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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

در بوروکراسی اداری گم شده ایم؛    

سرمایهروستاییپشتدیواربیتدبیری

بازار طال و سکه  97/11/7 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,050,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,163,0005,041,000جدید

2,190,0002,521,000نیم سکه

1,3300001,441,000ربع سکه

720000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18373284488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

بی بند باری  اقتصادی 
درآموزش!

تبلیغات تلوزیون این روزها مدام 
در حول محورهایی خاص تغییر 
می کند. یک روز بانک،یک روز 
فرش، یک روز انــواع ماکارونی 
و حاال نوبت بــه تبلیغات زیاد در 
مورد کنکور و بسته های آموزشی 
مربوط به آن رســیده است. این 
تبلیغات که در وسعت بسیار زیاد 
پخش می شود به نظر می رسد در 
برخی از موارد با تمایالت مخاطب 
تلوزیونی تطابق نــدارد. باالخره 
اسپانسر خواسته هایی دارد که 
شاید با ویژگی های صداوسیما 
نخواند. مثال مافیای کنکور بحثی 
است که  صداوســیما به دلیل 
بودجه سراغ آن می رود . اما این 
منطقی نیست که یک ارگان به 
وسعت سازمان صداوسیما با این 
دالیل) کســب بودجه( بخواهد 

سراغ تبلیغات کنکور برود.
آموزش و برابری آن در ســطح 
جامعه یکی از مهم ترین مباحث 
برای برابری اقتصــادی و مالی 
درآینده نه چندان دور خواهد بود. 
اما متاسفانه این برابری در سطح 
جامعه دیده نمی شــود. یکی از 
بزرگترین مصداق های آموزشی...

معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و 
دارایی پاسخ می دهد: 

خطر ورشکستگی بانک ها را 
تهدید می کند؟

حیدر مستخدمین حســینی گفت: هیچ خطر 
جدی نظام بانکی ایران را تهدید نمی کند و بانک ها 

در معرض خطر ورشکستگی قرار ندارند.
 معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: 
تهدید بانک ها و کلید زدن پروسه بی اعتماد کردن 
مردم به نظام بانکی بخشــی از اهدافی است که 
در قالب جنگ اقتصادی پیگیری می شــود چرا 
که در این دوره اقتصاد در تیررس دشمنان قرار 

گرفته است.
 او با اشاره به اینکه فشــارها در ناحیه اقتصاد 
متمرکز شده است، ادامه داد: به نظر می رسد 
وابستگی بیش از حد اقتصاد به نظام بانکی و 

بانک محور بودن اقتصاد ایران...

کوثر بابایی
ســـرمقالــه
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    نماینده گلپایگان : دوندگی های بیش از حد اداری سبب شده که بسیاری از افرادی که تمایل به اشتغال زایی در روستاها را دارند عطایش را به لقای آن ببخشند و واقعا اگر چاره اندیشی نشود 
مطمئن باشید تا یکی دو سال آینده تعداد دیگری از 52 روستای شهرستان خالی از سکنه خواهد شد.

ف 
شری

د 
حم

س: م
عک

نظارت بر پولشویی دقیق تر می شود
با الحاق تبصره ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز 

گذشته ابالغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص 
مشمول این قانون افزایش می یابد.

حسن روحانی، رییس جمهور قانون اصالح قانون 
مبارزه با پولشویی را به قوه قضائیه و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ابالغ کرد که پیش از آن در 

هیئت وزیران و مجلس شورای اسالمی به 
تصویب رسیده بود. با تصویب الحاق تبصره ای به 

ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در با قید دو فوریت ...

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از ورشکسته مرحوم محمدرضا رضوی در نظر دارد اموال غیرمنقول 
ورشکسته به شرح زیر را از طریق مزایده به فروش برساند:

الف- مالکیت شش دانگ چهار واحد دفتر کار با کاربری اداری به آدرس: اصفهان، چهارراه شکرشکن، ابتدای خیابان احمدآباد، مقابل 
کتابخانه امیرالمومنین، ساختمان ایران خودرو به شرح ذیل:

1- واحد A7  ضلع جنوبی طبقه دوم به پالک ثبتی شماره 17 فرعی از پالک های 963/2 و 966/1 و 964 اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان
دارای امتیاز برق و گاز اختصاصی و آب مشترک به انضمام پارکینگ و آسانسور

مساحت واحد 61/62 متر مربع 
قیمت پایه مزایده : 3/389/000/000 ریال )سه میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون ریال(

2- واحد A8 ضلع جنوبی طبقه دوم به شماره پالک ثبتی 18 فرعی از پالک های 963/2 و 966/1 و 964 اصلی و اقع در بخش 4 ثبت اصفهان  
- مساحت واحد 60/3 مترمربع دارای تراس غیر مسقف به مساحت 57/75 مترمربع

- دارای امتیاز برق و گاز اختصاصی و آب مشترک به انضمام پارکینگ و آسانسور
- قیمت پایه مزایده: 3/638/250/000 ریال )سه میلیارد و ششصد و سی و هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال(

3- واحد A9 ضلع شمالی طبقه دوم به پالک ثبتی شماره 15 فرعی از پالک های 963/2 و 966/1 و 964 اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان
- دارای امتیاز برق و گاز اختصاصی و آب مشترک به انضمام پارکینگ و آسانسور

- مساحت واحد 86/06 مترمربع
- قیمت پایه مزایده: 4/820/000/000 ریال )چهار میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال(

4- واحد A10 ضلع شمالی طبقه دوم به پالک ثبتی شماره 14 فرعی از پالک های 963/2 و 966/1 و 964 اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان
- دارای امتیاز برق و گاز اختصاصی و آب مشترک به انضمام پارکینگ و آسانسور

- مساحت پالک 73/77 مترمربع
- قیمت پایه مزایده: 4/130/000/000 ریال )چهار میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال(

- کل مجموعه دارای آسانسور و برق سه فاز مشترک است و نمای ساختمان سنگ و شیشه رنگی می باشد.
زمان و مکان مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1397/12/8 ساعت 11

به آدرس: اصفهان، چهارباغ باال، ابتدای خیابان نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان
شرایطمزایده:

1- فروش نقدی و اقساطی می باشد. )اقساط حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ مزایده خواهد بود.(
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5 درصد از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 
نزد بانک ملی شعبه دادگستری اصفهان واریز و اصل فیش واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تاقبل از جلسه مزایده به اداره 

تصفیه ارایه نمایند.
3- پیشنهادات در ساعت 10 صبح مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در 

همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.
4- اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5- در صورتیکه برنده مزایده در انقضا مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خودداری نماید مسوول کسر احتمالی قیمت و خساراتی 
که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.

6- هزینه های نشر آگهی مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود.
متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند.

تلفن:031-36611086

آگهیتجدیدمزایده

آگهيمزایده

امیریانمستشارقضاییادارهتصفیهامورورشکستگیاصفهان

یک شرکت تعاوني در نظر دارد که سه واحد مازاد خود  در 
سایت شهید کشــوري  را از طریق مزایده بفروش برساند  
لذاکلیه متقاضیان مي توانند  از تاریخ درج آگهي در روزنامه 
حداکثر ظرف مدت 10 روز جهت اخذ اطالعات بیشــتر با 
شماره 09309990921 تماس حاصل و مدارک مزایده را اخذ 

و در مزایده شرکت نمایند.

جناب آاقی قدرت اهل نوروزی، شهردار محترم اصفهان
درغم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم،

  برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی وبرای آن عزیزدر گذشته 
پدر بزرگوارتان،  غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.

مدیرمسئولوصاحبامتیازروزنامهاخباراصفهاندکتررضامحزونیه



بی بند باری  اقتصادی 
درآموزش!

ادامه از صفحه یک:
...  در هر کشوری رسانه ها هستند. 
این رسانه ها هستند که می توانند 
شرایط وجود آموزش برابر در سطح 
جامعه را فراهم کنند. اما مشــاهده 
می شود که  رسانه ها نیز چیزی جز 
ترویج مصرف گرایی نیست، در چنین 
شرایطی چطور می توان از آموزش و 
پرورش و آموزش عالی انتظار عدالت 
آموزشی و اجتماعی داشت؟ چطور 
می توان مفهوم برتــری رفتار را در 
جامعه جایگزین برتری مالی و ثروت 
کرد؟ به نظر می رسد آموزش برابر 
حق همه افراد جامعه اســت و این 
آموزش می تواند افراد الیق را بر سر 
منسب های مناسب با شخصیتشان 
بنشاند. اما متاسفانه مدت زمانی است 
که  مساله، پولی شدن همه مناسبات 
اجتماعی و اقتصادی در جامعه ما  من 
جمله آموزش همگانــی رواج یافته 
اســت .این نحوه آموزش در کشور 
طی چند سال گذشته  منجر شده 
تا شاهد فقر و نابرابری بیشتری در 
سطح جامعه باشــیم. در چند سال 
گذشته رتبه های اول کنکور متعلق 
به کسانی بوده است که در موسسات 
آموزشــی کنکور ثبت نــام کرده و 
متاســفانه مافیای کنکور با گرفتن 
مبالغ هنگفتی از این افــراد به آنها 
کمک کرده است تا در دانشگاه های 
دولتی بهترین صندلی ها را از آن خود 
کنند .بقیه صندلی های دانشگاهی 
دولتی هم می رسد به دانش آموزان 
تیزهوشی که به هر دلیلی توان ثبت 
نام در کالس های کنکور موسسات 
معروف را نداشته اند و به همین جرم 
محکوم هستند رشــته ای را ادامه 
دهند که از هیچ جایگاه اجتماعی و 
اقتصادی درآینده برخوردار نخواهد 
بود. زیرا رشته های پولسازی چون 
پزشکی به افراد دسته اول تعلق گرفته 
است. پولدارهایی هم که نتوانستند 
صندلی های دانشــگاه دولتی را از 
آن خود کنند به راحتی به دانشگاه 
آزاد می روند و با پرداخت پول های 
بســیار باال ،آقای دکتر و خانم دکتر 
لقب می گیرند. از یک سو رسانه های 
رسمی کشور مرتبا از برابری، عدالت 
 و مســاوات  در آمــوزش صحبت 
می کنند، از یک طرف سازوکارهای 
اجرایی کشور توسط خود اصحاب 
قدرت بر علیه خــود عمل می کند. 
صرف نظــر از اینکه برخــی از این 
موسسات آموزشی  چگونه یک شبه 
به چنیــن قدرتی دسترســی پیدا 
کرده اند، که می توانند در موسسات 
کنکور دقیقــا ســواالت کنکور را 
آموزش دهند و یا بالعکس سواالتی را 
 که در آموزشگاه خود به افراد آموزش

 داده اند در کنکور بیاورند؟!!! نتیجه 
 این بی بنــد و باری آموزشــی این 
می شــود که در ایران کمتر واحد 
تولیدی اســت که بر اساس تالش و 
نوآوری و ابتکار به ثروت دست پیدا 
کرده باشــد، این ثروت ها عمدتا از 
طریق زدوبند و فســاد به دســت 

می آید. 
متاسفانه رســانه ها نیز به این فساد 
آموزشــی دامن می زننــد و مدام 
تبلیغاتی را نمایش مــی دهند که 
نشان دهنده موفقیت بی مانع با پول 

است. 
البته وقتی  الگوی آدم موفق در جامعه 
ما کسی است که سوار پورشه می شود 
آن هم به مدد ســینما و تلوزیون و 
برخی از تجمل گرایان بی قائده ! توقع 
دیگری از کلیــت جامعه نمی توان 

داشت. 
با اوضــاع موجود تنهــا روزنه برای 
برطرف کردن این بی فرهنگی تالش 
برای ایجاد  عدالت آموزشــی است؛ 
یعنی امکان دسترســی همگانی به 

آموزش.

اقتصاد استان
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اصالح هندسی پل روگذر اتوبان فالورجان -گارماسه 
اصالح هندسی پل روگذر اتوبان فالورجان -گارماسه با روکش آسفالت به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان، عملیات اصالح هندسی پل روگذر 
اتوبان فالورجان-گارماسه که در شهریور ماه ســال جاری با اجرای عملیات جدول گذاری، اصالح شانه 
خاکی راه در دوضلع اتوبان ذوب آهن کلید خورده بود با اجرای روکش آسفالتی در دو روز گذشته به بهره 

برداری رسید.
شهردار فالورجان در این خصوص بیان داشــت: در تمام شهرها، تصادفات ترافیکی از عمده مشکالتی است 

که ایمنی عمومی شهروندان را به خطر انداخته و تهدید می نماید به عالوه خســارات جانی و مالی ناشی از آن، 
 همواره یکی از عوارض ناگوار حمل و نقل در جوامع امروزی می باشد، لذا روان سازی جریان های ترافیکی یکی از مهمترین

 روش های موثر در بهبود کیفیت زندگی شهری است.
 در خاتمه مهندس جواد نصری با ابراز امیدواری از اجرای این طرح افزود : شهرداری نیز برای روان سازی ترافیک، کاهش هزینه سوخت و زمان 
سفر شهروندان، تعریض گذر، اصالح شانه  خاکی راه  و  پس از آن زیرسازی و جدول گذاری در دوضلع  اتوبان را در دستور کار خود قرار داد و با 

اجرای روکش آسفالتی، عملیات اصالح هندسی پل روگذر اتوبان فالورجان -گارماسه پایان یافت و به بهره برداری شهروندان رسید.

 برخی از روستاهای 
ما زمینه گردشگری و 
موارد دیگری را برای 

اشتغال زایی دارند، 
اما متاسفانه برخی از 

مسئوالن، فرا شهرستانی 
به این موضوع نگاه 

نمی کنند، در کارهای 
پیچیده و بوروکراسی 

اداری گم شده ایم.

در بوروکراسی اداری گم شده ایم؛    

سرمایه روستایی پشت دیوار بی تدبیری

هر طلوع و غروب خورشید در روستا چنان آرامشی را با خود به 
همراه دارد که در زندگی شهرنشینی شاید هیچ گاه نتوان آن را 
لمس کرد، اما با بی تدبیری ها هر روزی که می گذرد، خواسته یا 
ناخواسته بیشتر از روز قبل تیشه به ریشه روستا نشینی می زند. 
 همیشه شعارهای زیبایی برای روســتاییان از قبیل توسعه 
روستاها داده می شود، اما در حد شــعار می ماند و باید شاهد 
باشیم که روستاها هر روز خالی تر از روز قبل شوند و روستاییان 
از ظرفیت عظیم روستایی در رونق و آبادی هرچه بیشتر منطقه 
خود همواره بی بهره بمانند. بدون شک روستاها نقش بی بدیلی 
در تامین مواد غذایی شــهرهای بزرگ دارند و بی توجهی به 
توسعه این مناطق نه تنها به روستاها ضربه می زند بلکه در واقع 

به شهرهای بزرگ نیز آسیب می زند.

