-regional officials, particularly 

for dialogue and 
consultation 
with Qatari 
authorities.'
Q a s e m i 
e x p r e s s e d 
hope the 
r e g i o n a l 
realities could 
be revealed and 
Iran can work with 
the regional countries on the right  
track.



EU financial mechanism includes 
all merchandise: Tehran

Qatar Airways to Launch Flights to Iran’s  
Isfahan
Qatar Airways is going to start direct flights to Iran’s central city of 
Isfahan as of February 2019.According to CEO of Qatar Airways Akbar al-
Baker, the airline will increase the number of flights to Iran by launching 
a direct flight from Doha to Isfahan twice a week.The Isfahan-bound 
flights, using Airbus A320 jetliners, will start on February 2019 ,4.Isfahan 
will be the fourth destination of Qatar Airways in Iran after Tehran, Shiraz and 
Mashhad.On Sunday, Qatar Airways celebrated Qatar’s National Day at the Old Airport Park, 
announcing plans to add 15 new destinations to its network in 2019.
Al-Baker said the national carrier of Qatar plans to receive 36 new aircraft in 2019.

Iran’s Ministry of 
Defense plans to 
design and develop 
kilo-class submarines 
weighing over 3,000 
tons.
According to Fars 
News Agency, Iran’s 
military forces are 
set to manufacture a 
supergiant submarine 
weighing 3,200 tons, 
in a bid to enhance 
the country’s marine 
defense power.The 
envisaged vessel 
will be 87 meters in 
length and will have 
a beam of 10 meters.
Earlier in November, 
Commander of Iranian 
Navy Rear Admiral 
Hossein Khanzadi, 
said Iran ranks first 
among Persian Gulf 
littoral states in 
producing marine 
equipment.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:33:12  
Noon call to prayer : 
11:59:54  
Evening call to prayer: 
17:19:26   

High: 15 ° c
Low: -2 ° c
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Iran Not to Remain 
Silent on Regional 
Instability

Iranian crude 
exports to remain 
key source of market 
uncertainty in 2019
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According to the new regulation issued 
by the National Council of Biosafety, all 
GM ingredients in food products must 
be mentioned on the labels, Vahid Mofid. 
Directorate-General for Health, Food  
and beauty said. Therefore, from now 
on food products such as soya, corn, 
rapeseed and cottonseed which are 
normally GM should be labeled, Mofid 
explained. 
Those producers who claims to 
manufacture non-GM organisms should 
fil l  out special form and in order to 
validate their claim health and safety 
inspector will  randomly test their 
products from time to time, he added.
GM products are the subject of heated, 
growing debate which have sparked a 
lot of controversies over the past few 
years in the country.  
On December 12, chief of Department 
of Environment Issa Kalantari over a 
session at National Council of Biosafety 
criticized the “unfair objections” 
against genetically modifies products 
claiming that there are no definitive 
studies proving the dangerous effects 
of genetically modifies organisms on 
people’s health. 
Kalantari went on to say that “we should 
not intimidate people” with some 
articles and worrying them. 
He also explained that insisting on 
domestic production of crops would 
place a great pressure on natural 
resources such as water and soil and 
that’s even more dangerous than 
consuming GM food products. 
GM foods stem mostly from plants, but 
in the future foods derived from GM 
microorganisms or GM animals are 
likely to be introduced on the market. 

Most existing GM crops have been 
developed to improve yield, according 
to World Health Organization.
In the future,  genetic modification 
could be aimed at altering the nutrient 
content of food, reducing its allergenic 
potential, or improving the efficiency 
of food production systems. All  GM 
foods should be assessed before being 
allowed on the market .  Food and 
Agriculture Organization (FAO) and 
WHO Codex guidelines exist for risk 
analysis of GM food.
GM foods are being produced at a 
lower price than organic foods and 
are believed to have a greater benefit 
in terms of durability and nutritional 
values. 
Answering to the question whether 
GM foods are safe or not WHO explains 
that foods currently available on the 
international market have passed 
safety assessments and are not likely to 
present risks for human health. 
In addition, no effects on human 
health have been shown as a result of 
the consumption of such foods by the 
general population in the countries 
where they have been approved. 
Continuous application of safety 
assessments based on the Codex 
Alimentarius principles and, where 
appropriate,  adequate post market 
monitoring, should form the basis for 
ensuring the safety of GM foods.
It  is quite natural to have a fear of 
what’s unknown as not knowing how 
the genetic materials are actually 
being modified fuel the fear. Despite 
all  existing guidelines it  is not stil l 
possible to prove that GM foods are safe, 
however, the fear is also still theoretical.
Nonetheless,  those consumers who 
are concerned with the health hazards 
of such products can choose organic 
products or at least try to learn more 
about genetic engineering and decide 
what’s best for them and their families. 

