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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

جریانی که مرهم نیست؛    

قمار20روزهمدیرانبرسرزایندهرود

بازار طال و سکه  97/11/9 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,130,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,280,0005,041,000جدید

2,280,0002,521,000نیم سکه

1,3700001,441,000ربع سکه

720000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18377670488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

گفت وگوی ملی؛
 امروز حیاتی تر از دیروز

ضرورت گفت و گــوی ملی در 
کشــور چنان چه مدت ها پیش 
از این به رسمیت شناخته شده 
بود، شــاید امروز با بســیاری از 
چالش های موجود در عرصه های 
مختلــف سیاســی، اجتماعی، 
فرهنگــی و حتــی اقتصــادی 
مواجه نبودیم. بسیاری از ناظران 
می گویند امروز ســرمایه های 
اجتماعــی در کشــورمان رو به 
افــول اســت. ایــن وضعیت را 
می توان از همراهی ناکافی مردم 
با برنامه هایی مشــاهده کرد که 
از ســوی حاکمیت در راستای 
منافع ملی طرح ریزی می شود 
و برای به نتیجه رسیدن نیاز به 
مشارکت عمومی دارد. بسیاری 
به رغم درخواست مسئوالن برای 
انصراف اغنیــا از دریافت یارانه 
نقدی حاضر به همراهی نشدند، 
با بروز تــورم انبوهــی از کاالها 
در خانه ها انبار شــد و صف های 
طوالنی برای خرید سکه و ارز در 
بحبوحه سقوط ارزش پول ملی 
شکل گرفت که نشان از ریزش 
معنادار اعتماد عمومی داشــت. 

این در حالی است که...

سوال حقوق  بگیران زیر ۳ میلیون: 

 پس این 200 هزار تومان 
چه شد؟ 

حدود ســه ماه از زمان اجرای بســته حماتی 
دولت گذشــته و همچنان جزییــات توزیع و 
پرداخت در هاله ای از ابهــام قرار دارد؛ این روزها 
دریافت کنندگان حقوق های زیر ســه میلیون 
تومان، بارها این پرســش را مطرح کرده اند که 
باالخره این ۲۰۰ هزار تومان چه شد و چه زمانی 
قرار است به حســاب آنها واریز شود؟  از آبان ماه 
سال جاری بود که دولت توزیع بسته حمایتی را در 
دستور کار قرار داد که بتواند بخشی از آسیب های 
ناشی از افزایش تورم و قیمت کاالها در بازار که 
عمدتا از جریان نوسان بازار ارز در سال جاری ایجاد 
شده بود را ترمیم کند. بر این اساس بسته حمایتی 
را در قالب نقدی و کاالیی تدوین و به مرحله اجرا 

در آمد؛ به طوری که اقشار کم درآمد و ...

ایرنا
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S
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    طرح های آبخیزداری در استان باالدست روز به روز درحال توسعه است و وزارت جهاد کشاورزی بی توجه نسبت به این مصوبه مجوز توسعه کشت را صادر می کند که این بی تدبیری منجر به 
اعتراضات کشاورزان اصفهان به خصوص در منطقه شرق اصفهان شده است.

ف 
شری

د 
حم

س: م
عک

 

تازه ها

زومیت
گـــزارش

بررسی Mi 8 شیائومی
مــی 8، پرچم دار 
سال 2018 شیائومی 
و یکی از نخستین 
محصوالت بــاالرده از دنیــای اندروید 
با طراحی مبتنی بر بریدگی نمایشــگر 

به حساب می آید.

شیائومی کار خود را با توسعه  رام   های MIUI آغاز 
کرد اما تصور تبدیل شدن این برند چینی به یکی 
بزرگ ترین تولیدکنندگان گوشی های اندرویدی 
در آن روزها غیر ممکن بود. شیائومی با قیمت های 
پایین به مرور جای خود را در بازار شلوغ سرزمین 
مادریش باز کرد و رخنه به بازارهای بزرگ دیگر 
مانند هند را آغاز کرد. شــیائومی می ۸، می ۸ 
اکسپلورر و می ۸ اس ای را همزمان به جهانیان 
معرفی کرد و رونمایی از نســخه  پــرو را به ماه 

سپتامبر ۲۰۱۸ موکول کرد.
می ۸ اکسپلورر و می ۸ پرو تفاوت های فاحشی 
نسبت به نسخه  معمولی ندارد و چه از نظر کلیت 
سخت افزار و چه از نظر زبان طراحی با گوشی های 
تقریبا یکسانی روبرو هستیم. نسخه  اکسپلورر 
به حسگر اثر انگشــت زیر نمایشگر و سیستم 
تشخیص چهره  ســه بعدی مجهز شده است؛ 

نســخه  پرو نیز به حسگر زیر 
نمایشگر مجهز شده و مانند نسخه  معمولی به 
سیستم تشــخیص چهره  مادون قرمز تجهیز 
شده است. پردازنده  اسنپدراگون ۸۴۵، دوربین 
دوگانه مجهز به لنز تله  فوتو و نمایشگر سوپر امولد 
 ساخت سامسونگ ویژگی مشترک این مدل ها 

هستند.
می ۸ و گوشی های مشــابه آن، وان پالس را در 
نبرد با پرچمداران گران قیمت تنها نگذاشته اند؛ 
نبردی که نتیجــه  آن افزایش کیفیت، کاهش 
قیمت و قدرت گرفتن تعریف دســته  جدیدی 
از گوشی ها خواهد بود. اما آیا می ۸ واقعا در قامت 
یک پرچمدار ارزان ظاهر می شود یا با یک گوشی 
شکست  خورده در برابر پرچمداران مدعی روبرو 
هستیم؟ کاستی های می ۸ تا چه اندازه در تجربه  

کاربری اثر گذار هستند؟ 

   طراحی
بررســی گوشــی های ســال ۲۰۱۸ از 
منظــر طراحی به جــز مــوارد معدودی 
کار خســته کننده ای اســت، زیرا طراحی 
شیشه ای، بریدگی باالی نمایشگر و حذف 
جــک ۳.۵ میلی متــری صــدا در درصد 
قابل توجهــی از آن ها به چشــم می خورد. 
بریدگی باالی نمایشــگر بــه عنوان یک 

ناهنجاری به مــرور جای خــود را در بین 
ترندهای بازار به دســت آورد امــا به نظر 
نمی رســد این راهکار عمر چندانی داشته 
باشــد و احتماال در آینده با نمایشگرهای 
دارای حفره و شــیو ه های دیگر جایگزین 

خواهد شد.
شیائومی از شیشه  گوریال گلس ۵ در سری 
پشت و جلوی ســری می ۸ استفاده کرده 
است؛ طراحی شیشه ای با بافت هایی مشابه 
سری میت ۲۰ را به دلیل کاهش لغزندگی 
گوشی بیشــتر می پســندیم. با در دست 
گرفتن می ۸ کامال خطر لغزیدن آن را حس 
خواهید کرد از این رو توصیه می کنیم از قاب 

محافظ استفاده کنید.
فریم فلزی ساخته شــده از آلومنیوم سری 
۷۰۰۰ با پرداخت براق خود هم خوانی خوبی 
با شیشه  پشت از نظر رنگ دارند و این مساله 

گوشی را یکپارچه تر نشان می دهد. 
بریدگــی باالی نمایشــگر مــی ۸ ابعادی 
تقریبا مشــابه آیفون  دارد که بــا توجه به 
قرارگیری سنسورها، چراغ  اعالن، دوربین 
سلفی، اســپیکر مکالمه، تابنده و دوربین 
مادون قرمز معقول به نظر می رســد؛ چراغ 
اعالن ها ابعاد مناســبی دارد و از تمام زوایا 
به خوبــی می تــوان آن را مشــاهده کرد. 
نســبت تصویر ۱۸.۷:۹ نمایشگر می ۸ این 
گوشــی را به محصولی پهن تــر از آیفون  و 
گوشــی های ۱۹.۵:۹ بــدل می کند. وزن 
۱۷۵ گرمی می ۸ نه چندان کم اســت که 
حس بی کیفیت بودن را القا کند و نه آنقدر 
 زیاد که ســنگینی آن ملموس و آزاردهنده 

شود.
کلید پاور را می توان در استفاده  یک دستی 
از گوشی فشرد؛ اما محل کلید تغییر حجم 
صدا کمی باالتر از آن اســت کــه بتوان به 
راحتی به آن دسترسی داشت؛ کلیدها از فلز 
ساخته شده اند و عالوه بر بازخورد مناسب، 
لقی خاصی در آن  ها دیده نشــد. چینی ها 
جک ۳.۵ میلی متری هدفون را از پرچمدار 

خود حذف کرده اند. 

تورم نقطه به نقطه خانوار 39.۶درصد شد
درصد تغییر شاخص کل تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای کشور ۳۹.٦ درصد اعالم شد .

مرکز آمار ایران گزارشی از شاخص قیمت مصرف کننده 
به تفکیک استان های کشور طی دی ماه 
سال ۹۷ را منتشر کرد. در دی ماه ۱۳۹۷ 
عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۱۵۴.۷ رسید که نسبت به 
 ماه قبل۲.۰ درصد افزایش نشان 
می  دهد. در این ماه بیشترین...

وی افزود: قرار بر این شد که بازرسی های 
مشــترکی را با نماینده یگان حفاظت، 
بازرسی اصناف و بازرسی سازمان صنعت 
و معدن داشته باشــیم و اتحادیه صنایع 
دستی هم حضور داشته باشند تا کاالها 
کارشناسی شده و بعد از آن برخورد الزم 

انجام شود.

  مثلث حمایتی و کارآمد در بازار 
اصفهان

مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان 
اصفهان در ارتباط با راهکارهای کاهش 
قاچاق صنایع دســتی اظهار داشت: ما 
باید بازرســی ها و نظارت هــای الزم را 
داشته باشــیم که داریم، ولی یک مثلث 
در حمایت از صنف صنایع دســتی در 
جلوگیــری از بحــث قاچاق بــه وجود 
آمده اســت. یکی حمایت خــود دولت 
از هنرمندان صنایع دســتی است، دوم 
وظیفه ما بر بحث نظــارت و برخورد با 
کاالی قاچاق و سوم خود مردم هستند 
که باید فرهنگ سازی شود تا مردم کاالی 
خارجی خریــداری نکــرده  و از صنایع 
دستی داخلی استفاده کنند. اگر این سه 

ضلع با هم باشند قطعا حمایت خوبی در 
این صنف خواهد بود.

وی به حوزه بازرسی در میدان امام )ره( 
و بازار استان اصفهان اشاره کرد و ادامه 
داد: در میدان امام )ره( تا ســال پیش، 
باالی ۹۵ درصد صنایع دســتی قاچاق 
داشتیم که متاســفانه تمامی ویترین ها 
شامل صنایع دستی قاچاق بود و بسیاری 
از تولیــد کنندگان ما بــه خاطر همین 
موضوع  کارگاه هایشان تعطیل شد. ولی 
به دلیل استمرار بازرســی ها و برخورد 
قاطع با کاالی قاچاق صنایع دســتی در 
زمان حال ما زیر ۵ درصد کاالی قاچاق 
داریم که آن هم در ویترین ها نیســت، 
در سطح شهر نیز تقریبا به همین میزان 
 ۵ درصد شــاهد صنایع دســتی قاچاق 

هستیم.

   قاچاق صنایع دستی با دو نام
محمدی فشــارکی خاطرنشــان کرد: 
مشکلی که پیش رو داریم این است که 
متاسفانه خیلی از واردکنندگان کاال به 
کشــور علی رغم اینکه از راه قانونی وارد 
کشور می شود اما بســیاری از کاالهای 

صنایع دستی را به اسم کاالی آشپز خانه 
خریداری می کنند و برگه سبز هم دارند، 
این مشــکلی اســت که باید در سطح 
کشور و مرکز حل شــود تا دیگر کسی 
اجازه نداشــته باشــد صنایع دستی بی 
 کیفیت را با عنوان لوازم آشپزخانه وارد 

کند.
وی اظهار داشــت: بیشترین جنس های 
قاچاق مربوط به کشورهایی مانند چین، 
ترکیه، پاکســتان و هند است که البته 
بیشــتر اجناس از ترکیه و چین قاچاق 

می شود.
مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان 
اصفهان افزود: بــا وارد کنندگان قاچاق 
صنایع دســتی به شــدت برخورد شده 
و کاالهایشــان جمــع آوری و تحویل 
ســازمان جمع آوری و فــروش اموال 
تملیکی می شــود، از این رو پرونده شان 
برای برخورد با تعزیرات  حکومتی ارسال 
می شود که قاضی تعزیرات هم بین ۲ تا ۷ 
برابر قیمت آن کاالها، شخص را جریمه 
می کند، البته به غیــر از این جریمه ها، 
جریمه هــای دیگری مانند زنــدان و ... 

صورت می گیرد.

کاهش چشمگیر صنایع دستی قاچاق در بازار اصفهان؛ 
مثلث حمایت از صنایع دستی ایجاد شد

در میدان امام )ره( 
تا سال پیش، باالی 

95 درصد صنایع 
دستی قاچاق داشتیم 

که متاسفانه تمامی 
ویترین ها شامل 

صنایع دستی قاچاق 
بود و بسیاری از 

تولید کنندگان ما به 
خاطر همین موضوع  

کارگاه هایشان تعطیل 
شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: به دلیل استمرار بازرسی ها و برخورد قاطع، شاهد کاهش چشمگیر قاچاق صنایع دستی در بازار 
اصفهان هستیم.

جواد محمدی فشارکی به جلسات مرتبط با مبارزه با قاچاق صنایع دستی در اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: جلسات خوب و کاربردی در این زمینه 
انجام شد. پیش از این متولی امر مبارزه با قاچاق صنایع دستی بر عهده معاونت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی بود که در جلسه اعالم شد 

یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری این امر را انجام دهد.