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

    نماینده گلپایگان : دوندگی های بیش از حد اداری سبب شده که بسیاری از افرادی که تمایل به اشتغال زایی در روستاها را دارند عطایش را به لقای آن ببخشند و واقعا اگر 
چاره اندیشی نشود مطمئن باشید تا یکی دو سال آینده تعداد دیگری از 52 روستای شهرستان خالی از سکنه خواهد شد.

 جایزه مسئولیت های اجتماعی
 به فوالد مبارکه اختصاص یافت

شرکت فوالد مبارکه در سومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت برای 
دومین بار، جایزه و تندیس مسئولیت های اجتماعی را به خود اختصاص داد.

 در این مراسم که همزمان با کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت 
از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی در تاریخ دوم بهمن ۱۳۹۷ در تهران 
برگزار شد،  منوچهر نیکفر معاون تکنولوژی فوالد مبارکه به نمایندگی از  

شرکت فوالد مبارکه این تندیس را دریافت کرد.
آیت اله دکتر سید مصطفی محقق، داماد رییس هیئت امنای دانشگاه خاتم، در 
این مراسم با اشاره به مفهوم فرهنگ و مسئولیت های اجتماعی گفت: ابونصر 
فراهی، شاعر و ادیب، در کتاب خود کلمه »ادب« در عربی را به واژه »فرهنگ« 
در فارسی ترجمه کرده است. او معتقد است فرهنگ یعنی آداب، در مقابل 

تمدن که تجسم آداب است.
وی ادامه داد: فرهنگ مسئولیت های اجتماعی یعنی آنچه باعث می شود 
احساس مسئولیت برای مدیران کشور ما یک فرهنگ شود.  طبق نظر کانت، 
اخالق اجتماعی بدان معناست که فکر کنید  اگر بقیه هم کاری را که شما 
قصد انجام آن را دارید، به همین صورت انجام دهند، چه می شــود؟ وی در 
تعریف مسئولیت افزود: مسئول کسی است که آماده است به سواالت پاسخ 
دهد. مسئول یعنی کسی که آماده است خوانده باشد و یک ملت در مقابل او 
خواهان باشد. مسئول کسی است که آماده باشد پس از قبول مسئولیت، تمام 
ملت از او بازخواست کنند. ما باید کاری کنیم تا این امر در این کشور تبدیل 
به قاعده شود که هرکس سمتی قبول می کند، آماده باشد به سواالت ملت 

ایران پاسخ بدهد.
 گفتنی اســت این جایزه از ســال ۱۳۹5 به همت انجمن مدیریت ایران

 راه اندازی شده و شرکت فوالد مبارکه در سال های ۹5 و ۹۷ در آن شرکت 
کرده و در سال ۹5 موفق به اخذ گواهینامه و در سال ۹۷ موفق به اخذ تندیس 

برنزین این جایزه شده است.

مخاطب ۷0 درصد آموزش های حرفه آموزی 
کمیته امداد اصفهان زنان هستند

مدیرکل کمیته امداد اصفهان گفت: ۷0 درصد از مددجویان بهره مند 
از خدمات حرفه آموزی این نهاد در نه ماهه امسال را زنان تشکیل 

می دهند.
 

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد اصفهان، محمدرضا 
متین پور، مدیرکل کمیته امداد اصفهان بابیان اینکه بهره مندی از تخصص 
کافی پیش زمینه موفقیت در کســب وکارهای مجری محور است، گفت: 
کمک به توانمندی و خودکفایی جامعه تحت حمایت این نهاد از مسیر توجه 
به آموزش این نیازمندان در زمینه های مختلف به ویژه یادگرفتن یک پیشه 

و مهارت می گذرد.
وی ادامه داد: در نه ماهه سپری شده از سال جاری ۸ هزار و ۹۷۱ مددجو از 
خدمات حرفه آموزی این نهاد بهره مند شدند که زنان با حضور شش هزار و 

۲۷۹ نفری، مخاطب بیش از ۷۰ درصد این فعالیت ها بودند.
متین پور تاکید کرد: اکثریت جامعه تحت حمایت کمیته امداد در استان 
اصفهان را زنان نیازمند تشکیل می دهند و به جز سالمندان، افراد ازکارافتاده 
و بیماران بقیه جامعه تحت حمایت این نهاد برای خودکفایی و توانمندی 

اقتصادی مورد تشویق و حمایت قرار می گیرند.
مدیرکل کمیته امداد اصفهان با اشاره به ســرانه های پرداختی این نهاد 
درزمینه حرفه آموزی مددجویان، گفت: ۴۰۰ هزار تومان برای آموزش های 
مقدماتی، ۱5۰ هزار تومان برای آموزش های مربوط به پایدارسازی و توسعه 
و ۲ میلیون تومان برای ارائه آموزش های مهارت آموزی به جامعه هدف تحت 

حمایت توسط این نهاد هزینه می شود.
 متین پور ادامه داد: بیش از ۹۶5 میلیون تومان در نه ماهه سپری شده از سال 

۹۷ برای حرفه آموزی مددجویان تحت حمایت این نهاد هزینه شد.

گـــزارش

گـــزارش

برای بررســی بیشتر این 
موضوع با علی اکبر زندی 
- عضو شــورای اسالمی 
شهر گلپایگان به گفت وگو 
پرداخته ایم کــه در ادامه 

می خوانید:

  برای مقابله با خشکســالی هیچ 
راهکاری اندیشیده نشد

زندی گفت: با توجه به اینکه اکثر ادارات 
و مســئوالن گلپایــگان از وضعیت آبی 
شهرستان اطالع دارند می توان این سوال 
را پرسید که وقتی مشکالت خشکسالی 
و کمبود آب کشاورزی به وجود آمد چه 
راه کارهایی را برای مقابله با این مشکالت 
پیش بینی کردند؟ متاسفانه هیچ راه کاری 

را نداشتیم. 
وی بابیان اینکه متاسفانه سیاست های 
اتخاذ شــده وزارتخانه ها و مدیران ارشد 
ادارات کل در تعارض با روســتاها است، 
گفت: در گذشته ای نه چندان دور جمعیت 
روستایی در کشور حدود ۴۰ درصد بود، 
اما اکنون به زیر ۲۰ درصد رسیده است، 
پس می توان این نتیجه را به دست آورد 
که بسیاری از سیاست گذاری ها در تعارض 
با روستانشینی است که مجوز معادن در 
مجاورت روستاهای پر رونق نمونه ای از 
آن است، همچنین نســخه پیچی برای 
خانه های روستایی متناسب با خانه های 
شهری توسط بنیاد مســکن انجام شده 
است، خانه های بنیاد مسکن در روستاها 

فاقد طویله و باربند است.
عضو شورای اسالمی شهر گلپایگان، افزود: 
شکستگی لوله های آب شرب، هزینه های 
چند برابری آب مصرفی روستایی نسبت 
به آب شــهری و هزینه سه برابری خرید 
کنتور آب روســتایی نســبت به شهری 
سبب شده که هزینه زندگی در روستاها 
چند برابر افزایش یابد و وقتی روستاییان 
دودوتا چهارتا می کنند ترجیح می دهند به 
شهر مهاجرت کنند ولو اینکه سرمایه هم 

نداشته باشند.
زندی افزود: مشــکالت را مطرح کردیم، 

اما متاسفانه هیچ نگاه مثبتی نبوده است، 
بخش روستایی هیچ حامی ندارد اگر در 
شهر مشکلی پیش بیاید تمام مسئوالن 
شهر بسیج می شــوند، اما اگر در روستا 
اتفاقی بیفتد خیلی بخواهند پاســخگو 
باشند مدیر یک مجموعه می گوید بودجه 
نداریــم. آبفای روســتایی جدیدا بحثی 
را مطــرح کرده مبنی بــر اینکه کاربری 
کنترل های آب در روســتا را به دو دسته 
یک و دو تقسیم بندی کرده است، کد یک 
مربوط به افرادی است که دائم در روستا 
ساکن هستند و کد دو مربوط به افرادی 
اســت که به صورت پاره وقت و یا فصلی 
در روستا ساکن می شــوند. عضو شورای 
شهرستان گلپایگان در همین باره اضافه 
کرد: در تهران که خانه ها میلیاردها تومان 
ارزش دارد کدام یک از خانه های خالی را 
کدبندی کرده اند، ولی برای روستانشینی 
این کار را انجام داده اند در جلسه ای هم که 
حدود ۸ ماه پیش برگزار شد این موضوع 
را مطرح و حتی قبض ها را هم نشان دادم، 
اما هیچ اتفاقی نیفتاد. تالش می کنیم یک 
فرد روستایی را با فشار خودمان از روستا 
بیرون کنیم تا شهرها حاشیه نشین شوند!

   در بوروکراسی اداری گم شده ایم
وی خاطرنشــان کرد: وقتی بــه جهاد 
کشــاورزی مراجعه می کنیم بودجه ای 
ندارد که صرف شناخت مشکالت روستا 
کند و نســخه ای واحد برای همه در نظر 
می گیرد. در صورتی که برای هر روستایی 
با توجه به شــرایط اقلیمی که دارد باید 
نسخه مخصوص خودش پیچیده شود. اگر 
۱۰۰میلیون تومان اعتبار برای یک قنات 
در نظر گرفته شود این عدد در ذهن یک 
روستایی همان ۱۰۰ میلیون تومان است 
و خوشحال هم می شود، اما در عمل حدود 
۷۰ درصد از این مبلغ دریافت می شود و 
سی درصد مابقی بابت عوارض، مالیات و 
کارهای پیمانکاری از بین می رود بنابراین 

از حرف تا عمل تفاوت وجود دارد.

زندی تصریح کرد: برخی از روستاهای ما 
زمینه گردشگری و موارد دیگری را برای 
اشتغال زایی دارند، اما متاسفانه برخی از 
مسئوالن، فرا شهرستانی به این موضوع 
نــگاه نمی کنند، در کارهــای پیچیده و 
بوروکراسی اداری گم شده ایم. پروژه هایی 
را در روستا داریم که متقاضی بیش از یک 
و سال و نیم اســت که دوندگی می کند، 
حاضر است در روستا سرمایه گذاری کند، 
اما هنوز شهرســتان حاضر به همکاری 

نشده است.
 نماینده گلپایگان در شــورای اسالمی 
استان اصفهان، گفت: متاسفانه فقط دلمان 
خوش است که در یک اتاقی نشسته ایم 
و اگر ارباب رجــوع آمد لحظــه ای به او 
جواب می دهیم که می شود یا نمی شود. 
دوندگی های بیش از حد اداری ســبب 
شــده که بســیاری از افرادی که تمایل 
بــه اشــتغال زایی در روســتاها را دارند 
عطایش را به لقای آن ببخشــند و واقعا 
اگر چاره اندیشی نشود مطمئن باشید تا 
یکی دو ســال آینده تعداد دیگری از 5۲ 
روستای شهرستان خالی از سکنه خواهد 
شد و قطعا جمعیت روستایی مان ریزش 
خواهد داشــت و این واقعا هشدار جدی 

برای شهرستان است.
وی ادامه داد: اگر واقعا برخی از مسئوالن از 
خواب غفلت بیدار و همراه نشوند قطعا در 
آینده روستاها و افراد زحمتکش آن را از 
دست خواهیم داد. به صراحت می گویم 
روســتاییان هیچ باری بــر دوش دولت 
ندارند، یک دامدار یا یک روستایی بدون 
اینکه از دولت وامی بگیرد روی پای خود 
ایستاده، نه کیف سامســونت دارد که از 
این اداره به آن اداره برود و نه تشکیالتی 
اما متاسفانه هیچ همراهی را اینجا نداریم.

زندی در رابطه با گردشگری در روستاها، 
اظهار کرد: بحث بوم گردی و گردشگری 
روستای وانشان سال ها است که مطرح 
شده اســت، اما جالب اســت که بدانید 
هیچ کدام از مســئوالن میراث فرهنگی 

نمی تواننــد بگویند که در بــوم گردی و 
یا گردشــگری کمک بالعوض کرده اند، 
آنچه که در روستای غرقاب و یا در جاهای 
دیگر انجام شده حاصل تالش خود مردم 
بوده است. عضو شــورای بخش مرکزی 
شهرستان گلپایگان با بیان اینکه مسئوالن 
ادارات شهرســتان وقت بیشتری را برای 
امور روســتاها بگذارند، گفت: اگر کسی 
بخواهد در روســتا خانه ای بسازد باید ۲ 
میلیون تومان پول نقشــه بدهد. در واقع 
ما همه هزینه ها را در روســتاها سنگین 
کردیم و بعد انتظار داریم افراد وارد روستا 
شوند وقتی هزینه کنتور، آب مصرفی، گاز 
و نقشه با شهر یکی باشد در حالی که ارزش 
ملک در روستا پایین تر از شهر است افراد 
ترجیح می دهند که ساخت و ساز خود را 

در شهر انجام دهند.

  شوراهای روستا سپِر بالِی ادارات  
وی افزود: در خیلی از کشورهای خارجی 
امکانات شهری و روســتایی با یکدیگر 
تفاوتی ندارد، اما در اینجا اختالف فاحشی 
در زندگی شهری و روستایی وجود دارد 
و همین سبب شده که مردم زرق و برق 
شهرنشــینی را به روستانشینی ترجیح 
دهنــد. همیشــه داد می زنیــم که چرا 
جوانان شغل پدری خود را در روستا انجام 
نمی دهند، دلیل آن همین زرق و برق های 

بیش از حد است. 
 ایــن عضــو شــورای شــهر گلپایگان 
افزود: خیلی از مســئوالن فکر کردند با 
بردن آب، برق، گاز و تلفن به روســتاها، 
آنجا هم رونــق پیدا می کنــد در حالی 
که واقعــا این مشــکل روســتاهای ما 
نبوده و باید متناســب با شــرایط رشد 
 کشــور برای رشد روســتاها هم فکری

 می شد.
 زندی خاطرنشان کرد: زمانی که تولیدات 
باغی به ثمر می رسد و کسی محصول را 
نمی خرد مشخص است که روستاییان نا 

امید می شوند. 

