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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

معاون وزیر کشور:

نگران اصفهان هستم

بازار طال و سکه  97/10/27 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,850,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,970,0005,041,000جدید

2,050,0002,521,000نیم سکه

1,2500001,441,000ربع سکه

700000701,000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0002,118,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18361300488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

چند توصیه اقتصادی 
برای ماندگاری در بازار

با تغییــر و تحــوالت اقتصادی 
یکســال اخیر در کشــور تولید 
کنندگان کشور در دو وضعیت 
قرار گرفته اند که این دو وضعیت 
می تواند انها را به ورطه نابودی 
بکشــاند یا به اوج برساند. دسته 
اول تولید کنندگانی هستند که 
مواد اولیه وارداتی داشــته و به 
دلیل گران شدن دالر دیگر قادر 
به تامین مواد اولیه خود نیستند 
و حالت دوم تولید کنندگانی را 
شامل می شــود که مواد اولیه 
و همــه تجهیزاتشــان داخلی 
است و تا کنون به دلیل واردات 
 بیش از حد اجناس توان رقابت 
نداشــته اند اما اکنون به دلیل 
محدودیــت در واردات و گران 
شــدن دالر توان رقابتی باالیی 
یافته اند و در صورت اســتفاده 
بهینه از شــرایط مــی توانند به 
زودی پله های ترقی را طی کنند 
و به یک برند معروف تبدیل شوند.

 تولید کنندگان دسته دوم که از 
صفر تا صد ماجرا دست خودشان 
است در برهه تاریخی حساسی 
قرار دارنــد. این واحــد ها باید 

چندین مورد اقتصادی را ...

استاندار اصفهان:

به مدیران سنگ انداز سر راه 
تولید اجازه کار کردن نمی دهم

 استاندار اصفهان گفت: به مدیرانی که بر سر راه 
تولید و صنعتگران، سنگ اندازی می کنند، اجازه 

نمی دهم که یک روز در این استان کار کنند.
عباس رضایی روز پنجشــنبه در آیین تجلیل از 
صادرکنندگان نمونه در اتاق بازرگانی اصفهان، 
افزود: تولیدکنندگان و صنعتگران کشور و استان 
با مشکالت زیادی مواجه هستند و ما در سطح 
اســتانی برای حل معضالت آنها مــی توانیم با 
مدیرانی که کار شکنی و سنگ اندازی می کنند، 

برخورد کنیم.
 وی تصریح کرد: برخی مدیــران می گویند که

 آیین نامه های باالدست به آنها اجازه انجام برخی 
کارها را نمی دهد که بایــد این موضوع بویژه در 

بخش بانکی، حل شود. ...

کوثر بابایی
ســـرمقالــه

ISFAHAN
N E W S

    نه تنها نتوانسته ایم هویت اصفهان را حفظ کنیم بلکه هویت آن را از بین برده ایم؛ معماری هوشمندانه باید در اصفهان حفظ شود، نتوانسته ایم رویکرد حفاظت محور را در اصفهان داشته باشیم.

وی نبود ثبــات ارز و دالر را 
یک چالش جدی و پیش رو 
خواند و افزود: تمام تالش ما بر 
این است که یک بازار ثابتی از 
نرخ ارز و دالر ایجاد کنیم که از 
هفته گذشته با بانک مرکزی 

وارد مذاکره شدیم.
وزیر صنعت،  معدن و تجارت با اظهار اینکه 
رونق صادرات در ســال ۹۸ یکی از اهداف 
اصلی ما اســت، اعالم کرد: باید برای حجم 

زیاد صادرات راهی باز کنیم.
 رحمانی بیان داشــت: صــادر کنندگان 
پیشران های حوزه اقتصادی هستند و اگر 
آنها با موانع سخت صادرات مواجه شوند و 
حجم صادرات در کشور کاهش یابد به طور 
قطع ضربه سختی بر بدنه اقتصاد کشور وارد 

شده است.

  رایزنی و تبادل کاال با 15 کشور همسایه 
و هند و چین در دستور کار

وی با اشاره به اینکه در پی باال رفتن نرخ ارز و 
دالر ظرفیت صادرات افزایش می یابد،  گفت: 
با وجودی که نرخ ارز و دالر باال رفت اما عمال 

شاهد باال رفتن صادرات در کشور نبودیم.
وزیر صنعت،  معدن و تجارت با اشــاره به 
اینکه طرح صادرات به کشورهای همسایه 
در دســتور کار قرار گرفته است،  ادامه داد: 
۱۵ کشور همسایه داریم که صادرات به این 

کشورها در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اظهار اینکه میزان حجم واردات از این 
کشورها به ایران ۲.۱ درصد است،  تاکید کرد: 
درصورتی که این دو درصد را دو برابر کنیم 
میزان صادرات افزایش پیدا می کند و الزم 
اســت برای این رایزنی و تبادل کاال به ۱۵ 
کشور همسایه به انضمام چین و هند برنامه 

ریزی کنیم.
رحمانی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ درصد 
کل صنایع کشوردر اســتان اصفهان قرار 
دارد و به همیــن لحاظ تفویــض اختیار 
 کردیم،  اضافه کرد: طــرح رونق تولید را به

 اســتان ها ابالغ کردیم تا با رفع مشــکل 
 سرمایه در گردش شاهد رونق بخش تولید

 شویم.

  بانک ها نباید سبب تعطیلی صنایع 
شوند

وی بیــان داشــت: بســیاری از صنایع و 
کارخانجــات تولیــدی در اصفهــان هم 
اکنون ظرفیت خالی دارنــد،  صنایعی که 
تولیدات آنهــا بازار فــروش دارد و مدیران 
 باید میــزان تولیدات را از هــر راهی حفظ

 کنند.
وزیر صنعت،  معدن و تجارت با اعالم اینکه 
بانک ها نباید صنایــع را به خاطر بدهی به 
تملک خود در بیاورند بلکه باید تســهیل 
کننده مسیر تولید در کشور باشند، افزود: 
یکی از الزامات تولید، نقدینگی مواد اولیه 
و فروش اســت که پیگیر آن هستیم و در 
این ارتباط چندین بار در جلسات دولت و 
بانک مرکزی مباحــث نقدینگی و راه های 
تامین آن مطرح شــده اســت و بانک های 
 دولتی قول تامین نقدینگی در همه صنایع 

را داده اند.
وی ابراز داشــت:بانک ها اگر هم صنایع به 
تملک خــود در می آورند اما نباید ســبب 
تعطیلی آن شوند و این خالف قوانین نظام 

اقتصادی کشور است.
رحمانی اضافه کرد: واحدهای تولیدی نباید 
برای تامین قطعات به صف ارز برخورد کنند 
و مواردی که در حوزه وزارت صمت است باید 
تسهیل شود. وی تاکید کرد: ثبت سفارش 
معضلی بود که با تفویض اختیار حل شد، 
البته موانع ذهنی و فکری که وجود دارد مانع 
بزرگی است، باید تغییر در نگرش ها ایجاد 
شــود و گرنه با نگاه های سنتی و معمولی 

نمی توان مشکالت  را حل کرد.

   صادرات پاکستان به ایران نسبت به 
واردات یک به ۶0 میلیارد دالر است

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 
در حالی شاهد واردات ۶۰ میلیارد دالری از 
پاکستان هستیم که صادرات ما به پاکستان 

به یک میلیارد دالر هم  نمی رسد.
وی گفــت: در ایران ظرفیــت های خوبی 
برای فرش ماشینی، موکت و کاشی داریم 
که کشورهای همســایه حتی حاضرند با 
تعرفه های اتحادیه اروپا با ما معامله کنند، 
دولت باید تسهیل کننده باشد و مردم  نیز 

باید پای کار بایستند.
رحمانی با اشاره به اینکه اصالح نگاه، استفاده 
از  توان مردم و تسهیل امور از راه های مقابله 
با تحریم ها اســت، اظهار داشــت: وزارت 
صمت ستاد تسهیل در صنعت را راه اندازی 
کرده که ریاست آن در هر استان، استاندار 
 اســت و تصمیم او تصمیــم کارگروه ملی

 است.
وی بــا بیان اینکه  اســتاندار هر اســتانی 
همچنین رییس  شورای معادن و کارگروه 
تنظیم بازار است، ادامه داد: در استان ها نیز 
باید به شهرستان ها تفویض اختیار شود و 
نیازی به حضور فیزیکی مسئوالن در مرکز 
استان نباشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از ایجاد  خط سبز برای تولید در گمرک خبر 
داد و ابراز داشت: در مسیر تولید مقرر شده 
موانع از جمله قیمت مواد پایه برداشته شود.

وی از کاهش صــدور دســتورالعمل ها و 
بخشــنامه های متناقض خبر داد و اضافه 
کرد:  تالش ما بر این اســت که بخش نامه 
متناقض صادر نکنیم و راهکار آن مشورت 

با تشکل ها است.

رحمانی در اصفهان:
بانک ها نباید سبب تعطیلی صنایع شوند

یکی از الزامات تولید، 
نقدینگی مواد اولیه و 
فروش است که پیگیر 

آن هستیم و در این 
ارتباط چندین بار 

در جلسات دولت و 
بانک مرکزی مباحث 

نقدینگی و راه های 
تامین آن مطرح شده 

است و بانک های 
دولتی قول تامین 
نقدینگی در همه 
صنایع را داده اند.

وزیر صنعت،  معدن و تجارت گفت: بانک ها نباید صنایع را به خاطر بدهی به تملک خود در بیاورند بلکه باید تسهیل کننده مسیر تولید در کشور باشند.
رضا رحمانی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر استان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: از رییس کل 
بانک مرکزی خواستیم که نرخ ارز و دالر را در یک محدوده زمانی ثابت نگه دارد که تولید کنندگان بتوانند بخش تولید را رونق دهند و سرمایه گذاری 

کنند.

مهر
گـــزارش
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تازه ها

زومیت
گـــزارش

بررسی گیر اسپرت سامسونگ؛

باهوش و جذاب
سامسونگ با عرضه  نسل جدید ساعت 
هوشمند خود با نام گیر اسپرت به جای 
تغییرات رادیــکال، آن را با رویکردی 
ورزشی و بهبودهایی جزئی در مقایسه 

با گیر اس 3 راهی بازار کرده است.

سامسونگ طبق سنت چند سال اخیر خود، 
تابستان امسال نیز نسل جدیدی از ساعت  
هوشمندش را مبتنی بر سیستم عامل تایزن 
رونمایی کرد. گیر اســپرت، نســل جدید 
ساعت هوشــمند کمپانی کره ای است که 
با بهره گیری از فرم فکتوری بســیار شبیه به 
گیر اس ۳ راهی بازار شده است. این ساعت 
هوشمند را نمی توان به عنوان نسلی جدید 
که از پایه تغییر یافتــه در نظر گرفت؛ بلکه 
گیر اسپرت را باید به عنوان یک عضو جدید 
از محصول سال پیش این کمپانی یا گیر اس 
۳ و گیر اس ۳ فرانتیر خواند که با بهبودهایی 
همراه شده و ظاهری اسپرت و ورزشی به خود 
گرفته اســت. البته از جمله  تفاوت های گیر 
اس ۳ و گیر اسپرت باید به کاهش سایز ساعت 
هوشمند جدید سامسونگ اشاره کرد که آن 
را به گزینه ای ایده آل تر برای استفاده توسط 
خانم ها تبدیل کرده است. با توجه به کاهش 
سایز گیر اسپرت در مقایسه با گیر اس ۳ و گیر 
اس ۳ فرانتیر، وزن این ساعت هوشمند نیز 

سبک تر شده است.
با توجه به نام گیر اسپرت، ویژگی های مربوط 
به دستبند های هوشمند سالمتی نظیر ثبت 
رکوردها و فعالیت های ورزشی آن در مقایسه 
با گیر اس ۳ پررنگ تر شده و در عوض شماری 
از ویژگی ها از گیر اسپرت خداحافظی کرده 
اســت. مهم ترین این ویژگی ها را باید نبود 
قابلیت برقراری تماس های صوتی خواند که 
در نسخه  LTE اپل واچ سری ۳ و همچنین 
گیر اس ۳ سامسونگ وجود دارد. سامسونگ 
در مقابل با حذف برخی ویژگی ها، قابلیت  های 
دیگری به گیر اســپرت اضافه کرده که این 
ساعت هوشمند را بیش از پیش به یک ساعت 
هوشمند شبیه به دستبند سالمتی نزدیک  

کرده است. 
سامسونگ را باید در زمره  اولین کمپانی هایی 
قرار داد که فعالیت در بازار پوشــیدنی ها و 
مخصوصا ساعت های هوشمند را آغاز کرد. 
این کمپانی کهنه کار پس از عرضه  ساعت های 
هوشمندی مبتنی بر اندروید ور، استفاده از 
سیستم عامل اختصاصی خود یا همان تایزن 
را در دستور کار قرار داد و تا پس از بروزرسانی 
نســخه های مبتنی بر اندروید ور، نسل های 
بعدی ساعت ها و دستبندهای هوشمند خود 
را مبتنی بر این سیستم عامل راهی بازار کند 
و روز به روز قابلیت های پلتفرم خود را افزایش 
 بدهد. گیر اســپرت از نظر ظاهری شبیه به 
گیر اس ۳ و گیــر اس ۳ فرانتیر اســت؛ اما 

تفاوت های بســیاری بین این دو نسل از 
ساعت های هوشمند وجود دارد که در ادامه 
به تشریح و بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

  طراحی
همانطور که اشــاره کردیم، گیر اسپرت در 
مقایســه با گیر اس ۳ و گیــر اس ۳ فرانتیر 
کوچک تر شده و حتی وزن آن کاهش پیدا 
کرده است. طراحی گیر اسپرت نیز در مقایسه 
با نسل گذشته تغییرات اندکی به خود دیده 
و به نوعی به روزتر شده است. با نگاهی به گیر 
اسپرت می توان دید که با وجود استفاده از یک 
نمایشگر ۱.۲ اینچی دایره شکل، ساختار خود 
ساعت هوشمند کمی تغییر کرده و حالتی 
مربعی شکل گرفته است؛ به طوری که ساختار 
پایینی ساعت که دایره  چرخان روی آن قرار 

گرفته، در گوشه ها کمی زاویه دارد.
زاویه دار شدن ساختار پایینی ساعت باعث 
شده دایره  چرخان گیر اسپرت که مشخصه  
اصلی ساعت های هوشمند سامسونگ است، 
بیشــتر به چشم بیاید. سامســونگ در گیر 
اســپرت نیز همچون گیر اس ۳ و گیر اس ۳ 
فرانتیر، حالتی دندانه دار به دایره  چرخان داده 

که استفاده از آن را بسیار ساده تر کرده است.