تسنیم
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S



گفت وگوی ملی؛
 امروز حیاتی تر از دیروز

ادامه از صفحه یک:
...  در سال های نخست پس از انقالب 
و در برهه جنــگ تحمیلی همین 
سرمایه های اجتماعی، ناجی کشور 
شــد و ما را از ورطه سخت تحریم و 
جنگ نجات داد. امروزهم به خاطر 
تحریم های همه جانبه آمریکا، شرایط 
حاکم بر کشور کم از شرایط جنگی 
ندارد؛ جنگی تمام عیــار این بار در 
عرصه اقتصادی بر کشــور تحمیل 
شــده و عبور از این شرایط نفسگیر 
جز با تقویت انســجام ملی، احیای 
اعتمــاد عمومی و همــکاری و هم 
افزایی گروه های سیاسی با یکدیگر 
و کمک به دولت امکان پذیر نیست. 
از دید ناظــران، بهتریــن راه برای 
احیای سرمایه اجتماعی و گذر امن از 
چالش های کنونی، تعامل میان مردم، 
حاکمیت و گروه های سیاسی است. 
در ســال های اخیر ایده ها و عناوین 
مختلفی برای تشریح، هویت بخشی 
و کلید زدن چنین راهکاری مطرح 
شده است. »گفت و گوی ملی« هم 
در همین چارچوب مطرح شده است؛ 
مفهومی مبتنی بر گفت و گو، تعامل 
و هم فهمی میان مــردم و نیروهای 
سیاســی با یکدیگر و با بخش های 
مختلف حاکمیت که توانمندسازی 
کشور برای غلبه بر چالش های کنونی 

را هدف گذاری کرده است.
این ایده مترقی اما، در معرض آسیب 
برداشت های منفعت طلبانه، استفاده 
تقلیل گرایانه، ناکارآمدی و در نهایت 
به فراموشی قرار دارد. نجات این ایده 
از کج فهمی ها و کمک به پیاده سازی 
آن شاید تنها کلید گشایش در کشور 

باشد.
اگر سال 1392 را به خاطر مشارکت 
فعال مردم در انتخابــات، روی کار 
آمدن دولت تدبیر و امید و تغییر فاز 
سیاسی کشــور از رکود و رخوت به 
پویایی ســال اعتماد دوباره و سال 
1396 را تکرار امیدطلبی مردم تعبیر 
کنیم، شرایط کنونی جامعه به طور 
جدی هر ناظری را به مداقه و واکاوی 

آسیب شناسانه وامی دارد.
امــروز رشــته های ارتبــاط مردم 
با حاکمیــت و حاکمیت بــا مردم 
در معرض آســیب های جدی قرار 
گرفته اســت. طیفی از رسانه های 
فراگیر، به خاطــر رویکرد جناحی 
و غیر متکثر دچــار ریزش مخاطب 
شــده و ظرفیت اعتمادسازی خود 
را ضایع کرده اند. حاکمیت با مردم 
گفت و گــو نمی کند. رســانه ها و 
مطبوعات به عنوان یکی از ابزارهای 
گفت و گوی مردم با حاکمیت و طرح 
مطالبات عمومی دست بسته حرکت 
می کنند. احزاب هم به عنوان حلقه 
واسط میان مردم و نظام، از کارآمدی 
و امکان کنشــگری الزم برخوردار 
نیستند. گروه های سیاسی نه تنها 
در عرصه عمل به رقابتی تمام عیار 
رســیده اند و در تخریب یکدیگر از 
هیچ تالشی فروگذار نمی کنند، بلکه 
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، 
شــکاف های درون جریانــی هم با 
هدف دست یابی به قدرت، افزایش 
یافته است. دستگاه اجرایی که تمام 
ظرفیت خود را برای عبور کشــور از 
تنگنای تحریم ها به کار گرفته است، 
مــورد هجوم تمام عیــار گروه های 
سیاسی رقیب قرار گرفته و بحث و 
تقابل میان گروه های حامی دولت، 
رو به فزونی است. در چنین شرایطی، 
آنچه قربانی می شود، اعتماد عمومی 
مردم به گروه های سیاسی و مجموعه 
حاکمیت و پایمال شدن منافع ملی 
اســت. این بار امــا، هزینه های این 
اعتمادسوزی بسیار سنگین و جبران 
ناپذیر خواهد بود. به گفته »ســعید 
حجاریان« در ایران امروز، بازی برد- 
باخت منتفی است، یا همه می بازیم یا 

همه می بریم.

اقتصاد استان
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جعبههایایمنسالآیندهدرتماممناطقشهرتوزیعمیشود
دبیر کمیته اجرایی پسماندهای ساختمانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: در راستای 
تفکیک پسماندهای تیز و برنده، جعبه هایی تحت عنوان جعبه های ایمن در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

علی فردوسی اظهار کرد: جعبه های ایمن در برخی از مناطق منتخب شهر به صورت پایلوت به سکنه تحویل 
داده شده و پس از دریافت بازخورد این طرح در سال آینده به صورت سراسری در اصفهان اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: در مصارف خانگی اشیا و اقالم تیزی استفاده می شود که شهروندان با قرار دادن این اقالم در 
جعبه های ایمن کمک شایانی در بهبود وضعیت جمع آوری پسماند می کنند؛ باتری نیز از دسته این اقالم است 

که باید به منظور حفظ سالمت شهروندی به طور جداگانه در این جعبه ها قرار گیرد.
دبیر کمیته اجرایی پسماندهای ساختمانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان افزود: طبق شواهد به دست آمده 

برخی از  پسماندها در صورتی که در جمع آوری چرخه زباله قرار بگیرند ممکن است صدماتی را به سالمتی افراد برسانند به همین منظور 
جعبه های ایمن برای جداسازی این پسماند خطرناک از دیگر زباله ها توزیع می شود؛ جعبه های ایمن به شکل مکعب هستند و سایز آن ها به 
دو صورت طراحی شده است، به گونه ای که جعبه های بزرگتر در اختیار خانواده هایی که مصرف سوزن هایی مانند انسولین آنها باال است، قرار 

می گیرد و جعبه های کوچک برای شهروندان عادی طراحی شده است.

شرکت آب منطقه ای و 
وزارت نیرو مصمم است 

به هر طریقی امسال 
سهم آبی را به کشاورزان 

تخصیص دهد و 
خوشبختانه با یاری خدا و 
بارش های صورت گرفته، 

این اتفاق قطعیت پیدا 
خواهد کرد.

جریانی که مرهم نیست؛    

قمار20روزهمدیرانبرسرزایندهرود

اگر چه جریان زاینده رود موجی از شادی میان مردم اصفهان 
ایجاد می کند، اما این جریان بیست روزه، قمار مدیران پس از 18 

ماه خشکی رودخانه است. 
زاینده رود، شــاهرگ حیاتــی اصفهان کــه روزگاری منبع 
جوش وخروش مردمان آن بود، از اواسط دهه هشتاد به دنبال 
برداشــت های غیرمجاز و بارگذاری طرح های جدید همچون 
انتقال آب به یزد، کاشان و ... دچار خشکی و از رودخانه ای دائمی 

به رودخانه ای فصلی مبدل شد. 

ایسنا
گـــزارش
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    طرح های آبخیزداری در استان باالدست روز به روز درحال توسعه است و وزارت جهاد کشاورزی بی توجه نسبت به این مصوبه مجوز توسعه کشت را صادر می کند که این 
بی تدبیری منجر به اعتراضات کشاورزان اصفهان به خصوص در منطقه شرق اصفهان شده است.

99.6 درصد جمعیت شهری منطقه کاشان 
از آب سالم بهره مند شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان گفت: 99.6 درصد جمعیت 
شهری به تدریج در ســال های پس از پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی در شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل از نعمت آب 

آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند.
محمدرضا اسدی افزود: گسترش و توسعه خدمات زیرساختی با وجود افزایش 
جمعیت، حاشیه نشینی و توسعه نامتوازان شهری فرصت مناسبی فراهم کرده 

تا همه همشهریان از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شوند. 
وی بیان کرد: واگذاری 38 هزار و 443 فقره انشــعاب آب در دهه چهارم، 
34 هزار و 367 فقره انشعاب در دهه سوم، 28 هزار 983 فقره در دهه دوم و 
20 هزار و 121 فقره انشعاب در دهه نخست انقالب بخشی از خدمات نظام 

جمهوری اسالمی به شهروندان در بخش آب و فاضالب است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان تصریح کرد: هم اکنون 145 هزار 
و 93 فقره انشعاب آب در حوزه های خانگی، صنعت، اداری، تجاری و فضای 
سبز در اختیار شهروندان و مجموعه شهری می باشد که 23 هزار و 179 فقره 
انشعاب آن مربوط به پیش از انقالب، در بازه  زمانی سال های 37 تا 57 است. 
وی یادآور شد: طرح بزرگ خط انتقال زاینده رود، طرح های خط انتقال آب 
نابر، ساخت مخزن های ذخیره و طرح خطوط انتقال رینگ کمربندی از جمله 
طرح های بزرگی است که در 2 دهه گذشته با اعتبارهای ملی و استانی محقق 
شده و نقش موثری در تامین آب با کیفیت و توزیع مناسب برای شهروندان 

ایفا داشت. 
اسدی همچنین اصالح خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در شهرهای تازه 
تاسیس را از دیگر دستاوردهای شرکت آب و فاضالب کاشان پس از دوران 
پیروزی انقالب اسالمی عنوان کرد و افزود: تحقق شبکه فاضالب شهری در 
بخش بزرگی از شهر کاشان، قمصر و نیاسر از دیگر خدمات زیرساختی در 
حوزه آب و فاضالب است که در یک دهه  گذشته محقق شده، چنان که هم 

اکنون 31 هزار و 35 انشعاب فاضالب واگذار شده داریم. 
وی ادامه داد: کاشان جزو نخستین شهرهایی است که که سال 37 با ساخت 
مخزن های هوایی در سه نقطه و شبکه توزیع از خدمات جدید شبکه توزیع 
آب شهری بهره مند و بر اساس آمار و مستندات، توسعه زیرساخت ها و ارتقای 
خدمات در چهار دهه گذشته از شتاب و جهش قابل توجهی برخوردار شده 

است. 

رییس حوزه هنری استان اصفهان مطرح کرد:
کارنامه چهل ساله حوزه هنری اصفهان 

بسیار درخشان است
رییس حوزه هنری استان اصفهان گفت: در حوزه فرهنگ و هنر حجم 
فعالیت های حوزه هنری در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب قابل توجه 
بوده زیرا این نهاد تاکنون کارهای گسترده و موثری را انجام داده است. 
مهدی احمدی فر افزود: حوزه هنری این استان در زمینه تئاتر و سینما و 

سایر رشته های هنری فعالیت های چشمگیری داشته است.
وی اضافه کــرد: از دوران پــس از انقالب، حوزه هنری بــه یکی از از 
خاستگاه های اصلی هنر نمایش در کشور تبدیل شده است و در بسیاری 
از آیین های ملی و بویژه مذهبی نقش آفرینی می کنند. رییس حوزه 
هنری اصفهان ادامه داد: همچنین توجه به هنر تئاتر در 2 بخش طنز و 
اجتماعی از دیگر موفقیت های این نهاد فرهنگی و هنری در کشور است. 
وی توجه حوزه هنری به ادبیات و آن هم از نوع پایداری و مقاومت را از 
دستاوردهای چهل ساله انقالب در این بخش ذکر و اضافه کرد: این نهاد 
در زمینه ثبت تاریخ شفاهی انقالب و جنبه های دراماتیک دفاع مقدس 

سهم بسزایی داشته است.
احمدی فر با بیان این که اصفهان بیشترین سهم فرماندهان را در هشت 
سال دفاع مقدس داشت، گفت: به این منظور واحد ادبیات پایداری از یک 
دهه پیش در حوزه هنری دایر شد و خاطرات تعداد زیادی از فرماندهان 

تراز اول جنگ و رزمندگان در آن ثبت شده است.

گـــزارش

گـــزارش

متأسفانه در این زمان آب 
وجود پیش بینی بسیاری از 
کارشناسان مبنی بر اینکه 
اگر راهکاری نیندیشیم، 
رودخانــه زمانــی کامل 
خشک خواهد شــد، اما 
مدیران دولتــی به جای 
چاره اندیشــی روز به روز بارگذاری های 
جدیدی را زاینــده رود تحمیل کردند و 
برای تأمین تخصیــص آب، حقآبه های 
کشاورزان اصفهان را به مرور حذف کردند 
تا جایی که در اصفهان اولویت نه محیط 
زیســت بلکه تنها تأمین آب شرب شد 
و کشــاورزان اصفهان دیگر نتوانســتند 
محصولــی را کشــت کنند و بــا توجه 
به بارش های اندک ســال آبی گذشــته 
زاینده رود و کشاورزان اصفهان 18 ماه را 

در خشکی به سر بردند.
بحران شــدید تأمین آب شرب در حالی 
اصفهانی ها را رنج می دهــد که با وجود 
قانون ممنوعیــت بارگــذاری جدید بر 
زاینده رود مطابق مصوبه 9 ماده ای احیای 
حوضه آبریز زاینده رود، نه تنها صنعت در 
اصفهان و استان های مجاور همچون یزد 
و چهارمحال توسعه یافت از سوی دیگر 
طرح های آبخیزداری در استان باالدست 
روز به روز درحال توســعه است و وزارت 
جهاد کشــاورزی بی توجه نسبت به این 
مصوبه مجوز توسعه کشت را صادر می کند 
که این بی تدبیری منجر بــه اعتراضات 
کشاورزان اصفهان به خصوص در منطقه 

شرق اصفهان شده است.
پس از آنکه کشاورزان و باغداران اصفهانی 
بارها اعتراض خود را نسبت به عدم اجرای 
دقیق قوانین و مصوبات شورای عالی آب 
و دریافت سهم و حقآبه های خود مطابق 
طومار شیخ بهایی اعالم کردند و نتیجه 
مثبتی از این اعتراض ها حاصل نشــد، 
14 آذر ماه امسال، نامه استعفای 19 نفر 
از نمایندگان اســتان از مجلس شورای 
اســالمی در واکنش به عــدم تخصیص 
بودجه و رســیدگی دولت و وزارت نیرو 
به وضعیت زاینده رود، نمایش رســمی و 
بارزی از صدای اعتراضی بود که کشاورزان 
اصفهان به کرات در تجمعات خود به گوش 
مســئوالن و نمایندگان خود در مجلس 

رسانده بودند. 