آب زاینده رود تا یازدهم بهمن به پل خواجوی اصفهان می رسد
 عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرســتان اصفهان گفت: پس از بازگشایی دریچه های 
 سد زاینده رود در اوایل بامداد هشــتم  بهمن ماه، نهایتا در ۱۱ بهمن ماه آب به پل خواجو در اصفهان 

می رسد.
حسین محمدرضایی اظهار داشت:  امروز مقدار ۱۰5 میلیون مکعب آب از سد زاینده رود برای کشت 

پاییزه کشاورزان شرق و غرب اصفهان  باز می شود که با این حجم آب نزدیک به ۴۰ درصد زمین های 
کشاورزی قابل کشت است.

وی بیان داشت: مرحله دوم بازگشایی زاینده رود در صورتی که بارندگی های پیش بینی شده در اسفند ماه به 
اندازه کافی برای کشت کشاورزان نباشد در دهه سوم اسفند خواهد بود  اما در صورت بارش های موثر در اسفند ماه زمان  

بازگشایی مرحله دوم زاینده رود به اوایل فروردین ماه ۹۸ موکول خواهد شد. 
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان با بیان اینکه حداقل باید ۳۲ متر مکعب آب بر ثانیه به سد آبشار برسد و اگر میزان آب کمتر 
از این باشد تقسیم آب در چهار کانال آب رسانی آبشار و رودشتین با مشکل مواجه خواهد شد،  اعالم کرد: آب زاینده رود پس از بازگشایی 

به مدت ۲۰ روز باز خواهد بود.

کوثر بابایی
ســـرمقالـه
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بسته ای به نفع مردم و اقتصاد شهر

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان گفت: 
دوره دوم بسته تشویقی ساخت و ســاز از دیماه 

سال جاری آغاز و تا ۱5 اسفندماه ادامه خواهد داشت.

مهدی زارعــی اظهارکــرد: شــهرداری اصفهان بــا دریافت مصوبــه ای از 
شورای شهر بسته تشــویقی ســاخت و ســاز را فعال کرد که دوره نخست 
آن در نیمه اول ســال جاری ویژه انبوه ســازان اجرایی شــد و دوره دوم آن 
 در دو بخــش ویژه تمــام متقاضیان دریافت پروانه ســاختمانی در دســتور

 کار است.
وی با بیان اینکه این بســته به نفع مردم و اقتصاد شهر است، افزود: با ارایه این 
بسته، نسبت به ارائه تخفیف در صدور پروانه ساختمانی در دو نوبت از ۱۰ دی تا 
۹ بهمن ماه با ۳5 درصد تخفیف و از ۱۰ بهمن تا ۱5 اسفند با ۳۰ درصد تخفیف 

اقدام شد.
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان تصریح کرد: در دوره نخست بسته 
تشویقی ساخت و ساز شهرداری اصفهان اگر متقاضی فرایند صدور پروانه را تا 
قبل از دهم بهمن ماه ۹۷ به پایان برسانند و تصمیم داشته باشند مبالغ مربوط به 

پروانه را به صورت نقدی پرداخت کند، امکان استفاده از ۳5 درصد تخفیف در نظر 
گرفته شده را خواهد داشت.

زارعی خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی اگر نتوانند در این دوره 
زمانی فرایند الزم را انجام دهند در دوره دوم بسته تشویقی که از دهم بهمن ماه آغاز 
و تا ۱5 اسفندماه ۹۷ ادامه خواهد داشت، می توانند از ۳۰ درصد تخفیف در صورت 

پرداخت نقدی استفاده کنند.
وی تاکید کرد: ارایه بسته های تشویقی ساخت و ســاز با ۳5 و ۳۰ درصد تخفیف 
تنها مشمول افرادی می شــود که مبالغ مربوط به صدور پروانه را به صورت نقدی 

پرداخت کنند.
رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه بسته های تشویقی جدید 
شامل  متقاضیان ساخت و ساز در بخش های مسکونی و تجاری می شود، تاکید کرد: 
نیمه نخست سال بسته تشویقی تخصصی ویژه فعاالن و انبوه سازان ساخت و ساز 
بود، اما در این دوره تمام افرادی که متقاضی دریافت پروانه باشند، می توانند از بسته 

تشویقی ساخت و ساز استفاده کنند.
ایمنا

خـــبــــر



گردشگری

ایرنا
گـــزارش

 گردشگری غذا،
 »سفیر فرهنگی«

گردشــگری غذا  
مفهومی است که 
در آن غذا انگیزه 
اصلی سفر به شمار می رود، غذاهای محلی 
و ســنتی یکی از ظرفیت های ارزشمند 
ایران زمین اســت که عالوه بر دارا بودن 
ارزش غذایی باال امروزه به عنوان » سفیر 

فرهنگی« شناخته می شوند.

سفره ایرانی از سال های دور تا امروز نماد برکت 
و سادگی بوده و به عنوان یک گنجینه کم نظیر 
تاکنون مغفول مانده است که در صورت ترویج و 
احیای هدفمند می تواند در توسعه اقتصادی و 
صنعت گردشگری کشور و هر استانی تاثیرگذار 

باشد.
صاحبنظران عادات غذایــی را به عنوان کلیتی 
پیچیده از فعالیت های آشپزی، تمایل ها و تنفرها، 
آگاهی جمعی، اعتقادات، تابوها، موهومات وابسته 
با تولید، تهیه و مصرف غــذا و در یک کالم یک 

مفهوم فرهنگی بزرگ می نگرند.
آنان غــذا را در مواجهه و ارتباط با بســیاری از 
مفاهیم فرهنگی دیگر مــورد مطالعه قرار می 
دهند و آن را به عنوان یک فعالیت معنی دار بر 

روابط اجتماعی تاثیرگذار تعریف می کنند.
اهمیت غذا وقتی دوچندان می شود که بدانیم 
ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن خود می نویسد: 
مساله خوراک انسان و تهیه آن بنیان تمدن را 
تشکیل می دهد، کلیسای جامع و معبد، موزه 

هنر و تاالر موسیقی، کتابخانه و دانشگاه، همه 
روکار بنای تمدن هستند ، و باید چشم داشت و 

در پشت ظاهر »مطبخ « را دید.
بر اساس گزارش ســازمان جهانی گردشگری، 
دلیل اصلی اینکه گردشــگران تصمیم به سفر 
و دیــدار از مقاصد فرهنگــی می گرفتند، ابتدا 
انگیزه  های فرهنگی اســت، سپس طبیعت به 
عنوان عامل دوم قلمداد شــده و غذا در جایگاه 
سوم واقع شده است، هرچند گردشگری غذایی 
نسبت به دو عامل دیگر اهمیت کمتری دارد اما 
از جمله عناوین و سرفصل های نوین در عرصه 
گردشگری جهان شناخته می شود که بازاری با 
گردش مالی بسیار باال دارد. محققان می گویند 
سهم غذا در صنعت گردشگری حدود 15 درصد 
است و هر گردشگر در زمان حضور خود در کشور 
مقصد نزدیک به 150 تا 200 دالر صرف خرید 
غذا می کند. کارشناسان گردشگری معتقدند 
توریسم غذا تجسمی از ارزش های سنتی به شمار 
می رود که در توسعه گردشگری مدرن و امروزی 

متبلور شده و مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته آنان توریسم غذا مبین فرصتی است که 
گردشگری را احیا کرده و آن را متنوع می کند، 
عالوه  بر این، موجب توسعه اقتصادی محلی و 

بومی شده و به اشتغالزایی منجر می شوند.
به همین دلیل، توریســم غذایی مــی  تواند در 
برندســازی و افزایــش تقاضا بــرای مقاصد 
 گردشــگری نقش داشته باشــد و در کنار آن 

سنت  های محلی و تنوع جوامع را حفظ کند. 
 افزون بر ایــن، برای مناطق مختلــف اعتبار و 
پاداش  های دیگری به همراه می آورد، عالوه  بر این 
باید دانست که توریسم غذایی پدیده ای نیست که 
تنها به سنت  های گذشته تعلق داشته باشد، بلکه 

از آینده نیز تاثیرپذیر است. در سال های اخیر در 
کشور گردشــگری غذایی همچون گردشگری 
مذهبی، فرهنگی،طبیعی بــه عنوان یکی از راه 

های جذب گردشگر شناخته شده است.
ایران با 2 هزار و 500 نوع غذای سنتی یکی از غنی 
ترین سفره های جهان را در اختیار دارد، شیوه 
طبخ غذای ایران بعد از سبک پخت غذای چینی و 
رومی سومین سبک شناخته شده در جهان است، 
ایران به دلیل شیوه های پخت و تهیه غذا با رعایت 
اصول اسالمی، شایسته سهمی جدی و قابل توجه 
در بازار غذای حالل و البته جذب گردشــگران 
غذایی و عالقه مند به تجربه غذاهای جدید است.

تنوع غذایی بســیار فراوان در ایران که برگرفته 
از ویژگی های طبیعــی، آب و هوایی و فرهنگی 
هر منطقه اســت، ظرفیت بسیاری برای جذب 

گردشگر غذایی ایجاد کرده است.
برگزاری جشنواره های غذایی و برپایی تورهای 
غذا برای آموزش پخت غذاهای محلی و افزایش 
 گردشــگرانی که به دنبــال تنــوع غذایی در

 محیط های سنتی هستند، به ایجاد گردشگری 
غذایی منجر شده که توسعه و گسترش آن در 
سالیان اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته معاون توسعه مدیریت سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری در 9 
ماه گذشته با وجود شــرایط تحریم، 6 میلیون 

گردشگر خارجی وارد کشور شده اند.
این به آن معناست که توسعه شاخه های مختلف 
گردشگری دارای چشم انداز روشنی برای کاهش 
ایران هراسی است، در این میان جذب گردشگر 
غذایی گریزگاه قابل اطمینانی برای صدور مهمان 
نوازی و هنرمندی مردمان ایران زمین به سرتاسر 

جهان خواهد بود.
شاید به همین دلیل، گردشگری غذایی در سطح 
ملی و فرا ملی ســال ها به یکی از دغدغه  های 
اصلی مسئوالن کشور در هر دو بخش دولتی و 

خصوصی تبدیل شده است. 
با این وجود برآیندها و مطالعات کارشناســان 
نشــان می دهد نه  تنها در صنعت غذای ملی به 
عنوان یکی از عوامل مهم جذب نتوانسته ایم از 
ظرفیت  های الزم بهره ای ببریم بلکه در بخش 
عرضه غذاهای بین المللــی نیز تاکنون کارنامه 

موفقی نداشته ایم.
بر اساس یافته های محققان در یک دهه گذشته و 
حتی پیشتر از آن شاهد افزایش چشمگیر فعالیت 
رستوران  های ملل همچون رستوران  های چینی، 
ژاپنی، ترکیه ای، تایلندی، لبنانی، هندی و سایر 

کشورها در کشورمان بوده ایم.

آغاز اجرای طرح ارتقای سرمایه انسانی در وزارت راه و شهرسازی
 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح شناسایی شایستگی ها و ارتقای سرمایه 

انسانی در وزارت راه آغاز شده است.
سعید سیدعالیی ظهر شنبه در مراسم معارفه مدیر کل راه و شهرســازی استان اصفهان اظهار داشت: طرح 
شناسایی شایستگی ها و سرمایه های اجتماعی در راستای شناسایی و آموزش افراد جامعه است  تا بتوانیم مدیران 

خوبی برای آینده  این وزارتخانه تربیت کنیم.
وی بیان داشت: در قالب این طرح فعالیت همه نیروهای شاغل در وزارتخانه رصد  شده و افراد برگزیده با گذراندن 

دوره های آموزشی به عنوان مدیران شایسته انتخاب می شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی هدف از اجرای طرح شناسایی شایستگی ها و ارتقای سرمایه انسانی 

را ارتقای پایدار مدیران و نیروهای تحت امر خواند و بیان داشت: با این اقدام بانک اطالعاتی کاملی از استعدادهای سازمانی و افراد دارای 
دانش مهارتی و تخصصی ایجاد  شده و نیروهایی که شایستگی ارتقا به پست های مدیریتی باالتر را دارند، شناسایی می شوند.

وی اضافه کرد: تاکنون یک هزار نفر از کارشناسان سازمان ها و شرکت های تابعه این وزارتخانه برای بررسی وضعیت خود به لحاظ شایستگی در 
این طرح شرکت کرده اند که مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

۵ مرکز غربالگری سرطان در استان اصفهان وجود دارد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 5 مرکز غربالگری سه سرطان سینه، روده 

بزرگ و دهانه رحم در سطح استان اصفهان وجود دارد.
بهروز کلیدری ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته مبارزه با سرطان بر گزار شد، 
اظهار داشت: سه مرکز غربالگری سرطان در بیمارستان الزهرا، سید الشهدا و بیمارستان امین 

مستقر است و دو مرکز غربالگری سرطان نیز در نجف آباد و شهرضا وجود دارد.
وی بیان داشت: از یک سال گذشته تاکنون طرح غربالگری سرطان در این مراکز انجام می شود 

اما به طور رسمی از این هفته غربالگری سه سرطان سینه،  روده بزرگ و دهانه رحم از افراد ۳0 سال 
به باال انجام می شود. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه به دلیل کمبود دستگاه 

شاهد انتظار سه تا 6 ماهه بیماران برای رادیوتراپی هستیم، گفت:در حال حاضر هفت دستگاه رادیوتراپی در  پنج بیمارستان 
دولتی و دو بیمارستان غیر دولتی داریم و  تا سال 1۴0۴ مقرر شده تعداد دستگاه های رادیوتراپی در سطح استان به 15 عدد 
برسد. وی با اشــاره به اینکه هم اکنون تعدادی از بیماران برای انجام رادیوتراپی به تهران یا به استان چهار محال و بختیاری 

سفر می کنند ، ادامه داد: درمان های سرطان در سه سطح به بیماران ارائه می شود.