  سیستم عامل، رابط کاربری و واچ فیس ها
گیر اسپرت سامسونگ اولین ساعت  هوشمند از 
پوشیدنی های سامسونگ بود که با بهره گیری 
از سیســتم عامل تایزن ۳.۰ در اختیار کاربران 
قرار گرفت؛ البته نزدیک به یک ماه پیش تایزن 
۳.۰ در قالب یک بروزرسانی برای نسل پیشین 
ساعت هوشمند سامسونگ یا همان گیر اس ۳ 
نیز منتشر شد. تایزن ۳.۰ از نظر ظاهری تفاوت 
چندان زیادی با نسخه  پیش ندارد. بزرگ ترین 
تغییرات صورت گرفته در تایزن ۳.۰ در مقایسه 
با نســل پیش که نمود ظاهری آن را می توان 
در رابط کاربری مشــاهده کــرد، بهبود هر چه 
بیشتر ویجت ها برای استفاده  بهینه از نمایشگر 
دایره ای گیر های سامســونگ است. همچنین 
با بهره گیری از تایزن ۳.۰، قابلیت های بیشتری 
برای انجام فعالیت های ورزشــی اضافه شــده 
است؛ به طوری که اطالعات مربوط به سالمتی 
و فاکتورهای بدن نظیــر ضربان قلب به صورت 
خودکار در تایزن ۳.۰ اندازه گیری می شــود. با 
استفاده از تایزن ۳ می توان میزان کالری مصرفی 
را نیز از طریق وارد کردن غذای مصرف شــده با 
استفاده از خود ساعت وارد کرد و دیگر نیاز نیست 
فقط از طریق اپS Health گوشی  وارد کنیم.

تازه ترین تصمیم بیمه مرکزی، انتقال بیمه شخص ثالث از خودرو به راننده؛

20 درصد تصادف ها ساختگی است!
انتقال مالکیت بیمه نامه های شخص ثالث از خودرو 
به راننده، تازه ترین تصمیم بیمه مرکزی است؛ 
تصمیمی که باید دید آیا می تواند از بروز تقلبات 
گسترده ای در ابعاد ۲۰۰۰ میلیارد تومان در 
صنعت بیمه جلوگیری کند یا خیر؟

»صحنه سازی« اصطالحی است که این روزها 
در صنعت بیمه بسیار زیاد شنیده می شود و اکثر 
مدیران عامل شرکت های بیمه و حتی رییس کل...
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چند توصیه اقتصادی 
برای ماندگاری در بازار 

ادامه از صفحه یک:
...  مد نظر قــرار دهند تــا بتوانند 
 از شــرایط موجــود اســتفاده 

کنند.
اول اینکه واحد هــای تولیدی باید 
مراقب نقدینگی خود باشند . کمبود 
نقدینگی باعث می شود کسب و کار 
نتواند راه پیشرفت را طی کند و اگر 
هم سودی عایدشــان شود مجبور 
هســتند به دلیل کم بود نقدینگی 
ســود حاصلــه را در ازای ســود 
 بانکی برای تامیــن نقدینگی هدر

 دهند . 
به همین دلیل باید گفت اگر کسب 
ســود ناشــی از فروش، به بحران 
نقدینگی منجر شود، الویت فروش 
 نیســت، الویت تامیــن نقدینگی 

است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند 
که اگر بیش از ٣٠ درصد سرمایه در 
گردش را از طریق استقراض از بانک 
و بازار تامین کنید، نمی توانید هزینه 
بهره ای را به قیمــت کاال و خدمات 
 اضافه کنیــد از مشــتری دریافت 

کنید.
در چنین شــرایطی باید هزینه  ها 
کاهش یابــد و اگر کاهــش نیافت 
 تولید شــما محکوم به اخراج از بازار

 است.
 -  داشــتن مکان تولید نیز یکی از 
مهم ترین قسمت های تولید است 
شما به عنوان یک تولید کنند اجازه 
دارید  معــادل چهاردرصد فروش 
ماهانه ملک اجاره کنید؛ بیش از این 
را باید از محل اصل ســرمایه خود 

پرداخت کنید.
 به همین دلیل قبــل از مبادرت به 

اجاره، حساب اجاره بها را نیز بکنید.
داشتن پرسنل باهوش و با استعداد 
 یکی دیگــر از مقدمــات پیروزی

 است.
در صورتی که شما افراد ناالیق را بر 
سر کار بگذارید محکوم به حذف از 

بازار خواهید شد.
 با همه مشکالتی که مدیریت و حفظ 
کارمندان باهوش تر به همراه دارد اما 
حقیقت این است که چنین افرادی 
معموال نقش پررنگ تری در موفقیت 
یک کسب و کار ایفا می کنند، البته 
 به شــرطی که به درستی مدیریت

 شوند.
- شاید برخی از تولید کنندگان این 
روزها بخواهند از اب گل آلود ماهی 
بگیرند و به دلیل شرایط بد بازار و کم 
بود برخی از اجناس توالیدات خود را 
با قیمت های گزاف به فروش برسانند 
و ضرر چندین سال گذشته خود را 

جبران کنند .
 اما باید بدانند : رمز ماندگاری در بازار 
منصف بودن است. اگر می خواهید 
برای یک مدت کوتاه فعالیت داشته 
باشــید که حرفی نیســت اما اگر 
دوست دارید برند شما برای همیشه 
 ماندگار شود باید منصفانه تر رفتار

 کنید. 
را  شــما  محصــوالت   قیمــت 
هزینه های شــما تعیین نمی کند، 
قیمت محصوالت شما را رقبا تعیین 
می کنند، قیمت شــما باید از ٨٠ 
درصد رقبا کمتر باشد تا بتوانید در 

بازار بمانید.
در پایان بایدگفت شــما به عنوان 
یــک تولید کننــده  بایــد بتوانید 
صدایتــان را بــه گوش مشــتری 
 برســانید که متاســفانه امار نشان 
می دهد9٣ در صد تولید کنندگان 
 ایرانی درایــن فرایند ضعیف عمل 

می کنند .
 دیگر سال ها از آن زمان که در دفتر 
کار خود بنشینید تا مشتری به سراغ 

شما بیاید،گذشته است. 
هرچه زودتر دست به کار شوید برای 

آینده ای روشن.

اقتصاد استان
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اختتامیه اولین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک
اختتامیه نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک شامگاه پنجشنبه در هتل آسمان اصفهان برگزار شد.
نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک از ۲۶ تا ۲۷ دی ماه با حضور نمایندگانی از ٣۱ استان کشور 
با همکاری وزارت کشور، یونیسف و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان برگزار شد؛ در حال 
حاضر در غرب آسیا شهرهای عمان از کشور اردن و شارجه امارات عضو شبکه شهرهای دوستدار کودک 

هستند و اصفهان سومین شهر پایلوت دوستدار کودک در غرب آسیا است.
ویــل پارکــس، نماینــده یونیســف در نشســت اختتامیــه گفــت: بــا توجــه بــه اقدامــات خوب 

شــهرداری اصفهــان نویــد می دهم کــه اصفهــان بــه زودی کاندیدای شــهر دوســتدار کودک بشــود. 
 مــا در مقطعــی از زمــان قــرار داریم کــه در حال توســعه شــهرها هســتیم و ایــن موضــوع به همه مــا کمک

 خواهد کرد.
وی افزود: شهرها چه کوچک و چه بزرگ در صورت برخورداری از منابع نوآوری و خالقیت می توانند به کودکان کمک کنند.

نماینده یونیسف ادامه داد: مدیران شهرها می توانند به توسعه شهرها برای کودکان کمک کنند؛ با این که دولت ها اهداف مختلفی دارند، اما 
شهرها و شوراها به اهمیت کودکان پی برده اند.

نظارت و کنترل پروانه 
ساخت امر بسیار ضروری 
است و سازمان های نظام 

مهندسی باید خود را با 
نظام های روز دنیا منطبق 

کنند.

معاون وزیر کشور:

نگران اصفهان هستم

معاون عمران و توسعه شهری وزیر کشور با بیان این که نگران 
شهر اصفهان هستم، گفت: چندی پیش شهر یزد به ثبت میراث 
جهانی رسید که رسیدن به این جایگاه به دلیل اقداماتی است 
که در این شهر انجام نشده، نه به دلیل اقداماتی که انجام شده 

است. 
مهدی جمالی نژاد عصر پنجشنبه در اختتامیه همایش ملی 
ساختمان پایدار و انرژی اظهار کرد: در چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی باید بالندگی، نشاط و شادابی را در سیما و منظر و 

شهر اسالمی متبلور کرد.

فارس
گـــزارش
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    نه تنها نتوانسته ایم هویت اصفهان را حفظ کنیم بلکه هویت آن را از بین برده ایم؛ معماری هوشمندانه باید در اصفهان حفظ شود، نتوانسته ایم رویکرد حفاظت محور را در 
اصفهان داشته باشیم.

استاندار اصفهان:
 به مدیران سنگ انداز سر راه تولید

 اجازه کار کردن نمی دهم
 استاندار اصفهان گفت: به مدیرانی که بر سر راه تولید و صنعتگران، 
سنگ اندازی می کنند، اجازه نمی دهم که یک روز در این استان 

کار کنند.

عباس رضایی روز پنجشــنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه در 
اتاق بازرگانی اصفهان، افزود: تولیدکنندگان و صنعتگران کشور و استان با 
مشکالت زیادی مواجه هستند و ما در سطح استانی برای حل معضالت آنها 
می توانیم با مدیرانی که کار شکنی و سنگ اندازی می کنند، برخورد کنیم.

وی تصریح کرد: برخی مدیران می گویند که آیین نامه های باالدست به 
آنها اجازه انجام برخی کارها را نمی دهد که باید این موضوع بویژه در بخش 

بانکی، حل شود.
اســتاندار اصفهان به یک مثال در این زمینه اشــاره و اضافه کرد: مسکن 
روستایی در برخی اســتان ها تا ۶5 درصد پیشرفت داشته اما در اصفهان 

۲5 درصد بوده که یکی از مهمترین دالیل آن، عدم همکاری بانک هاست.
رضایی با بیان اینکه هفته آینده جلسه مشترکی با مدیران بانک های استان 
خواهم داشــت، بیان کرد : اگر بانک ها نخواهند که همکاری کنند با آنها 

برخورد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی مسائل، آبروی نظام و کشور مطرح است، یادآور 
شد: امروز کسی که یک فرصت شغلی ایجاد می کند، قهرمان و کسی که 

کمک می کند که یک نفر بیکار شود، خیانتکار است.
رضایی با بیان اینکه این استان، مظلوم و محروم است، تصریح کرد: بسیاری از 
مسووالن وقتی به اصفهان می آیند فقط زیبایی های آن را می بینند درحالی 

که در سه کیلومتری این شهر، مناطقی با وضعیت نامطلوب داریم.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه عده ای بر وجود بوروکراسی اداری و سخت 
گیری زیاد در اجرای قوانین در استان، تاکید دارند، اضافه کرد: اینقدر این 
حرف را تکرار نکنیم زیرا باعث ایجاد این باور حتی در میان مســووالن و 

سرمایه گریزی می شود.
وی با بیان اینکه در زمان جنگ اقتصادی باید قوانین متناسب با آن تغییر 
کند، خاطرنشان کرد: هنوز بخشنامه ها و قوانین با این جنگ وفق نیافته 

است.
 رییس کمیســیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان در این مراســم گفت: 
مصاحبه های مکرر درباره کاهش نرخ ارز باعث بالتکلیفی صادرکنندگان 

شده است بنابراین باید نرخ تضمینی و کد قیمت ارز صادراتی تعیین شود.
مسعود گلشیرازی، تسهیل مراودات با کشورهای همسایه را از خواسته های 
صادرکنندگان ذکر و اضافه کرد: باید ساز و کار ورود موقت کاالها تسهیل و به 

رتبه بندی کارت های بازرگانی توجه شود.
وی به مشکالتی که فعاالن اقتصادی در زمینه بانکی دارند، اشاره و تصریح 
کرد: بانک ها یک بار در سال 9۱ تیغ کشی کردند و اکنون دوباره تیغ کشی 

آنها آغاز شده است.
این کارشناس، برخی زیرساخت های الزم برای توسعه صادرات را برند ملی، 
ایجاد خوشه های صادراتی، حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد بین تاجران و 
دولت، پرهیز از مقطع نگری به جای عمق نگری و اســتفاده از تجربه های 
قبلی اعالم و خاطرنشان کرد: امید اســت با راه اندازی مرکز رشد و توسعه 
صادرات و تجارت الکترونیکی در اتاق بازرگانی اصفهان، رشد معناداری در 

این عرصه اتفاق بیفتد.
در این آیین با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اصفهان، از هفت شرکت ممتاز استانی، ۲٠ شرکت نمونه 

استانی و ٣٠ شرکت قابل تقدیر استانی در عرصه صادرات تجلیل شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی برای حضور در مراســم تجلیل از صادرکنندگان نمونه اصفهان و 
بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی و معدنی، امروز پنجشــنبه به این 

استان سفر کرد.
رضا رحمانی در سفر یکروزه، نخست جلســه ای با اعضای اتاق بازرگانی 
اصفهان داشــت و پس از آن در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه این 

استان شرکت کرد.
بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شرکت تولید لوازم خانگی اسنوا 

و مجتمع طالی موته از دیگر برنامه های وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

گـــزارش

معاون عمران و توسعه 
شــهری وزیر کشــور 
با بیــان این کــه باید 
هویــت گذشــته را در 
شهر اســالمی پردازش 
کنیــم، افــزود: برای 
خلــق ارزش آفرینی و 
تمدن ســازی نوین اسالمی نیازمند 
 رنســانس در مدیریــت شــهری 

هستیم.
وی با بیان این که نگران شهر اصفهان 
هستم، خاطرنشان کرد: چندی پیش 
شهر یزد به ثبت میراث جهانی رسید 
که رســیدن به این جایگاه به دلیل 
اقداماتی است که در این شهر انجام 
نشده، نه به دلیل اقداماتی که انجام 

شده است.