در نهایــت واکنش دولت به اســتعفای 
نماینــدگان اصفهــان، وعده تشــکیل 
ســتاد احیای حوضه زاینده رود از سوی 
رئیس جمهور بود، اما کشاورزان همچنان 
نسبت به عدم دریافت حقآبه های خود در 
چهارشنبه های اعتراضی، واکنش نشان 
می دادند تا در ســرانجام در چهارشنبه 
اعتراضی 19 دی مــاه، معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
در جمع کشاورزان شرق و غرب اصفهان 
واقع در مسجد گلزار منطقه خوراسگان 
وعده بازگشایی زاینده رود در هفته نخست 
بهمن ماه را داد و به کشــاورزان گفت که 
ما در کنار شما هستیم روبروی یکدیگر 
نیســتیم و در جلســات برگزار شده با 
حضور مسئوالن جهاد کشاورزی و صنف 
کشاورزان مشخص نیســت که نماینده 
کشاورزان چه کسی است، چراکه همه از 

شما حمایت می کنند.
 حسن ساســانی تأکید کرد: شرکت آب 
منطقه ای و وزارت نیرو مصمم است به هر 
طریقی امسال سهم آبی را به کشاورزان 
تخصیص دهــد و خوشــبختانه با یاری 
خدا و بارش هــای صــورت گرفته، این 
اتفاق قطعیت پیدا خواهد کرد، از سوی 
دیگر برای ساماندهی زاینده رود مصمم 
هستیم و صنف کشــاورزان اصفهان نیز 
در این خصوص به جد تــالش می کند 
و خوشــبختانه در اســتان مجــاور نیز 

ساماندهی در حال انجام است.
وی در خصوص برداشت های غیرمجاز در 
باالدست ســد زاینده رود، گفت: در حال 
حاضر تمام بندهایی که موجب می شود 
قطره ای آب و حقآبه کشــاورزان تسخیر 
شود و به مخزن سد زاینده رود نیاید، باید 

اصالح و یا تبخیر شود.
این خبر موجی از امید را در بین کشاورزان 
و اصفهانی ها ایجاد کرد، اما به اعتقاد دبیر 
خانه کشاورزی شهرســتان اصفهان، با 
توجه به اینکه زاینده رود طی دو ســال 
گذشته خشــک بوده، به طورقطع حجم 
باالیی آب در مســیر رودخانه ته نشین 

می شود به نظر می رســد بازگشایی 20 
روزه رودخانه برای شرق اصفهان کارساز 
نباشد و تصور نمی شود آب به میزان کافی 

به شرق اصفهان برسد.
حســینعلی میراحمدی تاکید کرد: اگر 
آب حداقل به مدت یک ماه به کشاورزان 
داده می شد شــاید امیدی وجود داشت، 
همچنین زمان تحویــل نوبت بعدی آب 
زاینده رود نامشخص اســت، البته نوبت 
بعدی آبیاری، فروردین سال آینده خواهد 
بود. وی با تأکید بر اینکه کشــاورزان به 
دلیل سختی معیشت و مشکالت خود این 
روزها به غیر از آب به هیچ مسئله ای توجه 
نمی کنند، تصریح کرد: متأسفانه طی 15 
سال گذشته و به خصوص بعد از ریاست 
جمهوری احمدی نــژاد حجم باالیی آب 
در باالدست زاینده رود برداشت می شود، 
درحالی که این روزهــا تنها بر انتقال آب 
زاینده رود به یــزد تأکید می کنیم، اما دو 
برابر انتقال آب به یزد در باالدست برداشت 

می شود. 
میراحمدی افزود: در حــال حاضر 970 
ســد خاکی آبخیزداری در چهارمحال 
و بختیاری ایجاد شــده اســت که باید 
جلوی ساخت این سدها گرفته شود تا از 
سرقت آب در باالدست جلوگیری کنند، 
همچنین بر فعالیــت دو کارخانه فوالد 
مبارکه و ذوب آهن نظارت درستی صورت 

گیرد.
 وی با اعتقاد بر اینکه باید با مذاکره مشکل 
زاینــده رود را حل کنیــم، تصریح کرد: 
متأسفانه اســتانداران اصفهان و وزارت 
نیرو بــه دنبال راهکارهــای موقت برای 
حل مشــکالت کشــاورزان و زاینده رود 
هستند، درحالی که بازگشایی چندروزه 
 زاینده رود تنها ُمسکنی برای کشاورزان

 است.
از ســوی دیگر عضو هیئت مدیره نظام 
صنفی کشاورزی اصفهان معتقد است که 
برای رسیدن آب کافی به سد زاینده رود 
باید با برداشت ها و انشعابات غیرمجاز آب 
برخورد شود، البته طی چهار ماه نخست 

سال آبی جاری نزدیک 1000 میلیمتر 
بارش در سرچشــمه های کوهرنگ ثبت 
شده اســت و در حال حاضر نگرانی برای 

تأمین آب شرب، کشاورزی وجود ندارد. 
حسین محمدرضایی با اشــاره به اینکه 
هنوز بارش هــای کنونــی کوهرنگ به 
پشت ســد زاینده رود نیامده و بخشی از 
آن در ماه های گرم سال به سد می رسد، 
گفت: آورد 1000 میلیمتر بارش به سد 
زاینده رود باید 800 میلیون مترمکعب آب 
باشد که متأسفانه به دلیل طرح های متعدد 
آبخیزداری در باالدســت و برداشت های 
غیرمجاز این آورد کاهش یافته است، البته 
پنج ماه دیگر از ســال، ماه های پربارشی 
است و نگرانی در این خصوص نداریم و با 
این حجم آب حدود 40 درصد اراضی شرق 

اصفهان زیر کشت خواهد رفت.
با وجود تفســیرهای متفاوت از شرایط 
زاینده رود، در نهایت بــا تصمیم نهایی 
شــرکت آب منطقه ای بامداد دوشــنبه 
هشــتم بهمن ماه خروجی آب از ســد 
زاینــده رود افزایــش یافــت و مطابق 
برنامه ریــزی صورت گرفته قرار اســت 
تا مــدت 20 روز آب برای کشــت غله 
 کشــاورزان در رودخانه جریان داشــته

 باشد.
اگرچه این بار خواسته به حق کشاورزان 
اصفهانی برای تحویل بخشی از حقآبه خود 
از ســوی وزارت نیرو برآورده شد، اما باید 
توجه داشت که مشکل خشکی زاینده رود 
به قوت خود باقی است و بی توجهی برخی 
استان ها به مصوبات شــورای عالی آب و 
همچنین زیرپا گذاشتن مصوبات 9 ماده ای 
احیای حوضه آبریز زاینده رود از سوی خود 
وزارتخانه با دادن مجوز به برخی پروژه های 
جدید و بی توجهی نسبت به برداشت های 
غیرمجاز، شرایط زاینده رود را روز به روز 
وخیم تر می کند، این در حالی اســت که 
این روزها مردم اصفهانی ها تنها خواستار 
اجرای ماده 44 قانون توزیع عادالنه آب 
و تعیین تکلیف تخصیص های اضافی از 

زاینده رود هستند.

فرزنداندوتابعیتیجادهبازکنپدرانمیشوند
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی گفت: در حالی که مسئوالن دو تابعیتی یک خطر بالقوه 

برای نظام و مملکت محسوب می شوند اما بسیاری از مسئوالن فرزندان خود را دو تابعیتی می کنند.
ابوالفضل ابوترابی درخصوص موضوع مســئوالن دو تابعیتی اظهار داشت: یکی از اشکاالت اطالعات 
این است که وقتی دری اصفهانی صراحتا اعالم می کند که دوتابعیتی است به اینجا می رسیم که در بین 

کارمندان سطِح دو مملکتی ما هم افراد دوتابعیتی پیدا می شوند، در تحقیق و تفحص اخیر مشخص شد 
صد نفر دوتابعیتی یا دارای گرین کارت اقامتی یا دارای فرزندان دوتابعیتی هستند که ضربات شدیدی بر 

کشور وارد می کنند. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی افزود: در بحث جاسوسان محیط زیست 
که مقوله بسیار پیچیده ای است و برخی نهادها همچنان منکر آن می شوند، دیده شد که این جاسوسان آن چنان به مسائل 

محیط زیست نفوذ پیدا کرده بودند و با حفر تونل و دوربین های بسیار پیشرفته آنالین از نقاط بسیار مهم فیلم برداری و برای دشمنان 
ارسال می کردند. وی با بیان اینکه هنوز هم برخی نهادهای نظارتی از خواب خرگوشی بیدار نشده اند، تصریح کرد: کار به جایی رسیده است 
که مسئول مبارزه با پولشویی درخواست دوتابعیتی شدن را می دهد و در حالی که مسئوالن دو تابعیتی یک خطر بالقوه برای نظام و مملکت 

ما محسوب می شوند، در اقدامی تازه بسیاری از مسئوالن فرزندان خود را دو تابعیتی می کنند. 

ایرنا
یــــادداشت

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

شهرک صنعتی شماره سه کاشان به بهره برداری می رسد

فرماندار کاشان از بهره برداری از شهرک صنعتی شماره 
سه کاشــان خبر داد و گفت: این شهرک می تواند محل 

مناسبی برای ساماندهی یک هزار و 200 واحد صنعتی کوچک و بزرگ منطقه 
راوند کاشان باشد.

علی اکبر مرتضایی  از برپایی نمایشــگاهی در دهه فجر به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی خبر داد و اظهار داشت: این نمایشگاه با همکاری ناحیه مقاومت 

بسیج کاشان و شهرداری این شهرستان در 40 غرفه برپا می شود.
وی با بیان اینکه در این نمایشگاه به روند توسعه صنایع در کاشان پرداخته می شود، افزود: 
آخرین دستاوردها و نتایج انقالب اسالمی با محوریت شهرستان کاشان در این نمایشگاه 
در معرض دید عموم قرار می گیرد و فروش صنایع دستی مخصوص کاشان با تخفیف ویژه، 

بخش دیگری از این نمایشگاه است.

   برپایی نمایشگاه دائمی فرش در کاشان
فرماندار کاشان با بیان اینکه آحاد مردم مخصوصا شهروندان در شهرها و استانهای همجوار 
می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند، ابراز داشت: عدم وجود نمایشگاه دائمی در شهرستان 

کاشان مهمترین معضل در برپایی نمایشگاه در این شهرستان محسوب می شود و تالش 
داریم تا نمایشگاه دائمی ویژه فرش در کاشان برپا شود. وی با بیان اینکه کاشان از عدم رعایت 
استانداردها در راستای برپایی نمایشگاه ها رنج می برد، گفت: هدف ما از برپایی نمایشگاه آن 

است که مصرف کننده، کاالی خود را با مناسب ترین قیمت تهیه کند.

   بهره برداری از شهرک صنعتی شماره سه کاشان
مرتضایی با اشاره به تالش در دریافت مجوزهای مرتبط با راه اندازی شهرک صنعتی شماره سه 
در کاشان و استقرار صنایع پاک در این شهرک ابراز داشت: این شهرک در کیلومتر 20 جاده 
قم به کاشان جانمایی شده است و می تواند محل مناسبی برای ساماندهی یک هزار و 200 

واحد صنعتی کوچک و بزرگ منطقه راوند کاشان باشد.
فرماندار کاشان با بیان اینکه انقالب اسالمی بعد از گذشت 40 سال هنوز سرافراز و پاینده است، 
افزود: انقالب اسالمی با تالش های مردم، امام راحل و رهبر معظم انقالب اسالمی تاکنون پا 
برجاست، ایجاد صنعت هسته ای با اهداف غیر نظامی، پیشرفت در حوزه های نظامی فرهنگی- 
اجتماعی، امنیت داخلی- اقتدار منطقه ای و سایر دستاوردها از جمله نتایج این انقالب است.

مهر
خـــبــــر



گردشگری

ایمنا
گـــزارش

روش پول در آوردن در 
گردشگری از جاذبه های 

مدرن است
ایجاد  پیشــنهاد 
کالنشهرها  شبکه 
در حوزه گردشگری 
در نخستین نشست کمیته گردشگری 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع 
شهرداران کالنشــهرهای ایران ارائه 

شد.

  این شــبکه در واقع از نقاط اتصال و به هم 
پیوسته تشــکیل می شــود که به واسطه 
گردشــگری کالنشــهرها را در کنــار هم 
جمــع می کنــد. از اهــداف این شــبکه 
می توان به ایجاد بســتری برای ســرمایه 
گذاری بخش های مختلف از جمله بخش 
خصوصــی، تســهیل روابط بیــن المللی 
گردشگری، پاسخ به مسائل کشور در حل 
مشکالت کالن گردشگری و ایجاد زنجیره 
تأمیــن و ارزش محصوالت گردشــگری 

اشاره کرد.
مدیر گردشــگری و امور زیارتی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
کالنشهر شــیراز گفت: اصلی ترین مشکل 
شهرداری ها این است که جایگاه گردشگری 
شــهرها در آن مشخص نیســت و جایگاه 

مناسبی برای آن به وجود نیامده است.
علی نیری ادامه داد: باید کمیسیونی برای 
شکل گیری چارت گردشگری شهرداری ها 

ایجاد شود چون ســلیقه محوری همواره 
به این صنعت آســیب  زده است در شیراز 
تعداد زیادی از باغ هــا و خانه های تاریخی 
در اختیار میراث فرهنگی، اوقاف و ســپاه 
اســت که هیچ هزینه ای برای نگهداشت 
آن نمی کنند در صورتیکــه اگر در اختیار 
شــهرداری قرار بگیرد این مکان ها حفظ 

می شود.
وی با اشاره به عنوان مراکز و سازمان هایی 
که در شــیراز برای گردشــگری توســط 
شهرداری ایجاد شده بیان کرد: این مراکز 
شــامل مرکز شیرازشناسی، بافت شناسی 
و مطالعات تاریخی، گردشگری مذهبی و 
میراث ناملموس، واحد منابع گردشگری، 
جاذبه های نوین و رویدادهای و گردشگری 

فرهنگی است.
مدیر گردشــگری و امور زیارتی ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
کالنشــهر شــیراز  با بیان موفقیت طرح 
پنجشــنبه های تعطیل در تهران تصریح 
کرد: این تجربه برای حفظ گردشگری در 
شهرها باید به دیگر کالنشهرها منتقل شود.

نیری ایجاد شــبکه کالنشــهرها در حوزه 
گردشــگری را فرصت خوبی برای توسعه 
گردشگری داخلی دانست و افزود: متاسفانه 
در حوزه جذب نظر برای خواهرخواندگی 
شــهرها به نتیجــه خوبی نرســیدیم در 
صورتیکــه می توانیــم از شــرایط داخلی 

استفاده کنیم.
وی ادامه داد: بیلبوردهای شهری به تبلیغ 
سفر به دیگر کشورهای همسایه می پردازد 
اما آیا آن کشــورها چنیــن کاری در قبال 

شهرهای ایران انجام می دهند؟ باید از این 
ظرفیت هم استفاده کنیم.