اقتصاد ایران
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نظارت بر پولشویی 
دقیق تر می شود

با الحاق تبصره ای به ماده 6 قانون 
مبارزه با پولشویی که روز گذشته 
ابالغ شــد، از این پس نظارت بر 
عملکرد اشــخاص مشمول این 

قانون افزایش می یابد.
حســن روحانی، رییس جمهور 
قانون اصــالح قانون مبــارزه با 
پولشویی را به قوه قضائیه و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ابالغ کرد 
که پیش از آن در هیئت وزیران 
و مجلس شــورای اســالمی به 

تصویب رسیده بود.
با تصویب الحاق تبصــره ای به 
ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی 
در با قید دو فوریت هیات وزیران، 
رییس جمهور تصویب این تبصره 
را در الیحه ای به رییس مجلس 
ارائه کرد تا تشریفات قانونی آن 

برای اجرا انجام شود.
روحانی در مقدمــه این الیحه، 
هــدف از تصویــب ایــن قانون 
در هیــات وزیــران را اجــرای 
دقیق قوانین و مقــررات ناظر به 
پیشــگیری و مقابله با پولشویی 
دانســته و نظارت بــر عملکرد 
اشخاص مشــمول قانون مبارزه 
بــا پولشــویی را دارای نقــش 
موثــری در این زمینــه خوانده 
است. بر اســاس این تبصره که 
قرار است به ماده 6 قانون مبارزه 
با پولشویی الحاق شود، نهادها و 
دستگاه های اجرایی موضوع مواد 
5 و 6 قانون مانند بانک مرکزی، 
بیمه مرکزی، ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، ســازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور، سازمان حسابرسی، 
جامعه حسابداران رسمی، کانون 
وکالی دادگستری، سازمان نظام 
پزشکی، سازمان نظام مهندسی، 
کانــون کارشناســان رســمی 
دادگستری و مرکز امور مشاوران 
حقوقی، وکال و کارشناسان قوه 
قضائیه که مطابق قوانین و مقررات 
بر عملکرد اشــخاص مشــمول 
نظارت می کنند، مکلفند عالوه بر 
انجام تکالیف اجرایی مقرر در این 
قانون، قانون تامین مالی تروریسم 
و مقررات مربــوط به آن، تکلیف 
نظارتی خود را نسبت به عملکرد 
این اشخاص در چارچوب قوانین 
و مقررات مذکور بــه نحو موثر 

معمول دارند.
در ادامــه، همچنیــن نهادها و 
دستگاه های یاد شده موظفند در 
صورت شناسایی تخلف یا جرم، 
حسب مورد نســبت به برخورد 
یا اعالم آن به مراجــع قضائی و 

غیرقضایی صالح اقدام کنند.
قانون مبــارزه با پولشــویی در 
سال 1۳۸6 و همزمان با ریاست 
جمهوری محمــود احمدی نژاد 
و ریاســت غالمعلی حداد عادل 
بر مجلس شــورای اســالمی به 

تصویب و تایید رسید.

ایسنا
گــزارش
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 او با اشــاره بــه اینکه 
ناحیــه  در  فشــارها 
اقتصاد متمرکز شــده 
است، ادامه داد: به نظر 
می رسد وابستگی بیش 
از حد اقتصــاد به نظام 
بانکــی و بانــک محور 
بودن اقتصاد ایران ســبب شده است 
این خط پررنگ برای بی اعتماد کردن 
مردم به نظام بانکی تدارک دیده شود 
واال با وجود مشکالتی که در بانک ها 
به چشــم می خورد، هیچ خطری در 
حوزه ورشکستگی بانک ها را تهدید 

نمی کند.

   فرصتی مناسب برای اصالح
 این کارشــناس اقتصــادی با تاکید 
بــر اینکه مانــور مخالفــان نظام در 
بخش های مختلف این نکته را آشکار 

می کند که پاشنه آشیل اقتصاد ایران 
کجاست، گفت: فرصت بسیار مناسبی 
به دست آمده اســت تا بانک مرکزی 
این مساله را در دستور کار قرار داده 
و در صدد جبران مشــکالت در این 

حوزه باشد.
 وی وابستگی باالی اقتصاد به بانک ها 
را عاملی برای شــکنندگی و تهدید 
اقتصاد دانست و گفت: این مقطع در 
واقع موقعیت خوبی اســت که بانک 
مرکزی، دولت و مجلس آستین باال 
زده و اصالح نظــام بانکی را عملیاتی 

کنند.
 او در توضیح این مطلب ادامه داد:  به 
لحاظ کارکردی، فعالیت ها، انتظارات، 
اهداف و جایگاه بانک هــا در اقتصاد 
باید از وضعیت متمرکز خارج شوند؛ 
بی تردیــد اکنــون بهتریــن موقع 
اســت که اصالح نظام بانکی را رقم 
بزنیم تا خطی که بــه دنبال تضعیف 
نظام بانکی و اقتصاد کشــور اســت، 
 ماهیــت کارکردی خود را از دســت

 بدهد.
 وی بــا تاکید بر اینکه خــود همواره 
یکــی از منتقدان نظــام بانکی بوده 
است، ادامه داد: مطمئنم هیچ خطری 
ماهیت بانک ها را تهدیــد نمی کند 
اما بایــد هوشــیار باشــیم و بدانیم 
کسانی که بانک ها را نشــانه گرفته 
 اند هدف اصلی شــان اقتصــاد ایران

 است.

  و اما وظایف بانک مرکزی
وی در بخش دیگری از ســخنانش با 
تاکید بر اینکه بانک مرکزی به عنوان، 
بانک بانک ها و مقــام ناظر بازار پول،   
مسئولیت مراقبت از بانک ها را برعهده 
دارد، گفت: بانک مرکزی با ابزارهایی 
که در اختیار دارد می تواند مانع انحرف 
در بانک ها شود، به عنوان مثال هیات 
انتظامی که رای آن الزم االجراست و 
رایش مورد احترام قــوه قضاییه هم 

هست.
وی گفت: از ایــن بابت بانک مرکزی 
هرجا ببیند که شــوک های داخلی و 
یا شــوک های بیرونی، فعالیت های 
بانک ها را با قصد و هدف خاصی نشانه 
رفته اند، ورود می کنــد و آن رویه را 

اصالح و اطالع رسانی می کند.
وی با تاکید بر اینکه ممکن است در 
ادواری کوتاهی هایی در عملکرد بانک 
مرکزی وجود داشته باشد، ادامه داد: 
با ورود دکتر همتی به بانک مرکزی و 
ریاست بازار پول و ریاست مقام ناظر 
حوزه پول، این حساســیت افزایش 
یافته و در شورای هماهنگی اقتصادی 
سران سه قوه نیز بسیاری از خواسته ها 
و تمایالت بانک مرکزی مطرح شده و 
اختیارات الزم به این نهاد ناظر داده 

شده است.

وی گفت: تجربه نشان می دهد از بدو 
شکل گیری بانک ها در ایران اعتماد 
مردم به این نهاد بســیار بــاال بوده و 
تغییر و تحوالت نیز خدشه ای به این 
اعتمــاد وارد نکرده اســت اما حاال با 
هدف ســاماندهی جنــگ اقتصادی 
و دســتیابی به اهداف طراحی شده، 
برخی این بانک ها را نشانه گرفته اند 

تا کلیت اقتصاد را زیر سوال ببرند اما 
خوشبختانه مشکلی در این سیستم 
نیست و با اطالع رسانی بانک مرکزی، 
خدشــه ای به این اعتماد وارد نشده 

است.
او با تاکیــد بر اینکه باید وابســتگی 
اقتصاد به بانک ها کاهش یابد، گفت: 
محور اصلــی اقتصاد ما متاســفانه 

بانک ها هســتند. هر دولتی که آمد 
قصد اصــالح این روند را داشــت اما 
قدمی برنداشت. با این وجود تحرکات 
اخیر نشــان از اهمیــت ورود به این 

مساله می دهد.
به گفته وی توسعه بازار سرمایه و بازار 
بیمه می تواند از مشکالت موجود در 

این حوزه بکاهد.

معاوناسبقوزارتاموراقتصادیوداراییپاسخمیدهد:

خطر ورشکستگی بانک ها را تهدید می کند؟

خبرآنالین
گـــزارش
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کار و تعاون

چه کسانی مشمول افزایش ۲0 درصدی دستمزد هستند؟
میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و مشموالن قانون کار برای سال آینده متفاوت از میزان افزایش 

۲0 درصدی حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی است.

 با توجه به اینکه مسئوالن این روزها از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان به میزان 20 درصد برای سال 9۸ سخن 
می گویند، این موضوع باعث شده تا برخی شاغالن خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری تصور کنند میزان 

حقوق آنها هم 20 درصد افزایش می یابد.
کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی از قانون »مدیریت خدمات کشوری« تبعیت می کنند و حقوق و مزایای آنها نیز 
تابع این قانون است. بر اساس آنچه که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده، میزان افزایش حقوق ساالنه 
کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی هر ساله در قانون بودجه از سوی دولت پیش بینی می شود که میزان افزایش 
این گروه از کارکنان در الیحه بودجه سال آینده به میزان 20 درصد پیش بینی شده است. البته این میزان افزایش در 
کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسیده است و نهایی شدن آن منوط به تایید در صحن علنی مجلس در جریان بررسی 

کلیات و جزئیات الیحه بودجه و در نهایت، تائید شورای نگهبان قانون اساسی خواهد بود.
اما شرایط تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و کارگرانی که قرارداد کار آنها تابع قانون کار است، متفاوت از کارکنان 
مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و درصد افزایش حقوق و دستمزد آنها در لوایح بودجه ساالنه پیش 

بینی نمی شود.
حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار، به استناد ماده ۴1 این قانون، هر ساله با تصویب »شورای عالی کار« 
تعیین می شود بنابراین افزایش 20 درصدی حقوق برای سال 9۸ که توسط رییس سازمان برنامه و بودجه و برخی 
نمایندگان مجلس اعالم می شود، صرفا برای کارمندان دولت و کارکنان دستگاه های اجرایی است و کارکنان تحت 

پوشش قانون کار را شامل نمی شود.
میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان تابع قانون کار برای سال 9۸ هنوز مشخص نشده است و باید منتظر باشند تا 

در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه این میزان نهایی شود.
شورای عالی کار که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود، با حضور نمایندگان کارگری، نمایندگان 

کارفرمایی و دولت تشکیل و میزان افزایش دستمزد با توافق آنها تعیین می شود.
در جلسات شورای عالی کار که مذاکرات نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر میزان افزایش دستمزد، معموال 
ساعت ها به طول می انجامد، اعضای کارگری ادله و مستندات خود از جمله هزینه معیشت خانوار و روند افزایشی نرخ 
تورم را ارائه می کنند و در مقابل نیز نمایندگان کارفرمایی نیز به ارائه اظهارات و مستندات خود می پردازند. در نهایت 
وزیر کار به عنوان رییس شورا به همراه دو وزیر صنعت و اقتصاد به عنوان دو عضو دولتی دیگر این شورا باید نظرات 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی را به یکدیگر نزدیک کنند تا در نهایت طرفین در زمینه میزان افزایش دستمزد به 

توافق نهایی برسند.

حیدر مستخدمین حســینی گفت: هیچ خطر جدی نظام 
بانکی ایران را تهدید نمی کنــد و بانک ها در معرض خطر 

ورشکستگی قرار ندارند.
 معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: تهدید 
بانک ها و کلید زدن پروسه بی اعتماد کردن مردم به نظام 
بانکی بخشی از اهدافی است که در قالب جنگ اقتصادی 
پیگیری می شــود چرا که در این دوره اقتصاد در تیررس 

دشمنان قرار گرفته است.

 مطمئنم هیچ خطری 
ماهیت بانک ها را 

تهدید نمی کند اما 
باید هوشیار باشیم 
و بدانیم کسانی که 

بانک ها را نشانه 
گرفته اند هدف اصلی 

 شان اقتصاد ایران
 است.
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اپلیکیشن موبایلت صدهزار نفری شد
تعداد کاربران اپلیکیشــن موبایلت که در آغاز یک استارت آپ خالقانه و مبتنی بر فین تک بود 

به صدهزار نفر رسید.
این استار آپ با حمایت بانک سامان مراحل رشد و توسعه را سپری کرد و امروز به اپلیکیشنی 
محبوب تبدیل شده اســت. همه کاربران موبایلت می توانند با داشتن کارت های عضو شبکه 

شتاب از خدمات پرداخت، ازجمله پرداخت قبوض خدماتی )آب، برق، تلفن همراه، تلفن ثابت، 
و...(، خرید شارژ، خرید بسته اینترنت و پرداخت جریمه خودرو استفاده کنند. 

همچنین مشــتریان بانــک ســامان می توانند با رمــز نت بانــک خــود از موبایلت بــرای انجام 
تمامی خدمــات نوین بانکــداری همراه، ازجملــه انتقال وجــه به کارت، ســپرده، عملیات پایا و ســاتنا، 

خدمــات مرتبط با چک و تســهیالت و دیگر امــور بانکی خود بــه راحتی اســتفاده کنند. درحال حاضــر دارندگان 
تلفن همراه هایی با سیســتم عامل اندروید و آیفون می توانند از این اپلیکیشــن اســتفاده کنند. عالقه منــدان برای دانلود و 
 www.sb۲۴.com نصب این اپلیکیشن روی گوشــی های اندرویدی می توانند و آیفون به سایت بانک ســامان در نشانی 

مراجعه کنند.
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افــراد ممکــن اســت 
نســبت بــه چیزهای 
مختلــف ترس هایی را 
در وجود خود احســاس 
کنند و همیــن ترس ها 
مانند ســدی بر سر راه 
موفقیتشــان قرار گیرد. 
در این مقاله قصد داریــم مهم ترین و 
رایج ترین ترس هایی را که کارآفرینان با 

آن روبرو می شوند، معرفی کنیم:

  ۱( ترس از شکست
بزرگ ترین ترسی که بر ســر راه افراد 
کارآفرین، قرار گرفته اســت، ترس از 
شکست اســت. ترس از شکست باعث 
می شــود که افراد آینده ای ناخوشایند 
را در ذهن خود مجسم کنند و اینطور 
فکر کنند که قرار اســت زحمات آن ها 
به هر دلیلی نتیجه ندهد. بســیاری از 
افراد هســتند که بــا فکر کــردن به 
موفقیت، انگیــزه و انــرژی الزم برای 
شروع کارآفرینی را دارند اما به محض 
اینکه نیمه  خالی لیوان را در ذهن خود 
می آورند، به یکباره تمام تصورات مثبت 
شان درهم می ریزد و تسلیم افکار منفی 
می شوند. ترس از شکست ممکن است 
به قدری قوی باشــد که حتی مانع از 
برداشتن گام اول در مسیر کارآفرینی 
باشد. به هرحال ترس از شکست یکی 
از ترس های طبیعی است که تقریبا در 

تمام کارآفرینان به نوعی وجود دارد.