جمالی نــژاد اذعان داشــت: نه تنها 
نتوانسته ایم هویت اصفهان را حفظ 
کنیم بلکه هویت آن را از بین برده ایم؛ 
معماری هوشمندانه باید در اصفهان 
حفظ شــود، نتوانســته ایم رویکرد 
حفاظت محور را در اصفهان داشــته 

باشیم.

وی با تاکید بــر کاهش زمان گرفتن 
پروانه ســاخت تصریح کرد: نظارت 
و کنترل پروانه ســاخت امر بســیار 
ضروری است و ســازمان های نظام 
مهندسی باید خود را با نظام های روز 

دنیا منطبق کنند.
معــاون عمران و توســعه شــهری 

وزیــر کشــور عنــوان داشــت: 
پروژه هــای نیمه تمام بســیار زیاد 
اســت و یک رویکرد انقالبی در این 
حــوزه را می طلبــد؛ اگــر بخواهیم 
روح جدیــدی در شــهرها ایجــاد 
 کنیــم نیازمنــد مهندســان خالق 

هستیم.

پاالیش در زیرمجموعه وزارت صنعت به اصفهان کمک می کند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: کشاورزی، صنعت و خدمات باید در اشتغال زایی 
متعادل شود و در زیرمجموعه وزارت صنعت پاالیشی انجام بگیرد تا این وزارتخانه بیشتر به اصفهان 

کمک کند.
حجت االسالم احمد سالک صبح پنجشنبه - ۲۷دی ماه- در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان 

اصفهان در سال ۱٣9۷، که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: بانک ها پا بیخ 
گلوی صنعت گذاشته اند، پرداخت تسهیالت در اصفهان به صنعت را شاید بتوان گفت که در حد صفر درصد 

است و تسهیالتی به صنعتگران اصفهانی اعطا نمی شود.
وی افزود: هرساله سهم زیادی از نیروی کار در بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات رجوع می کند و همین موجب 

ضرر کشور در بخش کشاورزی است. باید برای ایجاد زیرساخت های رشد اشتغال در روستاها تمهیداتی لحاظ شود.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی گفــت: گــروه ۴٠٠ نفره ای توســط دولــت آمریــکا بــرای تحریم ها 
 علیه ایــران تشــکیل شــده امــا در مقابــل و در ایــران حتی یــک گــروه چهــار نفــره بــرای دور زدن ایــن تحریــم ایجاد

 نشده است.

کوثر بابایی
ســـرمقالـه
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خـــبــــر

سهل آبادی: 

تحریم ها ما را بیچاره کرده است

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: هنوز می خواهیم 
بگوییم تحریم ها اثری نداشــته اســت اما به واقع 

می توان گفت تحریم ها ما را بیچاره کرده است که مسئوالن و مجلس 
نیز کاری انجام نداده اند.

 ســید عبدالوهاب ســهل آبادی صبح پنجشــنبه  ۲۷دی ماه در آیین تجلیل از 
صادرکنندگان نمونه استان اصفهان در سال ۱٣9۷، که با حضور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت برگزار شــد، اظهار کرد: امروز، روز صادرکنندگان است. کسانی تمام هم  و 
غمشان برای صادرات است و قرار است از آنها تقدیر شود. این کار ۲5 سال است انجام 
می شود اما هیچ امتیازی برای آنها قرار داده نشده است. از وزیر می خواهیم برای این امر 

مهم فکر اساسی کند تا همه تشویق شوند.
وی تاکید کرد: آمار صادر کنندگان اصفهان بیش از 5٠ نفری است که رییس سازمان 
صمت اصفهان اعالم کرد؛ اما عالقه ای برای شرکت و حضور در این مراسم ندارند. نیاز 

است که صادر کنندگان شاخصه های خاصی پیدا کنند.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: هنوز می خواهیم بگوییم تحریم ها اثری نداشته است؛ 
اما به واقع می توان گفت تحریم ها ما را بیچاره کرده است که مسئوالن و مجلس نیز کاری 

انجام نداده اند. می دانیم تحریم ها کار آمریکا و متحدانش است اما هیچ مجمع بین المللی این 
را تایید نکرد. هیچ الیحه یا اقامه دعوایی در مجامع بین المللی مطرح نشده است. امروز اگر 
تحریم ها در غذا و داروی مردم مشکل ایجاد کرده، تولید کنندگان این اقالم را بیشتر دچار 
آسیب کرده است. سهل آبادی خاطر نشان کرد: باید بگوییم تحریم چه آسیب هایی به کشور 
زده است. حق نیست آمریکا این کار را بکند. باید این ها در محافل بین المللی بیان شود. در 

جنگ تحمیلی همه با هم ایستادگی کردیم امروز هم باید ایستادگی کنیم.
رییس خانه صنعت و معدن ایران افزود: باید در خطبه های نماز جمعه نیز مسائل جنگ 
اقتصادی بیان شود. اگر کمیته غذای استان نبود اکنون 9 هزار واحد صنعتی اصفهان تعطیل 
شده بود. تامین اجتماعی دفاتر کارگران ما را مهر نمی کند. وزیر کار دستور می دهد اما رییس 

تامین اجتماعی انجام نمی دهد. کارگران ما وضعیت خوبی ندارند.
وی گفت: ما به چاهی افتاده ایم که ته ندارد. سود بانک ها روز به روز افزوده می شود و پایانی 
ندارد. مهم ترین ابزار پشت سر گذاشتن تحریم، تولید کنندگان هستند. اما راه فعالیت آنها 
باید باز شود. پنج سال است در اصفهان صادر کننده جوان داریم، اما همین صادر کننده مواد 

اولیه اش در گمرک مانده  است. به جوان ها باید بها بدهیم.
ایمنا

خـــبــــر

    

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان با بیان این که این اســتان رتبه 
دوم ثبت سفارشات را پس از استان تهران به خود اختصاص داد، 
 تصریح کرد: تاکنون ٣۴٠ میلیون دالر ســفارش تائید و ارســال

 شده است.
به گفته وی با واگذاری و تفویض اختیــار، دیگر ضرورتی به رفت 
و آمد واردکنندگان و صادرکنندگان به تهران برای ثبت سفارش 

وجود ندارد. 
وی با اشــاره به انتخاب صادرکنندگان نمونه اســتان یادآور شد: 
صادرکنندگان نمونه استانی پس از چندین جلسه کار کارشناسی 

انتخاب شدند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ادامه داد : 
این صادرکنندگان از بین 5٠ شرکت در سه گروه ممتاز ملی، ممتاز 

و نمونه استانی انتخاب شدند.
به گفته وی در جلسه امروز با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت 
در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اصفهان، از هفت شرکت 
ممتاز استانی، ۲٠ شرکت نمونه استانی و ٣٠ شرکت قابل تقدیر 

استانی تجلیل شد.
بیشترین صادرات اصفهان شامل فلزات سنگین، فرآورده های نفتی، 
فرش و کفپوش، محصوالت لبنی، مصنوعات سنگ، گچ و سیمان، 
سنگ فلز جوش و خاکستر آن، محصول شیمی آلی، مواد پالستیکی 
 و اشــیاء آن، محصوالت ســرامیکی و مصنوعات ُچــدن و آهن

 است.
عراق، امارات متحده عربی، افغانســتان، تایلند، عمان، پاکستان، 
چین، ترکیه، ترکمنستان و ارمنستان ۱٠ کشور مقصد صادراتی 

استان اصفهان هستند. 
اســتان اصفهان یک هزار و ۱٠٠ صادر کننده در تمام گروه های 
کاالیی شامل مواد غذایی، کشــاورزی، صنعتی، صنایع معدنی و 

صنایع دستی دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی برای حضور در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه 
اصفهان و بازدید از تعــدادی از واحدهای صنعتی و معدنی، امروز 

پنجشنبه به این استان سفر کرد.
رضا رحمانی در ســفر یکروزه، نخســت جلســه ای بــا اعضای 
اتاق بازرگانی اصفهان داشــت و پس از آن در مراســم تجلیل از 

صادرکنندگان نمونه این استان شرکت کرد.
بازدید از شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شرکت تولید لوازم 
خانگی اسنوا و مجتمع طالی موته از دیگر برنامه های وزیر صنعت، 

معدن و تجارت است.
وی همچنین در سفر به شهرستان گلپایگان ضمن بازدید از شرکت 
دیار خودرو، جلســه ای نیز با صنعت گران این شهرستان خواهد 

داشت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت:
صادرات اصفهان 47 درصد افزایش یافت

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان از افزایش 47 درصدی ارزش صادرات این استان در 9 ماهه سال 97 صادرات اصفهان 47 درصد 
افزایش یافت

 اسرافیل احمدیه روز پنجشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: این استان در 9 ماهه گذشته یک 
میلیارد و 700 میلیون دالر صادرات داشته است. وی با قدردانی از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تفویض اختیار ثبت سفارش ها به استان ها اظهار 

داشت : در مدت کوتاه تفویض اختیار به استان تاکنون 600 مورد تائید و ارسال شده است.

ایرنا
خـــبــــر



حرکت های نمادین با اهداف راهبردی
مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: فردا ۲۸ دی ماه دومین همایش بزرگ دوچرخه سواری 
کارکنان و راهبران اتوبوسرانی اصفهان از پایانه بابلدشت به سمت میدان امام حسین ، در طول جاده سالمت و 

منطقه گردشگری ناژوان برگزار می شود.
 قدرت افتخاری اظهار کرد: خانواده اتوبوســرانی یک خانواده چندهزار نفری است که برای ورزش همگانی و

 حرفه ای از قدیم ارزش زیادی قائل بوده است .
وی افزود: در این راستا و به منظور سالمتی و تندستی راهبران و مجموعه پرسنل، برنامه های ورزشی به صورت 

فعال و گسترده در سطح شرکت چه به صورت مسابقات داخلی در رشته های مختلف و چه به صورت مسابقات خارج از 
مجموعه دنبال و برگزار شده است.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی اصفهان و حومه ادامه داد: دوچرخه سواری نیزیکی از برنامه های مفرح و ورزشی است که در طی یکسال 
به مناسبت های مختلف برگزار شده است بنابراین با توجه به برنامه های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از ۲۶ تا ۲۹ دی ماه، 
 سازمان اتوبوسرانی نیز در این مجموعه برنامه ها مشارکت داشته است و همایش دوچرخه ســواری فردا نیز جزء برنامه های روز هوای پاک و 

حمل و نقل است.

پیشنهاد ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای سال ۹۸
شهردار اصفهان گفت: بودجه شهرداری اصفهان برای سال آینده چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد 

شده که امیدوارم زمینه های تحقق آن فراهم شود.
قدرت اله نوروزی صبح پنج شنبه  در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« با اشاره به فرایند 
بودجه ریزی برای سال آینده شهرداری اصفهان، گفت: بودجه بحث مهم و پیچیده ای است که همه ساله 

این ماه ها تمام دستگاه های شهرداری و شورای شهر درگیر آن می شوند. امسال نیز از مدت ها قبل در جلسات 
و کمیسیون های مختلف مباحث مطرح و بودجه مربوط به هر سازمان، شهرداری مرکزی و شهرداری مناطق 

۱۵ گانه جداگانه بررسی و پیش بینی الزم انجام شده است.
نوروزی با تاکید بر اهمیت مباحث عمرانی، خاطرنشان کرد: از امسال با جدیت وارد اجرای برخی از پروژه های عمرانی شدیم 

که در سال آینده ادامه پیدا می کند. بودجه امسال یکم بهمن ماه ۹۷ در صحن علنی شورای شهر مطرح و تا پایان بهمن ماه فرایند بررسی به اتمام 
می رسد که کارهای مقدماتی و کارشناسی آن در شهرداری انجام شده است.نوروزی تاکید کرد: بودجه شهرداری اصفهان برای سال آینده چهار 
هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده که رقم بسیار باالیی است، اما چاره ای نیست و امیدوارم زمینه های تحقق آن فراهم شود؛ در بودجه 

۹۸ یک سوم بودجه یعنی ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بخش جاری که شامل پرداخت هزینه های روزانه و حقوق بوده، اختصاص داده شده است.

اقتصاد ایران
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تازه ترین تصمیم بیمه مرکزی، 
انتقال بیمه شخص ثالث از 

خودرو به راننده؛
۲0 درصد تصادف ها 

ساختگی است!

انتقــال مالکیــت بیمه نامه های 
شــخص ثالث از خودرو به راننده، 
تازه ترین تصمیم بیمه مرکزی است؛ 
تصمیمی که باید دید آیا می تواند 
از بروز تقلبات گسترده ای در ابعاد 
۲۰۰۰ میلیارد تومــان در صنعت 

بیمه جلوگیری کند یا خیر؟
»صحنه ســازی« اصطالحی است 
که این روزهــا در صنعــت بیمه 
بسیار زیاد شــنیده می شود و اکثر 
مدیران عامل شــرکت های بیمه و 
حتی رییس کل بیمه مرکزی هم 
از تقلب هــای گســترده برخی از 
بیمه گذاران از بیمه نامه های شخص 
ثالث خبر می دهنــد. پیش از این و 
در یکی از آخریــن اظهارات در این 
باره غالمرضا ســلیمانی - رییس 
کل بیمه مرکزی - بــا بیان اینکه 
۲۰ درصــد خســارت هایی که در 
بخش بدنه و شــخص ثالث توسط 
شرکت های بیمه پرداخت می شود، 
متقلبانه و غیر واقعی اســت، اظهار 
کرد: کالهبرداری در زمینه بیمه نامه 
شخص ثالث زیاد است، برای کاهش 
این معضــل راهکارهایی همچون 
صدور بیمه شخص ثالث به صورت 
الکترونیکی در نظــر گرفته ایم تا 
بتوانیم جلوی پرداخت خسارت های 
غیر واقعی را بگیریم.   او الکترونیکی 
شدن پرداخت بیمه شخص ثالت را 
گامی رو به جلو برای کاهش تخلف 
در این زمینه برشمرده و گفته بود که 
دلیل ضرردهی شرکت های بیمه در 
شخص ثالث به دلیل واقعی نبودن 
قیمت بیمه نامه است. پرداخت های 
غیر واقعی صنعــت بیمه در بخش 
ثالث و بدنه که بــه ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان می رسد ریسک خسارت را 

بسیار افزایش داده است.
به گفته ســلیمانی، پارسال میزان 
خسارت پرداخت شده شرکت های 
بیمه در بخش ثالــث و بدنه بالغ بر 
۹۰۰۰ میلیارد تومان بوده که رقم 
باال و هزینه ســنگینی است که با 
کاهش پرداخت هــای غیر واقعی و 
واقعی کردن نرخ بیمه نامه شخص 
ثالث و بدنه می توان تا حدودی ضرر 

شرکت های بیمه را جبران کرد.  
نهایتا ضــرر و زیــان ۲۰۰۰ هزار 
میلیــاردی بیمه هــا از تقلــب در 
بیمه های شــخص ثالث باعث شد 
بیمه  مرکزی به عنــوان نهاد ناظر 
صنعت بیمه برای بستن منافذ این 
تخلفات به تکاپو بیفتد و به استفاده 
از فناوری های جدید اطالعاتی روی 
بیاورند. همچنین تغییــر قوانین 
مالکیت بیمه های شخص ثالث از 
خودرو به راننده مساله ای است که 
اتخاذ آن در این شــرایط احتماال با 
نیت کاهش هزینه ها در بخش بیمه 

شخص ثالث صورت می گیرد.
صدور بیمه نامه های شخص ثالث بر 
اساس عملکرد صاحبان بیمه ها یکی 
از راهکارهایی است که فناوری های 
نوین بــرای کنتــرل بیمه گذاران 
در اختیار شــرکت های بیمه قرار 
می دهند. بر این اساس اگر برای مثال 
شخصی تخلفات رانندگی بیشتری 
را مرتکب شــود احتمال خسارت 
آفرینی بیشتری هم از سوی او وجود 
دارد؛ بنابراین بیمه نامه او باید گران تر 

تمام شود.
رییس کل بیمــه مرکزی همچنین 
دربــاره جزئیات طــرح جدید بیمه 
شخص ثالث و فرد محوری به جای 
خودرو محوری، یکی از وظایف بیمه 
مرکزی را در راســتای اجرای قانون 
برنامه ششــم و قانون بیمه شخص 
ثالث، صدور بیمه نامه های شــخص 
ثالث بر اساس راننده اظهار کرده است.