یک استاد دانشگاه هم در این رابطه گفت: 
مشهد مقصد گردشــگری زیارت است اما 
گردشگری خرید و غذا را هم آغاز کرد بعد از 
آن شروع به ساخت پارک های آبی کردند در 
واقع می توان گفت این کار پول را از جیب 

مردم به گردش در می آورد.
محمــد زاهــدی بــا انتقــاد از وضعیت 
گردشگری در اصفهان ادامه داد: اصفهانی ها 
با مسجد امام، عصارخانه شاهی و حمام علی 
قلی آقــا منتظرند ببینند چه کســی برای 
ورود ۳۵۰۰ تومان هزینــه بلیط می دهد 
در صورتیکه این قصه دغدغه گردشــگری 

دنیا نیست.
وی با بیــان اینکه روش پــول درآوردن از 
جاذبه هــای مــدرن اســت اظهــار کرد: 
توریســت هایی که به اصفهــان می آیند 
می گویند چه قدر به ما آثار تاریخی و مسجد 
نشــان می دهید در صورتیکه برای توسعه 
گردشــگری باید به بخش خصوصی اجازه 
داد نفس بکشــد و همچنین بــه بازاریابی 

شهری فکر کرد.
نماینده اصفهان در کمیســیون فرهنگی 
و اجتماعی شــهرداری های کالنشهرهای 
ایران اظهــار کرد: اولویت گردشــگری بر 
مهمانــان داخلی اســت وقتــی نتوانیم 
گردشــگران داخلی را میزبانــی کنیم از 
گردشگران خارجی هم نمی توانیم میزبانی 

کنیم.
نباتی نژاد در ادامه با بیــان اینکه در دنیا به 
گورستان گردی بسیار توجه می شود گفت: 
کمتر گردشگری اســت که به کشورهای 
اروپایی سفر کند و گورســتان ها را نبیند 
در واقع ما بر اساس عقاید سنتی و مذهبی 
خودمان که رفتن به گورســتان ها توصیه 
شده اســت و بر این اساس که در شهرهای 
بزرگ گورستان های تاریخی زیادی داریم 

از این صنعت  سود ببریم.
نماینده اصفهان در کمیســیون فرهنگی 
و اجتماعی شــهرداری های کالنشهرهای 
ایران ادامه داد: ایجاد شبکه گورستان های 
تاریخی شــهرها ضرورت دارد و باید بسته 
پیشنهادی خوبی در این زمینه آماده شود 
چون تبعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

خوبی همراه دارد.

افزایش قاچاق دام زنده در کشور
مدیرکل تعزیرات اســتان تهران گفت: نظارت شــدیدی بر قاچاق دام زنده در حال انجام است حتی نقل و 
انتقال دام از اســتان ها به یکدیگر هم در حال کنترل شدن است.محمدعلی اســفنانی در خصوص قیمت 
گوشت در شهرها و استان های کشــور اظهار کرد: در گذشته در بحث گوشــت اتفاقاتی افتاده که ماحصل 
آن در اتفاقات جدید نمود کرده اســت.وی بــا تاکید بر قاچــاق دام زنده در خصوص دالیــل گرانی قیمت 

گوشــت افزود: به لحاظ افزایــش قیمت دالر کاهــش ارزش پول ملی را داشــتیم که به همیــن دلیل برای 
کشورهای همســایه دام تولیدی کشــور ما بســیار ارزان قیمت درآمد و بخش زیادی از دام در مرزهای کشور 

در حال قاچاق شدن اســت و این کمبود را ایجاد کرده است.اسفنانی بخشــی از این کمبود را مربوط به خشکسالی 
 دانســت و تصریح کرد: تولید دام کاهش پیدا کرد و در نهایت افزایش نهاده های دامی هم در این روند افزایش قیمت بی تاثیر 

نبوده است. 
مدیرکل تعزیرات استان تهران با اشاره به لحاظ شدن تمهیداتی برای واردات گفت: واردات گوشت گرم در مدت اخیر از آسیای میانه انجام می شد 
که با توجه به شروع فصل سرما در کشورهای مذکور تولیدات دامی کاهش یافت و در حال حاضر تامین گوشت از کشورهای با فاصله دورتر مانند 

استرالیا انجام می شود و بخشی از گرانی گوشت به این دلیل است.

استقبال سرمایه گذاران برای ایجاد اقامتگاه های بومگردی در آران
 رییس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل گفت: با توجه به رشــد خوب تعداد گردشــگران 
شهرســتان، ســرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد اقامتگاه های بومگردی در آران و 

بیدگل تمایل نشان می دهند.
مجید نوری اظهار داشــت: اقامتگاه های خانه باغ شــاکر، خانه صفا، عمارت علی آباد کویر، 

شهریاران، ســتاره شــب های کویر و کارونســرای ابوزیدآباد و مرنجاب از اقامتگاه های فعال 
گردشگری در آران و بیدگل اســت که روزانه ظریت پذیرش بیش از ۴۰۰ نفر گردشگر و مسافر 

را دارند.
وی با اشاره به اینکه اغلب این اقامتگاه ها از اواخر سال ۱۳۹۲ در آران و بیدگل تکمیل و شکل گرفته است، 

افزود: با توجه به رشد گردشگران شهرستان، ســرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد این اقامتگاه ها در آران و بیدگل 
تمایل خوبی دارند. رییس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل با تاکید بر اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۰ 
 تنها اقامتگاه سنتی موجود در شهرستان آران و بیدگل در کاروانسرای مرنجاب دایر بوده است، گفت: کویر مرنجاب در کنار 

جاذبه های تاریخی  این شهرستان موجب جذب ساالنه بیش از ۳۰۰ هزار گردشگر به آران و بیدگل شده است.

اقتصاد ایران
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تورم نقطه به نقطه 
خانوار 3۹.۶درصد شد

درصــد تغییر شــاخص کل تورم 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( بــرای خانوارهای 

کشور ۳۹.٦ درصد اعالم شد .
مرکز آمار ایران گزارشی از شاخص 
قیمت مصرف کننــده به تفکیک 
اســتان های کشــور طی دی ماه 
ســال ۹۷ را منتشــر کرد. در دی 
ماه ۱۳۹۷ عدد شــاخص کل برای 
خانوارهای کشــور )۱۰۰=۱۳۹۵( 
به ۱۵۴.۷ رســید که نسبت به ماه 
 قبل۲.۰ درصــد افزایش نشــان 
می  دهد. در این ماه بیشترین نرخ 
تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط 
به اســتان آذربایجان شرقی با ۲.۹ 
درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اســتان سیستان 
وبلوچســتان  با ۰.٦ درصد افزایش 
اســت. درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( بــرای خانوارهای 
کشور ۳۹.٦ درصد است. بیشترین 
نرخ تــورم نقطه به نقطــه مربوط 
بهاستان کردستان )۴۹.۲ درصد( 
و کمتریــن آن مربوط به اســتان 
قــم  )۳۱.۹ درصد( اســت. یعنی 
خانوارهای ساکن استان کردستان 
به طور متوســط ۹.٦ درصد بیشتر 
از میانگین کل کشور و خانوارهای 
ساکن اســتان قم به طور متوسط 
۷.۷ درصد کمتــر از میانگین کل 
کشور نســبت به دی ۱۳۹٦ برای 
خرید یک »مجموعه کاال و خدمات 
یکسان« هزینه کرده اند. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ 
برای خانوارهای کشور به عدد٦.۲۰ 
درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان لرستان 
)۲۴.٨ درصد( و کمترین آن مربوط 
به استان  کرمان )۱٦.۳ درصد( است. 
شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان 
ها در دی ماه ٨.۵ درصد اســت که 
نسبت به ماه قبل ۰.٨ واحد درصد 

افزایش نشان می  دهد.

   خانوارهای شهری
در دی مــاه ۱۳۹۷ عدد شــاخص 
کل بــرای خانوارهــای شــهری 
)۱۳۹۵=۱۰۰( به ۱۵۴.۱ رســید 
که نســبت به ماه قبل ۲.۰ درصد 
افزایش نشان می دهد. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
شهری مربوط به استان آذربایجان 
شــرقی با ۳.۲ درصــد افزایش و 
کمترین نرخ تــورم ماهانه مربوط 
به اســتان آذربایجان غربی با ٨.۰ 
درصد افزایش اســت. درصد تغییر 
شاخص کل نســبت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 
خانوارهای شــهری کشــور ۳۹.۰ 
درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه 
به نقطه خانوارهای شهری مربوط 
به استان کردستان )۴۷.۹ درصد( 
و کمترین آن مربوط به اســتان قم 

)۳۱.٨ درصد( است.

خبرآنالین
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بر این اســاس بســته 
حمایتــی را در قالــب 
نقدی و کاالیی تدوین 
و بــه مرحله اجــرا در 
آمد؛ به طوری که اقشار 
کم درآمد و خانوارهای 
هدف از جمله آنهایی که 
تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( بودند مشمول سبد 
کاالیی شدند و از سوی دیگر قرار شد 
کارکنان دولــت در قالب »جبرانی« 
تحت پوشــش بســته قــرار گیرند؛ 
به گونه ای که کارکنانــی که حقوق 
ماهانه آنها کمتر از سه میلیون تومان 
است، در سه مرحله و هر بار ۲۰۰ هزار 

تومان به حساب شان واریز شود.
بــر ایــن اســاس در آبان مــاه بود 
کــه ســازمان برنامــه و بودجه در 

بخشــنامه ای بــه دســتگاه های 
اجرایی ملی و اســتانی کــه حقوق و 
فوق العاده های آنهــا از محل بودجه 
عمومی دولت پرداخت می شود تاکید 
کرد که در راســتای اجــرای مصوبه 
دولت در رابطه با کمــک جبرانی به 
کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و 
شرکتی که مجموع پرداختی ماهیانه 
به هر یک از آنها کمتر از سه میلیون 
تومان است، تا مبلغ ۲۰۰ هزار تومان 
از طریق حســاب های بانکی مرتبط 
با حقوق و مزایای کارکنان مشــمول 

واریز می شود.
طبق این بخشــنامه، دریافتی ســه 
میلیون تومان منظــور حقوق ثابت 
و فوق العاده هــای منــدرج در حکم 
کارگزینی برای کارکنان رســمی و 
پیمانی و مبلغ ماهانه قرارداد منعقده 
برای کارکنان قراردادی و شرکتی در 

سال جاری است.
اما بیــش از دو ماه از شــروع توزیع 
بســته های حمایتی گذشته و حتی 
سازمان برنامه و بودجه از واریز مبلغ 
و اعتبــار مربوط به این بســته خبر 
داده اســت، ولی همچنان بســیاری 
از کارکنانی که ظاهرا مشــمول این 
دستورالعمل می شــوند از این سخن 
می گویند که تاکنون هیچ ۲۰۰ هزار 
تومانی به حساب آنها واریز نشده است 
و پیگیر این موضوع هستند، البته در 

برخی موارد این واریزها انجام شــده 
و در بین بازنشســته ها و یا مستمری 
بگیــران و برخــی کارکنــان دیگر 
پرداختی وجود داشــته اســت، ولی 
وضعیت مابقی افرادی که مشــمول 

می شوند روشن نیست.
این در حالی اســت که در مدت اخیر 
با وجود پرســش هایی که در رابطه با 
بســته حمایتی و نحوه پرداخت آن 
به ویژه درباره کارکنان از مســئوالن 
بوده، پاســخ واضحی دریافت نشده 
است و تنها اخیرا ســازمان برنامه و 
بودجه اعالم کرد که اعتباری حدود 
۱,۴۵۰ میلیــارد تومان بــرای ۲٨ 
میلیون مشمول تأمین اجتماعی در 
بسته حمایتی ابالغ و واریز شده است 
که بر اساس آن هفت میلیون خانوار 
کارگری که حدود ۲٨ میلیون نفر از 
مشــموالن تأمین اجتماعی را شامل 
می شود بسته حمایتی ۱۰۰ تا ۳۰۰ 
هزار تومانــی با در نظــر گرفتن بعد 

نفرات خانوار دریافت خواهند کرد.
در حالی برخی خبرها از این حکایت 
دارد که ممکن است دولت در اجرای 
بسته با مشــکل تأمین مالی مواجه 
باشــد که به نظر نمی رســد در آن 
بخش با توجه به محلــی که در نظر 
گرفته شده مســأله ای وجود داشته 
باشــد؛ چراکه منابع الزم برای توزیع 
بســته حمایتی نیز از محل از محل 

 مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها تأمین
 می شود.

ایــن در حالــی اســت کــه دولت 
مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تا نرخ نیمایی 
که به حدود ٨,۰۰۰ تومان می رسد را 
از پتروشــیمی ها دریافت می کند که 

رقم قابل توجهی است.
در این شرایط به نظر می رسد دولت 

و به ویژه ســازمان برنامه و بودجه و 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
به عنوان دو دستگاه اصلی و مسئول 
اجرای بسته حمایتی به طور واضح و 
شفاف در مورد چگونگی توزیع بسته 
حمایتی، نحوه پرداخت ها و مشموالن 
آن، تعداد و گروه هایــی که تا کنون 
دریافت داشــته اند و وضعیت مابقی 

افراد اطالع رســانی کنند، نه اینکه 
اکنون تمامی افرادی کــه دریافتی 
ماهانه آنها کمتر از سه میلیون تومان 
بوده و مشــمول گروه هــای اعالمی 
دولت می شوند ســرگردان دریافت 
۲۰۰ هزار تومانی باشــند که به آنها 
 وعده داده شــده ولــی از آن خبری 

نیست.

سوالحقوقبگیرانزیر۳میلیون:

پس این ۲۰۰ هزار تومان چه شد؟ 

ایسنا
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تکذیب واگذاری شرکتی با عنوان »قطعات ایران خودرو« 
به خاندان مونسان

 معاون ســرمایه گذاری ســازمان میراث فرهنگی گفت: هیچ گونه شــرکت و یا 
کارخانه ای با عنوان »قطعات ایران خودرو« به آقای مونسان رئیس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری و یا نزدیکان ایشان در هیچ دوره ای واگذار 

نشده و این خبر از اساس کذب است.
حسین اربابی معاون سرمایه گذاری ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در خصوص 
اظهارات هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در خصوص واگذاری شرکت قطعات ایران خودرو از سوی 
رییس جمهور به خاندان مونسان تصریح کرد: هیچ سندی دال بر این که آقای مونسان و یا نزدیکان ایشان 
صاحب چنین کارخانه ای باشند وجود ندارد و هیچ گونه واگذاری به ایشــان و یا نزدیکان آقای مونسان 

انجام نشده است.
وی افزود: از خانم چنارانی تقاضا داریم چنانچه مدارک مستند و مستدلی دارند، را ارائه دهند.