  ۲( ترس از آغاز کردن
اگرچه ترس از شکست، یکی از دالیل 
ترس از آغاز کردن اســت، اما این نوع 

ترس دالیل دیگری هم ممکن اســت 
داشته باشــد. به عنوان مثال شخص 
کارآفرین ممکن است درباره  ایده  خود 
حساسیت زیادی داشته باشد و بخواهد 
زمان زیادی را صــرف تحقیقات اولیه 
کند. همچنین برخی کارآفرینان تمایل 
دارند از ابتدا تا انتهای مسیر را به صورت 
دقیق روی کاغذ مشــخص کنند؛ اما 
به هرحال باید بپذیرند که در برخی از 
مراحل ممکن است شــرایط در عمل، 
به شیوه ای دیگر رقم بخورد و  باید این 
انعطاف را در خود ایجاد کنند. اگرچه 
تحقیقات یکی از مراحل ضروری برای 
آغاز هر کاری اســت اما اگر این مرحله 
زیاد از حد به درازا بکشد، ممکن است 
باعث دلسردی شخص کارآفرین و تیم 

همراه او شود.

  ۳( ترس از اشتباه کردن
در حالی که ترس از شکســت بیشتر 
در ابتدای مسیر کارآفرینی برای افراد 
پیش می آید، ترس از اشــتباه کردن 
مربوط به مراحل بعدی می شــود. این 
نوع ترس بیشتر در مراحل میانی، برای 
کارآفرینان شکل می گیرد. آن ها بعد از 
یک شروع پر چالش و گذراندن مراحل 
سخت اولیه، آینده را به خود نزدیک تر 
می بینند؛ اما همزمان این فکر در آن ها 
به وجود می آید که شاید مراحل قبلی را 
درست طی نکرده باشند یا اینکه برآورد 
آن ها از آینده اشــتباه باشد. این ترس 
گاه آن قدر قوی است که سبب می شود 
شخص کارآفرین به اندازه ای وسواس به 
خرج دهد که راه درست خود را در میانه 
راه تغییر داده و در مسیر نادرست قدم 
بگذارد! ریشه  ترس از اشتباه کردن را در 
اکثر اوقات می توان در آرمانگرایی افراد 

جستجو کرد.

  4( ترس از ریسک کردن
هر انــدازه که یــک کارآفرین بخواهد 
با برنامه ریــزی قبلی کارهــا را پیش 
ببرد، باالخره زمان هایــی وجود دارد 
که نمی تواند بــا اطمینــان از نتیجه  
تصمیمات خود، دســت به عمل بزند 
و گاهی مجبور اســت ریســک کند؛ 
یعنی پیامد تصمیم خود را هرچه بود 
از االن بپذیرد. البته ریســک کردن به 

معنای تصمیم گیری غیرعلمی نیست، 
بلکه فقط در مواردی پیش می آید که 
کارآفرین به دلیل شرایط پیچیده قادر 
نیست آینده را به طور قطعی پیش بینی 
کند. برخی کارآفرینان به دلیل ترسی 
که از آینده مبهم دارند، حاضر نیستند 
در هیچ موردی ریسک کنند و همواره 

ترجیــح می دهند روحیــه  محافظه 
کارانه ای داشته باشند. به هرحال باید 
پذیرفت که ریســک کــردن یا خطر 
کردن یکی از الزامات موفقیت در مسیر 
کارآفرینی است که البته نیاز به مدیریت 

دارد.

  ۵( ترس از کمبود منابع مالی
یکــی از اصلی تریــن چالش های یک 
کســب وکار تامین ســرمایه اســت. 
کارآفرینان برای مقابله با این مشــکل 
سعی می کنند سرمایه گذاران زیادی 
را به خود جذب کننــد و در قبال آن ها 
تعهداتی را بپذیرند. معموال کارآفرینانی 
که در مراحل آغازین قرار دارند، سعی 
می کنند سرمایه  خود را از طریق قرض 
کردن از منابع مختلف تامین کنند و بعد 
از مدتی با فکر کردن درباره  میزان باالی 
قرض های خود، دچار استرس و ترس 
می شوند؛ ترس اینکه کسب وکار آن ها 
نتواند به حدی از ســوددهی برسد که 
قرض هایشان را بپردازند. یکی دیگر از 
ترس های مرتبط با منابع مالی، ترس از 
وضعیت زندگی شخصی و حقوق اعضای 
تیم اســت. تصور اینکه برای پرداخت 
حقوق اعضای تیم، منابع کافی وجود 
نداشته باشد، همواره کارآفرینان را نگران 
می کنند. این مسئله حتی ممکن است 
گریبان گیر خود آن ها شود و در مخارج 

زندگی و پرداخت هزینه های خود دچار 
مشکل شــوند. ترس از کمبود منابع 
مالی اگر کنترل نشود، می تواند تمرکز 

کارآفرینان را به هم بریزد.

  ۶( ترس های ناشناخته
عالوه بر مــوارد باال کــه از مهم ترین 
ترس های شناخته شده و رایج هستند، 
ترس هایی وجود دارند که دقیقا معلوم 
نیســت به چه عواملی برمی گردند، اما 
همواره ذهــن کارآفرینــان را به خود 
مشغول می کنند. برخی از این ترس ها 
ممکن است به خاطر تجربه  یک فضای 
کاری جدید باشــد. این مسئله بیشتر 
برای افرادی به وجود می آید که تا قبل از 
آغاز کارآفرینی، در جایی با حقوق ثابت 
کار کرده اند و دغدغه ای نداشته اند؛ اما 
حاال با ورود به دنیای کارآفرینی، طبعا 
مسئولیت های بیشتری بر عهده  آن ها 
است که باید بتوانند به درستی آن ها را 
انجام دهند. قرار گرفتن در این فضای 
جدید، می تواند ترس ها و استرس هایی 

را در روحیه  فرد ایجاد کند.

کارآفرینان با چه ترس هایی روبرو می شوند؟؛   

مانعی به نام »ترس«

بزرگ ترین ترسی 
که بر سر راه افراد 

کارآفرین، قرار گرفته 
است، ترس از شکست 
است. ترس از شکست 
باعث می شود که افراد 
آینده ای ناخوشایند را 

در ذهن خود مجسم 
کنند و اینطور فکر کنند 

که قرار است زحمات 
آن ها به هر دلیلی 

نتیجه ندهد. 

کارآفرینی مهارتی است که بیشتر از دانش و اطالعات نیاز به 
مهارت و ویژگی های روحی خاصی دارد. کارآفرینان بیشتر از 
آن که با مدرک تحصیلی خود مشهور شده باشند، با روحیه ی 
خستگی ناپذیر و اراده های محکم خود برای رسیدن به موفقیت 
در ذهن ها ماندگار شده اند. اما به راستی چه چیزی باعث می شود 
که برخی افراد در همان ابتدای مسیر از برداشتن قدم اول ناتوان 
باشند اما برخی دیگر بتوانند تمام موانع را پشت سر بگذارند و 
تبدیل به کارآفرین های موفق شوند؟ یکی از موانع مهم بر سر 
راه افرادی که می خواهند کارآفرین شوند، وجود عاملی به نام 

ترس است.

 
استارت آپ

امروز فناوری بالک چین به یکی از پرکاربردتریــن فناوری های مورد 
 اســتفاده در کســب و کارها تبدیل شــده و به دلیل اینکه می تواند
 واسطه هایی را که در کسب و کار ســنتی وجود دارد از چرخه کسب و 
کار حذف کند در میان موسسان اســتارت آپ ها و کسب و کارهای نوپا 

طرفداران بسیاری پیدا کرده است.

به عبارت گیراتر فناوری بالک چین با افزایش امنیت اطالعات، انقالبی در کل اقتصاد 
مدرن به وجود آورده در حالی که یکی از بزرگ ترین مشکالت اقتصاد مدرن امروزی، 
عدم امنیت اطالعات است. اینترنت این امکان را برای همه شرکت ها فراهم کرده که 
کسب وکار خود را در مقیاس وسیع تر و با سرعت بیشتر پیش ببرند. اما درعین حال، 
فرصت بی سابقه ای هم برای سرقت اطالعات و تقلب و شیادی به وجود آورده است. 
حتی شــرکت هایی که عملیات خود را با دقت و مراقبت بیشتری انجام می دهند، 

در بخش کسب  و کار آنالین با ریسک های انکارناپذیر بزرگی روبه رو 
هستند. بنابراین بالک چین برای جلوگیری از این آسیب ها پا به میدان 
گذاشت تا کسب و کارها با اطمینان خاطر به روند توسعه متمرکز شوند.

قابلیت های بسیار زیاد بالک چین این اطمینان خاطر را به موسسان 
استارت آپ ها و دانش بنیان ها می دهد تا بعه خیال راحت مسیر توسعه 
و پیشرفت را طی کنند تا به محصول و خدمت مورد نظر دست پیدا کنند. 
تکنولوژی بالک چین می تواند ریسک های ســرقت اطالعات را تا حد 
زیادی کاهش دهد وبا ضبط و حفظ اطالعات، همه  داده ها را به یکدیگر 
متصل نگه دارد. امروز جای خالی طرحی در همین زمینه برای کسب و 
کارهای نوپای داخلی به شدت احساس می شود. بنابراین اولین اولویت 

باید طراحی و اجرای آن باشد.
در همین رابطه معاون توســعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری با بیان این که راه اندازی فین تک ها در حوزه 
کســب و کار های نوین اینترنتی- مالی، تحول در نظــام نظارتی و مالی را 
ایجاد کرده است از پرداخت ۶ هزار میلیارد تسهیالت برای استارت آپ ها 
خبر داد. علیرضا دلیری گفت: در دو سال گذشته راه اندازی فین تک ها را در حوزه 
کسب و کارهای نوین اینترنتی مالی داشتیم و تحول در نظام نظارتی و مالی در حال 
 ایجاد اســت. وی درباره حمایت بانکی و مالی از صاحبان کسب و کارهای نوین یا 
اســتارت آپ ها با بیان اینکه در چند سال گذشــته تعامل خوبی را با نظام بانکی 
داشتیم، افزود:  این تعامل هر سال افزایش یافته است .علیرضا دلیری ادامه داد: نظام 
بانکی در گذشته کسب و کارهای نوین را حوزه خطرپذیر می دانست و از آن حمایت 

نمی کرد، اما در ۲ تا ۳ سال گذشته هماهنگی خوبی را ایجاد کرد.
دلیری با بیان اینکه در ۲ سال گذشــته بیش از ۲۵ تا ۳۰ فین تک در حوزه مالی 
داشــتیم، گفت: این خدمت موجب می شــود مردم، ســریع تر به جابجایی مالی 
دسترسی داشته باشند. وی اضافه کرد: رشد استفاده از استارت آپ های مالی،  رشد 
چند برابری است و امسال در مقایسه با پارسال بیش از دو برابر شده است. معاون 
توسعه مدیریت و جذب ســرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: 

جلساتی خوبی با رییس کل بانک مرکزی داشتیم و تالش می کنیم حوزه کسب و 
کارهای نوین یا استارت آپ ها را رونق بدهیم و خدمات مالی را در آینده نه چندان 
دور در بستر بالک چین قرار دهیم و مردم در همه نقاط کشور انواع خدمات مالی را 
دریافت کنند و ضرورتی برای مراجعه حضوری مردم به بانک ها نباشد. دلیری افزود:  

امیدواریم با استارت آپ های نوین در سیستم سنتی بانک ها تحول ایجاد کنیم.

  ضرورت طراحی سامانه کسب و کار داخلی مجهز به بالک چین
کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها اگر بر بستر بالک چین فعالیت داشته باشند 
کارایی و تاثیرگذاری آنها بر توسعه اقتصادی به چندید برابر افزایش خواهد یافت. 
امروز در کشــورهای توسعه یافته این حرکت اجرایی شــده و باید در کشور ما نیز 
سامانه ای برای کســب و کارهای داخلی و نه تنها برای کسب و کارهای نوین بلکه 
برای تمام کســب و کارها طراحی و اجرایی شــود که مجهز به بالک چین باشد. 
فرصت های بســیاری وجود دارد که کسب و کارها و اســتارت آپ ها می توانند از 
آن ها اســتفاده کنند  که بلک چین نیز در زمره همین فرصت هاســت و چون این 
فناوری موجب ایجاد اعتماد در شــبکه می شود به حذف واســطه ها می انجامد 
 و می توان اقتصاد آســیب دیده را بــه کمک این فناوری نجــات داد. بالک چین 
ویژگی های بسیاری دارد برای همین در اولیت راه اندازی کسب و کارها بخصوص 
کسب و کارهای اینترنتی باید قرار بگیرد. این فناوری به محض اینکه به کار بیفتد 
 دیگر از کار نمی افتد و همین دلیل بالک چین را برای کسب و کارهای نوین جذاب

 کرده است.
استقبال از این فناوری و اســتفاده از آن در کسب و کارها موجب شده تا مهندسی 
بالک چین به یکی از پردرآمدترین مشاغل در سال گذشته میالدی تبدیل شود و 
افراد متخصص زیادی در کسب و کارهای نوپا در سراسر جهان در رابطه با این فناوری 
به استخدام شرکت ها درآیند. با این اوصاف باید قبول کنیم که فناوری بالک چین 
روز به روز نقش پر رنگ تری در تمامی حوزه های تکنولوژی و حتی زندگی روزمره 
پیدا می کند و اکثر سیستم های خدماتی سنتی به زودی به این بستر غیر متمرکز 

منتقل خواهند شد.
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زیادی را به خود جذب 
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تعهداتی را بپذیرند. 
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کاهش خسارت استارت آپ ها با فناوری بالک چین

اهمیت   داده کاوی در  
 استارت آپ ها

داده  ) Data (  از   مهم تریــن  
 دارایی های   هر   استارت آپ   است.  
 داده   می تواند   شرایط   کسب وکار   و  
 مسیر   رشد   را   تحت تاثیر   قرار   دهد.  
 باید   توجه   کرد   داده   با   اطالعات  
   ) Information (متفــاوت  
 است،   روی   داده ها   فرآیند   تحلیلی  
 صورت   نمی گیرد   و   فقط   به   صورت  
 خام   ذخیره   می شود  . این   داده ها  
 پس   از   پــردازش   بــه   اطالعات  
 تبدیل   خواهند   شد  . برای   این که  
 اســتخراج   اطالعات   مفید،   نیاز  
   ) Data به   فرآینــد   داده کاوی 

