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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

 به استقبال شهری خالق برویم؛   

 گام به گام با شهری که دوستش داریم

بازار طال و سکه  97/11/28 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,170,0004,120,000قدیم

سکه طرح 
4,314,0004,245,000جدید

2,380,0002,300,000نیم سکه

1,450,0001,410,000ربع سکه

770000750000سکه گرمی

یک مثقال 
1,910,0001,910,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18362400373100 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

اقتصاد مقاومتی ام 
آرزوست!

معلوم نیست سال جدیدی که در 
پیش داریم از سوی مقام معظم 
رهبری چه نــام خواهد گرفت 
اما ســال های گذشته ایشان در 
نامگذاری های خود بســیار به 
اقتصاد، کارآفرینی و حمایت از 
اقتصاد داخلی و مقاومتی تاکید 
کردند. اگر همان سال ها و همان 
موقع مسئولین و مردم مضمون 
 کالم را مــی گرفتنــد و عمل

 می کردند اکنون مجبور نبودیم 
نامه ای سراســر توهین از سوی 
کشــورهای اروپایــی بخوانیم 
 که درآن به ما امر کــرده اند اگر

 می خواهید از گرسنگی و بیماری 
نمیرید باید به حرفهای ما گوش 

کنید!
بعد از گذشــت چند ماه از بر هم 
خوردن برجام از ســوی آمریکا، 
اروپایی ها موضع رسمی خاصی 
نشان نداده بودند و به همین دلیل 
برخی از مسئولین خوش باور فکر 
می کردند اروپایــی ها آمریکا را 
کنار زده و به طرف داری از ایران 
خواهد پرداخت . امــا چند روز 
پیش  اروپا  موضع گیری رسمی 

در ارتباط با ایران داشته است. ...

بودجه 4100 میلیارد 
تومانی شهرداری اصفهان 

مصوب شد
با رای اعضای شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
بودجه چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۸ 
شهرداری اصفهان به تصویب رسید. فتح اهلل معین، 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در نشست 
بررسی نهایی و تصویب بودجه سال ۹۸ شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: حاصل تالشــی که اعضای 
شورای شهر طی ۳۲ جلسه که تعداد ۱۰ جلسه 
آن مربوط به کمیسیون تلفیق بود و در مجموع 
۷۷۴ نفر ساعت صرف آن شد، سقف بودجه سال 

۹۸ بر چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تنظیم شد.
وی افزود: ۱۲ هزار و ۲۹۶ میلیارد ریال از بودجه 
ســال آینده مربوط به اعتبارات جاری است که 

معادل ۳۰ درصد کل بودجه می شود و...

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

      استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی و رسانه های دیجیتال در توسعه اقتصاد شهری، توسعه گردشگری شهری و رویدادهای فرهنگی، بسترهای تبلیغات جدید محیطی در سطح شهر 
همچنین تقویت برند شهری با استفاده از ابزارهای رسانه ای از جمله محورهای ایده کاپ پنجم با موضوع رسانه است.

دبیــر علمی دومیــن اجالس 
ملی کارآفرینی بــا بیان اینکه 
برای الگو و شــاخص انتخاب 
چهره های ماندگار مدیریت و 
کارآفرینی با رویکرد مدیریت 
جهادی ۲ هــزار امتیاز در نظر 
گرفته شــد، اضافه کــرد: از 
جمله شاخص ها را می توان فرآیند و فعالیت 
کارآفرینی، ایجاد کسب و کار جدید، انصراف 
از کسب و کار و توسعه و تغییر در کسب و کار 

دانست.
به گفته وی از یکهزار رزومه ارسالی به دومین 
اجالس ملی کارآفرینی حدود ۴۰ نفر از سراسر 

کشور انتخاب می شوند.
مدیر اجــالس ملــی کارآفرینــی در ادامه 
اظهارداشت: اجالس ســال گذشته با نگاه به 
بخش خصوصی بود و اجالس ســال جاری با 

رویکرد و مدیریت جهادی برگزار می شود.
میثم شکری ســاز با اشــاره به مهمانان این 
اجالس گفت: از نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی، مســووالن دولتی، کارآفرینان با 
رویکرد مدیریت جهادی، معاونان وزرا و افراد 
شــاخصی که برای شــهر اصفهان در زمینه 
کارآفرینی اقدامات شایانی انجام دادند برای 

حضور در این اجالس دعوت کردیم.
وی با بیان اینکه تنها برای دوره های آموزشی، 
کالس ها و کارگاه های ایــن اجالس هزینه 
هایی در نظر گرفته شــد، بیان کرد: تمامی 
هزینه های اجالس را بخش خصوصی تامین 

می کند.
مدیر اجالس ملی کارآفرینی تصریح کرد: باید 
فرهنگسازی ایجاد شــود تا بخش خصوصی 
پررنگ تر از دولــت در تمامی زمینه ها عمل 
کند و به خصوصی ســازی اهمیت بیشتری 