ایسنا
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می تــوان به ســادگی 
پذیرفت کــه انتصاب 
در پست های با اهمیت 
یــا اشــتغال در طیف 
گســترده ای از مشاغل 
حتــی  و  تخصصــی 
ســاده، به مهارت ها و 
توانمندی های افراد مرتبط است، نه 

جنسیت آن ها. 
اما همیشه آنچه باید باشد با آنچه وجود 
دارد هماهنگ نیســت.ما پس از بررسی 
وضعیــت اشــتغال فارغ التحصیــالن 
دانشگاهی، به بررسی تفاوت های جنسیتی 

در بازار کار پرداخته ایم.

  بازار کار مردانه ایران
در همــه جوامــع، درجاتــی از نابرابری 

جنسیتی به نفع مردان دیده می شود که 
عوامل موثر بــر آن را می توان در محیط 
اقتصادی، آموزشی و فرهنگی جست وجو 
کرد. کاهش این نابرابری  ها، یکی از موارد 
مهم در سطح توسعه انسانی کشورها است 
 )UNDP( و برنامه توســعه ملل متحد
در اندازه گیری شــاخص توسعه انسانی 
کشورها، نابرابری جنسیتی را نیز در نظر 
می گیرد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷، 
نرخ مشارکت زنان در اقتصاد، در نروژ که 
بیشترین امتیاز در شاخص توسعه انسانی 
را دارد، ۶۰.۸ درصد بوده که در مقایسه با 

مردان، تنها ۶.۸ درصد کمتر است.
این در حالی اســت که به طور معمول و 
با صرف نظر از موارد استثنا، هر چه رتبه 
کشورها در شــاخص توسعه انسانی بدتر 
می شود، شکاف بین نرخ مشارکت مردان و 
زنان افزایش می یابد. UNDP کشورها را 
در چهار گروه توسعه انسانی »بسیار باال«، 
»باال«، »متوسط« و »پایین« قرار می دهد 
که ایران در سال ۲۰۱۷ در گروه دوم قرار 
داشت و نرخ مشارکت زنان در این گروه، 
۵۵ درصد است که ۲۰.۵ درصد از مردان 
کمتر است. با این وجود، این شاخص در 
ایران نشان دهنده شکاف جنسیتی باالیی 

در بین زنان و مردان است.
بررسی داده های UNDP نشان می دهد 
نرخ مشــارکت زنان در ســال ۲۰۱۷ در 
ایران، ۱۶.۸ درصد بوده که در مقایســه 
با نرخ ۷۱.4 درصدی بــرای مردان، رقم 

پایینی است.

  آمارهای داخلی چه می گویند؟
 با پایش داده های »نتایج آمارگیری نیروی 
کار« که به صورت ساالنه توسط »مرکز آمار 
ایران« منتشر می شود، شاخص های بازار 
کار را برای دوره ۱۰ ساله ۱3۸۷ تا ۱3۹۶ 
مورد بررسی قرار داده که نتایج حاصل از 
این بررسی نیز، وجود نابرابری جنسیتی در 
بازار کار ایران را تایید می کند. محاسبات 
نشان می دهد ترکیب جنسیتی جمعیت 
باالی ۱۰ سال کشور، تقریبا به طور برابر 
توزیع شــده، اما میانگین نرخ مشارکت 
مردان در این دوره، بیش از چهار برابر نرخ 

مشارکت زنان بوده است.
میانگین نرخ مشارکت مردان در دوره ۱۰ 
ســاله ۱3۸۷ تا ۱3۹۶، حدود ۶3 درصد 
بوده که این مقدار برای زنان تنها حدود ۱4 
درصد است. شاخص »سهم شاغالن« نیز 
از مردانه بودن بازار کار ایران خبر می دهد، 
به این معنی که به طور میانگین، از هر ۱۰۰ 
نفر شاغل در این ۱۰ سال، ۸4 نفر مرد و ۱۶ 

نفر زن بوده اند.

  تحصیالت برابر، اشتغال نابرابر
همان طور که گفته شــد، یکی از عوامل 
موثر در اشتغال، سطح تحصیالت است. 
انتظار می رود به طور میانگیــن، افراد با 
تحصیالت مشابه، فرصت های مشابهی در 
بازار کار داشته باشند و تفاوت درون گروهی 

قابل توجهی وجود نداشته باشد، اما چنین 
تفاوت هایی در گروه های مختلف تحصیلی 
وجود دارد و زنان و مردان گروه تحصیلی 

مشابه، حضور متفاوتی در بازار کار دارند.
اگر افــراد را در ســه گروه »بی ســواد و 
کم سواد«، »آموزش عمومی« و »آموزش 
عالی« قرار دهیم، در هر سه گروه، شاهد 
نابرابری به نفع مردان هستیم. میانگین 
جمعیت باالی ۱۰ سال در سال های ۱3۸۷ 
تا ۱3۹۶ نشان می دهد با وجود اینکه 4۶ 
درصد از جمعیت بــا تحصیالت آموزش 
عمومی را زنان تشــکیل می دهند، نرخ 
مشارکت آن ها تنها ۹ درصد است و از هر 
۱۰۰ نفر شاغل در این گروه تحصیلی، ۱۰ 
نفر زن هستند. وضعیت زنان در بازار کار با 
افزایش تحصیالت از آموزش عمومی به 
آموزش عالی تا حدودی بهبود می یابد، اما 

شکاف بین زنان و مردان همچنان وجود 
دارد. در گروه با تحصیالت آموزش عالی 
نیز نرخ مشــارکت زنان حدود 3۷ درصد 
و تقریبا نصف مردان و ســهم شاغالن به 
نسبت 3۰-۷۰ و به نفع مردان است. سوال 
اینجاست که چه عاملی باعث پیشرفت 
ُکند شــاخص های بازار کار در بین زنان 

شده است؟

  چرا بازار کارمان مردانه است؟
بررسی کشورهایی که به سطوح باالتری 
از توسعه اقتصادی انتقال یافته اند، نشان 
می دهد حضور نیــروی کار آموزش دیده 
و با تحصیالت مناســب، به عنوان یکی از 
اجزای سرمایه انسانی در گذار این کشورها 
موثر بوده و در ایــن میان نمی توان نقش 
زنان را به عنوان نیمی از جمعیت، نادیده 

گرفت. با این حال، کشورهایی که نتوانند 
از این ظرفیت اســتفاده کننــد، از این 
مرحله با تاخیر بیشــتری عبور خواهند 
کرد. عالوه بر این، هزینه هایی که صرف 
آموزش زنان با تحصیالت باال می شــود، 
 بازده اجتماعی مورد انتظــار را نخواهد

 داشت.
یکی از عوامل پاییــن بودن عرضه نیروی 
کار زنــان را می تــوان ســایر نقش های 
آن ها دانســت. مطالعات نشان می دهد 
زنان متاهل و زنان متاهــل دارای فرزند، 
عرضه نیــروی کار کمتری نســبت به 
ســایر زنان دارند و از طرف دیگر، سطح 
دستمزدها نیز انگیزه ورود به بازار کار و از 
سوی دیگر، کاهش ساعاتی را که زنان به 
 اموری غیر از اشتغال می پردازند برایشان

 ایجاد نمی کند. 

بررسی شکاف جنسیتی در مشارکت اقتصادی؛

بازار کار ایران چقدر مردانه است؟
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بیشتر صندلی های کالس های دانشــگاه را اشغال کرده اند، 
دو و نیم واگن ابتدا و انتهای قطار هم که در تصرف آ ن هاست، 
فرصت های شــغلی را هم یکی یکی از مردان نان آور خانواده 
می گیرند و تا چند وقت دیگر هم پایشــان به ورزشــگاه ها 
باز می شــود، این تصوری اســت که از زنان وجود دارد! آیا 
مشارکت اقتصادی زنان، همانی اســت که در نگاه اول دیده 
می شود؟شــعارهای زیادی درباره افزایش سطح تحصیالت 
زنان و مشارکت آن ها در اقتصاد می شنویم، این شعارها زمانی 
با صدای بلندتر تکرار می شوند که یک زن در پست های باالی 

مدیریتی منصوب شود. 

انتظار می رود 
به طور میانگین، 

افراد با تحصیالت 
مشابه، 

فرصت های مشابهی 
در بازار کار داشته 

باشند و تفاوت 
درون گروهی 

قابل توجهی وجود 
نداشته باشد، اما 

چنین تفاوت هایی 
در گروه های مختلف 
تحصیلی وجود دارد.

عکس نوشت

اصفهان در هفته ای که گذشت

نخستین کنفرانس ملی 
شهر دوستدار کودک از 
۲۶ تا ۲۷ دی ماه با حضور 
نمایندگانی از 3۱ استان کشور 
با همکاری وزارت کشور، 
نماینده یونیسف در ایران و 
معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان در هتل 
آسمان اصفهان برگزار شد.

مراسم رونمایی و بازدید از مجموعه کشفیات 
نیروی انتظامی اصفهان تحت عنوان طرح 

مرصاد ۲۶ با حضور امام جمعه اصفهان و رییس 
پلیس پیشگیری ناجا در ستاد فرماندهی 

نیروی انتظامی برگزار شد. 

حامد فالحی رییس اداره راهداری کاشان گفت: تردد وسایل 
نقلیه در محور مواصالتی به روستای قهرود کاشان به علت 
ریزش برف به کندی صورت می گیرد و رانندگی تنها با زنجیر 
چرخ امکان پذیر است.

نمایشگاهی شامل ۱4۱قطعه عکس برگزیده منتخب مسابقه جهانی بنیاد »وُرلد پرس فوتو« با 
هشت زیر گروه وموضوعات ورزش، طبیعت، زندگی روزمره، خبر و محیط زیست تا 8 بهمن ماه 

در کاخ موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش گذاشته شده است. 

محمد عباسی رییس اداره حفاظت محیط 
زیست اردستان یکی از چالش های زیست 

محیطی موجود در این شهرستان را نبود 
طرح جامع مدیریت پسماند و دفن غیر 

اصولی زباله عنوان کرد.
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رصد تمرکز دانش آموزان با هدبند هوشمند
یک استارت آپ هدبندی ابداع کرده که میزان تمرکز دانش آموزان در کالس درس را رصد می کند. این 

هد بند طی آزمایشی ۲۱ روزه روی ۱۰ هزار دانش آموز چینی آزمایش شد.
طی یک آزمایش عجیب از هدبند فناورانه برای رصد مغز کودکان دبستانی استفاده شد. هدف این 

آزمایش بررسی میزان تمرکز آنان در کالس درس بود.
استارت آپ BrainCo در ماساچوست ادعا می کند هدبندهای Focus۱ آن به رصد دانش آموزانی 

کمک می کند که نیازمند کمک بیشتر معلمان هستند.
این شرکت با مدرسه ای در چین همکاری و فناوری خود را روی کودکان و نوجوانانی از ۱۰تا ۱۷ سال آزمایش 

کرد. در چین ۱۰ هزار کودک و نوجوان بین ۱۰ تا ۱۷ سال طی آزمایشی ۲۱ روزه از این هدبند استفاده کردند. عالوه بر 
آن شرکت مذکور با مدارسی در آمریکا، مکزیک، اسپانیا و برزیل نیز همکاری می کند.

معلمان با استفاده از اپلیکیشن همراه این گجت می توانند میزان تمرکز دانش آموزان را رصد کنند. چراغ های جلوی دستگاه نیز با توجه 
به میزان تمرکز دانش آموز، با رنگ های متمایزی روشن می شوند و به این ترتیب آموزگار متوجه حواس پرتی دانش آموز می شود.این 

هدبند ها با استفاده از حسگرهای EEG فعالیت های مغز را رصد می کنند.
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   امان از این واژه های 
مخرب

یک ســری واژه ها هستند 
که هیچگاه نباید از آنها در 
کسب و کار استفاده کرد. 
این کلمات البته بد و بیراه 
نیســتند، بلکه چیزهایی 
هستند که به ظاهر مشکلی ندارند اما در 
کسب وکار خلل ایجاد می کنند. الزم است، 
باید، نمی توانم، آسان، همین، تنها و سریع. 
این واژه ها در مسیر ارتباط سالم خلل ایجاد 
می کنند. آنها به منزله پرچم های قرمزی 
هستند که لکه هایی از خصومت و دشمنی 
در میانه بحث های خوب ایجاد می کنند و 
باعث به تاخیر افتادن پروژه ها می شوند. 
وقتی از این واژه ها اســتفاده می کنید، در 
واقع موقعیتی سیاه و سفید را به وجود می 
آورید. اما حقیقت ماجرا به ندرت ســیاه و 
سفید است. به همین دلیل ناراحتی پیش 
می آید، مشکالت از پس هم سر می رسند و 
تنش ها و درگیری هایی شکل می گیرد که 

ارزشش را ندارند.