   ) Mining است . 
داده کاوی   با   کمک   ریاضیات   به  
 شناســایی   الگوریتم ها   و   الگوها  
 می پردازد   و   ارتباطی   میان   داده ها  
 ایجاد   می کند   تا   بــا   کمک   آنها  
 بتوان   تحلیلی   از   مشتری   و   شرایط  
 بازار   ایجاد   کــرد  . اطالعاتی   که  
 فرآیند   داده کاوی   به   کسب وکار  
 ارائه   می کند،   بســیار   ارزشمند  

 است  . به   عنوان   مثال : 
به   شــناخت   دقیق تر   مشتریان  
 کمک   می کند  : تحلیل   داده های  
 رفتاری   مشتریان   می تواند   به   ما  
 بگوید   کجا   و   چگونه   بهبود   ایجاد  
 کنیم   که   مشتری   مدت   بیشتری  

 را   با   محصول   ما   بگذراند . 
تخمینی   از   طول   عمر   مشتری  
 ارائه   می کند  : وقتــی   داده   تعداد  
 زیــادی   از   مشــتریان   را   داریم،  
 می توانیم   نقاطی   را   که   مشتری  
 محصول   ما   را   کنــار   می گذارد  
 شناســایی   کنیــم   و   در   اصالح  
 آن   برای   نگه داشــتن   مشتری  

 بکوشیم . 
اثرگذاری   فعالیت های   بازاریابی   را  
 اندازه   می گیرد    : وقتی   یک   برنامه  
 بازاریابی   یا   مارکتینگ (  کمپین)  
 اجرا   می شود   می توان   با   داده های  
 برآمده   از   بازخورد   کاربران،   میزان  
 اثرگذاری   کمپین   را   مشــخص  

 کرد . 
با   شناسایی   روندها   به   پیش بینی  
 اتفاقات   کمک   می کند    : با   شناخت  
 شرایط   حال   و   بررسی   نمودارها  
 می توان   مســیر   حرکت   کاربر   را  
 پیش بینی   کرد   و   با   توجه   به   این  

 مسیر   محصول   را   بهبود   داد . 
اطالعات   ارزشمندی   از   شرایط  
 بازار   و   فــروش   ارائه   می کند  : این  
 داده ها   می توانند   الگوهای   فروش  
 را   شناسایی   کنند   و   با   کشف   این  
 الگوها   پیش بینی   شرایط   تسهیل  

 خواهد   شد . 
اســتارت آپ ها   می تواننــد   بــا  
 ســرمایه گذاری   روی   فنــاوری  
   ) Machineیادگیری   ماشین 
  ) leaningاکتشاف   الگوریتم ها  
 و   شیوه های   رفتاری   را   به   گونه ای  
 انجام   دهند   که   سامانه ها   توانایی  
 یادگیری   پیدا   کنندتا   داده ها   را  
 به   صورت   هوشــمند   تحلیل   و  

 برمبنای   نتیجه   آن   رفتار   کنند . 
هر   چقدر   داده هــا   افزایش   پیدا  
 کنــد،   یادگیری   ماشــین   بهتر  
 خواهد   شــد  . بهره گیری   از   این  
 سامانه   می تواند   به   صرفه جویی  
 و   بهبود   هزینه هــای   عملیاتی   و  
 سرعت   ســامانه ها   بسیار   کمک  
 کند  . به   عنوان   مثال   ســامانه   با  
 دریافت   اطالعات   اولیه   از   کاربر  
 می تواند   گام های   بعدی   رفتاری  
 او   را   حدس   بزنــد   و   گزینه های  
 مناسبی   به   او   پیشنهاد   کند  . این  
 پیشنهادها   می تواند   بر   وفاداری  
 مشــتری   و   اســتفاده   مجدد   از  

 محصول   اثرگذار   باشد . 

جام جم
گــزارش
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House of Amir 
Bahador; 
200-Year-
Old Site in 
Downtown 
Tehran

The House of Amir 
Bahador in Moniriyeh 
Square, southern 
Tehran, is one of the 
most magnificent 
houses of the Qajar era 
which belongs to two 
centuries ago.
The house originally 
belonged to Hossein 
Pashazadeh, known 
as Amir Bahadar, who 
was the war minister of 
Mozaffar ad-Din Shah 
Qajar.
With an area of 3,000 
square metres, the 
building has been 
introduced by the 
municipality as one of 
the major tourist hubs 
of the capital.
In 1967, the house 
of Amir Bahador was 
purchased by the 
Ministry of Culture 
for the Society for the 
National Heritage 
of Iran and was then 
renovated.
The house has a large 
hall and a mirrored 
basement, a large upper 
hall, a tiled decorated 
area and a number 
of rooms for holding 
meetings and lectures 
as well as other rooms 
with various functions.
There are bronze 
statues inside the 
courtyard. One of them 
is that of Kamal ud-Din 
Behzad, the Iranian 
painter during the 
late Timurid and early 
Safavid periods, and 
the second is Kamal 
Khujandi, the Sufi and 
poet of the 14th century, 
which was built by 
Mohammad Ali Madadi 
in 1979.The third 
statue at the end of the 
yard is that of Allameh 
Ali Akbar Dehkhoda, 
the prominent Iranian 
linguist, scholar, 
politician and poet, 
which is designed by a 
French sculptor.
On the wall of the 
corridors of the 
building, there are 
pictures, manuscripts, 
and handwritten 
documents of Iranian 
scholars. There are 
also pictures of Pahlavi 
kings, poets and cultural 
figures drawn by 
leading Iranian painters.
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interview

A French artist, who has traveled to Iran along 
his wife to hold a photo exhibition says they were 
fascinated by Iranian culture and hospitality.
Alain Ceccaroli and his wife Masma say they are 
charmed by Iranian culture, and are going to 
travel to the country after a few months to enjoy 
Iran’s many attractions.
They said it was their first time in Iran; however, 
as there are many attractions in the country, they 
are going to make another trip to Iran soon, but 
this time as two tourists.
“Of course, this will not be my last trip to Iran,” 
he says adding that he would like to visit other 
cities of Iran during Nowruz in which Iranians 
celebrate Persian New Year.
“I want to meet the people of this land who in 
my opinion are so lovely and kind. Before being 
attracted by the nature and many historical and 
ancient sites of Iran, we were more attracted by 
the warmth and hospitality of the people of this 
country. Although we have had a lot of travels, 
we have not seen people as kind as the Iranian 
people.”
About selecting his collection of photos for 
display in Iran, Ceccaroli stated that “As I knew 
the Iranians are really interested in nature, I 
tried to select my collection from those showing 
trees and mountains.”
He says this collection of works are from his visit 
to Switzerland’s Alps and France’s Pyrenees 
mountains in 1985.
“I did not want to put on show many works while 
attention is not paid to the subject and theme of 
the photos.”
Q: Are there any pictures of Iranian 
landscapes in this collection?
A: No, because I had not traveled to Iran before. 
This is my first trip to Iran and certainly will not 
be the last.
Q: Do you plan to hold another exhibition in 
Iran again?
A: It is not clear yet. I want to visit the cities of 
Iran and meet its people who, I think, are very 
caring and kind. Although I have traveled a lot, 
I have never seen any people more hospitable 
than Iranians in Isfahan.
Masma (Ceccaroli’s wife): We really loved 
Isfahan. It was a beautiful and clean city. As soon 
as I return to France, I suggest to my family and 
all my friends to have a trip to Iran. As some 
media sometimes publish false news about 
Iran, I will tell them about our experiences and 
the facts in Iran. We did not want to be restricted 
by the things we read in the press or see in the 
media. We wanted to touch the reality ourselves. 
We know there are problems in Iran, but it 
should be noted that we are next to you.
Q: What do you think about some foreign 
media that write about Iran with specific 
approaches and try to show Iran an insecure 
and undeveloped country which is involved 
in war and unrest?
Masma: What is certain is that France’s 
approach is a cooperative one towards Iran.
Ceccaroli: The views of governments and 
nations can be two separate issues. We came to 
Iran as artists to see the nature, architecture and 
meet people.
Q: Mrs. Ceccaroli, some Western media 
describe Iran as a country that restricts 
women? Do you agree?
Masma: Not at all. During this time, we met many 
women in the organisations and in the market. 
There were also artist women who were busy 
with professional activities. The presence of 
women in the Iranian society was something 
we saw ourselves. We did not imagine Iranian 
women to be so active in different fields.
At the end of this interview Ceccaroli said “I’ve 
always worked on the Mediterranean countries. 
Although Iran is far away from this region 
and maybe it’s easier for me to travel to other 
countries, I do not think about it, and I will do my 
best to come back to Iran.”

1. Het Naqsh-e Jahan square
Believe me, this square will 
surprise even the most seasoned 
traveler! It’s one of the best must 
do’s in Isfahan. What makes this 
square truly unique are the many 
Islamic buildings lined alongside 
the square. It’s the second largest 
square in the world and in the 
middle of the square you’ll find 
some fountains. It turns the square 
into an atmospheric and unique 
square with a constant feast for 
the eyes. It indulges your senses 
and will leave and everlasting 
impression on you.

2. The Isfahan bridges
The bridges across the Zayandeh 
Rud river are another hightlight 
on the list with must do’s in 
Isfahan. A large part of social live of 
Iranians happens on these bridges, 
especially during the night. Make 
sure to take part in this experience! 
They are at its most beautiful when 
the river carries some water, but 
that only happens a few weeks a 
year. When I happen to visit (May), 

they carried water!
The Si-o-Se pol bridge and the Pol-e 
Khaju bridge are recommendations. 
I liked the Si-o-Se Pol bridge best 
at night. Ask an Iranian to have the 
sounds of a Tar resonate against 
the arches of this bridge. The bridge 
is built in such a way that you can 
talk with someone who stands on 
the other side of the arch. A magical 
experience! The Pol-e Khaju bridge 
is best visited during the day. Rent 
a water bike and experience the 
bridge from the water.
 
3. The buildings alongside the 
Naqsh-e Jahan Square
The westside of the square has the 
Ali Qapu palace. You’ll have a great 
view over the square from here, 
as you can climb to the top. The 
eastside has the Masjed-e Sheikh 
Lotfallah and is worth a visit as well. 
It’s an elegant and smaller mosque, 
yet with astonishing beauty! The 
southside of the square has the 
Masjed-e Jameh mosque. A larger 
mosque decorated with a lot of 
colorful tiles.

4. Jolfa
Isfahan has an Armenian 
neighborhood, because Shah Abbas 
I moved about 3000 Armenians to 
Isfahan to encourage trade. They 
were free to practice their own 
religion. That’s why there is a very 
beautiful Armenian cathedral in this 
neighborhood. The area has many 

great little restaurants as well as a 
music museum worth visiting. In 
the evening this area is beautifully 
illuminated and if you are on the 
roof of the parking garage near 
the Vank cathedral, you’ll have an 
impressive view over the city.

5. Fire temple
This is the Zoroastrian fire temple 
and is located 8 km outside 
of the city center. This temple is 
dramatically placed on top of a 
rock, near the edge of Isfahan and 
offers an impressive view of the city. 
You will need to climb for about 20 
minutes, but it’s worth the climb. It’s 
recommended to visit this temple 
around sunset.

6. The bazaar
Any city in Iran has a bazaar and 
it’s great to visit them. Isfahan also 
has a very nice one. The bazaar 
symbolizes the beauty of Iran. 
You’ll find shops, people, colors and 
smells in abundance here.

7. Restaurant Fereni Hafez
Fereni Hafez is the master in the 
Isfahani-fereni specialty. Fereni is a 
mixture of rice flour, milk, sugar and 
rose water, served in a bowl. Great 
to eat as breakfast! As far as I’m 
concerned, they are also selling the 
tastiest ice cream in all of Iran. It’s 
a low budget restaurant, situated 
in Hafez street. About 1-minute 
walking from the central square.

7 Must Do’s In Isfahan

Isfahan is the cultural capital of Iran and without a 
doubt the most beautiful city in Iran! “Anyone who 
have seen Isfahan, has seen halve of the world”, is an 
old Persian saying. I completely concur. Esfahan is a 
large city with over two million inhabitants. Despite 
its vastness, most of the sights van be reached by foot. 
What are the must do’s in Isfahan?

Any city in Iran 
has a bazaar 
and it’s great 
to visit them. 
Isfahan also 
has a very nice 
one. The bazaar 
symbolizes the 
beauty of Iran. 
You’ll find shops, 
people, colors 
and smells in 
abundance here.

Must-see sites in Iran

Southern Iran Major Habitat for 
Seabirds
The coastal regions of Bushehr province in southern Iran 
are one of the most important natural habitats of seabirds 
and wading birds.These migratory birds come from the 
countries to the north of Iran and Siberia and go to stay in 
areas in the south.Bushehr province boasts intact areas and 
pristine nature, making it a major habitat for different types 
of animals, says a top provincial environment protection 
official. Bushehr is home to different types of habitats for 
rate species of flora and fauna. 
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 Latest data released by the 
Energy Ministry show that 
Iran has produced 2.751 
billion kilowatts-hour of 
electricity from renewables 
in the past nine years, 
since the bid to shift focus 
from fossil fuels to greener 
energies started.
This volume of clean energy 
was produced from July 2009 
to January 2019 and cut the 
consumption of 781 million 
cubic meters of fossil fuels. 
It has also saved 605 million 
liters of water.

Renewable ventures are 
gaining popularity in the 
country; with more than 300 
sunny days throughout the 
year, Iran has huge potential 
to expand solar energy 
infrastructure and attract 
foreign investments.
The country meets more than 
80% of its electricity demand 
from thermal power plants 
that run on fossil fuels. Of the 
total 82,000 MW production 
capacity, only a meager 
amount of 680 MW goes to 
renewables.