اربابی با انتقاد از اظهارات بدون ســند این نماینده مجلس افزود:  چیزی که اهمیت دارد این است که در 
وضعیت فعلی کشور مستمسک قرار دادن اخبار بدون سند و غیرمستدل و ارتباط دادن آن به اشخاص طراز 
اول نظام به نوعی از بین بردن اعتماد مردم به کلیت حاکمیت است و این مسئله ای است که مقام معظم 

رهبری بارها و بارها درباره آن تذکر داده اند.
وی ادامه داد: اگر افرادی بنا به دالیلی مصونیت های قضایی دارند، دلیلی ندارد با انتشار اخبار بدون مدرک 
و سند فضای عمومی اعتماد مردم به دولت و مجموعه حاکمیت را از بین ببرند، این کار در این دوره یک 
خیانت بزرگ به اعتمادی است که مردم به مجموعه نظام دارند و بازگرداندن آن بسیار سخت و دشوار است.

معاون ســرمایه گــذاری ســازمان میــراث فرهنگــی در ادامه گفــت: اعتماد مــردم به نظــام آن 
هم در چهــل ســالگی انقالب بــه راحتی بــه دســت نیامده کــه با انتشــار اخبــار بدون ســند و 
 فاقــد اســتدالل بخواهیــم آن را خدشــه دار کنیم و ایــن کار بــه نحوی آب به آســیاب دشــمن

 ریختن است. اربابی ادامه داد: واقعا اگر مدرک مستندی وجود دارد ارائه شود در غیر این صورت اگر این 
اظهارنظر غیر آگاهانه بوده خانم چنارانی در محضر مردم به اشتباه خود اعتراف و آن را جبران کند و اگر 
آگاهانه بوده از دستگاه های قضایی و نظارتی درخواســت پیگیری داریم.هاجر چنارانی نماینده نیشابور 
مجلس شورای اسالمی در اظهاراتی گفته که »رئیس جمهور بعد از گذشت ٦ ماه از حضور در نهاد ریاست 
جمهوری، شرکت قطعات ایران خودرو را به خاندان مونسان واگذار کرد و این مسئله متاسفانه شرکت اگزوز 
 خودرو خراسان را با مشکالت بسیاری مواجه کرده و این شــرکت امروز حدود ۲۰۰ کارگر خود را اخراج

کرده است.« 

حدود سه ماه از زمان اجرای بسته حماتی دولت گذشته و 
همچنان جزییات توزیع و پرداخت در هاله ای از ابهام قرار 
دارد؛ این روزها دریافت کنندگان حقوق های زیر سه میلیون 
تومان، بارها این پرسش را مطرح کرده اند که باالخره این ۲00 
هزار تومان چه شد و چه زمانی قرار است به حساب آنها واریز 
شود؟  از آبان ماه سال جاری بود که دولت توزیع بسته حمایتی 
را در دستور کار قرار داد که بتواند بخشی از آسیب های ناشی 
از افزایش تورم و قیمت کاالها در بازار که عمدتا از جریان 

نوسان بازار ارز در سال جاری ایجاد شده بود را ترمیم کند.

 دریافتی سه میلیون 
تومان منظور حقوق 

ثابت و فوق العاده های 
مندرج در حکم 
کارگزینی برای 

کارکنان رسمی و 
پیمانی و مبلغ ماهانه 
قرارداد منعقده برای 

کارکنان قراردادی 
و شرکتی در سال 

جاری است.

فارس
گـــزارش
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سرمایه گذاران خارجی به دنبال همکاری با استارت آپ های رمزارز ایران هستند
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات گفت: »عالوه بر سرمایه گذاران 
داخلی، سه سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای رمزارز ایرانی عالقه به 

همکاری و تامین مالی دارند.«
حمیدرضا احمدیان، با اشاره به فعالیت کســب وکارهای جدید در حوزه رمز ارز، افزود: »باید 

این واقعیت را پذیرفت که علی رغم محدودیت های ایجادشــده و قانون گــذاری با توجه به نیاز 
جامعه و ســودآوری باالی حوزه رمزارزها، هم اکنون کســب وکارهای نوپــای متعددی در حوزه  

ارزهای رمزنگاری شده فعالیت دارند.«
او با اشاره به عالقه سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری در کسب وکارهای رمزارز ایران گفت: 

»بر اساس آخرین آمارها، هم اکنون ۳ سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در کسب وکارهای رمز ارز ایرانی عالقه به 
همکاری و تامین مالی دارند که بیشتر عالقه آنها  به سرمایه گذاری در حوزه استخراج ارزهای رمزنگاری شده است؛ همچنین 
سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در فین تک های رمزارز عالقه دارند اما با توجه به اینکه قوانین نیاز اصلی برای تضمین 

سرمایه است، برای سرمایه گذاری تا اعالم سیاست ها در حوزه رمزارز ریسک نمی کنند.«
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من خــودم را به عنوان 
فردی می شناســم که 
می تواند فشــار زیادی 
را مدیریت کند. کســی 
کــه در هــرروز، حجم 
زیادی از کار را به خوبی 
تکمیل می کند. کســی 
که حتی در لحظات دشوار هم می تواند 
ساعت های طوالنی کار کند. کسی که 
دربرابر مشکالت تسلیم نمی شود، بلکه 
به طور خستگی ناپذیر تالش می کند تا 

زمانی که همه  مسائل حل شوند.
من یک مدیرم و اغلــب مدیرانی که 
می شناسم، احساس مشابهی در مورد 
خودشــان دارند. ما باید قوی باشیم، 
زیرا شــرکت ها، کارکنان، مشتریان 
و خانواده های ما، همگــی برای عبور 
از چالش ها و ســختی ها، بــه ما تکیه 
می کنند. این همان کاری اســت که 
ما انجام می دهیم و البتــه، مهارت و 
استعداد ما در عبور از فشار، پیچیدگی 
و موفقیــت، باعــث می شــود گاهی 
احســاس »اَبَر انســان بودن« داشته 

باشیم.
اما یک اتفــاق غیرمنتظره، نظر من را 
کامال تغییر داد. یک شــب، زمانی که 
برای یک قــرار مالقات شــام با یک 
دوست دبیرستانی به سمت نیویورک 
راه افتاده بودم، دوچرخه ام با یک حفره 
یا دســت انداز برخورد کرد و ناگهان 
متوقف شد. من از روی دوچرخه پرتاب 
شدم و کنار اتومبیلی که همان نزدیکی 

پارک شده بود، افتادم.
من آسیب دیده بودم و خونریزی داشتم 
و البته، قادر به فکر کردن نبودم. مردمی 
که در اطراف در حال گذر بودند، دور 
من جمع شــدند و از من پرسیدند که 

آیا حالم خوب اســت؟ اما مــن واقعا 
نمی دانستم. آن ها از من پرسیدند که 
آیا آب می خواهم؟ ولی من نمی دانستم. 
وقتی که سرانجام، تلوتلوخوران روی 
پاهایم ایستادم، آن ها از من پرسیدند 
که بهتر نیســت بنشــینم؟ اما هنوز 

نمی دانستم.
زمانی که به آن لحظه فکر می کنم، فقط 
از یک چیز کامال مطمئن هستم: اینکه 
من کامال، در حد و اندازه  یک انســان 

ساده ام، نه بیشتر.
در کمال شگفتی، به عنوان مدیری که 
همیشه، ابراز احساسات را یک نقطه  
قوت می دانست، متوجه نکته  دیگری 
شدم: واقعیت این بود که من همیشه 
فکر می کردم باید یک »ابر انســان« 
باشم و هرگونه ضعفی؛ قدرت مدیری 

مرا تقلیل می دهد.
حاال به وضــوح می فهمم که حقیقت، 
دقیقا برعکس چیزی اســت که فکر 
می کردم. عدم پذیــرش ضعف، به دو 

دلیل ساده کارایی را پایین می آورد:
اول اینکــه نفی ضعف های انســانی، 
حرکت پایــداری نیســت. بی تردید 
روزی، زندگی روی سخت خودش را 
به ما نشان می دهد و باید این حقیقت 
را بپذیریم که به عنوان یک انســان، از 
نقاط ضعف، ایرادها و کاســتی هایی 

برخورداریم.
دوم، ایــن کار نشــان دهنده  ضعف 
مدیریــت اســت. اســاس مدیریت، 
به ارتباطات و تماس انســان ها باهم 
برمی گردد. کارمندان یا اعضای تیم، 
تنها درصورتی که شما را درک کنند، از 
شما پیروی می کنند، برای شما سخت 
کار می کنند، به خاطر شما ریسک ها را 
می پذیرند، دست به خلق و سازندگی 
می زنند. آن ها درصورتی  برای شــما 
فداکاری می کنند که با شما احساس 
اتصال و ارتباط داشته باشند. به همین 
دلیل، سوال من این است: آیا اعضای 
تیم، می توانند واقعا با شما ارتباط برقرار 
کنند، به شــما اعتماد کنند، صادقانه 
همه  تالش خود را برای اهداف شــما 
به کار بگیرند، اگر شــما صرفا زوایای 
قوی و تأثیرگذار درونی خودتان را به 

آن ها نشان بدهید؟ فکر می کنید تا چه 
زمانی می توانید این شــرایط را حفظ 
کنید؟ چقدر طول می کشد تا آن ها را 

کامال  ناامید کنید؟
به بیان دیگر، وقتی مــا در تالش برای 

»مدیر قوی بــودن«، ضعف هایمان را 
پنهان می کنیم، بــه مدیرانی ضعیف 
تبدیل می شویم. وقتی وانمود می کنیم 
کــه از هیچ نقطــه ای، آســیب پذیر 

نیستیم، آسیب پذیرتر می شویم.

یک نکته  مهم را به یاد داشته باشید: 
منازعــات و تقالهــای ما، بیشــتر از 
موفقیت هایمان ما را تعریف نمی کند. 
شما ضعیف نیستید، بلکه از نقاط ضعف 
برخوردارید. ایــن دو حالت با یکدیگر 

متفاوت اند.
از منظر انسانیت، که هم ضعف ها و هم 
قوت های ما را پوشش می دهد، بهترین 
عمل مدیریت برای پیــش رفتن این 

است که »کمک بخواهیم«.
آن شب، وقتی ســرانجام بلند شدم و 
خودم را به قرار شام رساندم، از طرف 
دوستانم مورد اســتقبال قرار گرفتم: 
آن ها نگران و البتــه حامی من بودند. 
دوســتم توبــی، دوچرخه را پشــت 
ماشینش گذاشــت و مرا به اورژانس 
رساند. دوســتان دیگرم، پام، سوزی، 
نیکی و ویکی، همگی به بیمارســتان 

آمدند و تا دیروقت، کنار من ماندند.
خوش شــانس بودم که آن شب تنها 
نبودم و این به خاطر انسانیت من بود، 

نه برعکس.
نیاز به کمک و درخواست کمک، بخش 
مهمی از هنر و مهارت مدیریت است.

گرچه ظاهرا همیشــه این موضوع را 
می دانســتم، امــا در درونــم، حس 
می کردم که وظیفه  مدیر کمک کردن 
به دیگران اســت نه کمک خواستن 

از آن ها.
اما این احســاس، رنگــی از واقعیت 
نداشت. واقعیت این است که مدیرانی 
که به کمک دیگران نیاز ندارند، کسی را 
هم ندارند که او را هدایت کنند. مردم، 
زمانی که به دیگــران کمک می کنند، 
احساس خوبی کســب می کنند. این 
جریان به آن ها الهام و انگیزه می بخشد. 
آن ها نه تنها افرادی را که به کمک نیاز 
دارند، حقیر و ضعیف نمی دانند، بلکه با 

آن ها رابطه  قوی تری برقرار می کنند.
من یک ابر انســان نیســتم. شما هم 
نیستید و این موضوع نه تنها بد نیست، 

بلکه از خوب هم بهتر است.

شما بی عیب و نقص نیستید؛   

بهترین مدیران، از درخواست کمک نمی ترسند

وقتی ما در تالش 
برای »مدیر قوی 

بودن«، ضعف هایمان 
را پنهان می کنیم، به 

مدیرانی ضعیف تبدیل 
می شویم. وقتی وانمود 

می کنیم که از هیچ 
نقطه ای، آسیب پذیر 

نیستیم، آسیب پذیرتر 
می شویم.

مدیر موثر و قدرتمند، نه تنها وانمود نمی کند که بی عیب و نقص 
است، بلکه به اعضای تیم نشان می دهد که مثل همه  انسان ها، 

گاهی به کمک نیاز دارد.
پیتر برگمن، مربی ارشد تغییرات رفتاری کسب وکار و مدیرعامل 
موسسه  Bregman Partners، در مطلب اخیر خود که در مجله 

کسب وکار هاروارد منتشرشده می نویسد:
من، خودم را انسانی قوی می دانم.

 
استارت آپ

مدتی است که زمینه های کارآفرینی تغییر کرده است؛ زنان در حوزه کارآفرینی 
نوین و استارآپ ها حضور جدی دارند، اگرچه هنوز موانع حضور وجود دارد. زنان، 
تنها 10 درصد از کارآفرینان حوزه تکنولوژی در جهان را تشکیل می دهند ولی این 

آمار در برخی کشورهای خاورمیانه مانند عمان به 35 درصد می رسد.

استارت آپ یا کسب وکار نوپا چیست و سهم زنان در آن چقدر است؟ برای تعریف استارت آپ 
باید اول بگوییم استارت آپ چه نیست؟

*استارت آپ یک رویداد یا همایش کارآفرینی نیست.
*یک وب سایت یا یک اپ موبایل نیست.

*نسخه کوچک تر یک شرکت نیست
*یک کسب وکار کوچک در حال درآمدزایی و رشد نیست.

*مجموعه ای که روی یک تکنولوژی جدید کار می کند، استارت آپ نیست!

*استارت آپ یک سازمان موقت است که باهدف یافتن
*یک مدل کسب وکار تکرارپذیر و مقیاس پذیر به وجود آمده است.

