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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 
3,270,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,470,005,182,000جدید

1,750,0002,331,000نیم سکه

1,050,0001,241,000ربع سکه

640000661,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18306800539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

دبیر اتاق تعاون اصفهان؛

صنعت نساجی کشور 
متناسب با مزیت هایش 
مورد توجه نبوده است

دبیر اتاق تعاون اصفهان گفت: صنعت نساجی 
در ایران متناسب با مزیت های نسبی آن، مورد 

توجه قرار نگرفته است.
به گزارش روابط عمومــی اتاق تعاون اصفهان 
محمدحسن تبریزیان در جلسه کمیته نساجی 
و صنعت پوشاک بخش تعاون، اظهار کرد: نیروی 
کار ارزان، نیروی ماهر و تحصیل کرده، موقعیت 
مکانی مناسب، بازار گسترده داخلی، منطقه ای 
و بسیاری موارد دیگر از جمله مزیت های کشور 
برای رونق این صنعت اســت که از آنها غافل 
هستیم. تبریزیان با اشــاره به قدمت و سابقه 

طوالنی صنعت نساجی در ...

2 ادامه در صفحه 
     مدیر جهاد کشاورزی شهرضا : متاسفانه تولیدکنندگان اعالم می کنند که نمی توانند محصوالت خود را با برند ایرانی به فروش برسانند و حتی برای درج پرچم ایران هم با مشکل مواجه هستند 

و به جای آن نام برند را به زبان انگلیسی روی محصوالت درج می کنند.

 صادرات و بازاریابی فروش محصوالت، الزاماتی که به آن نیاز است؛   

قفلی گران بر درهای توسعه کشاورزی

تغییر در روند سوددهی به سپرده ها؛

پشت پرده تصمیم بانک مرکزی
 چه بود؟!

شــورای پول و اعتبار به تازگی تصمیم گرفتــه تا دیگر 
به ســپرده هایی که کمتر از یک ماه در نظام بانکی 
ماندگاری دارند، ســودی ندهد، دلیــل این امر هم، 

گرایش مردم به سمت سپرده های کوتاه مدت است.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود تصمیم گرفت تا پرداخت سود 

روزشمار به سپرده های کمتر از یکماه را متوقف نماید. ...

 در پی استعفای
 نمایندگان اصفهان؛

مجلسیان شمشیر 
را از رو بستند!

 آخرین تقســیم نامــه عادالنه 
زاینده رود به طومارنامه شــیخ 
بهایی معروف اســت. در اینکه 
نوشتن نسخه نهایی طومار نامه 
کار فیلســوف و دانشمند زمان 
صفویه به نام شــیخ بهایی بوده 
است شــکی نیســت  اما باید 
گفت طومار نامه شــیخ بهایی،  
طومار تکامــل یافتــه، تاریخ، 
جغرافیــا، سیاســت و فرهنگ 
ســرزمین اصفهان اســت و با 
تغییراتي کــه در اعصار و قرون 
در آن راه یافته حداقل به بیش 
از 2000 ســال قبل مي رسد.با 
توجه به این پیشــینه می توان 
 ادعا کــرد زاینــده رود یکی از

 مهندســی ترین و با حساب و 
کتاب ترین رودخانه های ایران 
و جهان است که بحث عدالت در 
تقسیم و تخصیص منابع آب آن 
از زمان مادها برقرار بوده است. اما 
متاســفانه در چند دهه گذشته 
عمل نکردن به مفاد این طومار، 
زاینده رود را خشــک، محیط 

زیست را نابود و ...

وی با بیان اینکه هر اقدامی در شــهر باید 
پشتوانه علمی و منطقی داشته باشد، افزود: 
امروز در شهرداری اصفهان در تمام حوزه ها 
شاهد تحوالت خوبی هســتیم و ارزیابی ها 
نشان می دهد که به ســوی اهداف حرکت 
کرده ایم؛ از روز اول فعالیت ها را با برنامه آغاز 
کردیم بنابراین با عزم راسخ برای تحقق آن ها 

تالش خواهیم کرد. 
شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: برای 
مهار آنچه که به شهر آسیب می زند، امسال 
شهرداری اصفهان بخشنامه ای صادر کرد 
که بر اساس آن تمام خودروهای شهرداری 
معاینه فنی شود که در این راستا توانستیم 
هشــت مرکز معاینه فنی برای خودروهای 
ســبک و یک مرکــز معاینه فنــی برای 
خودروهای ســنگین فراهم کنیم که برای 

اجرای بخشنامه جای خوشحالی دارد.
نوروزی خاطرنشان کرد: امسال معاینه فنی 
را از خودمان شــروع کردیم، شاید همیشه 

موضوع معاینه فنی برای خودروهای شخصی 
مطرح می شد، اما امســال از خودمان آغاز 
کردیم و تأکید بر معاینــه فنی اتوبوس ها 

داشتیم.
وی با اشاره به رشد ۱۵ درصدی آمار معاینه 
فنی خودروها نســبت به ســال گذشــته 
گفت: افزایش آمار معاینــه فنی خودروها 
خبر خوشی است از این بابت که می دانیم 
بسیاری از نواقص رفع شده و کنترل خودروها 

در کاهش آلودگی هوا تأثیرگذار بوده است.
شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد: تمام 
شعارها را عملیاتی کنیم و آنچه به سالمت 
مردم آسیب می زند را با کمک تمام دستگاه ها 
مهار کنیــم، زیرا یک دســتگاه به تنهایی 

نمی تواند تمامی مشکالت را رفع کند.
وی با بیان اینکه  اداره کل محیط زیست به 
عنوان دستگاه متولی حفظ محیط زیست 
با شــهرداری اصفهان همکاری های خوبی 
داشته و دارند که از این بابت تشکر می کنم، 

افزود: هوای سالم حق مسلم بشر است؛ اما با 
وجود آب یا هوای آلوده حفظ کرامت انسان 

ممکن نیست.
شــهردار اصفهان با اشــاره بــه راه اندازی 
اپلیکیشــن حمل بــار تصریح کــرد: این 
اپلیکشــین تضمینی برای افرادی اســت 
که قصد جابه جایی بــار و کاال دارند؛ با این 
اپلیکیشن بستر امن و سریع در حوزه حمل 
و نقل بار درون شــهری ایجاد و امکان رصد 
بار از مبدأ تا مقصد و امــکان صدور بارنامه 

الکترونیکی فراهم می شود.
نــوروزی با بیــان اینکه »توزیــن در حال 
حرکت« اقدام دقیقی اســت که می تواند 
آثار خوبی به همراه داشته باشد، افزود: یکی 
از فواید سیســتم »توزین در حال حرکت« 
این است که زیرساخت های شهری از جمله 
آسفالت آسیب نمی بیند و راه ها سالم می ماند؛ 
اینکه بار به طور متعادل در کامیون قرار گیرد 
و کنترل شود، نخستین دستاورد آن حفظ 

ساختارها و زیرساخت های راه است.
وی از انسجام بین دستگاه های درون و برون 
سازمانی به ویژه تعامل پلیس راهور و محیط 
زیست تشکر کرد و گفت: تمام اقدامات انجام 
شده مصوبات شورای اسالمی شهر را دارد 
و مدیریت شــهری در انجام امور به صورت 

هماهنگ اقدام می کند.
وی اظهار امیدواری کرد: این حرکت ها بتواند 
امیــد را در دل مردم افزایــش داده و مردم 

بتوانند از رفاه و هوای پاک بهره مند شوند.

نوروزی:

کرامت انسان با وجود آب یا هوای آلوده حفظ نمی شود

افزایش آمار معاینه 
فنی خودروها خبر 
خوشی است از این 

بابت که می دانیم 
بسیاری از نواقص 
رفع شده و کنترل 

خودروها در کاهش 
آلودگی هوا تأثیرگذار 

بوده است.

شهردار اصفهان گفت: هوای سالم حق مسلم بشر است اما با وجود آب یا هوای آلوده حفظ کرامت انسان ممکن نیست. قدرت اله نوروزی 
در آیین رونمایی از طرح های سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان اظهار کرد: از 2۶ آذر تا 29 دی ماه امسال طی 33 روز 
اجرای 100 برنامه در حوزه حمل و نقل در شهر اصفهان پیش بینی شده است در این راستا امروز از چند پروژه در سازمان حمل و نقل بار 

رونمایی می شود.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S
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فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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تازه ها

زومیت
گـــزارش

بررسی لپ تاپ ال جی گرم 15 اینچی؛

 به سبکی پر کاه !
ال جی گرم، لپ تاپی فوق سبک با نمایشگر 
بدون حاشیه و بدنه  باریک است که می تواند 
انتخابی مناسب برای طیف گسترده ای از 

کاربران با کاربری های روزمره باشد.

وزن یکــی از مهم ترین مولفه هــا در طراحی و 
ساخت یک وســیله  قابل حمل مثل لپ تاپ به 
شــمار می رود. وزن و ضخامت کــم مهم ترین 
ویژگی های یک اولترابوک محســوب می شوند 
از این رو شرکت ها همواره به دنبال بهینه کردن 
محصوالت خــود در این دو ویژگی هســتند. 
وزن نخستین چیزی اســت که پس از شنیدن 
نام gram به ذهن خطــور می کند؛ ال جی و 
لپ تاپ های ســری گرم آن در سال های اخیر 
اســتانداردهای وزنی اولترابوک ها را به چالش 
کشــیده اند. نام ال جی را بارها در بین اولین ها و 
ترین  ها شنیده ایم،  حال این غول کره ای نام خود 
را به عنوان تولید کننده  سبک ترین لپ تاپ ۱۵.۶ 

اینچی جهان نیز ثبت کرده است.
رسیدن به یک یا چند ویژگی ممتاز عموما به از 
دست رفتن برخی دیگر منجر می شود. ال جی 
گرم لپ تاپ ســبک، زیبا و نازکی است اما این 
مســاله قطعا به معنای یک لپ تاپ بی نقص و 
کامل نیست زیرا یک لپ تاپ برای جلب رضایت 
کاربرش نیازند ویژگی های دیگری نیز خواهد 
بود. لپ تاپ مورد بررسی ما محصول سال 20۱۷ 
بوده و به پردازنده  نسل هفتمی Core i۵ مجهز 
شده است. این نسخه از ۸ گیگابایت حافظه  رم 
و 2۵۶ گیگابایت حافظه  ذخیره ســازی از نوع 

SSD بهره می برد.
وزن فوق العاده اندک گرم به عنوان اصلی ترین 
ویژگی آن در نگاه اول بسیار جذاب به نظر می رسد 
اما آیا این مولفه به تنهایی رقبا را شکست خواهد 
داد؟ آیا ال جی گرم ویژگی های ممتاز دیگری نیز 
دارد؟  این ها سواالت تنها بخشی از نکاتی است 
که در بررسی ما از نسخه  ۱۵ اینچی ال جی گرم 

20۱۷ به آن ها پرداخته خواهد شد.

  طراحی
بدنه  مات و یکپارچه  ال جی گرم در نگاه اول شاید 
پالستیکی به نظر برســد اما این غول کره ای از 
آلیاژ نانوکربن منیزیوم برای ساخت بدنه استفاده 
کرده است؛  چنین انتخاب موادی برای ساخت 
ال جی گرم یکی از دالیل وزن اندک آن محسوب 
می شــود. LG gram آن حس اســتحکام و 
پریمیوم بودن لپ تاپ های باالرده  آلومینیومی را 
نمی دهد با این حال هنوز هم یک محصول زیبا و 
خوش ساخت است. برای مقایسه  وزن یک کیلو و 
هشتاد گرمی این لپ تاپ با دیگر رقبا می توان به 
 XPS وزن 2.۱ کیلیوگرمی لپ تاپ ۱۵ اینچی

اشاره کرد.
ال جی گرم در سه نســخه  ۱۳،۱۴ و ۱۵ اینچی 
روانه  بازار می شود، این سه مدل از نظر ظاهری 
مشابه یکدیگر هستند. گوشه های تیز، طراحی 
مینیمال و رنگ خاکستری خاص جلوه  زیبایی 
به ال جی گرم داده است؛ ساخت لپ تاپی با این 
وزن نیازمند یک شاسی نازک و استفاده از مواد 
سبک است اما این موارد گاهی اوقات به استحکام 
و صلب به نظر رســیدن دستگاه صدمه می زند. 
خوشبختانه تغییر وضعیت چندانی در هنگام 
تایپ کردن و قرار گرفتن دو دست روی دستگاه 

مشاهده نمی شود اما بخش درب لپ تاپ آن 
صلبیت الزم را ندارد. خبر خوب این اســت 
 MIL-STD که ال جی گرم از تســت های
۸۱0G سربلند بیرون آمده و مقاوت باالیی در 
برابر فشار، نفوذ گرد و خاک، ارتعاش، شوک و 

دمای باال دارد.
ال جــی گرم بــا طــول ۳۶0  و عــرض 2۳0 
میلی  متری ابعادی مشابهی با XPS ۱۵ دارد اما 
ضخامت آن تقریبا ۱.۵ میلی متر کمتر از لپ تاپ 
دل اســت؛ لپ تاپ دل به پردازنده  HQ مجهز 
شــده و یک اولترابوک قوی محسوب می شود. 
وزن و ضخامت کم یک لپ تاپ،  طراحی لوالی 
خاصی را می طلبد؛ خوشبختانه لوالی استوانه ای 
ال جی گــرم حداقل هــای الزم را دارد و لرزش 
زیادی در تکان های ساده و استفاده  عادی در آن 
مشاهده نمی شود؛ لوال به گونه ا ی طراحی شده 
اســت که درب لپ تاپ به راحتی با یک دست و 
بدون گرفتن بخش پایینی آن باز می شــود؛ با 
وجود این که لوالی ال جی گرم هنوز یک ســر 
و گردن پایین تر از مک بوک های اپل اســت اما 
 استفاده از چنین لوالیی توسط ال جی یک قدم 

مثبت است.
اولین چیزی که با باز کــردن درب لپ تاپ نظر 
شما را جلب خواهد کرد، حاشیه های اندک دور 
نمایشگر است؛ ال جی حاشیه  باالی نمایشگر را 
برای قرار دادن وب کم کافی ندانسته است از این رو 
آن را به روی لوالی نمایشگر انتقال داده است؛ این 
مکان غیر متعارف با وجود زاویه  مناسب به خوبی 
باالی نمایشگر نیســت و همین مساله استفاده 
از وب کم را دشــوارتر از نمونه های مرسوم کرده 
است. از نظر تنوع  با یکی از اولترابوک های خوب 
بازار روبرو هستیم؛ ال جی  گرم در کنار دو درگاه 
 USB 2.0 و USB ۳.0 به یک درگاه USB
 USB مجهز شده است؛ یکی از درگاه های C نوع
نیز قادر به شارژ کردن سریع تر دستگاه های متصل 
به آن است. شایان ذکر است که درگاه USB نوع 
C دستگاه قادر به شــارژ کردن دستگاه نیست 
و تنها برای انتقال اطالعات مورد اســتفاده قرار 
می گیرد. ال جی در نسل جدیدتر گرم از درگاه 
USB نوع C با پشتیبانی از تاندربولت ۳ استفاده 

کرده است.
 HDMI ال جی همچنین خروجی فول ســایز
و درگاه میکــرو اس دی را نیــز در لپ تاپ فوق 
سبک خود تعبیه کرده است؛ استفاده از درگاه 
اس دی در  ال جی گرم تصمیم درســت تری به 
نظر می رســد. جک ۳.۵ میلی متری صدا و قفل 
 کنسینگتون نیز مجموعه  پورت های ال جی گرم

 را کامل می کنند. 