   اما خوب اســت که در مورد اثر 
منفی این واژه ها هم بیشتر بدانید: 

الزم اســت: کارهای بســیار بسیار کمی 
هستند که واقعا »الزم است« انجام شوند. 
به جای واژه ای چون »الزم بودن« از عبارتی 
مثل »احتماال« یا »درمورد این موضوع چی 
فکر می کنید؟!« یا »فکر می کنید می شود 

از این موضوع گذر کرد؟!« استفاده کنید.
نمی توانم: وقتی می گویید »نمی توانم« 
این را هم در نظر بگیرید که شاید بتوانید: 
»نمی توانیم به این شکل راهش بیاندازیم 
چون کامال رو براه نیست.« این را رد برابر 
این جمله بگذارید:»دیگر نمی توانیم برای 
این کار زمان بگذاریم چــون باید راهش 
بیاندازیم.« هر دو جمله نمی توانند درست 

باشند. یک لحظه صبر کنید! می توانند؟!
آسان: آسان واژه ای است که برای توصیف 

و توضیح کار دیگران به کار می رود: »انجام 
این کار به نظر برایتان آســان می رســد، 
درست است؟! اما توجه داشته باشید که چه 
به ندرت افراد وظایفشان را آسان تعبیر می 
کنند. برای شما این یعنی » اجازه بدهید 
نگاهی به آن بیاندازم.« امــا برای دیگران 

یعنی»انجامش بده.« 
این قبیل واژه ها اغلب به یکباره در یک بحث 
ظاهر می شوند و نیز مراقب خویشاوندانشان 
هم هستند: هرکس، هیچکس، همیشه و 
هرکز. این کلمات زمانی که به زبان آورده 
شدند دیگر سخت می شود برایشان راه حل 
پیدا کرد. آنها با ایجاد حفره هایی در برابر 
یکدیگر شما را به با مشت به گوشه ای پرت 
می کنند. و ایننجاست که فشار به حد باالیی 
می رسد. و از همه بدتر زمانی است که شما 
این واژه ها را با هم به کار ببرید: الزم است 
این ویژگی ها را االن اضافه کنیم. ما نمی 
توانیم بدون این ویژگــی کار را رائه دهیم. 
همه مشتری ها خواهان این ویژگی هستند. 
کار کوچکی است پس انجامش آسان است. 

باید بتوانید خیلی سریع عملی اش کنید.
این جمالت در واقع طرز تهیه فاجعه است!

   »به محض امکان« سم است
دیگر نگویید »به محض امکان« چون تنها 
یک عبارت ضمنی و شــفاهی است. همه 
آدم ها دلشــان می خواهد کارهایشان را 
هرچه زودتر انجام دهنــد. وقتی به آدمی 
تبدیل می شــوید که به همه درخواست 
هایش »به محض امکان« را اضافه می کند 
یعنی همه کارها را دارای اولویت می بینید 
و وقتی همه چیز ار الویت برخوردار باشد 
اصوال هیچ کاری انجام نمی شود. اصال فکر 
کردن به اینکه همه چیز در باالترین الویت 
است هم خنده آور به نظرمی آید. »به محض 
امکان« تورم  ایجاد می کند و باعث از بین 
رفتن اهمیت کارهایی می شود که برچسب 
»به محض امکان« ندارند. پیش از اینکه به 
این مسئله آگاهی یابید، تنها راه انجام هر 
کاری این است که یک برچسب »به محض 
امکان« به آن بچسبانید و البته این برچسب 

تضمینی هم بر موفقیت کار نیست.
اگرکارها و وظایف گوناگــون از فیلتر »به 
محض امکان« نگذرند، نه کسی می میرد 
ونه از کار بیکار می شود. »به محض امکان« 
قرار نیست یکشبه برای شرکت شما گنج 
قارون بیاورد و پولدارتان کند و تازه استرس 
غیر واقعی ای را که ایجــاد می کند باعث 
 فرسودگی شــغلی و بدتر شــدن اوضاع 

می شود. 
پس از این ادبیات فوری و سریع تنها برای 
ضروریات استفاده کنید. ضروریاتی که نتایج 
مستقیم و قابل اندازه گیری داشته باشد. 
برای هر کاری دیگری اما آرامش خودتان 

را حفظ کنید.

   الهام بخشی تاریخ انقضا دارد
همه ما ایده هایی داریــم. ایده ها جاودانه 
هستند و همیشه باقی می مانند. آنچه از بین 
می رود الهام بخشی است. الهام بخشی مثل 
میوه یا شیر تازه است و تاریخ انقضا دارد. اگر 
می خواهید کاری انجام دهید، همین حاال 
انجامش دهید. نمی شود آن را توی قفسه 
بگذارید و دو ماه بعد دور و برش پیدایتان 
شود. نمی توانید بگویید که بعدا انجامش 
می دهم چون بعدنی وجود ندارد. اگر روز 

جمعه به مورد الهام بخشــی برخوردید، 
فرصت روز تعطیل را از دست ندهید سراغ 
اجرایی کردنــش بروید. وقتی حس کنید 
که موردی برایتان خیلی الهام بخش بوده 
می تواانید دو هفته تمام شبانه روز روی آن 
کار کنید و الهام بخشی در این مسیر ماشین 

زمان شماست.
الهام بخشی مسئله ای شگفت انگیز است. 
یک ضریب بهــره وری، یک انگیــزه. اما 
هیچگاه منتظر شما نمی ماند. اگر در لحظه 
به شما دست داد آن را به چنگ آورید و در 

اجرایی کردنش بکوشید.

   ساعت 5 کار را تعطیل کنید
 کارمنــد رویایــی برای بســیاری از

 شرکت ها شــخصی حدود ۲۰ ساله 
است که کمترین دغدغه غیر شغلی 

را داشته باشــد، بتواند ۱4 ساعت در 
روز کار کرده و برای خواب هم پشت 
میزش بخوابد. اما پر کــردن اتاقی با 
کارمندان دود چراغ خور آنقدرها هم 
که نشان می دهد رویایی نیست. این 
کار افسانه ای مثل »این تنها راه برای 
رقابت با بزرگان است.« را ملکه ذهن 

می کند.
شــما نیاز به ســاعت های بیشــتر 
 ندارید، آنچه نیاز دارید ســاعت های 

بهتر است. 
وقتی افراد کاری برای انجام دادن در 
خانه دارند، به کارشــان می چسبند. 
آنها کارهای مربوط به شغلشــان را 
در اداره انجــام می دهنــد چون بعد 
از کار باید جای دیگری باشــند. آنها 
تاثیرگذاری بیشتری در محیط کار از 
خود نشان می دهند چون باید اینگونه 
باشــند. آنها باید مراقب کودکانشان 
باشند یا به کالس های گوناگون بروند. 
پس همه وقتشان را در محل کاربه کار 

کردن می گذرانند.
می گویند:» اگر خواســتید کســی 
کاری برایتان انجام دهــد، این کارار 
از کســی بخواهید که سرش خیلی 
شلوغ اســت.« شــما هم از کسانی 
بخواهید که وقت سر خاراندن ندارند. 
کســانی که دغدغه های غیرشغلی 
هم دارند. کســانی که دقت بیشتری 
درباره انجام کارها به خرج می دهند. 
نباید انتظار داشته باشــید که کار و 
شــغل همه زندگی یک نفر باشد یا 
 دستکم توقع نگه داشــتن فرد برای 

ساعت های طوالنی در محیط کار را 
نداشته باشید.

   بریدگی را تبدیل به زخم نکنید!
به محض اینکه روندی رو به کج راهه 
یا بیراهه بگــذارد، تمایل طبیعی این 
اســت که برایش سیاستی اندیشیده 

شود.
 به عنــوان نمونه اگر کســی لباس 
نامناسب محل کار نمی پوشد، نیازی 
نیســت قانونی برای لباس پوشیدن 

وضع کنید آنهم سختگیرانه. 
تنها کاری که باید بکنید این اســت 
که به آن شخص بگویید دیگر چنین 

لباسی نپوشد.
سیاست ها پانسمانی برای زخم های 
سازمانی هســتند. آنها واکنش هایی 
افراطــی و به صورت قانــون درآمده 
نســبت به موقعیت هایی هستند که 
دیگر نباید اتفاق بیفتند. آنها تنبیهی 
جمعی و عمومی برای اشــتباه های 
شخصی هســتند. بروکراسی و کاغذ 
بازی اینگونه ایجاد می شود. هیچکس 
نه دلش بروکراســی می خواهد و نه 
دوســت دارد آغاز کننده اش باشد. 
کاغذبلزی ها اندک اندک دزدکی به 

شرکت ها نفوذ می کنند. 
آنها به ازای هر سیاست یک زخم در 
شرکت ایجاد می کنند. پس برای هر 
بریدگی  ســاده ای را تبدیل به زخم 
نکنید. سیاســت ها و خط و مشی ها 
تنها برای موقعیت هایی است که بارها 

و بارها تکرار می شوند.

چند عامل متحول کننده!   

کسب و کار خود را دگرگون کنید

همه ما ایده هایی داریم. 
ایده ها جاودانه هستند 

و همیشه باقی می مانند. 
آنچه از بین می رود 

الهام بخشی است. الهام 
بخشی مثل میوه یا شیر 
تازه است و تاریخ انقضا 

دارد. اگر می خواهید 
کاری انجام دهید، 

همین حاال انجامش 
دهید. 

کسب و کار شخصی و درآمد مستقل داشتن آرزوی خیلی هاست. 
بسیاری از مردم در سراسر جهان رویای داشتن شرکتی بزرگ با 
کارمندان بسیار و ریاست بر آن را در سر می پرورانند اما خبر 
 ندارند که با یک شرکت کوچک و تعداد محدودی کارمند هم 

می توان موفق شد.
قصد داریم در این گزارش به تبیین اصولی تازه و نو درباره کسب 
و کار بپردازیم تا بتوانید با دید بازتری درباره کسب و کار خود 

تصمیم بگیرید.

 
استارت آپ

بهره مندی از اســتارت آپ ها در صنعت گردشگری به صورت کسب 
و کارهای نو، فرصتی مناســب برای رونق بخشی به چرخه اقتصادی 

کشور است.
گردشــگری بــرای رشــد باید بــه ســراغ اســتارت آپ هایی بــرود که 
 ســرویس های قدیمی را به صورت الکترونیکی و شــخصی ســازی شده ارائه 

می دهند.

اینها بخــش هایی از صحبت های مســووالن 
مربوطه در حوزه نقش استارت آپ ها در صنعت 

گردشگری است.
اســتارت  آپ ها نقش بی بدیلی در رشد و توسعه 

جوامع در دنیای کنونی ایفا می کنند. 
خلــق اندیشــه، کارآفرینــی، رشــد صنعــت 
گردشــگری، کســب وکارهای متنــوع جدید، 
فناوری هــای نوآورانــه و ظهور اقتصــاد جدید 
مبتنی بــر آن، نقطــه عطفی در عرصــه اقتصاد 
به شــمار می رود کــه پنجــره جدیــدی برای 
کشورهای توســعه یافته و در حال توسعه باز کرده 
اســت تا اینگونه بتوانند بهره  مندی بیشــتری از 
 توســعه در حوزه اقتصــاد دانش  بنیان به دســت 

بیاورد.
با نگاهی به روند رو به رشد ســرمایه گذاری جهانی 
روی اســتارت آپ ها در دو دهه اخیر می توان گفت 
یکی از مهم ترین ارکان و موثر بر زیست بوم این مقوله، 
سرمایه و وجود موسسات و نهادهای سرمایه گذاری 
است که نقش روانی و عملیاتی مهمی در شکل گیری، 

رشد و موفقیت کسب و کارهای نوپا دارند.
به نظر می رسد، هرحرفه ای در حال حاضر نیاز دارد که جایگاه خودش را در بین 
استارت آپ ها و کسب و کارهای نوپایی که در قالب استارت آپ در آن حوزه شکل 

می گیرند، پیدا کند. 
به عنوان مثال، در حوزه گردشــگری، اتفاقات خوبی در حوزه اســتارت آپ ها 

رخ داده و الزم اســت که همه آحاد جامعه و مســئوالن با این مقوله بیشــتر 
 آشــنا شــوند. زیرا از این طریق، می توان چالش های کنونی هر حوزه کاری را 

کاهش داد.
اکوسیستم استارت آپی کشور در همین مدت کم حضورش در بازار ایران، ظرفیت 
خوبی را جذب کرده و طبیعتا تمامی بنگاه های اقتصادی، می توانند رابطه خوبی 
با این مجموعه داشــته و به فراخور این صنعت می تواننــد از ظرفیت های این 

استارت آپ ها برای توسعه خدماتشان استفاده کنند. 
اینگونه به نظر می رسد که این همکاری، یک سود دو سویه خواهد داشت؛ هم 
استارت آپ ها رشد می کنند هم خدمات بنگاه های گردشگری به دست اقشار 

مختلف مردم خواهد رسید.
البته کارشناسان و متخصصان حوزه در بحث ســفر و گردشگری معتقدند که 
حضور استارت آپ ها، نه تنها دسترسی را بیشتر می کند بلکه هزینه استفاده از 

این خدمات را هم برای اقشار مختلف کاهش می دهد.
پرواضح است که استارت آپ ها به عنوان پایگاهی برای معرفی و ارائه ایده های 
فعاالن حوزه گردشــگری نقش مهمی ایفا می کنند که دســتگاه ها و سرمایه 
 گذاران می توانند با حمایت از آنها در توسعه گردشگری نقش ایفا کند. در واقع

 بهره گیری صحیح از استارت آپ ها در صنعت گردشگری سبب افزایش میزان 
سرمایه گذاری و بهبود کسب و کارهای کوچک در شهر ها و روستاها می شود. 
به بیان دیگر، استارت آپ ها درکنار کمک به جذب گردشگر می تواند در راستای 
توسعه بازار صنایع دستی، استقرار ســرمایه، اشتغال زایی بیشتر و امکان خرید 

اینترنتی خدمات در حوزه گردشگری نقش کلیدی را ایفا کند.
از این رو، دولت باید با فراهم آوردن راهبردهای صحیح و مناســب برای گذار 
سریع در همه زمینه ها، تسهیالت الزم را برای ارتقای شرکت های دانش بنیان 

و استارت آپ ها ایجاد کند تا به رشدی چشمگیر در مدت زمانی کوتاه برسد.
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اگر می خواهید کاری انجام 
 دهید، همین حاال انجامش دهید. 