Iranian 
knowledge-
based firms 
ramp up coop. 
with foreign 
companies
An official at the 
V i c e - P r e s i d e n c y 
for Science and 
Technology said 
Iranian knowledge-
based companies 
have been engaging 
more with other 
countries to expand 
cooperation and 
increase exports.
Deputy head of 
d e v e l o p m e n t 
and resource 
management at the 
V i c e - P r e s i d e n c y 
for Science and 
Technology, Alireza 
Daliri, told Mehr 
News correspondent 
that the vice-
presidency has 
plans for increasing 
the number of 
B2B (business-to-
business) meetings 
and bilateral 
interactions between 
Iranian companies 
and the foreign side.
He said Iranian 
knowledge-based 
companies have been 
so far sent to five 
countries, including 
Georgia, Kyrgyzstan, 
Turkey, South Africa 
and North Africa, and 
held B2B meetings 
with companies from 
these countries.
He added that Iran 
has a number of 
brokers stationed 
in these countries 
who facilitate the 
presence of interested 
companies in these 
B2B meetings 
and provide the 
condition for further 
interactions.
Daliri maintained that 
the Vice-Presidency 
for Science and 
Technology has plans 
to organize B2B 
meetings in other 
countries as well, 
saying the meetings 
are effective in 
presenting the 
Iranian companies’ 
services to other 
countries and 
boosting exports 
and economic 
cooperation.
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Iran’s renewable output tops 2.75 
billion kWh

The ministry put the 
Iranian export of non-oil 
products in the last Iranian 
calendar year in 1396 
(ended Mar. 20, 2018) at 
$46.9 billion, the rate of 
which hit $540 million 
in last year of Pahlavi 
government.
Quantitative increase of 
economic enterprises 
and production growth 
have been cited as one of 
the main reasons behind 
considerable 86fold 
export growth of country’s 
nonoil products in recent 
forty years.
The ministry drew a 
comparison between 

the number of industrial 
units before and after the 
Islamic Revolution, and 
added, “the number of 
industrial units hit from 
1,503 units in 1978 to 
85,076 units in the eight 
months of the current year 
(March 21 – Nov. 21).”
Moreover, the number of 
active mines in the country 
hit from 195 in early years 
of the Islamic Revolution 
to 6,386 units in the eight 
months of the current year 
(March 21 – Nov. 21).
The latest statistics show 
that despite significant 
86fold increase of exports 
of nonoil commodities 

in the past 40 years, 
imports of products 
into the country has 
currently hit only fivefold, 
showing a significant 
decline.According to the 
statistics of the Islamic 
Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), 
86,940,000 tons of 

nonoil products, valued 
at $33.358 billion, were 
exported from the country 
in the nine months of the 
current year (March 21 
– Dec. 21), showing a 
considerable 5.4 percent 
growth as compared to the 
last year’s corresponding 
period.

Iran, 3rd largest natural 
gas producer: BP
The latest statistical report by British Petro-
leum (BP) suggests that by the end of 2017, Iran 
was ranked third among the world’s largest 
natural gas producers.
According to the National Iranian Gas Company 
(NIGC), based on the country’s macro poli-
cies to increase the share of natural gas in the 
energy mix of the country due to its numerous 
advantages such as environmental sustain-
ability, distribution of social justice, etc., Iran as 
the world’s third largest gas producer in recent 
years has focused on increasing its share of 
the global gas market.Based on this policy, the 
country’s gas production capacity has been on 
the agenda since the 2000s, with the develop-
ment of the South Pars gas field, which has seen 
constant production growth ever since.Since 
the 1979 Islamic Revolution, Iran’s natural gas 
production capacity has increased from 89 bcm 
in 1979 to over 3,754 bcm in 2018.
Regarding the implementation of development 
plans for gas refinement, provided that all de-
velopment plans come on-stream by the end of 
the Sixth Development Plan to 2021, the total 
NIGC gas refinery capacity would cross 1,200 
million cubic meters per day.
The latest BP survey reveals that by the end of 
2017, Iran was ranked the third largest natural 
gas producer in the world with more than 223 
billion cubic meters of natural gas, enjoying a 
6.1-percent share in the global gas market.

Trading over 502 
thousand tonnes of various 
commodities on IME
During weekdays ending up to January 24, 
approximately 502,106 MT of commodities 
worth over $523.8 million were traded on 
Iran Mercantile Exchange.According to the 
report from IME International Affairs and 
PR, last week, on the domestic and export 
metal and mineral trading floor of IME, 
226,410 MT of various products worth 
close to $226 million were traded.On this 
trading floor, 218,820 MT of steel, 5,465 MT 
of copper, 2,000 MT of aluminum, 120 MT of 
molybdenum concentrates, 12 MT of precious 
metal concentrates as well as one kg of gold 
bullion were traded by customers.The report 
declares that on domestic and export oil and 
petrochemical trading floors of IME, 279,550 
MT of different commodities with the total value 
of $269 million were traded.On this trading 
floor, 54,160 MT of VB feed stock, 122,485 MT 
of bitumen, 68,730 MT of polymer products, 
26,769 MT of chemical products, 5,580 MT of 
sulfur, 5 MT of slaps waxes, 150 MT of argon as 
well as 860 MT of insulation were traded.

In its latest statistics, the Ministry of Industry, 
Mine and Trade announced that exports of non-oil 
products in the country turned 86 fold since the 
glorious victory of the Islamic Revolution up to the 
last Iranian calendar year (ended March 2018 ,20).

Industry min.:Non-oil product exports 
hits 86 fold in post-Islamic Revolution

news

Daily Gas Output from Iran’s 
South Pars Hits 600mln 
Cubic Meters
The total volume of natural gas daily produced in Iran’s 
South Pars gas field has reached 600 million cubic meters 
(mcm), the Managing Director of Pars Oil and Gas Company 
Mohammad Meshkinfam announced.
Speaking to the Tasnim News Agency, Meshkinfam 
highlighted the domestic capabilities used in implementing 
projects in the South Pars gas field’s phases, describing 
it them as a manifestation of “self-confidence and self-
sufficiency”.

The total gas extraction from the field has increased 
remarkably, he said.
Currently, after drilling several wells, the capacity to 
extract gas from this gas field has reached 600mcm per day, 
meaning it has more than doubled compared to five years 
ago, the official added. 
The total extraction of sour gas from the South Pars gas 
field has reached 1,382 billion cubic meters, according to 
the official.  
Iranian Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh recently said 
Iran is on pace to boost gas production to 1 billion cubic 
meters a day by March, roughly the same time that all South 
Pars phases are planned to be up and running.
The gas field, whose development has been divided into 28 

phases, is located in the Persian 
Gulf straddling the maritime 
border between Iran and 
Qatar.
It covers an area of 9,700 
square kilometers, of 
which 3,700 square 
kilometers belongs to Iran.
It is estimated that the 
Iranian section of the field 
contains 14 trillion cubic 
meters of gas and 18 billion 
barrels of condensates in place.

Iran, Australia ink coop. agreement in 
investment field
Concurrent with the National Day of Australia, an industrial 
cooperation agreement was signed between Iran and Australia 
in the presence of representatives from Australian companies, 
ambassador of Australia to Tehran and director general of Foreign 
Ministry for Asia-Pacific Affairs in Tehran on Jan. 26.
In this ceremony, Australian Ambassador to Tehran Ian Biggs 
pointed to the outstanding industrial status of the Islamic Republic 
of Iran and said, “Iran enjoys high capabilities and potentials for 
activity of Australian companies in industrial areas.”
In a trip to Bandar Abbas, “I witnessed giant industrial activities and 
for this purpose, Australian companies were encouraged to make 
huge investment in Iran industrial field as joint venture (JV).”
Turning to this point that agreement letters inked between Iran 
and Australia have been backed by the Australian Trade Center 

wholeheartedly, he said, adding, “Industrial Development and 
Renovation Organization of Iran (IDRO) can play a leading and 
important role in the development of industrial cooperation 
between the two countries.”
For his part, Mohammad Nouri Amiri Deputy Head of IDRO for 
Planning and Development Affairs congratulated the National Day 
of Australia and said, “with the coordination made in this regard, we 
hope that industrial cooperation between Iran and Australia will 
develop considerably.”
As the largest industrial organization in the country, IDRO is ready 
to develop and boost its industrial cooperation with Australia, he 
maintained.
The two countries of Iran and Australia enjoy high capacities to 
boost cooperation in industrial field particularly, he said, adding, “in 
this regard, IDRO is ready to play as a linking bridge for expansion 
of industrial and economic cooperation between Iranian and 
Australian firms.”

Facebook Used Games to Make 
Money Off of Kids: Documents Show
Facebook is under fire again over newly released documents 
that show an apparent pattern of exploiting minors for their 
parents’ money. More than 100 pages of documents released 
on Thursday night, part of a 2012 lawsuit, show that Facebook 
was aware children spent large sums of money on game apps 
without parental consent. The suit alleges the social media 
giant made it difficult for parents to get their money back.
The judge ordered Facebook to release internal emails, 

messages, and employees’ depositions that were previously 
sealed as a result of legal action by Reveal from the Center For 
Investigative Reporting, CBS News reported.
Glynnis Bohannan let her 12-year-old son use her credit card 
to play the game Ninja Saga on Facebook, but the initial fee 
of $19.95 mushroomed into charges totaling nearly $1,000. 
Bohannan was shocked when she opened that bill.
“I wanted to know what my son was doing because I told 
him it was only a one-time transaction. He’s like, ‘I’m 
not using your card,’” Bohannan told CBS News’ Carter  
Evans.

The latest 
statistics show 
that despite 
significant 
86fold increase 
of exports 
of nonoil 
commodities 
in the past 40 
years



Bagheri:Iran may switch to 
‘offensive’ to protect national 
interests
Major General Mohammad Bagheri, Chief of General 
Staff of Iranian Armed Forces, said Sun. that Iran may 
switch from its defensive policy to ‘offensive’ tactics 
if its national interests come under threat.
Speaking to reporters on Sunday, Major General 
Mohammad Bagheri, Chief of General Staff of Iranian 
Armed Forces, said Iran has no intention of attacking 
any country, stressing that “our defense strategy is to 
protect the independence, territorial integrity and 
national interests of our country.”
Bagheri noted that the country’s defense policy 
does not mean a purely defensive and passive 
approach during tactical operations, adding “while 
it is true that we have no interest in other country’s 
interests and territory, we may switch to an offensive 
approach to protect our own interests.”
He went on to add, “if there is any intention of attack 
against our interests, and we see evidence of it, we 
will not remain passive and allow the country’s 
security and peace to be endangered.”
“That is why our military drills this year in the Strait 
of Hormuz, the Persian Gulf, the Sea of Oman, or even 
on land or in the air, have had a change in their nature, 
and we will continue this trend until our armed 
forces are fully ready to make the switch in tactics if 
necessary,” he added.

Iran-Europe cooperation on 
“Urban Search and Rescue” 
begins
Austrian ambassador to Tehran announced that 
cooperation between Iran and Europe on Urban 
Search and Rescue (USAR) kicked off.
“Educational cooperation between Iran and 
European Union (EU) on Urban Search and 
Rescue began on the initiative of Austria, hosted 
by Denmark and coordinated and facilitated by 
the United Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs (OCHA),” Austrian 
ambassador to Tehran, Stefan Scholz wrote on his 
official Twitter account.

Al-Ahwaz Terrorist Group 
Claims Responsibility for 
Attack on Iran Police
The notorious al-Ahwaz terrorist group claimed 
responsibility for an attack on a police patrol car in 
Iran’s southwestern port of Bandar Imam Khomeini 
that killed two cops.
The terrorist and separatist al-Ahwaz group has 
claimed responsibility for Saturday’s fatal attack 
on Iranian patrolmen in Bandar Imam Khomeini, a 
police official of the Khuzestan Province announced 
Sunday.
Gunmen opened fire on a police patrol car in the port 
city in the wee hours of Saturday, killing two cops.
The patrol car’s driver, a soldier serving his 
compulsory military service, was martyred when 
the gunmen riddled the vehicle with AK47- shots, 
and a first lieutenant of the police was pronounced 
dead later after being taken to the hospital.

‘If Iran had not been in Syria, ISIL would 
have formed gov. in region’

Poland anti-Iran 
conference ‘a new 
conspiracy’
Chairman of National Security 
and Foreign Policy Commission 
of Iranian Parliament 
Heshmatollah Falahatpisheh 
said the Commission reviewed 
today the goals pursued by US 
at anti-Iranian conference in 
Poland.
National Security and Foreign 
Policy Commission examined 
today the goals pursued by the 

US at “Ministerial to Promote a 
Future of Peace and Security in 
the Middle East” that will take 
place in Warsaw, Poland on 
February 13-14, he said, adding 
“we invited officials from the 
Ministry of Foreign Affairs, the 
Ministry of Intelligence and 
some of the country’s security 
and defense agencies to discuss 
the issue.”
Despite the fact that Poland 
officially announced that 
conference is not against Iran, 
Falahatpisheh said “we believe 

that the Polish conference is 
a conspiracy similar to that of 
ISIL because during the last few 
decades West has begun a new 
crisis and we believe that Poland 
is doing the same.”
Following the news on US-
orchestrated conference in 
Poland, Iranian Foreign Ministry 
summoned Polish Charge 
d’Affaires to voice protest over 
the hosting of an anti-Iran 
conference by US and Poland in 
February.
A week after, heading a high-

ranking delegation, Poland’s 
Deputy Foreign Minister Maciej 
Lang paid a visit to Iran to provide 
answers as to why Warsaw had 
agreed to host the event. 
Later, he Polish diplomat 
described the talks as 
“constructive”, adding “we spoke 
about a wide range of issues, 
including misunderstandings 
about the Warsaw conference, 
and I presented our point of 
view on this issue. We had a long 
discussion and I hope that I did it 
in a clear way.”

He made the remarks 
Sunday at the 10th Farabi 
International Award in 
Tehran.
Jahangiri went on to say 
that the United States has 
started an economic and 
psychological war against 
the Islamic Republic, 
adding that Washington 
is after portraying a vague 
future for the country’s 
youth generation.
Terrorist groups were 
killing innocent people in 
Syria and Iraq in an effort 
to define Islam as a violent 

religion, he added.
Jahangiri went on to say 
that Iran has gained 
invaluable experiences 
during past 40 years which 
can help the country to 
overcome current and 
future problems.
Pointing to US measures 
against the Iranian nation, 
he called for increasing 
efforts to raise hope among 
Iranian people.
“Today, elites should also 
help the government and 
give warnings whenever 
required,” he stressed, 

adding, “today it’s time 
for building up trust 
between each other and in 
government.”
17 works by Iranian and 
foreign researchers on 
humanities were awarded 
at the ceremony.
Farabi International Award 

is an annual event hosted 
by the Ministry of Science, 
Research and Technology 
in collaboration with 
UNESCO and ISESCO 
and several domestic 
scientific and research 
centers to promote Islamic 
humanities.