  آینده استارت آپ به چه سمتی نمی رود؟ 
آینده استارت آپ اگرچه آینده روشنی خواهد بود ولی برخی از مشاغلی سنتی 
در آینده وجود نخواهند داشت. این مشاغل عبارتند از: بنگاه های مسکن سنتی؛ 
آژانس های تاکسی تلفنی غیرهوشــمند؛ آژانس های سنتی مسافرتی فروش 
بلیط؛ تولید بنزین و مدیریت پمپ بنزین ها، با توجه به کاهش مصرف سوخت 
در خودروهای برقی و هیبریدی؛ فروشگاه های خرده فروشی غیر زنجیره ای و 
غیر برند، مانند لوازم خانگی و برقی و موبایل و...؛ بوتیک های متفرقه لباس و کیف 
و کفش؛ شغل ویزیتوری و فروشندگی، به خصوص در شرکت های پخش مویرگی 
با توجه به اوج گیری استفاده از فروش اینترنتی و اپ های سفارش گیری مشتریان؛ 
پلیس راهنمایی و رانندگی در خیابان ها؛ دفاتر خدمات ترجمه، با توجه به رشد 
سریع نرم افزارهای خبره ترجمه؛ دفاتر خدمات کپی و نشر و اسکن و... روزنامه های 
کاغذی، به خصوص آگهی های روزنامه ای؛ برگزاری دوره های آموزش حضوری و 
مدارک حرفه ای؛ پیک های موتوری، زودتر ازآنچه فکر می کنید با آمدن پهبادها تهدید جدی 
خواهند شد؛ مشاغل داللی، مثل فروش خودرو دست دوم؛ تعمیرگاه های خودرو و فروش 
لوازم یدکی، با توجه به ورود برندهای جدید و افزایش سطح کیفیت و ارتقاء تکنولوژی خودرو 
و انجام تعمیرات بیشتر توسط نمایندگی های رسمی انجام خواهد شد. خدمات انبارداری و 
اجاره انبارها، با توجه به ورود نرم افزارها و تکنولوژی های جدید؛ تولید و فروش مصالح سنگین 
ساختمانی، مانند بلوک سیمانی و آجر و درب و پنجره سنگین و... با توجه به جایگزینی مصالح 
جدید و ارتقاء استانداردها؛ دفاتر و نمایندگی های فیزیکی بیمه ؛ اپراتور اتصال تجهیزات 
الکتریکی و الکترونیکی ؛ کارگران خدمات پستی ؛ کارگران جواهرات و سنگ های فلزی 
گرانبها ؛ آشپزهای رستوران ؛ ســنگ زنی و پرداخت ؛ تحویلداری ؛ دفترداران؛ منشی ها؛ 
مدل های مد ؛ رانندگان ؛ تحلیلگران اعتباری ؛ حکمیت و داوری ورزشی ؛ کارمندان بانک 
 و متصدیان ارائه وام ؛ اپراتورهای مونتاژ و تنظیم زمان ؛ حسابرســان مالیات و اپراتورهای

 تلفن.

  آیندهٔ استارت آپ ها به چه سمتی می رود؟ 
در آینده ماهیت کسب وکارهای خدماتی تغییر خواهد کرد. UBER بزرگ ترین شرکت 
تاکسی رانی دنیا حتا یک تاکسی هم ندارد. Airbnb بزرگ ترین شرکت هتل داری جهان 
هیچ هتلی ندارد. در آینده همه کمپانی ها به مرور از یادگیری ماشــین و هوش مصنوعی 
برای سرعت و دقت بخشیدن به کار خود اســتفاده می کنند. ربات ها به کمک شغل شما 
می آیند. رشد استفاده از اتوماسیون به این معنی است که کارهای تکراری توسط ماشین ها 
یا الگوریتم ها انجام می شود. تکنولوژی فقط محدود به غرب نیست و بازارهای بزرگ تنها به 
سرمایه گذاری در آمریکا فکر نمی کنند. استخدام کردن همچنان یک معضل است. فرقی 
ندارد که چه شغلی باشد و کجا باشد، استارت آپ ها سعی می کنند روند آن را آسان تر کنند. 
نرم افزارها به کمک پزشکی می آیند. دکتر بیمار را ویزیت می کند و مراحل بعدی توسط 
نرم افزارهای هوشمند انجام می شود. به جای اینکه دنیا را به هم متصل کنید، اپلیکیشن های 
اجتماعی شما را به اطرافتان متصل خواهند کرد. در واقع صاحبان استارت آپ ها هم در حال 
تغییر هستند. درگذشته کسانی مثل مارک زوکربرگ این استارت آپ ها را راه می انداختند، 
افرادی که غالبا از قشر باسواد و دانشگاهی بودند. اما اکنون Y Combinator به عنوان 

یک شتاب دهنده سرمایه گذارانی از طیف های مختلف جذب کرده است.
*از بین 124 استارت آپی که حضور داشتند، 21 درصد آن ها متعلق به خانم ها بود.

* بنیان گذارانی از 16 کشور خارجی، 28 درصد از این استارت آپ ها را شامل می شدند. در 
حال حاضر از 4 میلیون و 700 دانشجو، 56 درصد ورودی دانشگاه ها را بانوان دراختیار دارند.

* با پول نمی توان کسب وکاری راه اندازی کرد و مشکل راه اندازی کسب وکارها در کشور نبود 
اکوسیستم و زیست بوم آن است و زیست بوم کسب وکارها پایه های مختلفی دارد.

*ســرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه یکی از مهمترین این پایه ها است و اینکه 
استارت آپی هفته ای 10 درصد رشد داشته باشد آرزوی بخش خصوصی است که در این 

حوزه سرمایه گذاری کند.
*هم اکنون ۳0 تا 40 درصد اقتصاد دانش بنیان را حوزه ICT تشکیل می دهد.

*مدیرعاملی ۳50 شرکت و استارت آپ در کشور را زنان در دست دارند که با عضویت در 
هیات مدیره حدود 12 درصد فعاالن این حوزه را تشکیل می دهند و این موضوع می تواند 

الگو باشد.
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واقعیت این است که 
مدیرانی که به کمک 
دیگران نیاز ندارند، 

کسی را هم ندارند که او 
را هدایت کنند. مردم، 

زمانی که به دیگران کمک 
می کنند، احساس خوبی 

کسب می کنند.
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Ali Qapu; 
Largest 
Palace Ever 
Built in Any 
Capital

Ali Qapu, a wonderful 
palace at the heart of 
Isfahan’s historical 
zone, was built at the 
end of 16th century 
as a residence for 
Shah Abbas I during 
the Safavid era. 
 The palace is situated 
on the western side 
of Naghshe Jahan 
square, opposite 
to Sheikh Lotfollah 
Mosque. It was 
constructed in 
38 meters high, 
elevated in 6 storey 
and featuring 18 
slender columns. 
This magnificent 
palace served as 
a monumental 
gateway to the 
royal palaces that 
lay the parkland 
beyond and also it 
used to be a parlor 
to entertain noble 
visitors and foreign 
ambassadors. For the 
first time, Shah Abbas 
celebrated Nowruz 
(Iranian New Year) in 
this majestic palace.
In addition, one of 
the most amazing 
points about Ali 
Qapu is its terrace 
affording and giving 
visitors a chance to 
enjoy a unique and 
glorious perspective 
over Naghshe Jahan 
Square, mountains 
and landscapes 
beyond!
Ali Qapu is rich in 
naturalistic wall 
paintings such as 
floral, animal and 
bird motifs painted 
by Reza Abbasi, the 
court painter of 
Shah Abbas I. This 
palace has been 
decorated with many 
valuable paintings 
and mosaics and 
the real highlight is 
a music hall on the 
upper floor (the sixth 
floor). The stunning 
stucco decoration 
in motifs of vase and 
rose-water shakers 
surprises everyone. 
Safavid rulers 
used to watch polo 
matches (Chowgan), 
maneuvers and 
horse-racing games 
in Naghshe Jahan 
Square through the 
music hall.
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 Junqan castle was built at the end of the 
thirteenth century of the lunar Hegira in the 
stretch of the Linch road in the southwestern 
city of Junqan, with the intent to check the 
correctness of the commercial contracts 
signed by the nobles Bakhtiari and their allies 
English.
The historical importance of this castle 
derives from the fact that the Bakhtiari during 
the constitutional revolution, after having 
gathered here and agreed, invaded Esfahan 
and Tehran succeeding in conquering them.
Hossein Ghali Khan and Kalab Ali Khan 
Bakhtiari built this castle. Later, Ali Ghali 
Khan, Commander As’ad, rebuilt it in the 
French architectural style in the nineteenth 
century. This castle was the first palace in 
the region of Esfahan and Chahar Mahal 
equipped with an electric motor and Ali 
Akbar Dekhoda began to write his famous 
vocabulary here.
In addition to this, many political refugees 
during the First World War also found shelter 
there. It is still used today as the site of the 
Iranian constitutional revolution museum.
Junqan Castle was built on two floors in 
a rectangular shape with an area of   1226 
square meters. The materials used are 
entirely mud and terracotta with bric k 
cladding.
The castle has perimeter gardens, a central 
pool, a sar-dar (entrance arch), and an 
entrance adjacent to the ancient stone road, 
mirror work, wall paintings and a library of 
which only ruins remain.
Only the part of the shahneshin and even 
the madrasa of Asa’d in the west side have 
remained of this castle. The upper floor in 
the east, south and north directions has iwan 
with stone columns and a varied brickwork.
The west wing of the castle is a simple wall 
without columns and the ceiling of the rooms 
has been covered with planks in a geometric 
way. The lower floor is located at a depth of 
one meter from the ground of the courtyard 
and access to it is possible from below the 
stairs of this floor.
Here all the rooms have a wall-mounted 
fireplace with simple stuccoes. The external 
façade of the lower floor has stone carvings 
with rectangular and rhomboidal geometric 
designs and the edge of the windows and also 
of the iwan is adorned with Islamic designs.
Six stone columns are found in the iwan 
located in the north, in the south and in the 
east. The capital of the columns is floral 
in shape, the stem is simple and polished 
and the lower part is formed by cut pieces 
attached to the column with a protruding 
cornice.
The base is square in shape and is decorated 
with drawings of multiethal flowers and 
bluebells. The architrave of the fireplaces in 
the rooms, the basement, the upper floor and 
the sides of the main entrance door of this 
floor, present stucco work.
The upper space of the entrance door of the 
main corridor is decorated with wood inlays 
and metal and flower-shaped carvings. In 
the east of the building there is a tall sar-dar 
with a crescent-shaped ceiling visible on two 
floors, on the sides of which there are the 
surveillance and surveillance rooms.
The material used is, as in the other parts of 
the building, the terracotta with the brick 
façade and around it are placed painted 
rectangular stones of the height of 60 
centimeters.

Isfahan center of 
Iran’s toreutics 
“Currently, the most number 
of Isfahan’s handicrafts 
workshops are the copper 
and brass engraving ones, and 
the number of people involved 
in this artwork is more than 
other fields,” an engraver said.
“Toreutics (Ghalam Zani) 
is one of the old handicrafts 
of Iran that is categorized in 

the artistic metalworking. 
Actually, engraving is 
the art of decorating and 
carving various designs by 
hammering on metal objects; 
especially copper, gold, silver, 
and brass,” Ali Abazari, a 
toreutics activist, said.
Pointing out that the 
engraving art dates back 
to the first millennium, he 
added, “during Mughal and 
Timurid eras, incrustation in 

containers continued as an 
imitation of the Seljuk era, and 
using calligraphy in engraving 
increased subsequently; 
many containers of this kind 
were made and decorated in 
that periods. In the Safavid 
era, this art bloomed, 
especially when silver beating 
became common and made 
Ghalam Zani to be culminated.
“Isfahan is one of the most 
important artistic cities 

and somehow is the center 
of Ghalam Zani in Iran” he 
noted. Saying that in the first 
stage of Ghalam Zani, behind 
the surface that is supposed 
to be engraved should be 
covered with bitumen, he said, 
“Using bitumen causes the 
containers not to warp during 
the engraving stages, and 
prevents producing too much 
noises. After the container 
gets cooled, the engraving 

Atiq Jameh Mosque of Isfahan 
through the History
Even before the time that this 
place became a mosque, it was 
a fire temple in Sassanid era. 
Archeological discoveries, 
including a pillar bottom, have 
proven the pre-Islamic history 
of the building but the exact 
foundation date of it remains a 
mystery. The best estimation is, 
building this place dates back to 
2000 years ago. Although other 
findings indicate that the final 

outward of this mosque mainly 
belongs to Seljuq Dynasty, a 
renovation had been done 
during Safavid Dynasty.
Architecture of Atiq Jameh 
Mosque of Isfahan
Atiq Jameh Mosque is a 
perfect example of different 
architectural arts of Iran, all 
in one place. You will find 
interesting designs in every 
corner of this ancient beauty. 
It was built in the four-iwan 
(a vaulted open room) 

architectural style, each 
couple of gates facing each 
other. Each Iwan is decorated 
with breathtaking turquoise 
ceramics in shape of Muqarnas 
(niche-like cells). If you look 
closer and go to the inside, there 
is a whole new world of art. On 
the north Iwan, there are 40 
pillars, similar to what you 
may have seen in Nasir-ol Molk 
Mosque (the pink mosque) 
in Shiraz. You may actually 
feel the mysterious history of 
the place during the history 
here. But, hold your horses, 
Muqarnas and pillars are not 
the only eye-catching items 
here. Turn to the west and will 
find one of the most amazing 
Persian stuccoes in the world. 
This part of a building is named 
El-Jayto Mosque and you can 

find the famous Mehrab with 
its complicated design here. 
Another fascinating detail 
that you should notice while 
visiting Atiq Jameh Mosque 
of Isfahan is the domes. If you 
stand right beneath one of the 
mosque domes, you will notice 
that the ceiling is closer than its 
loon from the outside. That is 
because these are no ordinary 
domes. They are actually two 
domes, one shell inside the 
greater one. You may wonder 
what the use of it is. Well, look 
at the decorations, without 
two layers of domes; it was 
extremely difficult for artists 
to make such a magnificent 
design. There are even more 
interesting facts about this 
mosque, but let’s save it for the 
time you visit this place!

Atiq Jameh Mosque Of Isfahan,
Meet The Majestic Old Beauty

In a true oasis neighborhood of lovely Isfahan, one of the 
most ancient and religious structures of Persia exists. The 
magnificent Atiq Jameh Mosque of Isfahan is a combination of 
several architectural techniques from the different historical 
era. This fact makes the building even more unique than it was. 
And don’t forget, you’re looking at a UNESCO World Heritage 
Site.

Must-see sites in Iran

Zavareh, a historical gem on 
the edge of central desert of 
Iran
Zavareh is located 10km from Ardestan 
county, Isfahan province, on the very edge of 
central desert of Iran. The small city, named 
after Rostam’s brother, a mythical Persian 
hero, has many attractions, including 
Zavareh Jame Mosque, dating back some 
900 years, and Zavareh Sangbast Castle, the 
second largest castle in Iran after Alamut.
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The National Iranian Oil 
Company (NIOC) has 
planned to offer a million 
barrels of crude oil on the 
Iran Energy Exchange 
(IRENEX) on February 4.
This will be the 4th time 
crude oil is being sold on 
the Iranian market for the 
private sector to buy it 
from the state-run NIOC.
On October 28, the first 
round of selling a million 
barrels of crude oil on 
IRENEX began by NIOC 

and 280,000 barrels, 
divided in 35,000-barrel 
consignments, were sold 
at $74.85/b.
On November 20, 
the company offered 
700,000 barrels on the 
market which were sold 
at $64.97/b.
The third round of 
the sales took place 
on January 21 but no 
cargoes were purchased 
at the end of the  
session.