    
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان؛ در 
ســومین روز از دی ماه 9۷ و به مناسبت روز ملی ثبت احوال، مهندس 
جواد نصری شهردار فالورجان به اتفاق سرکار خانم دکتر اله دادیان 
ریاست و دیگر اعضای شورای اسالمی شــهر با حضور در اداره ثبت 
احوال شهرستان فالورجان ضمن دیدار با رییس و کارکنان آن اداره ، 
روز ملی ثبت احوال را تبریک گفتند و برای آنها آرزوی موفقیت و سربلندی 
نمودند. شهردار فالورجان در این دیدار خطاب به ریاست و کارکنان آن اداره 
چنین گفت : سوم دی ماه، یادآور تاسیس سازمان ثبت احوال و صدور نخستین 

 شناسنامه در کشورمان است . این رخداد مهم و تحول آفرین در سیســتم اداری ، از بدو راه اندازی ، نوید بخش روند جدیدی در زندگی اجتماعی ملت ایران به شمار 
می رفت اینجانب با تبریک روز ملی ثبت احوال از تمامی تالشگران این عرصه ، صمیمانه قدردانی و از خداوند متعال برای یکایک عزیزان فعال در اداره ثبت احوال شهرستان 

و ادارات تابع آن توفیق و سعادت روز افزون مسالت می نمایم.



مجلسیان شمشیر را 
از رو بستند!

ادامه از صفحه یک:
...   کشــاورزان را درمانده و بیچاره 

کرده است.
- در این بین برخی ادعا دارند طومار 
نامه شیخ بهایی یک طومار قدیمی 
اســت و اعتبار ندارد ! در جواب این 
افراد باید گفت چطور می شود طومار 
نامه ای که بیش از 2000 هزار سال 
توانسته آب یک منطقه را مدیریت 
کند و هیچ مشکلی پیش نیامده است 
به یکباره و طی 20 ســال بی اعتبار 
شده اســت؟ این در حالی است که 
طومار شیخ بهایی در مورد زاینده رود 
مورد تایید مرکز پژوهش های مجلس 
است. مرکز پژوهش های مجلس این 
طومار را قانون آبی منصفانه، عادالنه و 
بر بنیادی منطقی استوار دانست که 
مبنای تقسیم آب زاینده رود شده و 
بیش از آنکه واجد خصوصیات فنی 
باشد در زمینه های حقوق آب و توجه 
و تنظیم قواعد اجتماعی، بهره برداری 
از آب های سطحی و ایجاد ساختار 

برای آب بران حائز اهمیت، است. 
حــال چه شــده برخــی از همین 
مجلسیان با سواد ما این طومار نامه 

را قدیمی می خوانند؟ 
شاید مقایسه در این مورد اصال کار 
درستی نباشــد اما با احتساب شما 
بسیاری از کتب قدیمی حتی کتب 
مقدس ما بســیار قدیمی هستند و 
شاید به نظر شما دیگر اعتبار نخواهند 

داشت؟!!! 
در همان مجلسی که شما به انتخاب 
ما وارد شدید مرکز پژوهشی وجو دارد 
که این  مرکز پژوهش  تاکید کرده که 
در تدوین و تصویب قانون، این طومار 
از پیشرفته ترین اصول قانونگذاری 
که امروزه نیز در دنیا مطرح اســت، 
استفاده کرده به گونه ای که مبانی 
فکری آن می توانــد در وضع قوانین 
کنونی و به ویژه در بخش مرتبط با 

منابع آب کاربرد داشته باشد.
 حال شما با کدام علمتان و یا عملتان! 

این طومار نامه را نقص می کنید؟
-  یکــی از نمایندگان بوشــهر در 
صحبت های خود گفته اســت : تا 
کی یزد و بوشــهر و خوزستان باید 
جور اصفهان را بکشند؟ و به این شهر 

آب بدهند؟ 
به این نماینده بایــد گفت مرزهای 
طنز را در نوردیده اید جناب خدری! 
یزد در تمام دنیا معروف است به بی 
آبی و شاهد آن قنات های زیاد و نوع 
معماری شهری آن اســت . ما را به 

بوشهر چه کار؟ 
البته یکی از نمایندگان اصفهان در 

جواب ایشان سخنرانی کرده است. 
فوالدگــر گفتــه: به هیــچ عنوان 
مباحث میان اســتانی و قومیتی در 
خواسته های ما مطرح نبوده و استان 
اصفهان میزبان نزدیک به یک میلیون 
نفر از هموطنان دیگر استان هاست 
و همواره نقش خویــش را در دوران 
انقالب اســالمی، به اثبات رسانده 
است؛ به نحوی که با وجود دارا بودن 6 
درصد از جمعیت کشور این افتخار را 
دارد که 10 درصد از شهدا و جانبازان 

را به خود اختصاص داده است. 
البته مجلسیان نیز در مقابل استعفای 
نمایندگان اصفهانی ســنگ تمام 
گذاشته و شمشیر را از رو بسته اند. 
میرزایی نماینــده دماوند در اینباره 
گفتــه : هرچــه زودتر اســتعفای 
نمایندگان اصفهانی برای اعتراض 
به خشک شدن زاینده رود را قبول 

کنید!!
  باید گفت اگر نمایندگان اســتان 
 مــا نتواننــد آب زاینــده رود که 
حق آبه ان متعلق به کشــاورزانمان 
اســت را بــه شــهر برگرداننــد 
وجودشــان در مجلس بــی فایده 
 است و همان بهتر که استعفایشان

 پذیرفته شود.

اقتصاد استان
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آبیاری نوین در حدود 8 هزار هکتار کشاورزی اصفهان اجرا شد
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: در سالجاری طرح های آبیاری قطره ای، کم فشار 

و بارانی در هفت هزار و 800 هکتار از زمین های کشاورزی استان اجرا شده است.
مهرداد مرادمند افرود : اجرای این طرح ها در بیش از 9 هزار هکتار دیگر از زمین های کشاورزی 

استان اصفهان در دست اقدام است که امیدواریم تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد. 
وی بیان کرد : اقدام های زیرساختی برای صرفه جویی آب و جلوگیری از هدر رفت این مایع حیاتی 

در بخش کشاورزی استان انجام شده و در این راستا طرح های آبیاری نوین با جدیت در حال اجراست. 
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه این ظرفیت را داریم که ساالنه 15 هزار هکتار از 

زمین های کشاورزی استان را زیر پوشش شیوه های آبیاری نوین قرار دهیم، بیان کرد: سال گذشته طرح های 
آبیاری نوین در 15 هزار هکتار از زمین های کشاورزی اصفهان اجرا شد. 

وی تغییر الگوی کشت را از دیگر برنامه های این نهاد برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی استان 
بیان کرد و گفت: تالش خود را برای جایگزین کردن کشت درختان باغی و گیاهان کم آب بر به جای درختان و گیاهان آب بَر 

آغاز کرده ایم. 

دانشگاه علمی وکاربردی نقش موثری در تربیت کارآفرینان دارد
معاون علمی دانشــگاه جامع علمی و کاربردی اصفهان گفت: این دانشگاه بدلیل تربیت دانشجو 
براساس مشاغل و نیاز بازار، نقش مهم و موثری در تربیت نیروی انسانی کارآمد، مولد و کارآفرین 

دارد.
 مهدی قیصری به فعالیت ســه مرکز رشــد و یک مرکز نوآوری در این دانشــگاه در رشته های 

 »فناوری های سنگ و صنایع وابسته«، »فناوری های گز، شــیرینی، شکالت و صنایع وابسته« و 
»فناوری های لوازم خانگی و صنایع وابسته « خبر داد. به گفته وی همچنین یک مرکز نوآوری »فوالد 

و صنایع وابسته« در یکی از مراکز این دانشگاه فعال است.  وی افزود: 10 رشته تخصصی جدید در مقاطع 
کاردانی و کارشناسی حرفه ای برای ترم بهمن امسال در مراکز آموزشی این دانشگاه راه اندازی می شود.

وی ادامه داد : این رشته ها از جمله شامل کاردان فنی کنترل و کیفیت مواد غذایی، کارشناس حرفه ای فروش مواد غذایی، 
مدیریت کسب وکار اینترنتی ای، ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی، نقاشی ایرانی و زیلوبافی است.

معاون علمی دانشگاه جامع علمی و کاربردی اصفهان اظهارداشت: اکنون 15 هزار و 706 دانشجو برای ترم بهمن انتخاب واحد کردند 
و در مجموع شمار دانشجویان این مرکز علمی به دست کم 29 هزار نفر در 41 مرکز دانشگاهی می رسد.

 گرانی قطره چکان ها 
و لوله های پلی اتیلن 

و اقالمی که بیشتر 
واراداتی هستند، 

طرح های توسعه آبیاری 
نوین را با مشکل مواجه 

کرده است.

 صادرات و بازاریابی فروش محصوالت، الزاماتی که به آن نیاز است؛   

قفلی گران بر درهای توسعه کشاورزی

صورت آفتاب سوخته و دستان پینه بسته، شاید نوستالژی 
بسیاری از پیرمردانی باشــد که در گذشته می دیدیم و 
امروز آفتاب نسلشان رو به افول اســت. وقتی از آن ها 
می پرسیدی: »پدرجان، شغل شما چیست؟« با افتخار، 
گردنی از غرور سرفراز می کردند و می گفتند: »کشاورز«.

 روزگار تغییر کرده و دیگر کشاورز با دستان پینه بسته و 
صورت آفتاب  سوخته شناخته نمی شود، کشاورزان امروز 
با تراکتور می کارند و با کمباین برداشت می کنند و محصول 
را در سردخانه نگه می دارند؛ اما این شیوه کشاورزی به 
الزاماتی بیش از گذشته نیاز دارد که یکی از آن ها صادرات 

و بازاریابی فروش محصوالت است.

ایمنا
گـــزارش
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     مدیر جهاد کشاورزی شهرضا : متاسفانه تولیدکنندگان اعالم می کنند که نمی توانند محصوالت خود را با برند ایرانی به فروش برسانند و حتی برای درج پرچم ایران هم با 
مشکل مواجه هستند و به جای آن نام برند را به زبان انگلیسی روی محصوالت درج می کنند.

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی 
کشاورزی در اصفهان برگزار 

می شود

هفدهمین نمایشــگاه بین المللی تکنولوژی کشــاورزی 
)AGROVET( پنجم دی ماه سال جاری در اصفهان آغاز 

به کار می کند.

به گزارش اداره رســانه شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان، این نمایشگاه تا هشتم دی ماه امسال به مدت چهار روز در 
محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل 
تاریخی شهرستان برپا است و آخرین تکنولوژی ها و دستاوردهای 
روز بخش کشــاورزی را در معرض بازدید عالقمندان و فعاالن این 

صنعت قرار خواهد داد.
96 شرکت از اســتان های اصفهان، تهران، مازندران، قزوین، یزد، 
همدان، زنجان، گلستان، خراسان رضوی و آذربایجان غربی در این 
نمایشگاه حضور خواهند داشت و محصوالت و خدمات خود را در 

فضایی بالغ بر 8500 مترمربع به نمایش خواهند گذاشت.
هفدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی کشاورزی اصفهان در 
سه سالن نمایشگاهی برپا می شــود که 26 شرکت فعال در بخش 
سازه های گلخانه ای، 44 شرکت در بخش آبیاری و 26 شرکت در 
بخش نهادها در آن حضور دارند و انواع فعالیت های خود در زمینه 
تولید و واردات بذر، تولید کود، تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی و 

سموم را به نمایش می گذارند.
دالیل مختلفی باعث می شود که هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
تکنولوژی کشــاورزی اصفهان نام خود را به عنوان تاثیرگذارترین 

رویداد صنعت نمایشگاهی این بخش در کشور تثبیت کند.
اســتان اصفهان یکی از قطب های صنعت کشــاورزی کشور است 
که با دارا بودن شــرایط اقلیمی متنــوع و قابلیت های بالقوه منابع 
طبیعی و منابع انسانی تجهیز شده، جایگاه خود را به عنوان یکی از 
استان های مهم کشور در زمینه تولید محصوالت کشاورزی، دامی 
و پروتیینی تثبیت کرده و موفقیت هایی در بخش های مختلف به 

دست آورده است.
وجود بخش خصوصی کارآمد و توانمند برای ســرمایه گذاری در 
فعالیت های اقتصادی، وجود ظرفیت های علمی، فنی و تخصصی 
)سرمایه های انسانی( و مراکز پژوهشی و آموزشی در سطح استان، 
امکان توسعه کشت محصوالت صادراتی )گیاهان دارویی، گلخانه ای 
و کشــت دوم(، وجود منابع آبی اعم از آب های جاری و رودخانه ها 
و دریاچه های مصنوعی، سدها و استخرهای ذخیره آب کشاورزی، 
کانال های آبرســانی، چاه ها، قنوات و چشمه ســارها برای توسعه 
صنعت آبزی پروری، همجواری با حــوزه منابع تامین آب زاگرس 
مرکزی، قرار گرفتن اســتان در مرکز کشــور، در مســیر راه های 
ترانزیتی، وجود منابع طبیعی و اقلیمی متنوع به عنوان زیرساخت 
محرک فعالیت های بخش کشــاورزی از جمله مزیت هایی است 
که استان اصفهان را به یکی از بهترین استان های کشور در حوزه 
کشــاورزی مطرح کرده و برگزاری نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی 
در این استان برای مشــارکت کنندگان و بازدیدکنندگان در آن، 

تاثیرات مثبت فراوانی خواهد داشت.
عالقمندان به بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی 
کشاورزی اصفهان )AGROVET( می توانند در روزهای پنجم 
تا هشتم دی ماه و از ساعت 15 تا 21 به این نمایشگاه مراجعه کنند.