Iranian First Vice-President Es’hagh Jahangiri said 
that If Iran had not operated in Syria, ISIL terrorists 
would have now formed a government and would 
have power in the region.
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Iraqi Foreign Minister 
Mohamed Ali Alhakim 
said his country will 
never take part in 
any alliance against 
neighboring Iran, 
stressing that Iraq 
will definitely turn 
down an invitation 
from the US to attend 
an upcoming anti-Iran 
conference in Poland.
In an interview with 
Al Arabiya TV on 
Saturday, Alhakim 
voiced Baghdad’s 
strong opposition 
to any coalition or 
movement against 
Tehran.
Asked about Iraq’s 
stance on the anti-
Iran conference that 
Poland is going to 
co-organize with the 
US in Warsaw next 
month, the foreign 
minister said Iraq’s 
policy is quite clear 
and his country is 
opposed to taking 
part in any coalition 
against neighboring 
Iran.
Alhakim said Baghdad 
has not received an 
invitation from the US 
to attend the Warsaw 
meeting, but will 
certainly decline such 
an invitation if it gets 
one.
“We will not take part 
in such meetings, 
because we believe 
they are not in the 
interests of Iraq 
and the region,” he 
underlined.
US Secretary of 
State Mike Pompeo 
has announced that 
the meeting would 
“focus on Middle 
East stability and 
peace and freedom 
and security here in 
this region, and that 
includes an important 
element of making 
sure that Iran is 
not a destabilizing 
influence.”
Iranian Foreign 
Minister Mohammad 
Javad Zarif has 
denounced the 
planned event in 
Poland as a “desperate 
anti-Iran circus.”
Zarif has also 
reminded Poland of 
the favor that Iran 
has done the Polish 
during the second 
world war, noting, 
“Polish government 
can’t wash the shame: 
while Iran saved Poles 
in WWII, it now hosts 
desperate anti-Iran 
circus.”

Iraq to Boy-
cott Anti-Iran 
Events: FM
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US Caught Helping ISIS 
Commanders Escape from Taliban 
Prison in Afghanistan 
 A large number of prisoners, all of them senior members 
of Daesh (also ISIS or ISIL) terrorist group, broke out of a 
Taliban prison in northwest Afghanistan after US troops 
helped them escape through a covert operation.
According to Tasnim dispatches, American forces 
operating in Afghanistan carried out a secret military 
operation in the northwestern province of Badghis two 
weeks ago and helped the Daesh inmates escape the 
prison.

The report added that 40 Daesh ringleaders, all of 
them foreigners, were transferred by helicopters after 
American troops raided the prison and killed all its 
security guards.
Abdullah Afzali, deputy head of Badghis provincial council, 
confirmed the news. 
Informed sources have given a detailed account of 
the US operation to rescue the Daesh forces and the 
developments that helped Americans pinpoint the 
location of the prison in the mountainous areas.
Aminullah, a man from Uzbekistan, was one of the Daesh 
commanders held captive in the Taliban prison. His 

success to escape 
from the prison led 
to the dismissal of 
the Taliban prison 
guard and his 
punishment.
Aminullah was one 
of the prominent 
Daesh leaders in northern parts of 
Afghanistan.
Informed sources suggest that the Uzbekistani national 
had established close contact with the American military 
forces since the early days of moving to Afghanistan.

Iran urges EU to expedite setting up 
SPV ‘before it’s too late’
Iran’s nuclear chief has urged Europe to accelerate the launch of 
a promised trade mechanism aimed at bypassing US sanctions 
before it becomes too late.
In an interview with the Islamic Republic News Agency (IRNA) 
published on Sunday, Head of Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI), Ali Akbar Salehi, commented on the current situation 
of cooperation between Iran, the Europeans, Russia and China 
within the framework of Iran’s nuclear deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) and said ‘it is unfortunate 
to say that lately the developments have not been very encouraging.’ 

He said Europe should take this as a message. 
Salehi further expressed hope that “before it is too late, Europeans, 
in particular, should fulfill what they have promised beforehand; 
otherwise, I am afraid that the future developments will not be 
conductive neither for us nor for them or even for other participants 
of the JCPOA.”
He was referring to the EU’s promised trade mechanism known as 
Special-Purpose Vehicle (SPV), which is an alternative payment 
channel for Iran to continue trade transactions with the EU by 
circumventing the US sanctions.
There have been reports that the EU would set up the trade 
mechanism by next Monday, January 29.
Elsewhere in the interview, Salehi went on to say that Iran does 

not want to see the nuclear deal 
disintegrated and breached 
by any of the present 
members. 
He said although the US has 
already withdrawn from the 
JCPOA – back in May 2018 – 
there are still other parties still 
committed to the agreement.
Salehi went on to reiterate 
that “Iran has been fulfilling its 
commitments under the deal and the 13 reports 
by the IAEA confirming the fact is a clear proof of this claim.”

News

Lebanese Paper:
Fruitless Reforms, 
Increased Political 
Executions Result of 
King Salman’s Rule
A leading Lebanese paper said after 
4 years of King Salman’s ruling over 
Saudi Arabia, political executions and 
unemployment have increased in the 
country and his reforms have proved 
fruitless.
RNA - The Arabic-language al-Akhbar 
newspaper reported on Saturday 
that nearly 50 young men have been 
killed by the Saudi security forces in 
residential areas in al-Qatif province 
in Eastern Saudi Arabia between 
2015 to 2018, while political 
executions have sorely increased 

during King Salman’s ruling.
Meantime, the United Nations 
Conference on Trade and 
Development announced in June 
2018 that foreign investment 
in Saudi Arabia has decreased to 
$1.4bln in 2017, the paper said, 
adding that the capital outflow from 
the country speeded up after the 
death of prominent journalist Jamal 
Khashoggi in 2018.
Al-Akhbar also noted that 13mln 
people, including 9.9 foreign 
workers, had jobs in Saudi Arabia 
in the second quarter of 2018, while 
the number of unemployed people 
seeking job in the country stood 
at 1.1mln in the same period.King 
Salman, a son of King Abdulaziz, 
acceded to the throne in January 

2015 after the death of his half-
brother Abdullah bin Abdul Aziz.
He launched his first major cabinet 
reshuffle a few months later, 
promoting Mohammed bin Nayef to 
crown prince and Mohammed bin 
Salman, who was relatively unknown 
at that time, to deputy crown prince.
In June 2017, the Saudi king 
appointed his son Mohammed bin 
Salman as crown prince - replacing 
his nephew, Mohammed bin Nayef, 
as first in line to the throne.
King Salman’s decree also meant that 
bin Salman would become deputy 
prime minister while continuing as 
defense minister.
Prince Mohammed bin Nayef, 57, 
was removed from his role as head of 
domestic security.

the United States 
has started an 
economic and 
psychological war 
against the Islamic 
Republic, 
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Canada Fires Ambassador to China over Huawei Comments
Canada has fired its ambassador to China after he made a series of public remarks that appeared 
sympathetic to an executive from Chinese telecom giant Huawei who is currently detained in 
Canada.Canadian Prime Minister Justin Trudeau said on Saturday he had asked Ambassador John 
McCallum to resign, a day after the diplomat said it would be “great for Canada” if Washington 
dropped its request for the extradition of detained executive Meng Wanzhou, Huawei’s chief 
financial officer, The Financial Times reported. Mr. McCallum made that comment after he had 
already been forced to apologise for several remarks on the case of Ms. Meng. Ms. Meng, the 
daughter of Huawei founder and former People’s Liberation Army officer Ren Zhengfei, is currently 
under house arrest in one of her Vancouver mansions, pending hearings that could see her sent to 
the US to face charges of financial fraud.

Europe is only few steps 
away from establishing 
a non-dollar financial 
channel with Iran, also 
known as the Special 
Purpose Vehicle (SPV), 
German ambassador to 
Iran says.'[Europe] is 
taking final steps to make 
the SPV operational and we 
will see its implementation 
in the coming days,' 
German Ambassador 
to Iran, Michael Klor-
Berchtold, said on Saturday.
The German diplomat 
criticized the US unilateral 
withdrawal from the 2015 
international treaty on 
Iran's nuclear programme, 
also known as the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), saying 'the 
German government has 
repeatedly regretted the 
US move.'
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Speaking to the Lebanese TV station al-Mayadin on 
Saturday, Sayyed Hassan Nasrallah mocked Israel’s 
claim that it had discovered secret tunnels used by 
the group on the border between Lebanon and the 
occupied Palestinian territories.
He said some of the secret tunnels run by Hezbollah 
that Israel claims to have discovered and destroyed 
in a recent operation had been built by the Lebanese 
group over a decade ago.
“What surprises us is that the Israelis were late 
to discover these tunnels ... some of those tunnels 
preceded the 2006 war,” Nasrallah said.

The Lebanese leader said the tunnels formed only a 
small part of Hezbollah’s strategy to target Israel in 
case a war erupts between the two, adding that it was 
Tel Aviv regime’s fantasy to claim that destruction of 
tunnels has saved it from future attacks.
“Is it logical that Hezbollah would enter the Galilee 
with thousands of fighters through four tunnels?” he 
said, adding, “I do not know whether we will attack 
the Galilee by sea, air, land or tunnels.”
Nasrallah also refused to confirm the existence 
of other tunnels leading to the Israeli-occupied 
territories, saying that should remain a “constructive 
mystery.”The Hezbollah leader said that Israeli 
Prime Minister Benjamin Netanyahu and his military 
commanders failed to undermine Hezbollah through 
their revelations about the tunnels, saying a two-
month operation that ended this month and was 
meant to expose the four tunnels had effectively 
helped Hezbollah because it caused fear among 
Israeli settlers.

Authorities are looking for 21-year Dakota 
Theriot after two Saturday morning shootings 
in Ascension and Livingston parishes, near 
Baton Rouge.
“This is probably one of the worst domestic 
violence incidents I’ve seen in quite a while,” 
said Ascension Parish Sheriff Bobby Webre, 
CNN reported.
Theriot is accused of killing his parents, 
Elizabeth and Keith Theriot, both 50, in the 
town of Gonzalez, the Ascension Parish Sheriff’s 
Office said.
The Theriots were alive Saturday morning when 
deputies arrived to their home and were able 
to identify their son as the gunman, Webre told 
reporters.
The suspect has been charged with two counts 
of first degree murder, illegal use of weapons 
and home invasion, Webre told reporters.
“Dakota Theriot lived there for a brief period 

of time but was recently asked to leave the 
residence and not to return,” Webre said.
Dakota Theriot is also suspected of killing three 
more people less than 30 miles northeast in 
Livingston Parish.
The victims, Billy Ernest, 43, Summer Ernest, 
20, and 17-year-old Tanner Ernest, were found 
dead Saturday morning, the Livingston Parish 
Sheriff ’s Office said.
At least one of the Livingston victims was a 
friend of Theriot’s, the sheriff ’s office said.
He was last seen driving a gray and silver 2004 
Dodge pickup with the Louisiana license plate 
number C583809 that belongs to the Ernest 
family, authorities said.
Authorities said they believe the shooting in 
Livingston Parish took place before deputies 
arrived to the Theriots’ home in Ascension 
Parish.
“We don’t know what kind of resources he has 
or how far he can run. But we don’t think he has 
great means and a lot of resources,” Webre said.
Investigators are still trying to determine 
the motive behind the shootings. Webre said 
detectives have not been able to talk anyone 
who knows the suspect well.

Under Article 123 of the Constitution of the 
Islamic Republic of Iran, President Rouhani 
forwarded the Act of Amendment to the Law of 
Anti Money Laundering to the Judicial Branch 
and the Ministry of Economic Affairs of Finance 
on Saturday.
The amendment bill on combating money 
laundering was endorsed on Jan. 5 by the 
Expediency Council, which was in charge of 
casting the final verdict on the case.

The bill is one of the four FATF-related bills that 
Iran has been suggested to endorse in order to 
get off the blacklist of the the Financial Action 
Task Force.
Meanwhile, the two controversial bills, 
including the one on Iran’s accession to the 
convention against the funding of terrorism 
(CFT) and a bill on the country’s accession 
to the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime, also known 
as Palermo Convention, are still undergoing 
intensive reviews in the Expediency Council for 
the final verdict.FATF has given Iran a February 
deadline to complete the necessary reforms 
regarding its removal from the task force’s 
blacklist. 

Chairman of National Security and Foreign Policy 
Commission of Iranian Parliament made the 
remarks in a Saturday meeting in Tehran with 
Abdelhamid Si Afif, Chairman of the Committee 
on Foreign Affairs, Cooperation and Community 
at People’s National Assembly of Algeria.
“We have achieved independence in the political, 
scientific, and technological fields, and now 
the peaceful use of Iran’s nuclear energy and 
the strengthening of the country’s defense 
capabilities with indigenous knowledge has 
turned into a challenge for the United States, 
Israeli regime and their allies in the region,” 
Iranian MP said.

He called for increased unity among all Muslim 
countries to counter Western conspiracies 
against Islam.
Elsewhere he said that there are many fields that 
Iran and Algeria can boost bilateral cooperation, 
expressing hope that some problems in the 
way of implementing previously-reached 
agreements, including in banking and trade 
sectors would be resolved.
For his part, Abdelhamid Si Afif said that Algeria 
is after boosting economic and trade cooperation 
with the Islamic Republic of Iran.
Algeria is looking forward to expanding 
economic cooperation with the Islamic Republic 
and it’s also looking to cooperate in fields in 
which both sides are highly capable, he added.
Pointing to strong and friendly parliamentary 
relations between the two countries, he added 
that Algeria has hosted various delegations from 
Iran and many high-level talks have been held 
between the two countries which shows the 
depth of these ties.

Israel Wrong to Think Closure of Tunnels Will Save It: 
Hezbollah

5 Dead after Shooting Spree in Louisiana

Rouhani forwards act of amendment to anti-money laundering law

US, allies cannot bear Iran’s use of peaceful nuclear energy: Falahatpisheh

Leader of the Lebanese resistance movement 
Hezbollah said Israel was deeply wrong to 
think that the closure of tunnels it claims has 
discovered would save it from future attacks by 
the resistance movement.

A manhunt is underway in Louisiana following a 
string of shootings that left the suspect’s parents 
and three others dead, law enforcement officials 
said.

President Hassan Rouhani has forwarded the Act of 
Amendment to the Law of Anti Money Laundering 
to the Ministry of Economy and the judiciary.

Heshmatollah Falahatpisheh said that Iran’s use of 
peaceful nuclear energy has turned into a challenge 
for the United States, the Israeli regime and their 
allies in the region.
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