Dried nuts, pomegranates and watermelons are the 
main ingredients of the Yalda night. Furthermore, 
reciting great Iranian poet Hafez poems in this night 
is believed to bring luckiness.
The pomegranate held a great position for Ancient 
Persian because they believed that the dark red 
outer covering of a pomegranate represents the 

birth or dawn, and the bright red seeds symbolize 
the glow of life. Yalda night is strongly known with 
the pomegranate and watermelon because our 
ancestors thought that by eating summer fruits in 
this night, they wouldn’t fall ill during the winter.
Every year, Iranians swarming into the market to 
purchase nuts, fruits and gifts to adore their Yalda 
tables. Now annual organic food exhibition has made 
it easy to buy the symbolic fruits and nuts special to 
this night.
The exhibition of organic food products supported 
by Tehran's municipality and with the cooperation 
of Iran Organic Association will run for one week till 
December 21.

“The countries of the UAE, Pakistan, Kuwait, India, 
Oman, Armenia, Iraq, Bahrain, Qatar, and Sudan 
are the main buyers of apples,” Farhad Haji Moradi 
said. Referring to this fact that the highest amount 

of apples harvested from Isfahan croplands is 
produced in Semirom County, he added, “The 
production of apple in the province was 220,000 
tons last year, but this year it has been decreased 
to 120,000 tons; therefore, large reduction of the 
production of apple has led to decline of exports.”
“The main reason for reducing the production 
of apple in Isfahan is drought and limited water 
resources in this province. Other areas in Iran have 
also faced the problem of decreasing the apple 
production due to the frostbite. It is noteworthy to 
mention that West Azarbaijan, as the pole of apple 
production, has the highest price stability,” he said.
Pointing to the role of brokers in raising the price of 
fruits, he noted, “The role of distribution agents in 
the high cost of apple is undeniable, since in many 
cases, hoarding this product has led to its shortage 
in market and subsequently the hike in the prices.”

Beijing tending to expand ties 
with Tehran: Chinese diplomat
China intends to enhance its ties, especially 
economic ones, with Iran, the assistant foreign 
minister of China told the Islamic Republic News 
Agency (IRNA) on Monday.
‘Economy is among the important grounds of 
relationship between countries, including Iran and 
China, said Zhang Jun, adding China will safeguard 
the relations in any conditions.

Tehran and Beijing trust each other, and China 
is trying hard to safeguard the activities of its 
companies in Iran, Zhang said.
Saying that encouraging Chinese companies to invest 
in Iran is among the strategic plans to enhance ties, 
he added the people and governments of the two 
countries have had good relations for a long time. 
‘Since olden times, the two countries have had 
historical collaborations about the Silk Road, which 
will continue in the new Belt and Road Initiative as 
well.’

Iran imposing stricter rules on GM 
foods

Get Yalda's delicious symbols in 11th edition 
of organic food exhibition

Winter Solstice or what Iranian call as Shab-e 
chelle is referred to the last night of fall; the 
night is greatly honored in Iranian culture and 
it has been one of the most prominent Iranian 
celebrations since long lost past.

Saying that apples have not reached a suitable 
qualitative phase to be exported this year, 
the manager of business development affair 
of Agriculture Jihad organization of Isfahan 
province said, “Exporting apple from Isfahan has 
decreased from 9500 tons in the last year to 3603 
tons in seven months of this year; of course, it has 
reduced all over the country.”

Iran’s Food and Drug Administration is imposing 
harsher rules on labeling genetically modified (GM) 
food products.

Isfahan’s apples exports 
decreased about 6,000 tons

Answering to 
the question 
whether GM 
foods are safe 
or not WHO 
explains that 
foods currently 
available on the 
international 
market have 
passed safety 
assessments and 
are not likely to 
present risks for 
human health. 
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