گـــزارش

ایــن روزها کاشــت، 
داشــت و برداشــت 
انجــام  محصــوالت 
می شــود، امــا موانع 
صادرات، قفلی اســت 
گران بر درهای توسعه 
بخش کشــاورزی که 
گشــودن آن، عزم مسئوالن و تالش 

کشاورزان را می طلبد.
در شــهرضا 28 هزار هکتار اراضی 
کشــاورزی وجود دارد و کشاورزان 
آن با تولید انــواع محصوالت زراعی 
و باغــی، در رده هــای برتر اســتان 
قــرار دارنــد. در گذشــته منطقه 
»دشــت مهیار« شــهرضا بــه انبار 
غله اســتان معروف بوده اســت، اما 
خشکسالی های پیاپی که به خشکی 
کانال آبرسانی دشــت مهیار منجر 
شــده، کشــاورزان این منطقه را با 

مشکالت جدی مواجه کرده است.
رضا باقری، مدیر جهاد کشــاورزی 
شهرضا با بیان مشکالت کشاورزان از 
سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ای 
در این شهرســتان خبر می دهد و 
می گوید: در حــال حاضر 40 هکتار 
اراضی این شهرســتان بــه این نوع 

کشت اختصاص دارد.
باقری بــا بیان اینکــه بخش زیادی 
از محصوالت زراعــی و باغی تولید 
شده در شهرستان به دیگر استان ها 
و کشورهای خارجی صادر می شود، 
می گوید: کشــورهای حــوزه خلیج 
فارس، روســیه و استان های فارس، 
تهــران و کهگیلویــه و بویــر احمد 
مهمترین مقاصد صادرات محصوالت 

کشاورزی این شهرستان است.
وی با بیان اینکه اکنون چهار شرکت 
صادر کننده محصــوالت گلخانه ای 
در شهرضا فعالیت می کنند و مجوز 
پنجمین شرکت نیز به زودی صادر 
می شــود، تصریح می کند: متاسفانه 
تولیدکنندگان اعــالم می کنند که 
نمی توانند محصوالت خود را با برند 
ایرانی به فروش برسانند و حتی برای 

درج پرچم ایران هم با مشکل مواجه 
هســتند و به جای آن نام برند را به 
زبان انگلیسی روی محصوالت درج 

می کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا تاکید 
می کند: محدودیت تولیدکنندگان 
در صــادرات محصــوالت ایــن 
شهرســتان در حالی اســت که این 
اقــالم از کیفیت خوبــی برخوردار 
اســت و تولیدکننــدگان شــهرضا 
اعالم می کنند که مشتریان خارجی 
محصــوالت ایرانــی را خریــداری 
نمی کنند، بنابراین باید برای رفع این 

معضل چاره اندیشی شود.
وی با اشــاره به جایگاه شــهرضا در 
تولید محصوالت دامی، می گوید: در 
بعضی مواقع کمبود تخم مرغ استان، 
توســط تولیدکنندگان شهرضایی 

جبران می شود.

  ســایه ســیاه گرانی تجهیزات 
کشاورزی بر تولیدکنندگان

مدیر جهاد کشــاورزی شــهرضا با 
بیان اینکه افزایش قیمت تجهیزات 
کشــاورزی باعث مشــکالتی برای 
تولیدکنندگان این بخش شده است، 
اظهار می کند: گرانی قطره چکان ها 
و لوله های پلی اتیلــن و اقالمی که 
بیشتر واراداتی هســتند، طرح های 
توســعه آبیاری نوین را با مشــکل 

مواجه کرده است.
باقری تاکید می کنــد: روزانه یکصد 
تن نشاء از این شهرســتان به دیگر 
استان های کشور صادر می شود، در 
ســایر بخش ها نیز توانمندی زیادی 
وجود دارد، اما باید حمایت های الزم 

برای بازاریابی و فــروش و صادرات 
محصوالت انجام شود.

   نبــود برندســازی، بازاریابی و 
زبان آموزی، موانع جهانی شدن

این سخنان در حالی مطرح می شود 
که مرتضی عباس زاده، کارشــناس 
ارشــد کشــاورزی، اظهار می کند: 
بعضــی از مشــکالت در فــروش و 
صــادرات محصوالت کشــاورزی و 
دامی ایرانی وجود دارد که رفع آن ها 
در حوزه اختیارات مســئوالن ارشد 
دولتی اســت و دیگران نمی توانند 
برای آن کاری بکننــد، اما نواقصی 
هم در فرایند تولید در داخل کشور 
وجود دارد که اگر رفع نشــود، حتی 
اگر معضالت در سطح کالن هم رفع 

شود سودی ندارد.
وی ادامــه می دهد: در بســیاری از 
عرصه هــا مخصوصا در روســتاها، 
فرســودگی تجهیزات کشــاورزی 
باعث اتالف محصــوالت و در نتیجه 
کاسته شدن از سود کشاورز می شود؛ 
این در حالی اســت که بســیاری از 
کشاورزان فاقد ســرمایه الزم برای 

نوسازی تجهیزات هستند.
این کارشــناس ارشــد مهندســی 
کشاورزی تصریح می کند: کشاورزی 
خرده مالک که در روستاها همچنان 
حضور دارند، شــیوه های ســنتی و 
نادرست آبیاری مزارع مانند غرقابی 
و نبود امکانــات الزم برای نگهداری 
محصوالت به زیــان تولیدکنندگان 
این بخش منجر شــده است، این در 
حالی اســت که برخی کشاورزان یا 
حاضر به فراگیری شــیوه های نوین 

کاشت و برداشت نیســتند یا دانش 
کافی در این زمینه ندارند.

عبــاس زاده خاطرنشــان می کند: 
ســابقه کهن کشــاورزی در ایران 
بستر مناســبی برای فعالیت بخش 
خصوصی فراهــم کرده اســت، اما 
فعاالن این بخش نیز به همان شیوه 
بنکداری قدیمــی کار می کنند. در 
فراگیری زبــان خارجــی کوتاهی 
می کننــد و ترجیــح می دهنــد از 
 پذیرش ریســک تغییــرات جزیی 

پرهیز کنند.
وی نقص در برندســازی محصوالت 
کشــاورزی را معضل دیگر در مسیر 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
ایرانی می داند و می افزاید: در استان 
اصفهان زعفران تولید می شــود، اما 
سایه زعفران قائن به عنوان برند برتر 
ایــن محصول بر تولیــدات اصفهان 
ســنگینی می کنــد. اینجــا ضعف 
برندسازی زعفران اصفهان مشخص 
می شود، در سایر محصوالت هم این 

نواقص وجود دارد.
کارشناس ارشد کشــاورزی تاکید 
می کند: تا زمانی که کشــاورزان با 
تشکیل اتحادیه های صنفی تخصصی 
برای رفع نیازها و نواقص کاری خود 
تالش نکنند، نمی توان امید زیادی به 
بهبود وضعیت موجود داشته باشیم.

عباس زاده می گوید: کشاورزان ایرانی 
خام فروشــی می کنند؛ زیرا صنایع 
تبدیلی کافی در همه رشته ها وجود 
نــدارد. البته ایجاد ایــن صنایع نیاز 
به ســرمایه گذاری دارد، ولی بخش 
خصوصــی اگر توجیه شــود در این 

زمینه هم فعالیت می کند.

خـــبــــر

دبیر اتاق تعاون اصفهان؛
صنعت نساجی کشور متناسب با مزیت هایش مورد توجه نبوده است

دبیر اتاق تعاون اصفهان گفت: صنعت نســاجی در 
ایران متناسب با مزیت های نسبی آن، مورد توجه قرار 

نگرفته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون اصفهان محمدحســن تبریزیان در جلسه 
کمیته نساجی و صنعت پوشاک بخش تعاون، اظهار کرد: نیروی کار ارزان، نیروی 
ماهر و تحصیل کرده، موقعیت مکانی مناسب، بازار گسترده داخلی، منطقه ای و 
بسیاری موارد دیگر از جمله مزیت های کشور برای رونق این صنعت است که از 
آنها غافل هستیم. تبریزیان با اشاره به قدمت و سابقه طوالنی صنعت نساجی در 
کشور، بررسی مشکالت این حوزه، یافتن راهکارهای الزم برای حل آنها را اقدامی 
ضروری دانست و اظهار کرد: این صنعت ظرفیت باالیی برای ایجاد اشتغال پایدار 
دارد. در سطح دنیا صنعت نســاجی به عنوان یکی از صنایع پرسود و اشتغال زا 

شناخته می شود اما در ایران به ظرفیت های آن توجه نمی شود.
وی تصریح کرد: با توجه به وجود شــورای گفت وگوی فعال در اســتان و روابط 
سازنده ای که بین اتاق تعاون ایران و دولت وجود دارد، می توان از پتانسیل های این 

بخش برای پیگیری و رفع موانع قانونی در صنعت نساجی استفاده کرد.

دبیر اتاق تعاون اصفهان ضمن اعالم آمادگی برای آسیب شناســی وضعیت صنعت 
نساجی گفت: در این حوزه تشــکل های فعال می توانند به کمک اتاق تعاون بیایند 
تا مطالعه دقیقی در مورد وضعیت این صنعت انجام شود. زمانی که مشکل و چالش 

موجود را ریشه یابی کنیم، می توانیم راهکارهای مناسبی برای آن ارائه دهیم.
فعاالن تعاونی های نساجی و تولید پوشاک نیز در این جلسه تاکید کردند: متاسفانه 
در ایران قاچاق پوشــاک در سطح گســترده ای اتفاق می افتد، سوال اینجاست که 
چرا دستگاه های مسئول مانع این حرکت مخرب نمی شوند؟ تجربه نشان داده که 
برخوردهای قهری و کنترلی در جلوگیری از قاچاق کارساز نیست اما همچنان از این 
روش های منسوخ شده برای مبارزه با قاچاق اســتفاده می شود. آنها از روند فعالیت 
پتروشیمی ها در تامین مواد اولیه موردنیاز صنعت نساجی کشور انتقاد کردند و در عین 
حال وضعیت بازار داخلی را نامناسب خواندند و راهکارهایی از جمله کاهش تعرفه مواد 
پایه، اجرای کامل قانون مالیات های مستقیم، استمرار مبارزه با قاچاق پوشاک، کاهش 
نرخ سود تسهیالت بانکی، اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و زیان آور، پیوستن به 

سازمان تجارت جهانی را مطرح کردند.
ایسنا

خـــبــــر

فرزانه مستاجران
ســرمقــاله
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نبود هواشناسی بخش کشاورزی تیران را با مشکل مواجه کرد
مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت: نبود ایســتگاه آب و هواشناسی برای انجام پیش بینی های بخش 

کشاورزی این شهرستان را با مشکل مواجه کرده است.
محسن حاج عابدی افزود: فعالیت های کشاورزی نیازمند اطالع از وضعیت آب و هوا و پیش بینی های الزم در 

این خصوص است که نبود این مهم مانع از انجام این اقدام شده است.
وی بیان کرد: پیش بینی آب و هوا به تدبیر برای مواجه با شرایط بحرانی منجر می شود و از خسارت به کشاورزان 

و محصوالت باغی و زراعی جلوگیری می شود.
مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون با بیان اینکه پایگاه سنجش میزان بارندگی در بخش مرکزی این شهرستان وجود 

ندارد، خاطرنشان کرد: میزان بارندگی های این منطقه همواره از طریق پایگاه اندازه گیری بخش کروه اعالم می شود که متوسط 
بارش وجود ندارد.

وی اضافه کرد: نبود اطالعات و آمار دقیق بارش ها برنامه ریزی را برای بخش کشاورزی و پیش بینی ها را با ضریب خطا مواجه می کند.
مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون با بیان اینکه این معضل در ستاد مدیریت بحران مطرح شده، گفت: فرماندار شهرستان در حال پیگیری راه 

اندازی ایستگاه مجهز است که باید اداره کل آب و هواشناسی استان اصفهان نسبت به این موضوع همکاری کنند.

تسهیالت کارا به 48 طرح روستایی اردستان پرداخت می شود
 فرماندار اردستان از قطعی شدن پرداخت نزدیک به 25 میلیارد ریال تسهیالت طرح کارا به 48 طرح در این 

شهرستان از سوی بانک های عامل خبر داد.
حمیدرضا تاملی روز یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال اردستان گفت: سهمیه این شهرستان در سال 96 
از طرح کارا مبلغ 40 میلیارد ریال بود که تا کنون نزدیک به 25 میلیارد ریال آن مصوب و قطعی شده است.

وی افزود: پرونده 73 طرح به میزان 460 میلیارد ریال تکمیل و به بانک های عامل ارسال شده که 11 برابر 
سهمیه شهرستان اردستان می باشد.

فرماندار اردستان بیان کرد: سه طرح ملی متقاضی دریافت تســهیالت نیز در شهرستان وجود دارد که پرداخت 
تسهیالت به کارخانه مقوا و کشتارگاه مرغ مصوب شده است.

وی عنوان کرد: میزان تسهیالت مصوب شده برای هر یک از این دو طرح مبلغ 150 میلیارد ریال از تسهیالت طرح کارا )روستایی( است.
تاملی میزان اشتغال زایی این طرح ها را افزون بر 600 نفر اعالم کرد و افزود: پرونده طرح سوم با میران 190 میلیارد ریال تسهیالت فراگیر پیگیری 
می شود. وی در ادامه یادآور شد: نظام اسالمی در 40 سال گذشته همه خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز، تلفن، راه، مدرسه و امکانات دیگر 
را به روستاها برده تا از تخلیه و مهاجرت جلوگیری کند اما به دلیل خشکسالی و فقدان درآمد مناسب، با پدیده مهاجرت از روستا رو به رو شدیم. 

خبرهای دو خطیگردشگری

شورای پول و اعتبار به تازگی تصمیم گرفته تا دیگر به سپرده هایی 
که کمتر از یک ماه در نظام بانکی ماندگاری دارند، سودی ندهد، 
دلیل این امر هم، گرایش مردم به سمت سپرده های کوتاه مدت 

است.
شورای پول و اعتبار در آخرین جلســه خود تصمیم گرفت تا 
پرداخت سود روزشمار به سپرده های کمتر از یکماه را متوقف 
نماید. آنگونه که در متن مصوبه تصریح شده است، از ابتدای بهمن 
امسال، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت 

عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر می یابد.

مهر
گـــزارش

مهر
گـــزارش
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محکومیت قاچاقچیان 
ایمپلنت های اسکلتی 

به اخالل در نظام 
اقتصادی 

چهارمین جلســه دادگاه ویژه 
رســیدگی به جرائم اخاللگران 
و مفاســد اقتصــادی اصفهان 
بــا بررســی قاچــاق پروتز و 
ایمپلنت هــای اســکلتی در 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم 
اقتصادی دادگســتری استان 

اصفهان برگزار شد.
چهارمین جلســه دادگاه ویژه 
رســیدگی به جرائم اخاللگران 
و مفاســد اقتصادی اصفهان با 
موضوع بررسی قاچاق پروتز و 
ایمپلنت های اســکلتی توسط 
»ح.ج« و »الف.س« در دادگاه 
ویــژه رســیدگی بــه جرائم 
اقتصادی دادگســتری استان 
اصفهــان بــه ریاســت قاضی 

علی مراد نجف پور برگزار شد.
در این جلسه نماینده دادستان 
بــا قرائــت کیفرخواســت دو 
متهم، آن هــا را بــه اخالل در 
نظام اقتصادی کشور از طریق 
واردکردن پروتز و ایمپلنت های 
اسکلتی به ارزش 230 میلیارد 
تومــان بــه صــورت قاچاق و 
غیرمجــاز و بــدون هماهنگی 
با اداره گمرک و ســایر مراجع 
ذیصالح قانونی متهم و از دادگاه 
 برای آنــان تقاضــای مجازات

 کرد.
در ادامه متهمان و وکالی آنان 
با حضور در جایگاه از خود دفاع 

کردند.
در پایان نیز قاضی نجف پور پس 
از اســتماع دفاعیات متهمان با 
اعالم ختم رسیدگی بیان کرد 
که حکم این پرونــده در اولین 

فرصت صادر خواهد شد.

یلدا توکلی
حـــوادث

ISFAHAN
N E W S

 توانمندی های گردشگری عرفانی
 در ایران چقدر است؟!