3rd 
distillation 
unit of 
Isfahan Oil 
Refinery to 
come online

The CEO of Isfahan 
Oil Refinery said 
the plant would 
launch its third 
distillation unit on 
the occasion of the 
40th anniversary 
of the Islamic 
Revolution.
Morteza Ebrahimi 
told Shana that 
the unit, along 
with a number of 
e nv i ro n m e n t a l 
p r o j e c t s 
would become 
operational by 
February.
He said the 
unit would add 
60,000 to 70,000 
barrels/day to the 
facility’s gasoline 
p r o d u c t i o n 
capacity, adding 
that most of the 
work to design and 
construct the unit 
was carried out by 
Iranian experts.
The official said 
the unit was 
supplying 11 ml/d 
of Euro-5 gasoline, 
adding that the 
item was being 
supplied to 12 
Iranian provinces.
Ebrahimi went on 
to say that a major 
e nv i ro n m e n t a l 
project for water 
treatment is about 
to be launched in 
Isfahan Refinery. 
The unit would 
operate with 
700,000 cubic 
meters/hour of 
capacity, he noted.
He said the water 
purification unit 
of Isfahan refinery 
is one of the best 
industrial water 
purification units 
in terms of volume 
and size in the 
country.
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NIOC plans next round of 
IRENEX oil sale for early February

US Hits Venezuela with Oil 
Sanctions to Pressure Maduro
The action means Maduro’s 
embattled government would 
lose access to one of its most 
important sources of income 
and foreign currency along 
with around $7 billion in assets 
of the state-owned company, 
Petroleos De Venezuela S.A.
Hours after the White House 
announced the sanctions, 
Maduro went on state TV and 
called the US action “immoral, 
criminal.” In words directed at 
President Donald Trump, he 
said, “Hands off Venezuela!”
The sanctions follow the 
unusual decision by more than 
20 countries, including the US, 
to recognize the opposition 
leader of the National 
Assembly, Juan Guaido, as 
the interim president of 
Venezuela. Maduro was re-
elected last year in an election 
widely seen as fraudulent. 
The once prosperous nation 
has been in an economic 
collapse, with several million 
citizens fleeing to neighboring 
countries.

“We have continued to expose 
the corruption of Maduro and 
his cronies, and today’s action 
ensures they can no longer loot 
the assets of the Venezuelan 
people,” national security 
adviser John Bolton said at a 
White House news conference 
to announce the sanctions 
with Treasury Secretary 
Steven Mnuchin, AP reported.
Bolton said he expects 
Monday’s actions against 
PDVSA — the acronym for the 
state-owned oil company — 
will result in more than $11 
billion in lost export proceeds 
during the next year.
Oil production — the lifeblood 
of Venezuela’s economy — 
has been collapsing for 
years. Despite sitting atop 
the world’s largest reserves, 
Venezuela currently pumps 
just a third of the 3.5 million 
barrels a day it did when the 
late Hugo Chavez took power 
in 1999.
The nation’s refining capacity 
has also declined because of 
poor maintenance and lack of 
skilled personnel. That has left 

it reliant on Citgo, the Houston-
based refining arm of PDVSA, 
to refine the oil and send 
gasoline back to Venezuela to 
meet domestic needs.
“They have just lost that 
source,” said Russ Dallen, 
managing partner of Caracas 
Capital, a brokerage company.
Venezuela is very reliant on the 
US for its oil revenue, sending 
41 percent of its oil exports 
to the US Maduro can divert 
the roughly 500,000 barrels 
per day of oil currently being 
sold to Gulf Coast refineries to 
markets in Russia, China, India, 
Malaysia and Thailand.
But processing international 
financial transactions is hard 
without going through the US 
or European banks. Transport 
costs would also jump because 

Venezuela’s ports aren’t well-
equipped to load supertankers 
for transporting oil to distant 
markets.
That means the country, which 
depends almost entirely on 
oil exports for hard currency, 
will be able to purchase even 
less food and other imports, 
potentially worsening 
shortages and deepening its 
economic collapse.
Outside the PDVSA 
headquarters in Caracas, office 
workers lining up to board 
red company buses were 
seeking information about the 
immediate impact of the US 
sanctions. As he hurried home 
with his two children, one 
employee told The Associated 
Press that the sanctions 
signaled tough times ahead.

NIOC to issue fixed-
rate bonds to finance oil 
projects
The CEO of the National Iranian Oil Company 
(NIOC) said the company would start issuing 
Rls. 10 billion of fixed-rate (Manfa’at) bonds 
on February 2 with the aim of financing oil 
projects.
According to Shana, the bonds are being issued 
for providing the required finances for devel-
oping NIOC’s oil production maintenance and 
enhancement projects and would be put up 
for sale at Fara Bourse (an over-the-counter 
market for securities and other financial instru-
ments in Tehran).
Masoud Karbasian said the bonds would be is-
sued by Arvand Saba Oil and Gas Development 
Company and endorsed by NIOC, adding that 
issuance of the bonds would continue for three 
days beginning on February 2.
Arvand Saba, as a special purpose vehicle com-
pany (SPVC),  has signed a service contract with 
NIOC for issuance Rls. 30 billion of the bonds.

Tehran to build several 
power plants in Syria: Iran’s 
veep
Iran will build several power plants in Syria 
within the framework of a memorandum on 
economic cooperation with Damascus, the 
construction of first power plant will start in 
Latakia on Tuesday, Iran’s First Vice-President 
Eshaq Jahangiri said Monday.
“We signed a contract on cooperation in the 
construction and reconstruction of several 
power plants in Syria. The foundation stone 
for the first such plant will be laid tomorrow in 
Latakia,” Jahangiri said at a news conference 
following the meeting.
The 14th meeting of the joint Iran-Syria 
intergovernmental commission on economic 
cooperation was held in the Syrian capital 
Damascus earlier in the day. Syrian Prime 
Minister Imad Khamis and Iran’s First Vice-
President Eshaq Jahangiri signed an agreement 
for long-term economic cooperation between 
the two countries.
Moreover, the sides also signed nine 
memoranda on mutual understanding in such 
areas as fighting the financing of terrorism and 
money laundering. The memoranda also cover 
housing, culture, education and investment.
Syria has been devastated by years of violent 
war with terrorist and armed opposition 
groups, which led to the destruction of its 
infrastructure and a major humanitarian 
crisis in the country. The Syrian authorities are 
currently engaged in rebuilding the country. UN 
estimates that the reconstruction of Syria will 
cost more than $250 billion.

The Trump administration on Monday sanctioned 
Venezuela’s state-owned oil company, ratcheting up 
pressure on socialist President Nicolas Maduro to cede 
power to the US-backed opposition in the oil-rich nation in 
South America.

US Hits Venezuela with Oil 
Sanctions to Pressure Maduro
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Implementation of EU 
trade mechanism with Iran 
‘imminent’: German FM
German Foreign Minister Heiko Maas said Mon. that 
consultations between Germany, France, the UK and the 
European Union have led to agreement on setting up the 
Special-Purpose Vehicle (SPV) with Iran soon.
“As far as the special purpose vehicle is concerned: it will 
be registered, it has not yet been registered, but I would say 
that the implementation of our plan is imminent,” Maas told 
reporters after a meeting in Brussels with the participation of 
representatives of the United Kingdom, France and EU foreign 

policy chief Federica Mogherini.
Maas said the EU’s aim is to ensure that “business not 
sanctioned by the US can be upheld, and there is a suitable 
instrument for international payments.” He said that Germany 
has been working notably with Britain and France but also other 
EU partners in recent months to set it up, without providing 
details.In early May, US President Donald Trump announced 
that he was abandoning the Iran nuclear deal which the US 
had signed with Iran, Russia, China, UK, France and Germany 
in 2015. Following the unilateral withdrawal, Washington 
re-imposed sanctions on Tehran, and said punitive measures 
would target third countries which continue to do business with 
the Islamic Republic. 
Following a September ministerial meeting on the sidelines of 

the UN General Assembly, the 
UK, Germany, France, China, 
Russia and Iran announced 
that the European Union 
would establish a financial 
mechanism to enable 
trade with Iran to bypass 
the US sanctions. Iran says 
it will remain in the nuclear 
deal as long as its economic 
interests are guaranteed. The 
launch of the SPV has been delayed, 
which is contribued to the EU’s fear of the US punitive  
measures. 

Iran, Pakistan to discuss FTA next 
month: Pak daily
A Pakistani English news daily has reported that Iran and 
Pakistan will hold further talks on Free Trade Agreement (FTA) 
in the second week of February 2019 focusing on finding out 
ways to resolve banking channel issues.
Daily ‘Business Recorder’ citing well informed sources said 
in November 2017, Trade Negotiation Committee (NTC) 
comprising officials from both countries met in Tehran for 
two days to finalise the draft Pakistan-Iran FTA as Iran showed 
extraordinary interest in trade ties after the visit of Army Chief, 
General Qamar Javed Bajwa.
Official sources told the newspaper that Pakistan would ask 
Iran to sign Mutual Recognition Agreement (MRA) aimed at 
making it mandatory both for Pakistan and Iran to accept each 
others’ standards. With the signing of the MRA, hurdles in 
smooth transportation of Pakistan products will be removed.
In order to expedite early finalization of the drafts of FTA, 

MRA issues and customs cooperation, both sides have already 
agreed that the relevant sub-committees’ members will 
negotiate on concluding MRAs texts simultaneously with TNC 
negotiations.
“Both countries have decided to carry out further deliberations 
in order to complete all Annexes of the FTA agreement 
which would complete the technical process of final FTA for 
consequential approval by respective governments,” the 
sources continued. 
Both parties would also review recent bilateral trade statistics 
and reaffirm the necessity of formal exchange of trade statistics 
by their customs authorities regularly in the format which 
has already been determined. The sources further stated that 
during the meeting in November 2017, TNC discussed and 
negotiated on the FTA draft in goods in a positive manner and 
in a friendly atmosphere and reviewed it article by article.
An official told the Business Recorder that Pakistan would 
extend full cooperation to Iran to further deepen trade ties and 
finalization of different clauses of the FTA.



Araghchi says 8 months too 
long for establishing SPV
The Iranian Deputy Foreign Minister Seyed Abbas 
Araghchi said Monday that 8 months is too long for 
establishing the Special-Purpose Vehicle (SPV) by 
the European countries.
He made the remarks while addressing the 
reporters after his meeting with Director General 
of the International Atomic Energy Agency Yukiya 
Amano in Vienna.
“It is more than 8 months that Europeans want to 
carry out this measure and we understand that 
it bears many technical and legal difficulties; we 
understand that US has threatened to sanction 
anyone work with this financial mechanism; we 
understand that the mechanism should be designed 
in a way that it would get around US sanctions and 
pressures so that involved companies would not 
be sanctioned; but eight months is a long time for 
forming such a mechanism.”
All the EU countries are hoping that SPV would be in 
place soon, he highlighted.
He went on to say that the UK, France and Germany 
as signatories of JCPOA (Joint Comprehensive Plan 
of Action) will organize the mechanism, adding, 
“as we have been told, SPV’s registration process 
starts today and it is scheduled to be announced 
within a day or two, unless those who do not favor 
the formation of these relationships can succeed.”

Saudis not seeking truce: 
Yemen
The Saudi-led coalition forces are not after cease-
fire, said the president of Supreme Political Council 
of Yemen on Tuesday, reported a Yemeni news 
media.
The decision to stop the war is not up to the Saudi 
allies; it is up to Saudi Arabia, said Mahdi al-Mashat in 
a meeting with Martin Griffiths, the UN special envoy 
to Yemen, according to Almasirah.
Taking the ongoing attacks and siege into 
consideration, the process of Sweden Agreement 
and the humanitarian conditions of the country 
were also discussed in the meeting.
Yahya Ali al-Ra'ee, Speaker of the House of 
Representatives of the Republic of Yemen also 
attended the meeting.
Calling the UN envoy's move about the Sweden 
Agreement 'important', Al-mashat asked Griffiths 
to visit the hospitals in Yemen to get acquainted with 
the health conditions.Griffiths said that he will try 
to persuade the other party to be loyal to the peace 
pact.The Sweden Agreement was signed recently 
under the observation of the United Nations. 
The ceasefire that started on December 2018 ,18, 
has been repeatedly violated by the Saudi-led 
coalition forces, Yemeni authorities have said.
On March 2017 ,26, Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates, the richest Arab counties, attacked 
Yemen, the poorest Arab nation, to follow their 
excessive demands at the pretext of re-empowering 
the resigned Yemeni President Abdrabbuh Mansur 
Hadi.The war has had no results but death of more 
than 16,000 Yemeni people, including numerous 
women and children, and starvation and famine for 
millions of Yemenis. 