نمی شود آن را توی قفسه 
بگذارید و دو ماه بعد دور و برش 

پیدایتان شود. نمی توانید 
بگویید که بعدا انجامش می دهم 

چون بعدنی وجود ندارد. 

سیناپرس
گـــزارش

بهره مندی از استارت آپ ها در صنعت گردشگری؛
دسترسی بیشتر و هزینه کمتر در صنعت گردشگری

پین تک مرجعی در 
نقطه سقوط برای صعود

 بنیانگذار پین تــک تاکید کرد که 
قرار اســت دردهای استارت آپ ها 
را بشنویم، کنار شکست خورده  ها 

بنشینیم و موارد را مستند کنیم. 
صــادق فرامــرزی بنیانگــذار 
PAINTECH  گفت: شرکت ها 
و بیزنس هایی که رشد می کنند و 
یا در مرحله رشــد هستند صاحب 
زیاد دارند! االن هم همین گونه است. 
ما شرکت و سازمان های مختلفی 
داریــم کــه در واقع خودشــان را 
پشت اســتارت آپ های رو به رشد 
می دانند ولی کافی اســت که این 
مرحله رشــد تمام شــود و مرحله 
سقوط برسد. درست مثل زندگی 
ما این گونه وقت ها کمتر کسی است 
که پیش  ما بنشــیند و دست ما را 
بگیرد اما paintech و انســتیتو 
paintech قرار است اینجا کنار 
آن سقوط کننده بنشــیند. ما قرار 
اســت در نقطه ســقوط ایده قرار 
بگیریم. مدیر عامل شرکت کارت 
اعتباری ایران خاطرنشان ساخت: 
در پین تک این نکته مطرح می شود 
که اگر ما جای آن اســتارت آپ در 
نقطه شکست بودیم چه می کردیم؟ 
این راهکارها به مرور جمع شوند و 
می توانند مرجعی شوند برای اینکه 
در آینده بدانیم که برای حرکت از 

سقوط به صعود چه باید کرد؟
وی در اظهاراتی به مناسبت نشست 
 Paintech فیناپ که با عنــوان
برگزار می شــد گفت: قرار است ما 
دردهای استارت آپ ها را بشنویم. 
کنار بقیه که شکســت خورده اند 
بنشــینیم و در ادامــه مــوارد را 
طبقه بنــدی و مســتند کنیــم. 
مطمئنم از داخــل همان ها عوامل 
یپروزی بیرون می آید. شرکت های 
استارت آپ که از آنها یاد می کنیم 
شرکت هایی هستند که عموما جوان 
هستند، ریسک باالیی می پذیرند 
ســرعت و جرات شــان باالست و 
خیلی بهتــر از ما شــرکت هایی 
هستند که سنگین جلو می روند اما 

اشتباهات شان نیز باالست .

   پین تــک از فین تک بهتر 
است 

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش ادامه داد: آن شــرکت 
اســتارت آپی کــه می گویــد من 
مشکل مالی پیدا کردم و شکست 
خوردم معلوم اســت که بیزینس 
مدل نمی دانســته و تنها بیزینس 
پلن را در نظر گرفته اســت. وقتی 
شما بیزینس پلن دارید اما بیزنس 
مدل ندارید نمی توانید کاری انجام 
دهید. این گونه مواقع شــاید ما و 
استارت آپی ها بتوانیم کنار هم قرار 
بگیریم و با همدیگر بلند شویم. قرار 
نیست ما کسی را از زمین بلند کنیم. 
قرار اســت با یکدیگر بلند شویم و 
فرصت های از دست رفته را دوباره 

احیا کنیم.
فرامرزی اظهارکرد: پین تک محدود 
 paintech به این منطقه انستیتو
ایران کیش نیست. دلم می خواهد 
آن را بزرگ کنیم چــون به نظرم 
این بحــث نقطه مغفول کســب و 
کارهاســت هر صعودی سقوطی 
هم دارد ما قرار است استارت آپ ها 
را در نقطه ســقوط هــول دهیم تا 
دوباره به قله برسند بنابراین ما باید 
بشنویم دردهای فناوری را و از دل 
سوزاندن های بی عمل دست برداریم. 
وی گفت: امیدوارم این مفهوم یک بار 
هم از ایران ما در جایی ثبت شود و 
روزی همه جا از فواید پین تک سخن 
بگوییم و افتخار آن برای همه باشد. 

فصل اقتصاد
گــزارش
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Deir-e Gachin; 
Mother of 
Iranian 
Caravanserais

Deir-e Gachin 
Caravanserai is 
one of the greatest 
caravanserais of Iran 
which is located in 
the centre of Kavir 
National Park in Qom 
province.
January, 17, 2019 
- 18:26 Tourism 
Comments 
Deir-e Gachin; 
Mother of Iranian 
Caravanserais
This caravanserai 
is situated on the 
ancient route from 
Ray to Qom.
Its distinctive features 
is the reason it is called 
“Mother of Iranian 
C a r a v a n s e r a i s ”. 
It is located in the 
Central District of 
Qom, 80 kilometers 
north-east of Qom 
(60 kilometers into 
Garmsar Freeway) 
and 35 kilometers 
south-west of Varamin 
County.This structure 
is called Deir-e Gachin 
because it had a dome 
that was made of 
plaster (Gach in Farsi). 
Today, however, there 
is no such dome in the 
structure.
The structure of this 
caravanserai belongs 
to Sassanid era, and 
restorations took 
place in Seljuk, Safavid 
and Qajar eras. Its 
current form belongs 
to Safavid era.
The architecture of 
this structure includes 
different sections 
such as mosque, 
Qajari bath, private 
shabestan, fodder 
barn, harem, porch, 
roof, main entrance 
and Sassanid yard.

iran
Attraction
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cultural heritage

Dar ul-Funun is a science institute 
established in 1851 in Tehran by Amir Kabir 
(1807-1852), the prime minister of Qajar 
monarch Nasser-al Din Shah (1831-1896). 
It is considered the first modern institution 
of higher education of the country.
After a trip to Russia, Amir Kabir realized 
the country’s dire need for an institute of 
higher education. To build Dar ul-Funun, 
which was simply known as the ‘new school’ 
or ‘Royal Academy, he chose a location close 
to the royal palace and in place of a former 
barracks.
Amir Kabir recruited seven professors 
and scholars from Austria to teach at the 
school. These professors arrived in the 
country two days after his dismissal as prime 
minister. Dar ul-Funun is said to have been 
inaugurated by Nasser-al Din Shah with 30 
students and 13 days before its benefactor, 
Amir Kabir, was killed in Fin Bath in Kashan.
Amir Kabir established this school so that 
young Iranians could learn modern and 
military sciences.  The main topics taught at 
the school were geology, medicine, surgery, 
mathematics, engineering, pharmacy, 
history, geography and military sciences. 
As there were not enough German speakers 
and translators in the country, courses 
were taught in French. New students were 
required to pass a French proficiency class 
before they could officially start studying 
at the school. Later on Russian and English 
were added to the languages taught at the 
school.
Initially students were required to study for 
8 years before graduation but this was later 
reduced to four years.  Most graduates would, 
however, stay on for an additional four years 
to teach at the school.
The original building of Dar ul-Funun 
consisted of 50 rooms situated around 
a courtyard, which had a large fountain 
(howz). The school included a dining hall, 
physics, chemistry and pharmacology 
laboratories, a library, and a printing house.
The school’s original building was in use for 
80 years before it was demolished in 1930 
and rebuilt by a Russian architect. The new 
building of the school had 32 classrooms.
Many parts of the institute were later merged 
into the newly established Tehran University. 
The school’s graduates were among the most 
influential figures in modern Iranian history.
Some of Dar ul-Funun notable alumni include 
royal painter Mohammad Khan Ghaffari 
(Kamal-ol-Molk) (1847-1940), journalist 
and political activist Jahangir-Khan Sur-
e-Esrafil (1874-1908), musician Gholam-
Hossein Darvish Khan (1872- 1926), prime 
minister and scholar Mohammad-Ali 
Foroughi (Zoka-ol-Molk) (1877-1942), 
author and linguist Ali-Akbar Dehkhoda 
(1879-1956), novelist Sadeq Hedayat (1903-
1951), and prime minister Ali Amini (1905-
1992).

Tabriz lies 
under snow 
blanket
With the new wave of frosty 
weather sweeping across 
the country, heavy snowfall 
has now blanketed the city 
of Tabriz, East Azerbaijan 
province, from horizon to 
horizon.

This mosque is one of the most glorious 
Islamic buildings in Kashan which 
is considered the most interesting 
historical building in Kashan at the 
moment, considering its great brick 
dome and tiled minaret. Agha Bozorg 
Mosque in Kashan was built in 1258 
hijri year. The complex is an example 
of Iranian-traditional architecture 
and proportionate with desert climate 
and one of the most beautiful Islamic 
buildings. The mosque was built by 
attempts of Mohammad Taghi Khanban 
to respect his brother-in-law, late 
Mullah Mohammad Mahdi Naraghi (son 
of Mullah Mahdi Naraghi and brother 
of Mullah Ahmad Naraghi) known as 
Agha Bozorg. This glorious building 
that was the last great building built at 
the time of decline of Iranian art and 
architecture was constructed by Master 
Shabanali Posht Mashhadi. On the gate 
of the building, there is an inscription 
(probably) from Mohammad Shah 
Qajar in which he gave discounts to 
people of Kashan for their taxes.

Tiling, molding, inscription, mogharnas 
works and painting are some parts of 
this great building. 

Architecture of Agha Bozorg Mosque
Agha Bozorg Mosque was built in the 
late 18th century. This lovely mosque 
has a lively backyard and also an oasis 
hidden underground level for praying 
ceremonies. The most eye-catching 
feature of this place is definitely its blue 
and turquoise tiles which are tactfully 
and beautifully placed next to each other 
to form interesting Persian geometric 
patterns. you can find another charming 
item of Persian architecture in the yard. 
The central courtyard and the lovely 
pool in the middle are good examples of 
this art. Another place for you to wonder 
about this structure is the ceiling 
under the dome. Generally speaking, 
you should NEVER forget to look at 
the ceilings in Persian historical sites. 
Also, there was a religious school next 
to the mosque that they both merged 
together to form a united building. This 
place even has Badgir, the traditional 
wind-catcher in Persian architecture 
that worked as an air-conditioner for 
the building. All of these items represent 
the simple life of both people and rulers 
of Kashan many years ago. Best thing to 
do in this mosque, except worshiping its 
beauty, of course, is to take your camera 
and capture little interesting details that 

you find in every corner of this majestic 
mosque.

Location of Agha Bozorg Mosque
Agha Bozorg Mosque is in the heart of 
Kashan, so you have an easy access to 
most of the famous tourist attractions of 
Kashan. Borujerdiha House, Tabātabāei 
House, Ameri House, Sultan Amir 
Ahmad Bathhouse, and Toy Museum 
are some of these places.

Where to Eat near Agha Bozorg 
Mosque
Watching this huge dome and pillars got 
you hungry? Well, time to eat! If you are 
looking for a place to enjoy a meal near 
Agha Bozorg Mosque maybe we can 
help you. Abbasi Traditional Persian 
Restaurant, Mozaffari Traditional 
Restaurant, Sotoodeh Restaurant, and 
Shandiz Restaurant are some of your 
choices. And, you can try Manouchehri 
House Hotel restaurants and Saraye 
Ameri Hotel restaurants.

Where to Stay near near Agha Bozorg 
Mosque
You are surrounded by historical houses 
that converted to traditional hotels 
and guests houses. Some of them are 
Noghli Traditional House, Iranian 
House, Morshedi House, Mahinestan 
Raheb, and Saraye Ameri Boutique  
Hotel.

Agha Bozorg Mosque: One Of The Most 
Glorious Islamic Buildings In Kashan

Like many other historical mosques in Iran, Agha 
Bozorg Mosque is also not just a mosque, but a 
school as well. Besides, you can enjoy watching great 
works of Persian art and architectures in this great 
monument. Let’s have a closer look at this historical 
building.

The complex 
is an example 
of Iranian-
traditional 
architecture and 
proportionate 
with desert 
climate and one of 
the most beautiful 
Islamic buildings. 
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Malicious apps hosted in the 
Google Play market are using 
the motion-sensor input of 
an infected device to conceal 
themselves before installing a 
powerful banking Trojan. The 
thinking behind the monitoring 
is that sensors in real end-user 
devices will record motion as 
people use them. By contrast, 
emulators used by security 
researchers—and possibly 
Google employees screening 
apps submitted to Play—are 
less likely to use sensors. Two 
Google Play apps recently caught 

dropping the Anubis banking 
malware on infected devices 
would activate the payload only 
when motion was detected first. 
Otherwise, the trojan would 
remain dormant. Security firm 
Trend Micro found the motion-
activated dropper in two apps—
BatterySaverMobi, which had 
about 5,000 downloads, and 
Currency Converter, which 
had an unknown number of 
downloads. Google removed 
them once it learned they 
were malicious, Ars Technica 
reported.