  درآمد نجومی ترکیه
 با قونیه

ترکیــه تنها با یک 
توانســته  موالنا 
برندسازی کرده و قونیه را قطب گردشگری 
ادبی و عرفانی کشورش نماید. آیا ایران با 

این همه جاذبه نمی تواند؟

هفته پیش مراسم 10 روزه »شب عروس« یا به 
عبارتی »شب ُعُرس« در شهر قونیه ترکیه پایان 
یافت. از آنجا که موالنا در هنگام مرگش به دیدار 
معشــوق خود که حضرت حق باشد شتافت، 
آنرا به مراسم عروسی تشبیه کرده اند. سرمای 
استخوان سوز قونیه )که در ترکیه مشهور است( 
هم مانع از حضور هزاران گردشگر خارجی در 
این شهر نشــده بود تا گرداگرد آرامگاه موالنا، 

گرمابخش این شهر شوند.
شهر قونیه در این 10 روز، یک شهر ایرانی با زبان 
فارسی بود که گردشگران دیگر کشورها و حتی 
خود ترکیه ای ها هم مهمان ایرانیان می شدند. 
ایرانیان هر روز تا پاسی از شب و حتی گاهی تا 
بامداد روز دیگر، در سالن اجتماعات هتل هایی 
که بودند، یا در خانقاه ها، یا حتی در میدان نزدیک 
آرامگاه موالنا، مراســم مثنوی خوانی، اجرای 
موسیقی عرفانی، سماع و... داشتند. این مراسم 
ایرانیان آنچنان جذاب بود که هر کسی را به خود 

می کشاند. یعنی ایرانی ها آمده بودند در کشوری 
دیگر تا فرهنگ شان را مصرف کنند و گردشگران 
دیگر کشورها و حتی ترکیه هم فرهنگ ایرانی را 
نه در خود ایران، بلکه در ترکیه بود که به تماشا 

می نشستند.
در سالن یکی از همین هتل ها بود که با زوجی 
هلندی برخورد کردم که سالهاست روی صوفیان 
ترکیه کار پژوهشی می کردند. یکی شان می گفت 
در ترکیه و دیگر جاهــا هرچقدر هم که تالش 
کنند، به غنای عرفان و تصوف ایران نخواهند 

رسید.
به گونه ای راست هم می گفت. بیشتر چهره های 
شناخته شــده عرفان، ایرانی بوده اند و آرامگاه 
بیشترشان نیز در ایران است. از شمس تبریزی 
گرفته که مراد موالنا بود و به تعبیری اگر نمی بود، 
موالنا، موالنا نمی شد گرفته تا عطار نیشابوری، 
شیخ صفی، شیخ زاهد گیالنی، شیخ بالوی زاهد، 
بایزید بسطامی، شیخ ابوالحسن خرقانی، شیخ 
احمد جام، شــاه نعمت اله ولی، بابا رکن الدین، 
جهانگیرخان قشقایی و ده ها عارف معروف دیگر 
که نه تنها در جهان اسالم، بلکه در میان بسیاری 

از غیرمسلمانان نیز شناخته شده اند.
همین است که ایران اگر بخواهد، می تواند برای 
گردشگران خارجی و داخلی نقشه راه گردشگری 
عرفانی تدوین کند که مثال از آرامگاه شــمس 
تبریزی در خوی )آذربایجان غربی( آغاز شده 
و پس از گذر از اردبیل )شیخ صفی و فرزندان، 
پیر الوان و...(، گیالن )شیخ زاهد، پیر شرفشاه، 
آپیر جنگلی و...(، مازندران )شیخ بالوی زاهد، 

میرحیدر آملی و...(، سمنان )بایزید 
بسطامی، ابوالحسن خرقانی و...(، به 
خراسان )زادگاه حاجی بکتاش ولی، 
عطار، شیخ احمد جام و...( رفته و در 
راه بازگشت، از کرمان )شاه تعمت اهلل 
ولی، مشتاقیه، 72 عارف کوهبنان و...(، 
یزد )شــاه محمود، شیخ علی بنیمان 
و...(، فارس )حافظ، باباکوهی، باغ هفت 
تنــان و...(، اصفهان )بابــا رکن الدین، 
جهانگیرخان قشقایی و...( دیدن کرده 
و دست آخر به تهران رسیده و با هواپیما 

به کشور خودشان بازگردند.
هرچند این یک راه پیشنهادی است که 
با ارزیابی های دقیق، می توان گزینه های 
دیگری به آن افزود یا از آن کاست، اما این 

راه چند مزیت دارد:
یکم: با آرامگاه شمس و از شهر خوی آغاز 
می شود. شــهری کنار مرز ترکیه. بیشتر 
گردشگران خارجی که از راه زمینی به ایران 
می آیند، مرز ترکیه را برای این کار بر می گزینند 
و پیش از آمدن به ایران، از ترکیه بازدید می کنند. 
بارها در قطار آنکارا-تهران با این گردشــگران 
همسفر بوده ام. بسیاری از گردشگران خارجی 
در ترکیه، موالنا را می شناسند و به واسطه او با 
نام شمس و عرفان ایرانی نیز آشنایند. بنابراین 
می توان آنان را ترغیب به تکمیل گردشــگری 

عرفانی خود در ایران نمود.
دوم: نکتــه مهم دیگــر این اســت که خود 
ترکیه ای هــا هم بــه چنین گزینه ای بســیار 
عالقمندنــد. شــمس را همــه ترکیه ای هــا 
می شناســند و حاجی بکتاش ولی، شخصیت 
مقدس و محترم بیــن 15 تا 20 میلیون علوی 
ترکیه است. عطار نیز نامی بســیار آشنا برای 
آنهاست و البته گوش شان با نام هایی همچون 
ابوالحســن خرقانی و بایزید بسطامی، بیگانه 

نیست.
سوم: یک نکته مهم دیگر اینکه ترکیه ای ها و 
دیگر گردشگران خارجی آرامگاه شمس را در 
خوی دیده و با نصب یــک تابلوی توضیحی به 
زبان های انگلیسی و ترکی می فهمند که حتی 
سالطین عثمانی هم برای زیارت آرامگاه وی به 
خوی می رفته اند. بنابراین شاید دست از تبلیغ 
مسجد شمس در قونیه به عنوان آرامگاه شمس 

)که هیچ سندیت تاریخی ای ندارد( بردارند.
چهارم: این مسیر پیشنهادی، شناخته شده ترین 
استان ها و مقاصد گردشــگری ایران را در خود 
جای داده و بنابراین به خودی خود می تواند برای 

گردشگران خارجی جذاب باشد. 
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با توجه به اینکه 
توان تامین مالی 
بانک ها با حجم 

سرمایه گذاری های 
بلندمدت اشخاص 

غیردولتی در ارتباط 
است، استمرار روند 

صعودی این نوع 
سپرده ها در ماه های 
آتی برای حفظ توان 

خلق پول بانک ها 
ضروری  به نظر می رسد.

     مدیر مالی و ذی حساب شرکت ملی گاز ایران از تحقق ۹۵ درصدی تعهدات این شرکت به وزارت 
آموزش وپرورش خبر داد و گفت: ۱۱۶۴ میلیارد تومان برای تجهیز مدارس پرداخت شده است.

     سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، با بیان اینکه برآورد ما از قاچاق در حوزه پوشاک، ۲.۵ 
میلیارد دالر است، گفت: از هفته آینده، طرح برخورد با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق آغاز می شود.  

     وزیر راه و شهرســازی گفت: ساخت وســاز در حال حاضر در دوره رکود به سر می برد و دولت 
سیاست هایی را برای یک حرکت جسورانه جهت خروج از رکود اتخاذ کرده است.

     مدیر گمرک مسافری فرودگاه امام خمینی گفت: ماموران گمرک مسافری این فرودگاه در عملیاتی 
موفق به کشف 8 چمدان حاوی ۹0 هزار قرص و داروی غیرمجاز و بدون کیفیت شدند.

     طبق اعالم معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست، با توجه به این که برخی کارت های سوخت در 
پست موجودند، افراد به سایت اصلی مراجعه کرده و حتما از موجودیت کارت خود مطلع شوند.

     سخنگوی صنعت برق درباره علت عدم افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف، گفت: قرار بود تا آذرماه 
این اتفاق بیفتد اما این موضوع هنوز در هیئت دولت نهایی نشده و هم چنان منتظر تصویب آن هستیم.

البتــه بانــک مرکــزی 
بر ایــن نکته نیــز تاکید 
کــرده که حداکثــر نرخ 
سود علی الحســاب برای 
ســپرده های کوتاه مدت 
عادی 10 درصد به صورت 

ساالنه است.
نکته حائز اهمیت این است که به بانک ها 
یک ماه مهلت داده شده تا این روش جدید 
در پرداخت سود را پیاده سازی کنند و حال 
باید دید که ترفندهای جدید نظام بانکی 
برای این کوچ از سپرده های روزشمار به 
ماه شمار چه خواهد بود. البته در بخشنامه 
بانک مرکزی به بانک ها تاکید شده است 
که این بانــک، عالوه بر رصــد عملکرد 
شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل 
شرکت های پشتیبانی فناوری اطالعات 
بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت 
پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده 

و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی 
که منجر به کتمان یــا غیرواقعی جلوه 
دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های 
مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط 
و صالحیت الزم برای همکاری با شــبکه 

بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

    دالیل کوچ سپرده های بانکی از 
بلندمدت به کوتاه مدت

در این میان بررسی ها نشان می دهد که 
مانده سپرده های بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری طی یکسال اخیر نشان می دهد 
که در سال 97 همزمان با شوک های ارزی، 
ترکیب سپرده های بانکها نیز تغییر کرده 
است. بر این اساس با افزایش تمایل افراد 
برای نگهداری وجوه با نقدشوندگی باالتر 
و همچنین افزایش جذابیت سایر بازارها، 
مانده ســپرده های کوتاه مدت، افزایش و 
حجم ســپرده های بلندمدت طی هفت 
ماهه نخست ســال جاری کاهش یافته 

است.
آنگونه که آمارهای بانک مرکزی نشــان 
می دهد، در مهر 97 با ثبات نسبی بازار ارز، 
سپرده های بلندمدت یک درصد نسبت 
به شــهریورماه افزایش یافته اند؛ ضمن 
اینکه با توجه به اینکه تــوان اعتباردهی 
بانک ها تحت تاثیر استمرار روند افزایشی 
این نوع از ســپرده ها قرار خواهد گرفت، 
افزایش جذابیت سپرده گذاری بلندمدت 
برای سرمایه گذاری اشخاص غیردولتی 

ضروری به نظر می رسد.
سپرده های بانکی عمدتا شامل سپرده های 
دیــداری و غیردیداری می شــود که در 
پایان مهرماه ســال جاری، حدود 1649 
هزار میلیارد تومان بوده اســت. در واقع 
سپرده های دیداری که شامل حساب های 
جاری اشخاص، بستانکاران موقت، خالص 
چک های صادره توسط بانک ها، حواله های 
عهده بانک مرکــزی و مانده های مطالبه 
نشــده نزد بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی می شود، سهم نسبتا کوچکی 
از مانده ســپرده های بانکی دارد و بخش 
عمده ســپرده های بانکی)88درصد در 
مهر 1397( را ســپرده های غیردیداری 

تشکیل می دهد.
سپرده های غیردیداری نیز عمدتا شامل 
ســرمایه گذاری های مدت دار مربوط به 
ســپرده های بلندمدت بوده؛ اما در سال 
97 با افزایش حجم سپرده های کوتاه مدت 
بانک ها و کاهش سپرده های بلندمدت، 
ترکیب ســرمایه گذاری های مدت دار تا 
حدی رو به تغییر بوده اســت. بر اساس 
گزارش بانک مرکــزی، حدود 62 درصد 
ســرمایه گذاری های مدت دار اشخاص 
غیردولتی نزد بانک ها که چیزی معادل 
832 هزار میلیارد تومان است، مربوط به 
سپرده های بلندمدت بوده که در مقایسه با 
رقم مشابه در پایان سال 96، حدود شش 

درصد کاهش یافته است.
گزارش معاونت بررســی های اقتصادی 

اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که از 
ابتدای سال 97 مانده سپرده های کوتاه 
مدت در بانک ها شــروع به افزایش کرده 
و ســپرده های بلندمدت با سرعت نسبتا 
کمتری کاهش یافته است. در این شرایط، 
از یک طرف این احتمــال وجود دارد که 
برخی افراد پول خود را از حســاب های 
بلندمدت خارج کرده و به ســپرده های 
کوتاه مدت تبدیل کرده باشند که چنین 
رویدادی به دلیل نوســانات شدید ارز و 
عدم اعتماد عمومــی دور از ذهن به نظر 

نمی رسد.

از طــرف دیگــر، کاهش حســاب های 
بلندمدت می تواند به دلیل بســته شدن 
حســاب ها و خروج کامل اشــخاص از 
سیستم بانکی و هدایت نقدینگی به سمت 

سایر بازارها به ویژه ارز باشد.
 با توجه به اینکــه نــرخ ارز از فروردین 
97 شــروع به افزایش کــرده و در بهار و 
تابستان با شوک های قیمتی همراه بوده، 
طبیعتا نرخ ســود بانکی جذابیت خود را 
از دست داده و تمایل افراد برای نگهداری 
 وجوه بــا نقدشــوندگی باالتــر افزایش

 یافته اســت. اما پس از چند ماه متوالی 

شــیب نزولــی در مانده ســپرده های 
بلندمدت، بــا ثبات نســبی قیمت دالر 
در مهرماه مانده ســپرده های بلندمدت 
حدود یک درصد نسبت به شهریورماه 97 

افزایش یافته است.
 با توجه بــه اینکه تــوان تامیــن مالی 
بانک ها بــا حجم ســرمایه گذاری های 
بلندمــدت اشــخاص غیردولتــی در 
ارتباط اســت، اســتمرار روند صعودی 
این نوع ســپرده ها در ماه های آتی برای 
 حفظ توان خلق پول بانــک ها ضروری

 به نظر می رسد.

تغییردرروندسوددهیبهسپردهها؛

پشت پرده تصمیم بانک مرکزی چه بود؟!
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راه اندازی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان تهران گفت: ایجاد کسب وکارهای اینترنتی از موارد مهمی است 
که فعاالن حوزه استارت آپ اقدامات مهمی برای آن انجام داده اند لذا اگر این شرکت ها کمتر درگیر بروکراسی 

اداری شوند فعال تر خواهند شد.
مرتضی رضایی در جلسه اشتغال استان ضمن اشاره به ضرورت حمایت از استارت آپ ها گفت: ما سال گذشته 
با ۲۸ شرکت استارت آپی استان تهران جلسه مشــترکی برگزار کردیم و آنها اظهار می داشتند که پول و وام 

نمی خواهیم بلکه درخواست ما این است تا در حوزه فناوری اطالعات با توجه به ظرفیت های ایجاد شده شرایط 
بهتر شود. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان تهران افزود: در استان تهران استارت آپ ها عملکرد مطلوبی 

دارند و در بخش خصوصی که مورد تاکید رییس جمهور نیز هست، فعال هستند.
رضایی بیان داشت: فعاالن این حوزه اقدامات مختلفی انجام داده اند و در همین زمینه کسب و کارهای اینترنتی راه اندازی شد. شرکت های 

استارت آپی در حوزه نرم افزار فعال هستند. نظیر کافه بازار که ۳۰ هزار توسعه دهنده آن را ایجاد کرده اند.
وی در پایان گفت: برای حوزه استارت آپ ها فضا فراهم است و اگر کمتر درگیر بروکراسی اداری شوند می توانند در زمینه اشتغال عمل کنند و 

فعال تر شوند. 
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استارتآپ

شهرهوشمند:فرصتیبینظیربرایکارآفرینی

برایکهسوالاینبهپاســخسازد؟می»هوشمند«راشــهریکعاملیچه
کارآفرینان،مدیرانورهبرانکســبوکارهابهوجودمیآید،میتواندبه

شیوههایمختلفیانجامپذیرد.