Trump May Get His Personal Donnybrook, 
but in Venezuela

By: Martin Love
If Trump wants his personal 
donnybrook, he can have it 
with Venezuela, a far softer 
and closer target but also 
one that could prove to be 
equally as disruptive, it 
seems, as any further attack 
on Iran.
It appears that Trump 
(and now especially with 
his appointments of some 
of the worst of the Zionist 
Neocons who planned 
decades ago the march to 
destroy polities that did 
not exactly kowtow to US 
demands and submit to the 
“Empire of Chaos”) has been 
searching for a signature 
interference and possibly a 
war to assert US hegemony.
Perhaps Trump and 
minions have found their 
primary target now, which 
is the lowest hanging and 
geographically nearest fruit 
– resource rich Venezuela 
– given the political and 
economic problems 
faced by Nicolas Maduro, 
which in fact are largely 
the result of US economic 
and other sanctions on the 
proponents of the so-called 
“Bolivarian Revolution”.
What would be Trump’s 
signature war many have 
asked? All his predecessors 
in the White House had 
at least one, the most 
damaging of which to date 
was the Iraq War, with Libya 
and Syria not far behind. 
Might it be North Korea? 
Nah, probably because the 
Norks had developed a 
nuclear deterrence and the 
means to deliver nuclear 
bombs, at least in East 
Asia if not farther out to 
Hawaii and California, and 
anyway Kim Jong Un has an 
arresting and even jovial 
personality that Trump 
seemed to like, and Kim has 
proven to be rather smart 
in seeking détente or better 

relations with the other half 
of the Korean peninsula in 
the south.
Might it be a ramp-up of US 
hostilities towards Syria? 
Nah, because with the help 
of the Russians and Iran 
and also Hezbollah, and the 
bravery of the Syrian army, 
popular Assad managed 
to drive out or kill most of 
the mercenary terrorists 
funded by the US and the 
Saudis.
But what about Iran? The 
jury is still out on a US or 
Israeli military strike on 
Iran outside of Syria. The 
US has, however, attacked 
Iran with the cancellation 
of US participation in the 
JCPOA and harsh economic 
sanctions aiming to turn 
Iranians against the Islamic 
Republic and its leaders. 
One huge mistake by the 
Trumpists has been its 
promotion of the despised 
MEK as an alternative for 
Iran, or even the restoration 
of the son of the former 
shah. From a distance, this 
appears to have shored up 
at least nominal support 
inside Iran for the current 
government despite the 
lambent hardships suffered 
by Iranians generally.
Iran may simply too hard a 
nut to crack for the craven 
warmongers in Washington 
and Tel Aviv given the heavy 
investments in Iran and the 
alliances Iran has more or 
less maintained that seem 
to have turned Iran into a 
“red line” for countries like 
Russia and China. Iran may 
constitute a bridge too far, 
and anyway, if Iran were 
attacked, there would be 
Hell to pay throughout 
the Middle East and 
particularly in the Persian 
Gulf.
How does a barrel of oil 
costing over $200 sound 
to the warmongers? You’d 

see an economic collapse 
in the West and the US 
like none before, and the 
fortunes of both political 
parties in the US would go 
up in smoke. Not to mention 
the fact that Trump was, 
allegedly, primarily elected 
to dampen US military 
adventurism overseas 
and focus on domestic 
problems, which are 
rampant and growing by 
the day.
So, for now at least, with 
Venezuela and Maduro in 
the crosshairs of US regime 
change efforts, horrible 
as that is potentially for 
the people of Venezuela, 
it seems possible that 
Iran, even if sanctions are 
not lifted, might witness 
some reduction of 
pressure upon it and allow 
the Islamic Republic to 
consolidate what bulwark 
it has developed against 
further attack. Imagine, for 
example, if the situation 
inside Venezuela goes “Mad 
Max” with civil war atop 
the economic disasters 
already present, and with 
the potential that the US 
might invade. Venezuela 
has a population of about 32 
million as well as the largest 
(heavy) oil reserves on the 
planet. While it is not nearly 
as big a country like Iran, it is 
far bigger than Iraq or Libya 
or Syria, for examples, and 
you can bet that if the US did 
move in to attack Maduro 
militarily, the opposition 
there would be or become 
extreme. The Venezuelan 
armed forces have already 

said they support Maduro 
and not the lightweight 
fool who unilaterally and 
illegally declared himself 
“president”. 
For now, too, Maduro is 
trying to buy some time 
and has just declared that 
US diplomats will not be 
kicked out of Caracas 
immediately. The US could, 
if it makes the wrong moves, 
find itself MORE bogged 
down in Venezuela than 
ever it was in Iraq and as it 
has been in Afghanistan. 
And this, if it were to occur, 
would certainly take the 
spotlight off of Iran and 
quite possibly result in 
rejection of Washington and 
Trump and not just outside 
the US, but also inside the 
US (It’s important to realize, 
as has been proven in so 
many countries faced with 
upheaval since World War 
2, that a mere 10 percent 
of so of any population 
absolutely determined to 
radical change and willing 
to sacrifice for it can make 
it happen.)Indeed, if 
Trump wants his personal 
donnybrook, he can have it 
with Venezuela, a far softer 
and closer target but also 
one that could prove to 
be equally as disruptive, 
it seems, as any further 
attack on Iran. At any 
rate, one ought not to be 
surprised if Trump, now 
having fully embraced the 
Neocons, is not elected 
for a second term in the 
White House. This latter 
would be glorious for all the  
world. 

Administrators of the Office of Islamic Propagation 
affiliated with Qom Seminary School (Hawza) met 
with the Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah 
Khamenei.
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Iran has no scientific 
bottleneck to extend 
its missiles range 
but, according to its 
defense doctrine, 
the country is 
only focusing on 
improving the 
precision of its 
missiles and not 
on extending their 
ranges, said the 
secretary of Supreme 
National Security 
Council of Iran on 
Tuesday.
Iran not to extend 
range of its missiles: 
Top security official
‘Iran will follow 
its space program 
for improving 
people’s life quality 
and increasing 
the country’s 
t e c h n o l o g i c a l 
abilities, said Ali 
Shamkhani in a 
national conference 
on space technology 
at Iran University 
of Science and 
Technology.
‘Space and satellite 
technology can 
help us fight 
natural disasters, 
prevent expansion 
of deserts, curb 
deforestation, and 
counter precipitation 
reduction and drying 
of lands,’ Shamkhani 
added.
‘Without having the 
complete domestic 
space technology, 
moving toward all-
out advancement 
would be just an 
unattainable dream.’
Touching on the issue 
of scientific ranking 
of the countries, he 
said that Iran is the 
fastest growing 
country in the world 
and hold the 16th 
rank, which is the 
fruit of correct policy-
making in this field in 
the past 40 years. 
He added that when 
the first oil wells were 
discovered in Iran, 
Western companies 
started to talk bad 
about the ‘bad 
smelling black liquid’ 
and said that oil is 
something harmful.

Iran not to 
extend range 
of its missiles: 
Top security 
official
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Iran’s Dousti Satellite to Be Launched 
Soon: Minister
Iranian Minister of Communication and Information 
Technology Mohammad Javad Azari Jahromi said the 
advanced domestically made satellite dubbed “Dousti 
(friendship)” is planned to be launched in the near future.
Speaking at a conference on “space technology and its 
applications” in Tehran on Tuesday, Azari Jahromi said the 
Dousti satellite, manufactured by the Sharif University of 
Technology, will be launched soon.
He added that according to experts at the Iran University 
of Science and Technology, another satellite named “Zafar 

(victory)”, set to be put into the 500-600km orbit, will be 
delivered by September.
Earlier this month, the assistant director of the Iranian 
Space Agency announced that the country has tested the 
flying prototype of Dousti satellite. 
Iran has in recent years made great headways in space 
technology thanks to the efforts made by its local scientists.
The country successfully launched its first indigenous data-
processing satellite, Omid (Hope), into orbit in February 
2009.
In February 2017, Iranian President Hassan Rouhani 
unveiled 3 new achievements in the space industry, 
including Payam, which has been made in Tehran’s 

A m i r k a b i r 
University of 
Technology with 
the mission to take 
surveying images 
at resolutions 
below 40 meters. 
Equipped with a 
range of homegrown technologies, the 
satellite will go into orbit with a local carrier.
In July 2017, Iran inaugurated the Imam Khomeini 
National Space Center with the successful test-launch of a 
homegrown satellite carrier dubbed Simorgh.

Envoy: EU able to reinforce 
anti-US positions
The unity among European states in the United 
Nations Security Council can reinforce EU’s stances as 
regard international security issues against US, Iran 
envoy in London said.
In a series of Twitter messages, Hamid Baeidinejad 
referred to the UNSC European member states’ 
meeting in Brussels, saying the decision will be 
regarded as the start of a new movement.
He also pointed to the latest developments including 

anti-Iran meeting which is slated to be held in 
Poland, saying besides UK Foreign Secretary Jeremy 
Hunt’s conditional attendance in this meeting, other 
European countries have not so far expressed their 
readiness to attend it. 
US Secretary of State Mike Pompeo earlier announced 
holding a meeting with the focus on Iran on February 
13-14.
He claimed that countries from Asia, Africa, Europe 
and the Middle East will participate in this meeting.
The meeting will be held in line with US efforts to 
promote Iranophobia policy.

Elaborating on the latest 
developments of the 
Warsaw meeting, 
Baeidinejad said 
US and Poland have 
repeatedly underlined 
that the conference is 
aimed at maintaining 
general consultations 
over the Middle East and 
Iran is not the topic of the 
meeting. 

News

What would be 
Trump’s signature 
war many have 
asked? All his 
predecessors 
in the White 
House had at 
least one, the 
most damaging of 
which to date was 
the Iraq War, with 
Libya and Syria 
not far behind. 
Might it be North 
Korea? 



3Rd Distillation Unit of Isfahan 
Oil Refinery to Come Online

Iran’s Fajr Film Festival to Kick Off 
Wednesday
The 37th edition of the Fajr Film Festival will get underway in Iran 
on Wednesday, with the films set to be screened in movie theaters 
across the country.Rouhani appointed Namaki in the caretaker 
position early January as soon as he accepted the resignation of 
former Health Minister Hassan Ghazizadeh. This year’s edition of the 
Iranian film festival will run until February 11, the 40th anniversary of 
victory of the Islamic Revolution.
Since 2015, the festival has been held in two separate national and international categories. 
The international section will be held in April.

Iran and Syria have 
signed 11 cooperation 
documents and 
Memorandum of 
Understandings aiming 
to develop and deepen 
the relations between 
the two countries.
The agreements were 
signed during a visit 
by Iran's First Vice 
President, Es'haq 
Jahangiri, who is on 
a two-day trip to the 
Arab country at the 
head of a high-ranking 
delegation.
9 cooperation 
documents and MoUs 
were signed in the 
presence of Es'haq 
Jahangiri and Syrian 
Prime Minister 
Imad Khamis and an 
agreements and a MoU 
were signed by Jahangiri 
and Imad Khamis.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN
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By Hanif Ghaffari
In such a situation, people like the French 
President and German Chancellor are 
worried about the future of the eurozone and 
the European Union. This concern increases 
over time. The occurrence of a variety of 
security, political, economic and social crises 
has created many challenges in the European 
Union and the eurozone.
The emergence of these challenges has 
led to a sharp decline in the popularity of 
traditional parties in Europe. In such a way, 
nationalist parties have been able to increase 
their popularity with the public. Which side 
are the European Union and the eurozone 
really heading to? Will the future of Europe 
finally be clear these are the questions that 
concern the mentally ill, such as Merkel and 
Macron?
Chancellor of Germany is still thinking of 
building a new Europe! Angela Merkel and 
Emmanuel Macron both speak of a Europe 
which can withstand nationalism and far-
right movements. But the realization of this 
common dream seems not so easy! Today 
extremism have spread all over the European 
countries, and their power is increasing day 
by day. 
Emmanuel Macron has recently emphasized 
the need for building a stronger Europe! 
The French president insisted that his 
“historic reconstruction of Europe and the 
Eurozone”, designed to reconcile the EU 
with disgruntled citizens after a decade 
of financial and immigration problems, is 
urgent, not least to stem rising far-right 
parties. But he cannot move without 
Germany’s agreement.
However, we should not forget that the 

French President and German Chancellor 
have little opportunity to face the internal 
crises of Europe! It should not be forgotten 
that the popularity of the French president 
has drastically fallen in recent days, following 
the increase in public discontent France. 
And in Germany, Angela Merkel’s coalition 
government is not well placed, and its 
popularity had a remarkable decrease during 
the recent months.
Hence, the German and French authorities 
do not face stable political conditions inside 
their own countries. Obviously, this will also 
dramatically reduce their maneuverability in 
Europe’s equations.
An overview of the political situation in 
Germany and France proves this very well. 
Undoubtedly, neither Macron nor Merkel 
possess the ability to guide and manage 
the new Europe as their presence at the 
head of their country’s political equations 
is not guaranteed in the near future. Many 
analysts believe that Macron will face the 
same fate as Sarkozy and Hollande and he 
isn’t going to win the next elections, which 
is to be held in 2022. Angela Merkel has also 
said that after 2021, she will not remain the 
Chancellor of Germany.so, remarks by the 
French President and German Chancellor on 
building the new Europe can’t be realized in 
near future. And this is what Angela Merkel 
and Emmanuel Macron are well aware of. The 
same ambiguity has made many analysts of 
European issues look suspicious about the 
future of the European Union, and especially 
the euro area. 

 

«We have a Persian leopard that unfortunately 
has lost one hand in a hunting trap in Golestan 
province, and the Tehran Zoological Garden 
has taken care of this very unrivaled leopard 
since then,» Chief vet of Pardisan Rehabilitation 
Center Dr. Iman Memarian told Mehr News 
correspondent.
Pointing to European Endangered Species 
Programmes (EEP), Memarian said it is 
a population management program by the 
European Association of Zoos and Aquaria 
(EAZA) to aid in reproduction of endangered 
species.
«We are a member of Persian leopard project of 
EEP program, which is very important since it is 
directly rooted in nature» he noted.
Chief vet of Pardisan Rehabilitation Center 
added that «we have stored sperm of a male 

leopard named ‘Rika’ in liquid nitrogen; on the 
other hand, according to EEP plan last year, we 
transferred a young persian leopard to Tehran 
Zoo from Portugal, so that we can use his fresh 
sperm for artificial insemination, with the help 
of German specialists.»
Memarian emphasized that Tehran Zoo could 
be considered as a reservoir for the Persian 
Leopard gene in Iran and in the world; 
this would also require the cooperation of 
other organizations and institutions to take 
advantage of Tehran Zoo›s current capacity and 
absolutely standard palces for Persian leopards, 
which are not available anywhere else in Iran or 
even in the region.

“Iran, due to its immense capacities, cannot be 
sanctioned,” he said during the commissioning 
of two new steel plants in the southeastern 
Kerman province Tuesday.
US President Donald Trump ushered in “the 
most biting sanctions ever imposed” against 
Iran in August by declaring that “they ratchet 
up to yet another level” in November when the 
second round of the sanctions was imposed.
“Anyone doing business with Iran will NOT be 

doing business with the United States,” he said 
then.
Jahangiri was sanguine, stating that Iran would 
overcome the coercive measures by depending 
on its massive capacities. “The Iranian nation, by 
relying on domestic capabilities and capacities, 
will defeat the enemy’s sanctions,” he said.
 “We need to move the development current 
to a direction where the enemy realizes that 
sanctions will have no effect on us,” Jahangiri 
said.“We must have a spirit of self-confidence 
and not underestimate ourselves because Iran 
is a huge country with vast capacities,” he added.
On Monday, Jahangiri said US rulers had decided 
to crank up pressure on the Iranian people and 
confront the Islamic Republic but Tehran was 
coping with the situation.

Europe’s vague futurePersian leopard to undergo artificial insemination 
in Tehran next week

Iran impossible to sanction, able to sell oil: Veep

The EU does not have a quiet time! The activity 
of the nationalist and extremist groups and 
movements in Europe has created a lot of 
concerns among the leaders of the European 
Union.

A Persian leopard will undergo artificial 
insemination in Tehran Zoological Garden next 
week, done for the first time in the country.

Vice President Es’haq Jahangiri believes it is 
impossible to sanction Iran, a day after saying the 
country was selling as much oil as it needed despite 
US sanctions.
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