Iran, Iraq 
private sectors 
to stand 
together to 
improve lives 
of all
Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif has said 
Iran and Iraq private 
sectors will stand 
together in mutually 
beneficial endeavors 
to improve the lives 
of all.
“Honored to be in 
Najaf and Karbala: 
home of the Sacred 
Shrines. Moved by 
people’s sentiments. 
As brave Iranian 
youth stood with 
Iraqi brothers in fight 
against extremist 
terror, our private 
sectors will stand 
together in mutually 
beneficial endeavors 
to improve the lives of 
all,” Zarif wrote on his 
Twitter on Thursday.
5th Iran-
Austria 
Energy 
Working 
Group session 
held in Vienna
Foreign Ministry 
spokesman Bahram 
Qasemi says the 
5th Iran-Austria 
Energy Working 
Group session was 
held in Vienna from 
January 14-17..The 
General Diplomacy 
and Media Center 
of Foreign Ministry 
quoted Qasemi as 
saying that members 
and representatives 
of related Iranian and 
Austrian institutions 
and ministries as 
wells as envoys of 
certain Iranian and 
Austrian companies 
and unions active 
in the energy sector 
were present in the 
session. 
He said the session 
discussed Tehran-
Vienna cooperation 
in the energy 
sector, including 
the technology of 
renewable energy, 
ways for optimal 
use of energy and 
upgrading energy 
productivity.
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The offer made by 
the China Petroleum 
& Chemical Corp 
(Sinopec) is part of an 
existing contract to 
operate the Yadavaran 
oilfield in southwest 
Iran on the Iraqi 
border, the report said.
The Chinese believe 
the offer wouldn’t 
violate a US ban 
on signing new 
development deals 
with Iran because the 
Yadavaran contract 
goes back to 2007, 
according to people 
familiar with the 
matter.
Sinopec has told its 
Iranian counterpart, 
the National Iranian 
Oil Company (NIOC), 
it wants its share of the 
field’s production to 
be granted under the 
US waiver allocated to 
China, one person said.
The new deal was 
offered by Sinopec 
in late December 
2018 when the US 
allowed China to keep 
purchasing as much 
as 360,000 barrels 
of Iranian oil a day, 
the Journal said. If 
implemented, the deal 
offered by China would 
double production at 
Yadavaran to more 
than 200,000 barrels 
a day (bpd) within six 
months.
China National 
Petroleum Corp 
(CNPC) and Sinopec 
have invested billions 
of dollars in Yadavaran 

and North Azadegan 
oilfields. 
Yadavaran is one of 
the world’s biggest 
undeveloped oilfields 
with reserves of 31 
billion barrels of light 
and heavy crude oil, 
while North Azadegan 
is estimated to hold 
5.7 billion barrels of 
reserves.
Yadavaran was 
launched with a 
production of up to 
115,000 bpd and 
around $2 billion of 
investment by Sinopec 
in November 2016. 
CNPC brought online 
the first phase of North 
Azadegan with 75,000 
bpd in early 2017. 
The United States 
gave waivers to 
eight major clients 
of Iranian oil - China, 
India, South Korea, 
Japan, Italy, Greece, 
Taiwan and Turkey 
- after restoring 
energy sanctions in 
November.
China’s proposed deal 
comes as Italy, Greece, 
and Taiwan, all of 
which had obtained 
similar exemptions for 
importing oil from the 
Islamic Republic, have 
reportedly stopped 
buying Iranian oil, 
according to oil 
executives.
The Journal said the 
three countries made 
the decision after “they 
failed to find ways to 
comply with other US 
sanctions – including 

bans on shipping, 
insuring and banking 
with Iran.”
However, Asian buyers 
of Iranian oil have 
overcome final hurdles 
to resuming shipments 
from the country, with 
first cargoes set to 
arrive in Japan as early 
as this month. 
According to media 
reports, China took 
576,000 barrels per 
day of Iranian oil in 
December, while South 
Korea discharged 
300,000 barrels, its 
first cargo since July.
Oil pricing agency S&P 
Global Platts quoted 
presidents of Japan's 
JXTG Holdings and 
Cosmo Oil as saying 
that the refiners will 
resume loading from 
Iran at the end of this 
month.
China and India 
continued to import 
Iranian oil from 
November while 
Turkey resumed 
imports in December.
The US waiver, issued 
in November, is for 
a period of 180 days 
but American officials 
are reportedly 
considering extending 
it.
On Friday, Reuters 
confirmed those 

reports, saying the 
United States is likely 
to extend waivers 
but will reduce the 
number of countries 
receiving them to 
placate top buyers 
China and India.
The news agency cited 
US-based analysts 
at Eurasia Group as 
saying that China, 
India, Japan, South 
Korea and Turkey 
are likely to be given 
waivers after they 
expire in May.
“Other geopolitical 
priorities will 
moderate the 
a d m i n i s t r a t i o n ’ s 
desire to halt Iranian 
exports, particularly 
with Iran’s top two 
purchasers, China and 
India,” they said.
Amos Hochstein, the 
former international 
energy envoy who 
ran Iran sanctions 
under the Obama 
administration, said 
the real reason Trump 
is giving the waivers is 
because he is unable to 
force China and India 
to stop buying oil from 
the country.
“There will 100 
percent be exemptions 
in May,” Hochstein 
said.

Iran’s Non-Oil Trade 
With Indonesia Up 13%
Iran traded 1.63 million tons of non-oil com-
modities worth $676.78 million with Indonesia 
during the first nine months of the current fiscal 
year (March 21-Dec. 21), registering a 5.12% and 
13.1% growth in tonnage and value respectively 
compared with last year’s corresponding period, 
latest data released by the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration show.
Iran’s exports to Indonesia stood at 1.5 million tons 
worth $562.56 million, up 19.24% and 45.78% in 
tonnage and value respectively year-on-year. 
Indonesia was Iran’s 11th export destination dur-
ing the period.
Iran mainly exported non-alloy semi-finished 
iron/steel products, non-alloy iron/steel ingots, 
liquefied propane, liquefied butane and bitumen to 
Indonesia during the nine-month period, accord-
ing to Financial Tribune.
Meanwhile, Indonesia exported 127,611 tons of 
goods worth $114.21 million to Iran, down 56.2% 
and 46.24% in tonnage and value respectively YOY. 
Indonesia was the 26th exporter of goods to Iran 
over the nine months.
The imports mainly included paperboard, alu-
minum oxide, medium density fibers and coconut.

Goods Transit via Iran 
Exceeds 7 Million Tons
 More than 7.06 million tons of oil and non-oil 
commodities were transited through Iran’s 32 
land and marine borders during the first nine 
months of the current Iranian year (March 21-
Dec. 21) to register a 4% rise compared with the 
corresponding period of last year.
According to Director General of Road 
Maintenance and Transportation Organization’s 
Transit and International Transportation Bureau 
Reza Nafisi, 4.427 million tons of the total sum 
(about 62%) were non-oil products, IRNA 
reported.
“The main transited non-oil products during the 
nine-month period were auto spare parts, cotton, 
agricultural products and food products,” he said. 
More than 2.06 million tons of commodities 
were transited from Shahid Rajaee Port in the 
city of Bandar Abbas in the southern Hormozgan 
Province during the period, accounting for 29% of 
all goods in transit, according to Financial Tribune.
In fact, the port was the most active point of entry 
among the country’s border terminals during the 
nine months.
Located 23 kilometers west of the port city of 
Bandar Abbas, the capital of Hormozgan Province, 
Shahid Rajaee Port is Iran’s biggest container port 
at the mouth of the Strait of Hormuz. 
Over half of Iran’s commercial trading is carried out 
at Shahid Rajaee Port, which also accounts for over 
85% of all container throughput in the country. 

State-run Chinese energy giant Sinopec 
has offered Iran a -3$billion deal on further 
development of an Iranian oilfield the two 
countries are already working on, the Wall 
Street Journal has reported. 

China offers Iran 3$bn oilfield 
deal despite US sanctions: Wall 
Street Journal

news

East Azarbaijan Accounts for 
24% of Domestic Steel Output
East Azarbaijan Province in northeastern Iran is home to 
30 steel production units and annual earns $100 million 
from steel exports.
The province processes 5.5 million tons of steel per year and 
has a 24% share in Iran’s total steel output, IRNA reported.
East Azarbaijan has also done well in creating steel-related 
jobs in that more than 5,000 people are working in the 
province’s steel industries.
According to Hossein Nejati, the head of East Azarbaijan 
Industries, Mining and Trade Organization, the province 

exported 153,000 tons of steel products worth $65.5 
million from the beginning of the current fiscal (March 21, 
2018) until Jan. 12, Financial Tribune reported.
Nejati noted that the province produced 950,000 tons of 
crude steel and 3.5 million tons of finished steel products 
in the last fiscal (March 2017-18), while crude steel and 
finished steel output stood at 610,000 tons and 2.14 million 
tons respectively during the seven months of the current 
year (March 21-Oct. 22, 2018).
Nejati predicted that the province’s crude steel and finished 
steel output would reach over 1.5 million tons and 3.68 
million tons respectively by the fiscal yearend (March 20, 
2019).Azarbaijan Steel Company to Increase Production

Mohammad Jafar Azmaei, the managing director of 
Azarbaijan Steel Company located in Mianeh, capital of 
Mianeh County in East Azarbaijan Province, says plans are 
underway to increase the company’s output to more than 
2 million tons per year, after a new unit in the company 
becomes operational in the next Iranian year (March 2019-
20). 
Azmaei added that currently 550,000 tons of products are 
produced in the company per year.
“We have exported 27,000 tons of steel products to Turkey, 
Azerbaijan and Georgia in the past few months,” he said.
“In addition, Azarbaijan Steel Company produces 800,000 
tons of direct-reduced iron annually.”

According to 
media reports, 
China took 
576,000 barrels 
per day of Iranian 
oil in December, 
while South 
Korea discharged 
300,000 barrels, 
its first cargo since 
July.



Ireland welcomes 
expanding coop. with Iran: 
Dáil chair
 Chairman of Irish Parliament (Dáil) Seán Ó 
Fearghaíl said his country welcomes expansion 
of relations and cooperation with the Islamic 
Republic of Iran in various fields.
He made the remark in a meeting with Iranian 
Ambassador to Dublin, Masoud Eslami, on 
Thursday.
During the meeting, the two sides conferred on 
ways to develop bilateral cooperation.
The Irish parliament speaker noted the 
amicable ties between the two countries 
and the frequent exchange of parliamentary 
delegations, highlighting the existence of ample 
opportunities for boosting the volume of trade 
transactions between the two sides’ economic 
sectors.
The Iranian ambassador, for his part, thanked 
the Irish parliament for its support to maintain 
friendly ties with the Iranian side, saying 
“parliamentary relations between the two 
countries are expanding and by providing 
the necessary conditions, we can take 
notable measures for the development of 
political, economic, commercial and cultural 
cooperation.”
Investment and economic opportunities are 
abundant in Iran, especially in the country’s 
free trade zones, Eslami said, voicing Iran’s 
readiness to expand cooperation with Ireland 
in various sectors of technology, agriculture and 
pharmaceuticals.
An invitation for an official visit to Iran was also 
extended to the Irish parliament chair during 
the Thursday meeting.

Iran, Cuba sign several 
cooperation documents
Iranian and Cuban officials on Thursday signed 
several documents for cooperation in various 
fields.
The Iranian and Cuban officials, in a bid to 
strengthen relations, signed the documents 
for cooperation in the fields of economy, 
technology, biotechnology, agriculture, sport 
and trade.
The cooperation documents were signed 
after the end of two countries' Joint Economic 
Cooperation Commission session in Havana.
Iranian Deputy Health Minister Mohsen Assadi 
Lari, who heads the Iranian delegation, held 
meetings with several Cuban officials, including 
the country's deputy health minister and vice 
chairman and minister of trade and foreign 
investment of Cuba.
Iran’s deputy health, treatment and medical 
education minister arrived in Havana late 
Tuesday. 
Head of Pastor Institute and representatives 
from Export Guarantee Fund of Iran and 
Foreign Ministry officials accompanied deputy 
health minister during his trip to Havana.

Saudi risks ‘revolution’ over basic 
rights: UK MP

Crispin Blunt, a Conservative 
Member of Parliament (MP) and 
chair of a parliamentary panel on 
detained Saudi women activists, 
advised Riyadh leaders to realize 
that a civil society was a necessity 
to save their monarchy system 
of government.“The alternative 
to a consultative monarchy 
is an absolute monarchy and 
down that route lies disaster 
and eventually revolution,” 
the MP wrote in an op-ed for 
The Independent published 
on Thursday.The lawmaker 
(pictured below) leads a 
detention review panel (DRP) 
of British MPs who have called 
on Riyadh to let them meet with 
women’s rights activists the 
kingdom has arrested as part 
of its longstanding crackdown 
against proponents of civil rights 

reforms. Blunt hopes that his 
good ties with Saudi Crown 
Prince Mohammed bin Salman 
and other royals help him get 
access to the women, who have 
allegedly been subjected to 
torture and sexual assault in 
Dhahban Prison, where they are 
being held in custody.
Saudi security officials detained 
over a dozen activists in May 
last year, shortly before Riyadh 
decided to lift a years-long ban on 
women driving. Ironically, many 
of the arrested activists played a 
key role in the campaign that led 
to removing the ban.
The crackdown on women 
activists has been widely seen 
as a message to other rights 
advocates that reforms in the 
country always come from 
the top. It has also been as an 

attempt by the Saudi monarchy 
to discourage similar campaigns 
on other issues. While Saudi 
authorities released some of the 
women without charge later on, 
at least eight more along with a 
number of male supporters of 
the movement for basic rights 
remain in custody.Amnesty 
International, Human Rights 
Watch and other rights groups 
have warned that at least three of 
the women have been subjected 
to torture and sexual assault 

while all have been denied access 
to lawyers.
Saudi Arabia has denied the 
“baseless” allegations.
“I am offering myself to the Saudi 
government to enable progress, 
and in today’s crisis conditions, 
to help rescue its tarnished 
reputation for justice,” Blunt 
wrote.Blunt said he took pride in 
being a “friend” of Saudi Arabia 
for years and advocating UK arms 
deals with the kingdom despite 
its deadly war against Yemen.

Saudi Arabia will eventually face a “revolution” unless it decides 
to introduce reforms and stop abusing people’s freedom of 
expression, a British lawmaker has warned the kingdom.
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Chinese Foreign Ministry 
spokesperson Lu Kangn 
said on Thursday 
that his country is 
opposed to any illegal 
measures violating 
the internationally-
recognized accord 
signed in the year 2015 
themed as the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
Speaking to the Islamic 
Republic News Agency 
(IRNA), he said Beijing 
strongly opposes to any 
measures violating the 
JCPOA or mind to put 
mounting pressures on 
Iran and underlined that 
his country regards the 
move ‘unacceptable’.
Any move against 
the JCPOA will be 
unconstructive and 
Beijing believes that 
such measures against 
Iran’s nuclear accord will 
be detrimental to peace, 
security and stability of 
the region. 
Those countries 
undersigned the nuclear 
accord with Iran in 
2015, should remain 
committed to their 
pledges and fully carry 
out their commitments. 
Beijing has explicitly 
voiced its stances 
with regards to the 
i n t e r n a t i o n a l l y -
recognized treaty 
and believes that all 
parties should remain 
committed to their 
pledges
.On upcoming Warsaw 
conference, he said Iran 
strongly opposes such 
conference. Iran, 
Belgium agree to 
expand academic 
cooperation
Minister of Science, 
Research and 
Technology Mansour 
Gholami held talks 
with Belgian Minister 
of Higher Education 
Jean–Claude Marcourt 
on Thursday.
During the meeting, 
Gholami pointed to the 
expansion of scientific 
cooperation with 
European states as 
a priority and added 
considering qualification 
and international 
position of Belgian 
universities, Iran intends 
to expand its academic 
ties with this country.
Marcourt pointed to 
Iran’s history, civilization 
and cultural position and 
welcomed expansion of 
scientific cooperation 
while saying that it 
would be a priority on 
his working agenda.