 من به عنوان یک کارآفرین تصور می کنم ساختار شهر هوشمند را کارآفرینان مشخص 
می کنند. از خطوط انتقال گاز مبتنی بر اینترنت اشیا، مانند آنچه در آمریکا قابل مشاهده 
است گرفته تا چراغ های هوشمند مورد استفاده در سنگاپور، همگی نشان از فرصت هایی 

دارند که تا پیش از سال ۲۰14 وجود نداشته اند.
کارآفرینان به چه روشی روند هوشمندسازی شهرها را تسریع می سازند؟ در این متن به سه 

مثال مشخص و نیازهای مردم در این حوزه می پردازیم.

برایفردبهمنحصرزیرساختیایجاد
هرزیستبوم

هیچ شهری مشــابه شــهر دیگر نیست. هر 
شهر چالش هایی ویژه خود از قبیل جمعیت، 
الگوی ترافیک و آب وهوا دارد. در نتیجه وقتی 
 به جزییات بپردازیم، مســائل مختلفی مطرح

 می شوند. برای مثال در بوستون، باید تاثیر بارش 
برف سنگین در ماه دسامبر بر ترافیک بررسی 
شود، در نتیجه روکش مســیرها باید هوشمند 
شوند تا ضمن گرم شدن سطح آسفالت، یخ و برف 
موجود از بین برود. لس آنجلس از طرف دیگر باید 
از پتانسیل انرژی خورشــیدی و انرژی موج برای 

تامین انرژی مورد نیاز خود استفاده کند.
بارسلونا به عنوان شهری اروپایی در حوزه شهرهای 
هوشــمند از فناوری های سطح باال و پایین جهت 
خدمت رســانی به ســاکنانش بهره می برد. بنابر 
گزارش IoT World Today، نمایشــگرهای 
شهری بارسلونا با استفاده از سیستم XVPCA و 
حسگرهای سنجش کیفیت هوا، شرایط آلودگی هوا 

را بسته به قوانین موجود می سنجند.
 ارزش های اصلی هر شهر با شهر دیگر متفاوت اســت و لیستی نامتناهی ایجاد می کند. 
چالش های هر شهر به قدری منحصر به فرد است که تنها افراد بومی همان شهر و کسانی 
که به خوبی آن محل را می شناسند، متوجه آنها می شوند. بر همین اساس کارآفرینانی 
که در سطح بین الملل وجهه دارند و نسبت به شرایط شهر خود آگاه هستند، می توانند بر 

»غیربومیان« برتری داشته باشند.
شهری که به دنبال »هوشمند« شدن است، باید شورایی از کارآفرینان داشته باشد تا زمان 
مقتضی را بر روی پژوهش های مربوط به فناوری صرف کنند. کارآفرینان باید خود را به 
مسئوالن شهری بشناسانند تا بتوانند در رابطه با نیازهای شهرشان تبادل نظر کنند. در عصر 
جدید، شهرها نیازمند کارآفرینان و کارآفرینان نیز نیازمند شهرها و شهرهای منحصربه فرد 

نیازمند راه حل های منحصر به فرد هستند.

مدیریتدادههایمتعدداینترنتاشیا
شرکت Dallas Innovation Alliance یکی از گروه های فعال در حوزه توسعه شهر 
هوشمند است. پروژه های کنونی این مجموعه شامل روشنایی هوشمند، پارکینگ هوشمند 
و دسترسی عمومی به اینترنت وای فای می شود. هر یک از این موارد می توانند در کوتاه مدت 
یک شهر را به شهری هوشمند تبدیل کنند، اما برای رسیدن به این هدف باید دید بلندمدت 

داشت و نسبت به داده ها آگاهانه عمل کرد.
داده ها پارامتری ارزشمند برای شهر هوشمند هستند و جمع آوری و گزارش روندهای شان 
امری الزامی جهت پیشروی در رسیدن به شهر هوشمند تلقی می شود؛ در نتیجه تحلیل 
داده ها مساله ای حیاتی به شمار می رود. نکته ای که باید در نظر داشت، حجم گسترده این 

داده هاست که می تواند تهدیدآمیز باشد.
پیش بینی ها حاکی از آن است که حجم داده ها تا سال ۲۰۲5 به 16۳ زتابایت می رسد. 
توجه کنید که هر زتابایت تقریبا 9۳۰ میلیارد گیگابایت است. ذهن انسان و یا یک تیم، 
قطعا توانایی تحلیل این حجم داده تولیدی شهرها را ندارد. برای مدیریت این داده ها، هوش 

مصنوعی و یادگیری ماشین به مساله ای معمول تبدیل می شود.
فیل تی)Phil Tee(، مدیرعامل موگسافت می گوید، »مقدار داده تولیدی در مدیریت 
آنی شهر ها، بسیار بسیار بزرگ خواهد بود. اگر این داده ها به گونه ای مناسب و با استفاده از 
 هوش مصنوعی و یادگیری ماشین مدیریت نشوند، قوای انسانی در مدیریت شهرها را تحلیل 
 مــی برنــد و بــه ســدی بــزرگ در برابــر پیشــروی شــهرهای هوشــمند مبدل

 می شوند.«
عقاید فی مبنی بر ترکیب توانایی ماشین و قدرت بشری است که با استفاده از اینترنت اشیا 

می تواند همزمان مورد بهره قرار گیرد.

همکاریانسانوماشین
آیا تا به حال با یک روبات خدمات مشتری برخورد کرده اید؟ بسیاری ناامیدی ناشی از نیاز 
به صحبت با یک انسان را در مواجهه با مسائل پیچیده ای که برای روبات قابل درک نیست 
تجربه کرده اند. در همین راستا، هرچه هوش مصنوعی پیشرفت کند، کماکان احتیاج به 
وجود انسان حس می شود. این مسئله کارآفرینان را مجبور می سازد تا نه تنها به ساختن 

شهری هوشمند، بلکه به ایجاد خدمات نیز فکر کنند.
 تی در رابطه با این موضوع به همین شــکل فکر می کند و اینکه چگونه انســان و ماشین

 می توانند با هم در یک سناریوی شهری کار کند را مطرح کرده است.

کدام بهتر است؟

اعتماد یا سخت گیری؟!

کارکنانانتقاالتونقل
برایرازیادیهزینه
داردبردرهاسازمان
سازمانیفرهنگدرو

،پاییناعتمادبا
ازباالتر،میزاناین

صنعتوبازاراستاندارد
مورددرمن.است

افرادعقالنیجاییجابه
صحبتنامتناسب

منظورمبلکه،کنمنمی
منطقیغیرجاییجابه

.استکارآمدافراد

،هاسازمان،هاخانواده،هاگروه،روابط،هاانسانهمهمیاندر
مشترکعاملیکفقطهاتمدنواقتصادیهاینظام،هاملت
قدرتمندترین،شــودبرداشتهمیانازاگرکه،داردوجود
،دوستانهروابطترینالعادهفوق،هاتجارتترینموفق،هادولت
دیگرطرفاز.بردخواهدمیانازراهاشخصیتترینمحکم
بگیرد،تواناییجانوشدهایجاداگر،مشترکخصیصههمین
بشرزندگیدرراشکوهمندهاییموفقیتوسعادتمندیخلق

خواهدداشت.اینکیمیا،هماناعتماداست.

،،
همیشهباالاعتمادباهایشرکت
سرویسیاومحصولمورددر

مبتکربسیارخودتوسطدادهارائه
کارمحیطیدرچون.هستند

راشاناطالعات،همهکهکنندمی
در،دادهقراریکدیگراختیاردر

رایکدیگراعتباروحرمتهمغیاب
کردنریسکخواهان،کردهحفظ

هستند.

مدیرسبز
یـــادداشت
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entrepreneur:منبع
یـــادداشت

اعتماد کیفیت تمام ابعاد 
زندگی و همــه  تالش ها 
را تحت تاثیر خــود قرار 
می دهد و چگونگی تمامی 
لحظه های حال و آینده را از 
نظر مسیر و نتیجه، هم در 
مسائل شخصی و هم موارد 

کاری، دستخوش تغییر می کند.

باهاســازمانکهخسارتینوع۷
اعتمادپایینبایدبپردازند

۱-غرامتاخراج
غرامت اخراج یک تکرار غیرالزم اســت. 
البته وجود سیستم های تعدیل نیرو الزم 
به نظر می رسد. اما خسارت آن باید توسط 
تمامی سلسله مراتب سازمانی و الیه های 
مدیریتی پرداخت شود. در برخی شرایط 
نیز، طراحی دوباره سیســتم ها) به دلیل 
غرامت اخــراج و رفتار بــا اعتماد پایین( 
هزینه ای اضافی روی دست سازمان است.

۲-کاغذبازی
کاغذ یازی یعنی قوانین، سیاســت ها و 
شیوه های پیچیده و دست و پاگیر اداری 
که حجم زیادی از زمان و کاغذ را به هدر 
می دهد. کاغذ بازی به جــای اهمیت بر 
رشد و بهتر شدن هر روز، فقط پیچیدگی ها 
و هزینه ها را باال می بــرد. عاملی جز بی 
اعتمادی، موجب این کار نشده و کاغذ بازی 

نتیجه ای جز بی اعتمادی نخواهد داشت.

۳-سیاستها
تعریف سازمان ها از سیاست این است: از 
تاکتیک و استراتژی برای کسب قدرت، 
سیاســت های اداری باعث رفتارهای زیر 

می شوند: امتناع از دادن اطالعات، رقابت 
تنگاتنگ، عمل کردن به دستورکارهای 
مخفیانه، بدگویی و برگزاری جلسات پشت 
سرهم، رفتارهایی که به طرز سرسام آوری 
پول، وقت، اســتعداد و انرژی ها را به هدر 
می دهند. ایــن رفتارهــا هم چنین، جو 
موجود را مسموم و استراتژی ها را از خط 
خارج کرده و خالقیت و روابط را کمرنگ 
می کنند. درحقیقت از هر طرف که به آن 
نگاه کنی، سیاســت نقطه  مقابل اعتماد 

است.

4-بیمسئولیتی
بی مســئولیتی زمانی ثابت می شود که 
کارکنان به ظاهر سر کار خود هستند، اما 
عمال کار مفیدی انجام نمی دهند. آن ها 
فقط درحدی کار می کننــد که حقوق 
آخر مــاه را گرفتــه و اخراج نشــوند. اما 
از اســتعداد، خالقیت و انرپی خود هیچ 
استفاده ای نمی کنند. این افراد فقط جسم 
شان آن جاست و قلب و ذهن شان همواره 
درجای دیگری است. دالیل زیادی برای 
بی مســئولیتی وجود دارد، امــا اعتماد 
نداشتن را شــاید بتوان مهم ترین آن ها 

دانست.

۵-نقلوانتقاالت
نقل و انتقاالت کارکنان هزینه  زیادی را 
برای ســازمان ها در بر دارد و در فرهنگ 
سازمانی با اعتماد پایین، این میزان، باالتر 
از اســتاندارد بازار و صنعت است. من در 
مورد جابه جایی عقالنی افراد نامتناسب 
صحبت نمی کنم، بلکه منظورم جابه جایی 
غیر منطقی افراد کارآمد اســت. افرادی 
که کار خود را به درستی انجام می دهند 
و خواهــان کار در محیطــی بــا اعتماد 
باال هســتند. اما وقتی مورد اعتماد قرار 
نمی گیرند، ترجیــح می دهند در فضایی 
غیر از آن جا به کار خود ادامه بدهند. این 
افراد به علت خسته شدن از کاغذ بازی و 
سیاست های اداری ، محیط بی اعتماد و 
رابطه  بدشان با مدیر ارشد خود، تصمیم 
به انتقــال می گیرنــد و البته ســازمان 
 خســارت ســنگینی برای آن پرداخت 

خواهد کرد.

۶-تالطم
تالطم یعنی جایگزینی و نقل و انتقاالت 
ســهامداران به جــای کارمنــدان. این 
دامنه  اعتماد پایین درون ســازمان ها به 
تعامالت درون بازار نیز کشیده شده است 
و موجــب نقــل و انتقــال بزرگ تــری 
بین مشــتریان،عرضه کننده ها، توزیع 
کنندگان و سرمایه داران می شود. وقتی 
کارمندان مورد اعتماد قرار نمی گیرند، این 
بی اعتمادی را به مشتریان منتقل کرده 
و سرانجام مشتریان از آن سازمان کناره 

می گیرند.

۷-کالهبرداری

کالهبــرداری، جاده صاف کــن نیرنگ، 
خرابکاری، مانع تراشی، فریبکاری و اخالل 
بوده و هزینه تولید شده توسط آن بسیار 

گزاف است. 
.

بهاعتمادباهاسازمانکهسودی۷
دستمیآورند

۱-ارزشافزودهشده
میزان باالی اعتمــاد، ارزش را در دو بعد 
افزایش می دهد. یک، ارزش افزوده شده 
به سهامداران که از طریق چند برابر شدن 
قیمت سهام) برطبق تحقیقات موجود( 
خود را نشان می دهد و دوم ارزش افزوده 
شده به مشــتریان. این شرکت ها به طور 

مداوم ارزش بیشتری را نصیب مشتریان 
خود کرده و این دسته نیز در مقابل، ارزش 
بیشتری را برای ســهامداران خود تولید 

می کنند.

۲-رشدشتابان
شرکت های با اعتماد باال نه تنها درارزش 
بخشیدن به ســهامداران، بلکه در میزان 
فروش و منفعت نیز بهتر از شــرکت های 
با اعتماد پایین عمل می کنند. تحقیقات 
نشان داده مشتریان از این شرکت ها بیشتر 
خرید کرده، بیشــتر به آن جا مراجعت 

نموده و زمان بیشتری در آن جا می مانند.

۳-خالقیتتوسعهیافته
شرکت های با اعتماد باال همیشه در مورد 
محصول و یا سرویس ارائه داده توسط خود 
بسیار مبتکر هســتند. چون در محیطی 
کار می  کنند که همه، اطالعات شــان را 
در اختیار یکدیگر قرار داده، در غیاب هم 
حرمت و اعتبار یکدیگــر را حفظ کرده، 
خواهان ریسک کردن هستند، واهمه ای از 
اشتباه نداشته و قدرت همکاری با دیگران 
را دارند. و تمامی این شــرایط محصول 

اعتماد باالست.

4-مشارکتبیشتر
در شــرکت های با اعتماد بــاال روحی از 
مشارکت و کار دسته جمعی دیده می شود؛ 
عاملی که برای موفقیت در اقتصاد جهانی 

امروز حــرف اول را می زند. همان طور که 
دکتر میشائل همر- مشاور تجاری- گفته 
اســت: » تجدید مهندســی ها فقط یک 
وسیله دست گرمی برای اقتصاد مشارکتی 
بوده است. البته این مشارکت فقط محدود 
به درون ســازمان نیســت و شامل حال 
مشتریان و عرضه کننده های بیرونی هم 

می شود.«

۵-شراکتقویتر
 warwick تحقیقی در دانشکده ی بازرگانی
نشان داده است که روابط شراکتی مبتنی 
بر اعتماد، سود سرشاری) بیش از 4۰درصد 
 از ارزش قراردادهــا( را نصیــب خــود 
می نمایند. اما روابطی که فقط زبان قرارداد 
را می فهمند نه اعتماد را، روند بدی را طی 

می کنند.

۶-اجرایبهتر
 شــرکت های بــا اعتماد باال نســبت به

 شــرکت های با میزان اعتمــاد پایین، 
اســتراتژی های خود را به نحوه بهتری به 

مرحله  اجرا در می آورند.

۷-وفاداریبیشتر
شرکت های با اعتماد باال، باعث برانگیختن 
میزان باالیی از اعتماد در سهامداران اولیه  
خود یعنی همکاران، مشــتریان، عرضه 
کننده ها، توزیع کننده ها و سرمایه گذاران 

می شوند. 

ازحمایتمرز
بنیاندانشهایشرکت

هاآپاستارتو
نامشخصاست

»عبدالرضــا نــوروزی« نائب 
رییــس مجمع تشــکل های 
دانش بنیان ایران بــا تاکید بر 
خلط بحث بین شــرکت  های 
دانش  بنیان و اســتارت آپ  ها و 
مات شــدن مرزهای بین این 
دو پدیده در کشور، اعالم کرد 
که نوع حمایــت از این دو باید 

متفاوت از یکدیگر باشد.
بــه گفتــه نــوروزی میــزان 
سرمایه گذاری در شرکت های 
دانش بنیــان بســته بــه نوع 
و  اســت  متغیــر  فعالیــت 
می تواند بســیار زیاد باشد اما 
شرکت های استارت آپی معموال 
 ســرمایه اولیه خیلــی کمی

 دارند.
 از ســوی دیگر شــرکت های 
دانش بنیان عموما تولیدکننده 
شــرکت های  و  هســتند 
اســتارت آپی، خدمــات ارائه 

می دهند.
 او با اشــاره به اینکــه عموما 
حمایت از این دو بیشتر جنبه 
مالــی دارد، گفت:»خلط بحث 
باعــث شــده تا شــرکت  های 
اســتارت آپی نیز دانش  بنیان 
محســوب شــده و از ســهم 
حمایتی دانش  بنیان اســتفاده 

کنند.
 ایــن امــر باعــث تضعیــف 
شــرکت  های دانش بنیان و گم 
کردن مسیر اصلی حمایت  های 
این حوزه می  شود. درحالی که 
اســتارت آپ حمایــت دولتی 
از جنس تنظیم ســازوکارها و 
قوانین و مقررات نیــاز دارد تا 
حمایت مالی دولتــی. در واقع 
ایــن هم پوشــانی جــز اینکه 
باعــث تضعیف حــوزه اقتصاد 
دانش  بنیان شده است چندان 
به کار اســتارت آپ  ها و رشــد 
اکوسیستم اســتارت آپی هم 

نمی  آید.«
نائب رییس مجمع تشکل های 
دانش بنیان ایران معتقد است 
که به طورمعمول حمایت های 
مالی مســتقیم در هر حوزه ای 
بیش از آنکه مفید باشد، ایجاد 

رانت می کند.
 او می گوید حمایت های مالی 
مســتقیمی که در ســال های 
گذشــته ارایه شــده، نشــان 
داده کــه معموال این ســبک 
حمایت ها برای کسب وکارهای 
دانش بنیــان اســت، چندان 
مفید فایده نیست: »اگر دولت 
بتواند با تشویق سرمایه گذاران 
بخش خصوصی از طریق ارایه 
تخفیف های مالیاتی، تســهیل 
ســرمایه گذاری و صــادرات 
گمرک آن هــا را تشــویق به 
ورود به حــوزه دانش بنیان ها 
کند می تواند موجب شکوفایی 
صنعت کشور و ایجاد پیوندی 
عمیق تر بین دانــش و صنعت 

شود.«

دیجیاتو
گــزارش
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Ghamsar and Barzak Protected Area 
Ghamsar and Barzak Protected Area is 
one of the most famous sights of Qamsar, 
located in the southwest of Kashan, 
in the range of three cities of Qamsar, 
Barzak and Joshaqanokamo. If you are 
an adventurer and you want to discover 
nature, Ghamsar and Barzak Protected 
Area can be a good choice for you. This area 
was banned as a forbidden hunting area 
in 2007 to revive the wildlife. Ghamsar 
and Barzak Protected Area covers an 
area of 60,000 hectares, the major part is 
mountainous, and the other part includes 
vast plains. This area has a variety of 
vegetation and due to its cold climate; 
plants such as Artemisia, Astragalus 
and Acanthophyllum constitute the 
major vegetation in the region. There 
are numerous animal species in the 
region including 20 mammal species, 
50 bird species, 15 reptile species and 
one amphibian species. Among the rare 
species in Ghamsar and Barzak Protected 
Area, Pallas cat can be mentioned, 
which is part of the cats family and the 
carnivore, and its generation is in the 
danger of extinction; also the ram, the 
pika and horned snake, the boar and 
Goat are considered as important animal 
species in this region. Ghamsar and 
Barzak Protected Area, with dozens of 
bird species, including partridge, Teyho, 
Quail, Black Belly Coquerelles and Eagles, 
every year brings a lot of nature lovers to 
see the birds in this area. 
Ghamsar Dam
The beautiful city of Ghamsar is full of 
notable historical places that each of 
them is a world full of mystery. Ghamsar 
dam is one of attractions in Ghamsar 
which is located in the north of Ghamsar 

in Farfahan district and is known as a 
prominent tourist attraction in this city. 
This dam was registered in 1386 as one 
of Iran national arts with the number of 
19876. Ghamsar Dam is built on Ghamsar 
River towards Kashan plain and it returns 
to Malek Shah Siljuk dynasty. The wall of 
dam has 22 meters’ height and in the depth 
of valley, it has 40 meters’ length and in the 
top part of wall, it has 50 meters’ length. 
It seems that the thickness of the wall in 
the first stages was 14 meters and later it 
was changed to 26 meters. Ghamsar dam 
is made of Stone and Sarooj and although 
it was made too many years ago, it can 
resist against the pressure of water and 
as you can see, it is still standing. In the 
east part of the dam, there is a remained 
canal which was used for extruding extra 
water. Hatches were made 20 meters 
away from each other for regulating the 
pressure of water that only one of them 
is working properly now. These hatches 
were used for supplying electricity of 
stairway and neutralizing the power of 
destruction of water which is in the pipes. 
If you are interested in Iran’s history, we 
recommend you visiting Ghamsar Dam 
which was a symbol of intelligence and 
knowledge of people for making dams and 
is a priceless treasure for future people.
Rosewater Museum in Qamsar 
Rosewater museum is one of Ghamsar 
tourist attractions and everybody 
knows Ghamsar as the city of flower and 
rosewater. When you step in this city, you 
feel magnificent smell of damask rose. 
Every year, so many rosewater extraction 
festivals have been held in this city which 
is famous all around the world. Rosewater 
Museum in Qamsar is 500 square meters 
and it is located in Zakeriha House. This 
house returns to Qajar dynasty that in 
1390, Rosewater Museum was opened 
in it. You will get familiar with the history 
of rosewater extraction which goes 
back to 1000 years ago and you will see 
some tools that are used for getting this. 
Because Ghamsar in Kashan is the home of 
rosewater extraction in Iran, this museum 
is made in purpose of introducing the 
history of rosewater extraction and its 
culture in this city. You will get to know the 

traditional ways of extracting rosewater 
which is the product of art and intelligence 
of Ghamsar people in rosewater 
museum. According to the documents 
in this museum, rosewater extraction 
returns to 2000 years ago in the Sassanid 
dynasty that people were celebrating 
it by splashing the rosewater on each 
other. They would splash rosewater on 
decorative bottles with jewelries and send 
it to the king. The enjoyable space of the 
yard in this museum is so considerable. 
You can see the pots and other tools of 
rosewater extraction under the shadow 
of trees that is mixed with the traditional 
atmosphere of the house and the yard. 
It definitely takes you to the past. There 
are some beds around the yard that old 
carpets are flattened on them and you can 
take some rest.
Qohrud Village in Qamsar- Kashan 
Qohrud is a village in Qamsar, Kashan 
which is located 40 kilometers away from 
Kashan in the heart of Karkas Mountains. 
In spite of other central cities in Iran, 
Qohrud has nice weather. It has a good 
location because of being placed on the 
north to south route. That’s why many 
tourists and visitors come to see this 
place. In addition of fresh weather, one 
of the main reasons that many tourists 
are attracted to this place is the presence 
of natural tourist attractions. That’s 
why Iranian and foreign tourists have 
mentioned this place on their logbooks. 
If you are interested in historical 
tourist attractions, Qohrud village 
has a lot of attractions to visit such as 
Kaleh mosque, Quhrud old cemetery, 
Qohrud dam, etc. one of the prominent 
features of Kaleh mosque is the two big 
entrance doors which are wood carved 
and also some historical inscriptions 
that will be wonderful for each visitors. 
The altar of mosque is decorated with 
beautiful tiling which have made the 
mosque look much more beautiful. 
Quhrud historical dam has been a 
symbol of intelligence and knowledge 
of people in that time is another tourist 
attraction of this place. Kind and warm-
blooded people host visitors in the best  
way.

Qamsar: Famous for Its Roses, Rosewater

Isfahan’s special tourism 
logo to be determined

Rose House Hotel in 
Kashan 
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The Al-
Nabi 
Mosque: 
A Famous 
Mosque in 
Qazvin

The al-Nabi 
Mosque (Masjed al-
Nabi, also known as 
Masjed-e Soltani) 
is a famous mosque 
in Iran’s northern 
city of Qazvin.
The mosque has 
an area of about 
14,000m², and 
bears inscriptions 
indicating that 
Fath Ali Shah of the 
Qajar dynasty was 
the founder of the 
mosque.
Other sources 
however indicate 
that the mosque 
has been in 
existence since 
the Safavid period. 
It is now believed 
that the architect of 
the structure was 
Ustad Mirza Shirazi 
with the date of 
construction being 
1787.

Its double layered 
dome measures 
15m in inner-
diameter, with the 
top of the inner 
layer positioned 
at 20.83m above 
ground level, while 
the external apex is 
23.25m high.
There was formerly 
an elevated 
minaret flanking 
the dome, of 
which the French 
explorer Madame 
Jane Dieulafoy 
had written. 
The mosque has 
four iwans in its 
courtyard.
The portal contains 
an inscription 
in nastaliq 
calligraphy dated 
1787 CE. Similar 
to Qazvin’s 
Masjed e Jame 
( C o n g r e g a t i o n 
Mosque), this 
mosque has a 
shabestan that 
is now used as a 
library.
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Pointing to the measures that university 
of Isfahan and Isfahan University of 
Technology have taken so far, the head 
of Representative Office of Ministry 
of Foreign Affairs in Isfahan said, 
“These universities have made a 
good relationship with their foreign 
counterparts in other parts of the world; 
Isfahan University of Technology is 
cooperating with the University of 
Switzerland, and Isfahan University 
with Japan and South Korea Universities 
as well. It seems that the situation will 
be better if other departments and 
organizations of the province take 
advantage of this communication 
method in order to build more 
relationships with other countries.”
Hoping for holding more various health 
tourism centered conferences in Isfahan, 
Alireza Salarian said, “We hope that 
more measures will be taken out to 
attract tourists in different fields of 
science, medicine, history, and culture; 
therefore, Isfahan will be introduced 
to the world in foreign languages press 
and publications more than before, but 
unfortunately no special program for 
foreign tourists has been held so far; 
actually less attention has been paid to 
non-Iranian tourists.”
Considering the tourism brand 
specification of Isfahan as a very 
professional work, he added, 
“Unfortunately, this matter has not 
gained special attention. While tourism 
brand can include all tourism activities 
of Isfahan, the chamber of commerce 
has tried to determine Isfahan’s special 
tourism logo since four years ago.”
Referring to the importance of having a 
tourism brand for Isfahan, he said, “A city 
can have several logos simultaneously, 
foreign cities around the world have 
different logos under various subjects 
as well.”

Rose House Hotel in Kashan is located in a close 
distance to Fin Garden, one of the UNESCO world 
heritage inscribed gardens. A garden inspired 
by architecture of Iranian famous gardens has 
surrounded the three star Rose House Hotel. 
Also the mansion by special style designation 
is matched with this beautiful garden. The two 
star hotel has 4 double rooms and 2 quad rooms 
all with the capacity of adding two more roll-
away. Vacationers might enjoy the outdoor and 
indoor restaurants and coffee shop with modern 
facilities serving local cuisines. Also the warm 
atmosphere and well-furnished decoration 
plus friendly staff makes the guests meet their 
expectations during their stay in Kashan. Free 
internet access, 24 hour room service, parking 
space, praying room and ATM are other pluses 
guests could use at this hotel. Foreigners will find 
the hotel cozy, neat, comfortable and warm which 
they never regret spending time at. 

Qamsar is a town in central Iran 
located about 31 kilometers south of 
Kashan. Qamsar, together with three 
other smaller towns of Niasar and 
Barzook in the Esfahan province, are 
the main producers of rosewater in 
Iran for well over 800 years.
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An Iraqi official described Iran 
as one of the major commercial 
partners of Iraq, calling for 
promoting mutual relations.Vice 
Chairman of Sulaymaniyah’s 
Chamber of Commerce Yasin 
Rahim Faraj added in a meeting 
with Kermanshah Governor 
General late on Sunday, “We 
concluded good deals in the field 
of economic cooperation with 
the Iranian colleagues.”
Increasing synergy among the 
Iraqi Sulaymaniyah’s tradesmen 
and their Kermanshahi 
counterparts as well as talks 

with the provincial officials 
to prepare the ground for 
economic exchanges were 
among the objectives pursued 
during the visit, he said.
Sulaymaniyah’s influential 
economic activists are present 
in the trip, as all of them are 
seeking to engage with one of 
the major regional countries, 
that’s to say Iran, he said.Rahim 
Faraj also welcomed presence 
of the Iraqi tradesman in Qasr-e 
Shirin special economic zone, 
saying that the zone is set up to 
incentivize the investors. 