Beijing opposes 
any move against 
JCPOA

Iran

news
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Assad confers with Russian 
delegation
President Bashar Al-Assad on Thursday received 
United Russia Party delegation headed by State 
Duma member Dmitry Sablin.
The two sides discussed the Syrian-Russian 
relations and efforts exerted to further develop 
them in various fields, Syrian News Agency (SANA) 
reported.
President al-Assad stressed the importance of 
continuing cooperation and coordination between 
both sides at all levels, especially in countering 
terrorism and in the political and economic 

framework.
President al-Assad made it clear that pressures 
and policies pursued by some Western countries 
against Russia with every victory being achieved 
against terrorists in Syria are the best evidence that 
the terrorist war waged against the Syrian people is 
no longer limited to Syria only and this underlines 
the importance of cementing the Syrian-Russian 
relations at this important stage of the region’s 
history.
The Russian delegation, in turn, confirmed the 
importance of joint action between Moscow and 
Damascus to counter schemes of some Western 
countries which continue to seek to destabilize, 

weaken and 
f r a g m e n t 
countries that 
differ with them.
The Russian 
side expressed 
s a t i s f a c t i o n 
with the level of 
cooperation between the two countries.
Members of the delegation reviewed with President 
al-Assad their visions on what has been achieved 
during the past period and what can be done to 
achieve further progress in the interest of the two 
friendly peoples.

Netherlands reiterates support for 
Iran Deal
The Netherlands envoy to Tehran in a message underlined 
support for Iran’s nuclear deal, also known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
‘Our position on support for JCPOA remains firm. No change of 
plan. The EU is working hard on economic track as well, including 
SPV. Must be aware that others view things differently, so that 
we realize what we are up against,’ Jacques Werner tweeted on 
Thursday.Meanwhile, in an exclusive interview with Islamic 
Republic News Agency (IRNA), a European official said on 
the condition of anonymity that the EU remains committed 

to implementing the nuclear deal as a matter of respecting 
international agreements and of our shared international 
security, and expect Iran to play a constructive role in this regard 
and to continue implementing all its nuclear commitments in full.
The official said the JCPOA is working and delivering its goal, 
namely to prevent Iran from acquiring nuclear weapons.‘The 
International Atomic Energy Agency (IAEA) has confirmed this 
in its thirteen consecutive reports, based on a robust verification 
system, that Iran is implementing its nuclear commitments. 
There is no credible peaceful alternative to the JCPOA,’ the official 
added.
This is while earlier, Foreign Ministry spokesman 
Bahram Qasemi criticized the European Union for delay 

in implementation of the 
SPV following the US exit 
from Iran nuclear deal, 
saying that the country 
deems the EU responsible 
for not implementing the 
mechanism.“The Europeans 
as the main beneficiary should 
think about the consequences of the 
decision, as Iran has so far fulfilled all its 
commitments under the JCPOA,” he said, noting that Iran’s 
patience is wearing thin and it is time for the EU to take its 
strategic decision.

News

Detained Iranian anchor to appear in 
US court on Friday
Iran’s English-language Press TV says its news presenter Marzieh 
Hashemi, who has been imprisoned by the FBI on unspecified 
charges, is due to appear in a Washington, DC, court on Friday.
The 59-year-old US citizen, who is based in Iran, was detained as a 
“material witness” to a criminal case and no charges were pressed 
against her, her elder son, Hossein Hashemi, told Press TV.
The US law defines a material witness as a person who is presumed 
to have information about the subject matter of a lawsuit or 
criminal prosecution, which is critical to the outcome of the case 
or trial.
FBI agents apprehended the Press TV journalist upon arrival at 
St Louis Lambert International Airport on Sunday, before she 
boarded a flight to Denver, her son said.
Suzanne Nossel, CEO of the PEN America group promoting 
literature and free expression, says she is concerned Hashemi 

might have been targeted for her documentary work on the Black 
Lives Matter movement or for political reasons.
“If there are other grounds for Hashemi’s detention they must 
be made clear, otherwise she should be released immediately,” 
Nossel added.
Hashemi’s son had told Press TV that he and his siblings had also 
received subpoenas to appear before a grand jury in DC.
A Muslim convert who has been living in Iran for years, Hashemi 
had traveled to the US to visit her ill brother and other family 
members.
She told her daughter that she was handcuffed and shackled and 
was being treated like a criminal.
The journalist also said that she had her hijab forcibly removed, 
and was photographed without her headscarf upon arrival at the 
prison.
The FBI has so far refused to comment on the arrest of Hashemi, 
who was born Melanie Franklin in New Orleans and has been living 
in Iran for 25 years.

EU Nations, Mogherini 
Not to Attend 
Washington’s Anti-Iran 
Summit
 A US effort to enlist Europe in its pressure 
campaign against Iran faced a setback 
after officials said ministers from several 
European Union members and EU foreign 
policy chief Federica Mogherini will skip a 
summit organized by Washington on Iran 
and the Middle East in Poland.

A senior EU official said on Thursday that 
Mogherini wouldn’t attend the Warsaw 
gathering because of a prior engagement, 
The Wall Street Journal reported.Mogherini 
has spearheaded EU efforts to sustain the 
2015 deal, which offered Iran relief from 
sanctions in exchange for steps to curb its 
nuclear program.
The senior EU official said the bloc remains 
unclear on what vision of peace and stability 
in the Middle East the Feb. 13-14 summit will 
aim to promote. There is “a lot of uncertainty 
about participation of many other EU 

member states at ministerial level,” the 
official said.European diplomats said in 
recent days that France is unlikely to send 
its foreign minister. Britain and Germany 
haven’t decided who will represent them. 
Luxembourg’s foreign minister said he 
would miss the event because of a prior 
arrangement.
One European diplomat said the bloc 
wouldn’t be “joining an anti-Iran coalition.”
The Iranian foreign ministry summoned 
Poland’s ambassador to protest the summit 
on Sunday.



China offers Iran 3$bn oilfield deal 
despite US sanctions: Wall Street Journal

Iran remains committed to JCPOA: 
Envoy
 Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran to the 
United Nations (Vienna), Kazem Gharibabadi said on Thursday 
that practical and meaningful results is the least expectations 
from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) otherwise, 
Iran’s consent might be nullified.Gharibabadi put the note in his 
twitter marking the third anniversary of signing the JCPOA with G5+1 o n 
Iran’s peaceful nuclear program. Today marks the 3d anniversary of JCPOA, for 3 years, 
despite all impediments and obstacles caused by the US and its illegal actions, Iran has 
fulfilled its commitments in good faith, his twitter read.

 Local news outlets 
are reporting the 
crash of two Sukhoi 
Su34- fighter bomber 
aircraft in Russia's 
Far East after having 
collided mid-air 
during flights.Two 
Sukhoi Su34- fighter 
bomber aircraft have 
collided mid-air 
during flights in the 
Far East, Moscow-
based TASS news 
agency quoted a 
source as saying on 
Friday."Two Su34- 
aircraft flying from 
the sea collided mid-
air. The crew of one 
aircraft ejected. The 
fate of both crews is 
still unknown," he 
said.According to the 
source, "the incident 
occurred about an 
hour ago."
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A conference dubbed 'Peace and Security in the 
Middle East' with focus on Iran's regional activities 
is to be held on February 2019 ,14-13 in Warsaw, 
Poland.
During his visit to Middle East, US Secretary of State 
Mike Pompeo told Fox News on last Friday about 
holding such forum in Warsaw.
In a relevant development earlier, a European 
Union official announced that the EU Foreign Policy 
Chief Federica Mogherini would not attend the 
upcoming anti-Iran meeting in Poland due to her 
tight schedule.
While denouncing the Polish authorities for hosting 
an anti-Iran summit, Iran's Foreign Ministry 
Spokesman Bahram Qasemi reminded them to pay 
a visit to Iran-Poland Friendship Symbol in Warsaw.

Commenting on the anti-Iran conference in Poland, 
Qasemi said, “It seems Poland is influenced by the 
machinations and pressures by the US to be in line 
with White House's anti-Iranian policies.'
He referred to hosting such a meeting against Iran 
as a wrong move and contrary to the international 
law. 
US Secretary of State Mike Pompeo earlier 
announced plans to hold a meeting with focus on 
Iran. The meeting is slated to be held in Poland on 
February 14-13.
He claimed that countries from Asia, Africa, Europe 
and the Middle East will participate in the meeting.
The meeting in Poland will be held in line with the 
US efforts to promote Iranophobia scenario.
Earlier, Iran's Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif in a post on his Twitter page wrote, “Reminder 
to host/participants of anti-Iran conference: those 
who will attend the lastest US anti-Iran show 
are dead, disgraced, or marginalized. And Iran is 
stronger than ever.'He added, “Polish Gov't can't 
wash the shame: while Iran saved Poles in WWII, it 
now hosts desperate anti-Iran circus.'

In a press conference in Baku on Thursday, General 
Baqeri told reporters that by close cooperation and 
wide communication between border guard forces 
of the two countries, common borders are becoming 
more stable and secure.
He pointed to his meetings with president, prime 
minister, defense minister and parliament speaker 
of Azerbaijan Republic on Wednesday and Thursday, 
and said that good and useful negotiations were held 

between military delegations of the two republics 
and important achievements are to increase military 
relations between the two countries.
General Bagheri added that bilateral relations 
between the two neighborly states are not adequate 
at all and they should develop multi folded time.
'By developing north-south corridor and completing 
remaining projects like Rasht-Astara Railways, 
economic ties could be expanded between the two 
countries,' he added.
General Baqeri further said Iran decisively supports 
territorial integrity of Azerbaijan Republic.
He pointed to signed Caspian Sea Legal Regime 
between littoral states, and added Iran and the 
Republic of Azerbaijan have no problem in this 
regard and naval forces of the two states are to hold 
joint exercises in the Caspian Sea.
Major General Mohammad Baqeri arrived in Baku on 
Wednesday on a -2day visit .

The Special Assistant to the Speaker of the 
Iranian Parliament for International Affairs 
Hossein Amir-Abdollahian denounced the 
detention of Press TV's Marzieh Hashemi by the 
US, as "a political game."
"The United States has begun a political game 
by detention of Press TV's Marzieh Hashemi; if 
she is not released immediately, it is not the US 

which will end that game," Amir-Abdollahian 
wrote on his Twitter account on Thursday.
Hashemi, a US citizen born as Melanie 
Franklin, was detained upon arrival at 
St. Louis Lambert International Airport in 
St. Louis, Missouri, on Sunday, but wasn't 
allowed to contact her family until late  
Tuesday.

He expressed satisfaction over military 
and defensive cooperation between the 
two countries, and said ‘our country 
supports every action which would lead to 
consolidation of defense relations between 
the two countries’.
General Baqeri said current level of ties 

between the two countries does not match 
with the existing capacities, so the two 
sides should develop their efforts to expand 
ties.
The major general arrived in Baku on 
Wednesday morning at the invitation 
of Azerbaijan’s Defense Minister Zakir 
Hasanov to pay a 2-day visit to the 
neighboring country.The Iranian military 
delegation has met with President Ilham 
Aliyev, Parliament Speaker Ogtay Asadov 
and Defense Minister Zakir Hasanov during 
its 2-day stay in Baku and the outlook of 
military development between the two 
states were considered.

In an exclusive interview with Islamic Republic 
News Agency (IRNA), the European official said 
on the condition of anonymity that the EU remains 
committed to implementing the nuclear deal as a 
matter of respecting international agreements and of 
our shared international security, and expect Iran to 
play a constructive role in this regard and to continue 
implementing all its nuclear commitments in full.
The official said the nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) is working 
and delivering its goal, namely to prevent Iran from 
acquiring nuclear weapons.
'The International Atomic Energy Agency (IAEA) has 
confirmed this in its thirteen consecutive reports, 
based on a robust verification system, that Iran is 
implementing its nuclear commitments. There is no 
credible peaceful alternative to the JCPOA,' the official 
added.
To preserve the agreement, the official said the EU has 
been and is putting in place concrete solutions.
'We updated the Blocking Statute and the European 
Investment Bank's (EIB) lending mandate. The 
remaining EU participants of the JCPOA, France, 

Germany and the UK have also remained committed 
to work on the preservation and maintenance of 
effective financial channels with Iran and in particular 
to work on the establishment of a Special Purpose 
Vehicle. Work is in the very final stages,' the official 
added.
This is while earlier, Foreign Ministry spokesman 
Bahram Qasemi criticized the European Union for 
delay in implementation of the SPV following the US 
exit from Iran nuclear deal, saying that the country 
deems the EU responsible for not implementing the 
mechanism.
“The Europeans as the main beneficiary should think 
about the consequences of the decision, as Iran has so 
far fulfilled all its commitments under the JCPOA,” he 
said, noting that Iran’s patience is wearing thin and it 
is time for the EU to take its strategic decision.
“Dollar dominance as well as interconnection of the 
EU and US economies are among the reasons behind 
SPV delay,' he said, noting that the EU and even the 
three countries favoring SPV are also captive and 
hostage of the US economy in JCPOA. He noted that 
they should make decision for their independence.

Lebanon declines US invitation to attend Warsaw forum

General: Iran-Azerbaijan borders secure

US must wait for consequences of its political game

Azeri PM underlines expansion of military 
ties with Iran

EU official: SPV to be launched soon

Lebanese resources said on Thursday morning 
that Lebanon's government has declined an 
invitation by the US to attend an upcoming anti-
Iran forum in Warsaw.

Prime Minister of Azerbaijan Novruz Mammadov in a 
meeting with visiting Chief of Staff of Armed Forces of 
Iran Major General Mohammad Baqeri on Thursday 
underlined expansion of military and defensive relations 
with Iran.

Chief of Staff of Iran's Armed Forces Major 
General Mohammad Baqeri said on Thursday 
that borders between Iran and Azerbaijan 
Republic are so calm and stable and this security 
make people's shuttle and do trade exchanges 
reciprocally in a safe manner.

current level of ties 
between the two 
countries does not 
match with the existing 
capacities, so the two 
sides should develop their 
efforts to expand ties.
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