OPEC will hold 
extra meeting if 
output cuts ‘not 
enough’: UAE
OPEC and allied oil 
producers are ready to 
hold an extraordinary 
meeting and will do what 
is needed if the current 
cut in oil output by 1.2 
million barrels per day 
does not balance the 
market next year, the 
United Arab Emirates’ 
energy minister said .
Extending the output 
agreement signed in 
early December will 
not be a problem and 
producers will do as 
the market demands, 
Suhail al-Mazrouei 
told a news conference 
at a gathering of the 
Organization of Arab 
Petroleum Exporting 
Countries in Kuwait.
“What if the 1.2 million 
barrels of cuts are not 
enough? I am telling you 
that if it is not, we will 
meet and see what is 
enough and we will do 
it,” Mazrouei said.
“The plan (to cut oil 
production) is well 
studied but if it does not 
work, we always have 
the power in OPEC to 
call for an extraordinary 
meeting,” he added.
“If we are required to 
extend for (another) 
six months, we will do 
it... I can assure you an 
extension will not be a 
problem.”
The Organization of the 
Petroleum Exporting 
Countries (OPEC) and its 
Russia-led allies agreed 
earlier this month to 
slash oil production by 
more than the market 
had expected.
Still, oil prices fell on 
Friday to their lowest 
since the third quarter 
of 2017 as global 
oversupply kept buyers 
away from the market 
ahead of holidays over 
the next two weeks. 
The UAE minister said 
a joint OPEC and non-
OPEC monitoring 
committee would 
meet in Baku at the 
end of February or the 
beginning of March, as 
producers aim to return 
the oil market to the 
balance reached in the 
summer of 2018.
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Official: Iran one of Iraq’s major 
trade partners

An official at Ports and Maritime 
Organization of Iran told reporters 
on the sideline of a trilateral meeting 
between Iran, Afghanistan and 
India on Chabahar agreement that 
the operational control of Shahid 
Beheshti port, as part of the strategic 
Chabahar port, has been officially 
leased to Indian Ports Global Ltd. 
(IPGL) today for a temporary period 
of 18 months, and a 10-year period 
afterwards.
The deputy head for ports and 
economic affairs, Mohammad Ali 
Hassanzadeh, said part of the IPGL 
tasks during its management over 
Shahid Beheshthi port will include 
loading and unloading, supplying 
equipment and marketing.
He noted that Chabahar agreement 
would facilitate transit of goods 
between India and Afghanistan 
and play an important role in the 
economic growth of the region.

According to him, Chabahar port 
offers the most tariff incentives for 
ports and maritime services among 
other ports in the Sea of Oman and 
the Persian Gulf regions, saying 
Chabahar is the best spot for transit 
and trade between India, Afghanistan 
and other countries in the region, 
especially the CIS states.
Talking about the session held today 
between members of the follow-
up committee on Chabahar port’s 
trilateral agreement, Hassanzadeh 
said the session discussed a wide 
range of topics including: choosing 
routes for goods transfer; plans 
for marketing, how to attract 
businessmen and investors; 

discussing the opportunities and 
capacities available for using the 
Chabahar port in the supply chain; 
as well as facilitating trade, the role of 
operators, customs, and exchange of 
information.
The project to develop Shahid 
Beheshti Port – Iran’s only oceanic 
port – started in 2007 through an 
investment amounting to $1 billion. 
The annual cargo tonnage of the port, 
according to reports, reaches as high 
as 8.5 million tonnes.   
The agreement for leasing the 
operational control of Shahid 
Beheshti Port was signed during 
President Hassan Rouhani’s visit to 
New Delhi in February 2018.

Iran’s budget for next year to 
be submitted to parliament 
this week
Iranian MP said that the budget bill for the 
next Iranian calendar year 1398 (starting 
on 21 March 2019) will be submitted to the 
parliament this week.
Seyyedeh Fatemeh Hosseini said in an exclusive 
interview with Iran Press reporter on Sunday 
that according to Iran’s constitution, the 
government should summit the budget bill to 
the parliament on 16 December, but due to the 
Leader’s opinion, the heads of three branches of 
government in their recent meeting decided to 
carry out a number of amendments (reforms).
Member of the economic commission of the 
parliament (Majlis) added: “The next budget 
is expected to be a contracted one, in which 
sanctions against Iran should be realistically 
taken into consideration. A budget in which 
avoidable expenses would have been reduced 
to a minimum,  and unavoidable (inevitable) 
expenses should only show a very slight growth 
(compared to previous year)”.

 Iran has formed best startup 
ecosystem in ME: Sattari
 Vice-President for Science and Technology 
Sorena Sattari said Mon. that Iran has formed 
the best startup ecosystem in the Middle East 
region.
Sattari made the remarks in the inauguration 
ceremony of the 19th Exhibition of Research 
and Technological Achievements and the 
6th Laboratory Equipment & Chemicals 
Exhibition, underway in Tehran from Dec. 24 
to Dec. 27.
“In the past few years, we managed to 
establish the best startup ecosystem in the 
Middle East region where those active in 
the field can impact people’s lives with their 
innovative ideas,” Sattari added.
He maintained that the volume of knowledge-
based generated economy in Iran is 
on an upward trajectory, and the sales of 
knowledge-based products are also on the 
rise despite the current economic issues.
He noted that about 9,000 high-tech devices 
are on display at the exhibition, adding that 
the event is unprecedented in Iran in terms 
of the area it covers.Sattari also said that 
the total sales of Iranian knowledge-based 
companies amounted to over 14$ billion last 
year.In the last ten years, Iran managed to 
move up from the 32nd place to the 16th place 
in scientific production in the world, said the 
VP, predicting that the ranking would rise to 
15th by the year end.He further maintained 
that the country is making fast progress in 
biotechnology and stem cells.

With the inauguration of the Indian Ports Global 
Ltd. (IPGL) office in Iran, the country has officially 
leased the operational control of Shahid Beheshti 
port to India under Chabahar agreement.

India officially takes over management of 
Shahid Beheshti port

news

 NPC focused on diversification 
The CEO of the National Petrochemical Company (NPC) 
said the company, under his management, was mainly 
focused diversification of the petrochemicals supplied 
in the industry.
Behzad Mohammadi announced division of the 
petrochemical industry’s development plan at NPC, 
underlining completion of the sector’s value-chain and 
production of value-added items while minimizing 
import of items as NPC’s main concerns.
According to National Petrochemical Company (NPC), 
the head of the NPC board of directors further stated 
that in this master plan, apart from focusing on project 

implementation, feedstock supply, and production and 
exports, a special look had been cast on creating diversity 
in the sector’s value chain.
The NPC CEO said that there are currently 59 
petrochemical projects under way, of which 33 projects 
have progressed more than 20 percent; “our entire effort 
is to pick appropriate strategies aimed at expediting the 
projects,” he added.
Mohammadi, who is also deputy petroleum minister 
for petrochemical affairs, said development of this 
industry has so far been carried out in two hubs - namely 
Mahshahr, in the southwestern province of Khuzestan, 
and Assalouyeh, in southern Iran.

“I believe that the 
development of 
petrochemicals will 
quickly increase with 
the elimination of the 
problems and concerns of 
the projects under way,” he 
noted.
Behzad Mohammadi further 
stated that a master development 
plan for the petrochemical industry has b e e n 
devised which pays special heed to diversification of the 
products.

 Chabahar 
agreement 
would facilitate 
transit of goods 
between India 
and Afghanistan 
and play an 
important role 
in the economic 
growth of the 
region.

First follow-up 
committee held on 
Chabahar trilateral 
agreement

Iran, Afghanistan and India held their 
first follow-up committee on Chabahar 
port’s trilateral agreement on Monday 
to review the conditions of its imple-
mentation.
The meeting was held in the port city 
of Chabahar, southern Iran, in attend-
ance of Mohammad Ali Hassanzadeh, 
the deputy head of Iran’s Ports and 
Maritime Organization as well as high-
ranking delegations from the parties to 
the agreement.
The committee aimed at finalizing 
the protocol to harmonize transit, 
roads, customs and consular matters 
for making the route attractive and 

decrease logistic costs.
Reportedly, detailed discussions were 
held between the three sides on draw-
ing the necessary provisions for the full 
operation of the agreement. Further 
details are yet to be revealed.
In May 2016, India, Iran and Afghani-
stan signed a pact, which entailed 
the establishment of a transit and 
transport corridor among the three 
countries using Chabahar Port as one 
of the regional hubs.
Chabahar Port is being considered a 
gateway to golden opportunities for 
trade by India, Iran and Afghanistan 
with central Asian countries.

Iran opens technological 
achievement exhibitions
Iran’s Minister of Science, Research and 
Technology and Minister of Defense and 
Armed Forces Logistics inaugurated on 
Monday two technical and technological 
exhibitions in Tehran’s International Per-

manent Fairground.
The 19th exhibition of research and tech-
nology achievements and the sixth exhibi-
tion of laboratory equipment and materi-
als were opened by Mansour Gholami and 
Defense Minister Brigadier General Amir 
Hatami with the presence of knowledge-
based companies’ officials and domestic 

manufacturers.At the 19th research and 
technology exhibition, 3199 technological 
achievements from 199 science centers 
will be on display.
Also 9,000 knowledge-based products 
made in Iran will be provided in the sixth 
exhibition of laboratory equipment and 
materials.



Iran, Iraq explore ways to deepen 
medical relations
 Iran and Iraq explored ways to strengthen their 
cooperation in the medical field, expanding their 
already strong trade relations.
The discussions were held in Baghdad between 
Iraqi Health Minister Alaa al-Alwani and Iranian 
Deputy Health Minister Mohsen Assadi Lari.
Mohsen Assadi Lari affirmed that his country is 
committed to bolster its cooperation with Iraq in 
the area of healthcare.
He also held talks with head of the Iraqi National 
Medicine and Medical Equipment Marketing 
Company, Muzaffar Ali Abbas, discussing trades of 
pharmaceutical products and hospital equipment.
A delegation from Iran’s Ministry of Health 
and Medical Education accompanied by 
representatives from pharmaceutical companies 
has traveled to Iraq.
The delegation, headed by Mohsen Assadi Lari and 
the head of the Iranian emergency medical service, 
Pir-Hussein Kolivand, held talks with Iraqi Health 
Minister and the other senior officials of the Iraqi 
ministry.
Lawmakers hold talks with FM 
Zarif, his deputies
The chairman and members of the National Secu-
rity and Foreign Policy Commission of the Iranian 
Parliament have met with Foreign Minister Mo-
hammad Javad Zarif and members of the Council of 
Deputies of the Ministry of Foreign Affairs.
During the friendly meeting held Sunday at the 
foreign ministry, FM Zarif and his deputies high-
lighted the latest developments in foreign affairs 
and the most important regional and international 
issues.
In turn, the chairman and members of the National 
Security and Foreign Policy expressed their views.
The latest developments in the foreign relations 
of Iran, thecountry’s interaction and coopera-
tion with neighbours, the latest developments in 
relations with Europe, regional developments, 
economic diplomacy, parliamentary diplomacy, 
the need for internal coordination and cooperation 
with the foreign ministry were among the topics 
discussed at the meeting.
Iraq emphasizes support for efforts 
to politically resolve crisis in Syria
Iraq affirmed its support for efforts to resolve the 
crisis in Syria and put an end to foreign interfer-
ence in the country’s affairs.The spokesman for 
the President of Iraq Lukman Faily said in state-
ment received by Alsumaria News that the Iraqi 
President Barham Salih reiterates the need for 
supporting efforts aimed at reaching a political so-
lution for the crisis in Syria on the basis of respect 
for its independent decision and non-interference 
in its internal affairs.Faily indicated that the Iraqi 
President supports the efforts to restore Syria’s vi-
tality, and for it to be stable and safe and have good 
relations with all its neighbors, as he considers that 
reaching this goal requires the coordination and 
support of neighboring countries and the interna-
tional community.

Europe stuck in crises

Meanwhile, the silence of 
European leaders such as 
German Chancellor Angela 
Merkel in the face of recent 
unrests, indicate that they’re 
seriously worried about the 
future of the European Union 
and the Eurozone. At any rate, 
determining the relevance 
between recent protests in 
France and current and future 
changes in the united Europe 
has become one of the main 
concerns of analysts of the 
European and international 
affairs.
Meanwhile, some European 
politicians are trying to 
analyze the France protests 
as an infrastructural and skin-
deep objection. However, the 
kind of slogans that the yellow 
vests are using against the 
capitalist system, and the 
generalization of protests to 
other parts of Europe, suggest 
that this phenomenon can’t 
be regarded as a transitory, 
infrastructural and shallow 
crisis. On the contrary, it’s 
obvious that the ongoing 
protests in France have 
a fundamental and basilar 
nature.
Another argument that 
should be taken into 
consideration in this regard 
is the analysis of the “action” 
and “reaction” of the French 

protesters and statesmen. It’s 
not without a reason that in 
spite of Macron’s withdrawal 
before the yellow vests 
protests (for three times), 
the demonstrations are still 
continued in France. It should 
be noted that in the first days 
of their presence in the streets 
of Paris and other cities, the 
yellow vests were merely a 
“protesting” population 
with some determined 
demand. But in a short time 
they became the “symbol of 
structural change in France” 
and even “the symbol of 
change in the European 
Union.” If the protest of the 
yellow vests was only at the 
surface level, it would have 
to be stopped by the early 
withdrawal of Macron from 
his previous positions. Also, 
the use of “yellow vests” as 
a symbol indicate that the 
current protests target the 
ruling system in France.
Another point here is about 
the addresses of yellow vests 
protests. These addressees 
can’t be limited to the French 
authorities! Even at the 
domestic level, the addresses 
of the demonstrators are 
not merely Macron and his 
administration, but other 
parties and groups, both 
socialist and conservative are 

included. In recent decades, 
especially after the formation 
of EU, these political parties 
were incapable of digesting 
the people’s demands. 
Therefore, the yellow vests 
protest can’t be limited to a 
simple protest against a right-
wing or left-wing party. And at 
a greater level, the addressees 
of French protesters are the 
men in power in the united 
Europe; those who, since 
2007, and through setting 
austerity policies, have made 
it difficult for the French and 
European citizens, and thus 
prepared the ground for 
continuous and extensive 
protests.
Third, we should pay 
attention to the flow of the 
protests in Europe. In 2007, 
when the economic crisis 
broke out in Europe, we saw 
that the protests primarily 
began in countries such as 
Greece and Spain. In other 
words, protests began to take 
place in weak and vulnerable 
countries in the Eurozone, 
and then it spread to other 
countries. However, at that 

time, countries such as 
France and Germany were 
not involved in the crisis and 
there were few protests. 
Today, we see that protests 
have begun in France, which 
is considered the second 
largest economic power in 
the Eurozone and is one of 
the leaders of the European 
Union. But the rallies didn’t 
stop in France and other 
countries were involved. 
Obviously, curbing these 
protests is far more difficult 
than in 2007, and the range 
of protests is also wider 
than that time. Even if the 
yellow vests rallies stop in 
France, the opposition of 
the French citizens towards 
the EU leaders will remain 
strong. This opposition will 
show itself in the European 
Parliamentary elections in 
2019, or in national and local 
elections in the EU member 
states. In any case, the EU has 
faced the worst crisis over 
its popularity in its history, 
a crisis that the European 
authorities are incapable of 
solving.

‘Allies Should Be Reliable’: 
Macron ‘Regrets’ Trump’s 
Decision to Pull out of Syria
French President Emmanuel Macron 
bemoaned the decision by his US 
counterpart Donald Trump to withdraw 
troops from Syria, stating that such a move 
is unbecoming of any “ally”, since they 
should be “reliable” and “fight shoulder to 
shoulder”.
“I very deeply regret the decision made on 
Syria,” Macron said on Sunday, speaking at 
a news conference during his visit to Chad, 
RT reported.

Earlier this week, Trump announced his 
move to withdraw US troops from the 
country, citing the “defeat” of Daesh (ISIS or 
ISIL). While the US president had promised 
to do this previously, the actual decision 
apparently caught many by surprise.
“To be allies is to fight shoulder to shoulder. 
It’s the most important thing for a head 
of state and head of the military,”Macron 
stated, adding that “an ally should be 
reliable”.While berating Trump, the French 
president also praised the outgoing US 
Secretary of Defense James Mattis and his 
resignation letter, in which he wrote about 
the importance of allies.

“I want here to pay tribute to General Mattis 
and the comments that accompanied his 
decision, for a year we have seen how he was 
a reliable partner,” Macron said.
Paris will continue its operations in Syria, 
the president stated, reaffirming French 
support for the so-called Syrian Democratic 
Forces (SDF) militia. French troops, 
believed to be quite low in number, remain 
in Syria without any mandate – just like 
the American ones – and are effectively 
occupying territories of a sovereign state.
Macron’s reaction to Trump’s move was 
not unexpected, since Paris needs the US 
presence to remain in the region itself.

Protests are still going on in France. France’s protests have 
reached other countries such as Italy, Spain, Belgium, the 
Netherlands and Hungary, and this has doubled the concerns 
of European authorities over EU’s future. The combination of 
security, political, social and economic crises in the European 
Union (as a united block) will affect all the 28 member states.

Iranian President Hassan Rouhani 
expressed condolences to Indonesia 
over a fatal tsunami that has claimed 
more than 280 lives so far.In a letter 
of condolence to his Indonesian 
counterpart Joko Widodo on Monday, 
President Rouhani expressed his 
sympathy with the Southeast Asian 
government and nation over the 
devastating tsunami along the Sunda 
Strait.The text of the Iranian president’s 
letter is as follows, according to his 
official website:

“In the Name of Allah, the Most 
Beneficent, the Most Merciful
Your Excellency Mr. Joko Widodo,
President of the Republic of Indonesia,
The saddening news of tsunami in 
Sunda Strait that claimed hundreds of 
lives on Indonesian citizens, injuring 
hundreds more, caused great grief 
and deep sorrow.I hereby offer the 
sincerest condolences of the people 
and government of the Islamic Republic 
of Iran to Your Excellency and the 
Indonesian government and nation, 

pray for the dead and wish their bereaved 
families patience.
Hassan Rouhani
President of the Islamic Republic of Iran”
Indonesia’s rescue workers have 
stepped up efforts to reach many areas 
devastated by the deadly tsunami.
As doctors worked to help survivors and 
hundreds of people searched on debris-
strewn beaches along the Sunda Strait for 
more victims, Indonesian officials said on 
Monday morning that the death toll had 
risen to at least 281, with 1,016 injured.

Dozens 
are missing from the 

disaster areas along the coastlines of 
western Java and southern Sumatra 
islands. The numbers could increase 
once authorities hear from all stricken 
areas.

Iran’s President Condoles with Indonesia over Tsunami

report
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President Trump’s 
strategy is to create chaos 
in Iran and strengthen its 
hegemony in the world and 
is following the policy of 
turning Iran into the main 
enemy of the international 
community, an expert in 
international affairs said.
Addressing a conference 
in Tehran on barriers and 
challenges of peace and 
constructive interaction 
in Iran-US relations, 
Mehdi Motaharnia said 
the former US Secretary of 
State Henry Kissinger had 
designed this policy.
The strategy of this policy 
is adding to the ambiguity 
and complexity of the 
situation, he said.
This strategy is aimed 
at restricting Iran and 
eventually bringing down 
the government in Tehran, 
he noted.Elaborating on 
the future of relations 
between Iran and the 
United States, Motaharnia 
said both countries have 
to either start a war or hold 
effective negotiations to 
solve their problems.
Iran ranking 16 in 
world science pro-
duction: Minister
According to the 2017 
global figures, Iran holds 
16th place in science 
production and is the 
fastest growing science 
producer in the world, said 
Iran’s minister of science, 
research and technology.
‘Iran has surpassed Russia 
and China in science 
production growth,’ said 
Mansour Gholami in the 
inauguration ceremony of 
an exhibition of laboratory 
equipment and research 
achievements in the Iranian 
capital, Tehran.‘Iranian 
universities have a great 
capacity on science 
production,’ Gholami said.
He added the exhibitions 
shows that Iran is very 
advanced in some fields.
The 19th exhibition of 
research and technology 
achievements and the sixth 
exhibition of laboratory 
equipment and materials 
were opened with the 
presence of Gholami, 
Defense Minister Brigadier 
General Amir Hatami as 
well as knowledge-based 
companies’ officials and 
domestic manufacturers.
At the 19th research and 
technology exhibition, 
3199 technological 
achievements from 199 
science centers will be on 
display.

US after 
turning Iran 
into no.1 
enemy of int’l 
community: 
Expert
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Russia Not to Ignore 
New US Missiles, but 
Not Interested in New 
Arms Race, Crises: 
Lavrov
 Even though Russia is not interested in a 
new arms race or new 'missile crises,' it 
will not tolerate the emergence of new US 
missiles threatening either Moscow or its 
allies, Russian Foreign Minister Sergey 

Lavrov told Sputnik in an interview.
December, 13:39 - 2018 ,24 Other Media 
Comments 
"We have to warn that we cannot and 
will not ignore the emergence of new US 
missiles posing a threat to us or to our 
allies. There should be no doubt that 
we have the needed tools kit in order to 
ensure our security and are capable of 
further enhancing our defense capabilities. 
However, Russia, like any other sensible 
country, is not interested in an arms race 
or new 'missile crises'," Lavrov indicated.

Speaking about the situation with the 
US withdrawal from the Intermediate-
Range Nuclear Forces (INF) Treaty, Lavrov 
indicated that Washington had showed its 
reluctance to cooperate on the matter.
"We call on [Washington] to abandon 
blackmailing attempts and cease 
disseminating evidence-free accusations 
in favor of constructive joint work to tackle 
existing mutual concerns."
"We have officially invited [Washington] 
to begin [this work] in [Russian Defense 
Minister] Sergei Shoigu's letter to Pentagon 

Chief [Jim 
Mattis]; we 
have also 
repeatedly 
offered a 
professional 
d i a l o g u e 
on the INF 
Treaty in 
contacts between 
the Foreign Ministry and State 
Department. There have been no responses 
so far," Lavrov revealed.



‘Allies Should Be Reliable’: Macron ‘Regrets’ 
Trump’s Decision to Pull out of Syria

Iran, China reach agreement on maintaining legal talks
After two days of negotiations between legal director generals of 
Iranian and Chinese foreign ministries, both sides agreed to maintain 
consultations.During the meeting, Iranian and Chinese officials reached 
an agreement to maintain consultations, holding the next round of talks 
in China next year.They exchanged views over the different international 
legal issues, stressing on the common legal position of the two countries in 
international issues and strengthening the approach of developing countries 
in this direction.The two sides also discussed developing bilateral and multilateral l e g a l 
cooperation in different areas, finding legal solutions to combat unilateral sanctions, reviewing 
grounds of international cooperation in fighting cybercrimes, strengthening legal cooperation 
within the framework of the Belt and Road Initiative and exchanging national legal experiences.  

Chairman of Iran’s 
Expediency Council 
Ayatollah Seyed 
Mahmoud Hashemi 
Shahroudi died at age 
70 on Monday.
The top Iranian cleric 
passed away at a 
hospital in Tehran after 
his health deteriorated 
due to chronic disease.
He was born in 1948 in 
the Iraqi city of Najaf.
Ayatollah Shahroudi 
held many posts after 
victory of the Islamic 
Revolution in 1978.
He used to serve as the 
chief of Iran’s Judiciary 
for ten years.
Meantime, a member 
of the medial care team 
treating Ayatollah 
Hashemi Shahroudi 
said the cleric has 
no chance of life on 
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Canadian Foreign Minister Chrystia Freeland 
said on Saturday Canada will maintain a high-
level campaign in the coming days to seek 
support from allies as it pressures China to free 
the two detained Canadians, who China says are 
suspected of endangering state security.
Freeland spoke a day after the United States 
joined Canada in calling on Beijing to release the 
pair, who were held after Canadian authorities 
arrested a senior Chinese executive on a US 
extradition warrant. Britain and the European 
Union have also expressed support for Canada.
Chinese Foreign Ministry spokeswoman 
Hua Chunying said Beijing expressed "strong 
dissatisfaction and resolute opposition" to 
comments by Canada, the United States and 
others on the detained Canadians.The two, 
Michael Kovrig, a former diplomat and an 
adviser with the International Crisis Group 
(ICG) think-tank, and businessman Michael 
Spavor, are suspected of endangering state 
security so they are "of course" being detained, 
Hua said."We urge relevant countries to 

earnestly respect China's judicial sovereignty," 
she told a daily news briefing, reiterating 
their lawful rights have been guaranteed.The 
support of Britain and the European Union was 
"strange", Hua added."What's this got to do 
with Britain and the EU? When the Canadians 
illegally detained a senior executive at a Chinese 
company at the request of the United States, 
where were they?" she said.
"Their so-called human rights have different 
standards for different countries' citizens," Hua 
added.Kovrig is also a Hungarian and therefore 
an EU citizen, sources told Reuters last week.
The two were detained after Canadian police 
arrested Huawei Technologies Co Ltd's [HWT.
UL] chief financial officer, Meng Wanzhou, 
on Dec 1.China again urges Canada to release 
Meng and the United States to withdraw its 
arrest warrant, Hua said.While Meng has had 
full access to lawyers and is able to see family, 
Kovrig is being denied legal representation, is 
not allowed to see family, and is limited to one 
consular visit a month, sources familiar with 
the situation say.No details have been revealed 
about Spavor's detention. Canadian diplomats 
have seen both men at least once since they 
were detained.Canada arrested Meng at the 
request of the United States, which is engaged in 
a trade war with China. Meng faces extradition 
to the United States to face fraud charges which 
carry a maximum sentence of 30 years jail for 
each charge.

"Various programs of Transportation Week are 
running under the title of "The story of human and 
air" for 33 days, from December 17 to January 19. In 
this event, Isfahan municipality will hold about 100 
programs in the form of festivals, artistic, training, 
and cultural programs in 4 fields of public, clean, 
and intelligent transportation systems, and traffic 
culture as well," Alireza Salavati said.
In the event of "The story of human and air", different 
programs have been scheduled for all walks of 
life include children, students, adults, university 
professors, comedians, artists, and poets," he noted. 

"Enthusiasts can send their works to the Traffical 
system of Isfahan municipality till December ,26 
2018," he added.
Pointing to the plan of "Congratulation Isfahan", he 
noted, "according to this big plan, installment sales 
of different kinds of clean transportation like electric 
motors, bicycles, and scooters will be offered with a 
special facilities."
eferring to the implementing of "Traffic Discourse" 
plan, he said, "Field visit and specialized meeting 
will be held with the subject of featured projects 
of Isfahan transportation  system such as BRT, 
Chaharbagh Avenue, air quality monitoring station, 
and technical inspection with the presence of 
students of traffic major of engineering organization, 
and traffic experts of 15th municipal district of 
Isfahan municipality."

Brigadier General Amir Hatami made the remarks 
Monday at the opening ceremony of an exhibition 
in Tehran dedicated to displaying technological and 
research achievements of Iran.
“We can turn sanctions to a golden opportunity for 
the country,” the minister highlighted.
Pointing to enormous capacities of the private sector 

in scientific productions and achievements, Hatami 
said that the Ministry of Defense is trying to establish 
proper interactions with these centers and use their 
researches in the defense sector.
“We have appropriate conditions in the defense 
sector but we need to improve our quality. And 
this depends on research, technology, and using 
universities, laboratories, and knowledge-based 
firms.”
Saying that Iran enjoys great potentials, the minister 
added that all that the country needs to do to 
overcome problems is to “trust the youth” and focus 
on domestic capabilities.

The team of scientists was able to exchange 
several carefully managed photons in pulses 
of infrared light, carried between Russian 
GLONASS satellites and the Space Geodesy 
Centre on the ground run by the Italian Space 
Agency.
Getting these signals to pass through some 
20,000 kilometres (12,427 miles) of air and 
space without any interference or data loss 
is no easy task – but the signs are promising 
that such a global network could indeed be 
functional, Science Alert reported.
“Space quantum communications (QC) 
represent a promising way to guarantee 
unconditional security for satellite-to-
ground and inter-satellite optical links, by 
using quantum information protocols as 
quantum key distribution (QKD),” says one 
of the researchers, Giuseppe Vallone from 
the University of Padova in Italy.
The quantum key distribution or QKD 
method Vallone mentions refers to data 

encrypted using the power of quantum 
mechanics: thanks to the delicate nature of 
the technology, any interference is quickly 
detected, making QKD communications 
impossible to intercept.
In fact, hacking into a quantum mechanics 
message would cause it to self-destruct.
So far so good in theory, but keeping these 
secure channels open across long distances 
has proved tricky.
The key to the successful data exchange 
here was the use of passive retro-reflectors 
mounted on the satellites to keep the long-
distance light signals intact, breaking the 
previous record distance for this type of 
quantum communication by an extra 15,000 
kilometres (9,321 miles).
While satellites placed higher in orbit, like 
the GLONASS ones, are more difficult to 
communicate reliably with, they pass within 
sight of ground stations more regularly, 
potentially enabling an unhackable quantum 
networkthat can span the globe.
We’re only just getting started with this type 
of technology – not least because scientists 
are still trying to figure out if it can actually 
work – and for the moment it’s not clear 
exactly what a quantum internet would be 
used for or how it might be operated.

China Accuses Britain, EU of Hypocrisy 
over Canada Detentions Concerns

New bike stations to unveil in Isfahan

 Iran can bypass sanctions relying on domestic capabilities: Hatami

"Isfahan's bike stations will be unveiled with 
new designs in next week," Isfahan deputy 
mayor for transportation and traffic said.

Iranian Defense Minister said that by relying 
on domestic potentials, Iran can get around the 
wave of sanctions which are surely ‘transient’.

According to a new experiment carried out between 
satellites in orbit and a station on the ground Quantum 
internet could be possible on a global scale for ultra-
secure, next-generation communications.

China accused Britain and the European Union of 
hypocrisy on Monday for expressing concern about 
China's detention of two Canadian citizens, saying 
they had double standards for not mentioning a senior 
Chinese executive arrested in Canada.

Quantum Internet on Global Scale Is Possible: Study

Chinese Foreign 
Ministry 
spokeswoman 
Hua Chunying 
said Beijing 
expressed "strong 
dissatisfaction 
and resolute 
opposition" to 
comments by 
Canada, the United 
States and others 
on the detained 
Canadians.

The key to the 
successful data 
exchange here was 
the use of passive 
retro-reflectors 
mounted on the 
satellites to keep 
the long-distance 
light signals intact, 
breaking the 
previous record 
distance for this 
type of quantum 
communication 
by an extra 15,000 
kilometres (9,321 
miles).
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