داده شود.
وی با بیان اینکــه اصفهــان از ظرفیت ها و 
زیرساخت های فراوانی برخوردار است، اظهار 
داشــت: به رغم ظرفیت های فراوان در این 
استان اما شاهد فرار سرمایه ها هستیم که باید 
در این راستا و برای جلوگیری از فرار سرمایه 

ها اقداماتی صورت بگیرد.
شــکری ســاز با بیان اینکه ایــران به لحاظ 
کارآفرینــی رتبه رتبــه ۱۷ جهــان را دارد، 
خاطرنشان کرد: این رتبه برای ایران و به ویژه 
اصفهانی که از ظرفیت ها و پتانســیل های 

باالیی برخوردار است بسیار کم است.

وی، نهادینه کردن کارآفرینی در شــهر، دور 
کردن فرهنگ پایتخــت زدایی، ارائه راه های 
برون رفت اصفهان از وضعیت رکود کارآفرینی، 
برگرداندن اصفهان به جای خود و الگوسازی 
برای جوانان، شناســاندن اصفهان به مجامع 
و دولتی ها را از جمله اهــداف برگزاری این 

اجالس دانست.
به گفته برگزارکنندگان این اجالس قرار است 
این مراسم در مجموعه اصفهان سیتی سنتر 

برگزار شود. 
سال گذشته اولین اجالس ملی کارآفرینی در 
اصفهان با حضور کارآفرینان برتر و مسوالن 
برگزار شــد. تجلیل از ۴۰ چهــره ماندگار به 
مناسبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی از برنامه های دومین اجالس ملی 
مدیریت و کارآفرینی کشور در سال جاری با 

رویکرد مدیریت جهادی است.

دومین اجالس ملی کارآفرینی کشور در اصفهان برگزار می شود

دبیر علمی دومین اجالس ملی کارآفرینی گفت: اجالس مدیریت و کارآفرینی کشور نهم اسفند با حضور مسوالن استانی، کشوری و دانشگاهی در اصفهان 
برگزار می شود.

محمدرضا دلوی روز یکشنبه در نشست خبری به همین مناسبت با بیان اینکه الگوی جامع علمی برای این اجالس در نظر گرفته شد، افزود: ارزیابی های اجالس 
به صورت کلی رایگان انجام می شود.

وی ادامه داد: تمام شاخص های معنوی، اخالقی، مکتبی، عمومی و ویژگی شخصیت های فردی در این الگو گنجانده شده و از استادان دانشگاه و چهره های 
مدیریتی با رویکرد مدیریت جهادی در راستای کسب و کار دعوت به عمل آمده است.

ایرنا
گـــزارش
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یکه تازی خودروسازان در بازار افسارگسیخته؛

 حربه  جدیدی که برای فروش 
به کار رفت

 این روزها در حالی شاهد افزایش قیمت روزانه خودروها 
هســتیم که خودروســازان هیچ فروش فوری ای برای 

محصوالت شان ندارند و اعالم قیمت های جدید تنها منجر به تشدید 
گرانی در بازار می شود. در عین حال فروش کارتکسی نیز باعث رشد قیمت ها 
شده است.  از آنجا که طبق دســتورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو، قیمت 
کارخانه ای خودروها معادل ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین می شود در نتیجه...

 باید فرهنگسازی 
ایجاد شود تا بخش 

خصوصی پررنگ تر 
از دولت در تمامی 

زمینه ها عمل کند و 
به خصوصی سازی 

اهمیت بیشتری داده 
شود.

 

تازه ها

جی اس ام
گـــزارش

بررسی 
تخصصی Galaxy A7 2018؛

یک کهکشانی اقتصادی
  

گلکســی ای 7 2018 گوشی ای میان رده 
است که سخت افزار و نرم افزاری بسیار بهتر 
از قیمتش عرضه می کند. در این بررسی 
به طور کامل با این میان رده زیبا و دوست 

داشتنی آشنا شوید.

خانواده گلکســی A ها از همان ابتدای عرضه 
خودشان مورد توجه کاربران و به خصوص جوانان 
قرار گرفتند. طراحی های اسپورت در کنار ارائه 
امکانات در خور توجه که نیاز هر کاربر عادی ای 
را مرتفع می کــرد از ویژگی های ایــن خانواده 
به حساب می آمد. گلکسی ای ۷ ۲۰۱۸ گوشی ای 
میان رده از خانواده A اســت که در بسیاری از 
بخش های خودش محصولی کامل و در خور یک 
میان رده جذاب است. در این گوشی زیبا همانند 
گلکسی ای ۹ شاهد استفاده از تعداد دوربین های 
اصلی بیشتر از دیگر میان رده ها هستیم. امروز 
از نزدیک با این گوشی و تمام مزایا و معایب آن 
آشنا می شــویم و در آخر به شما می گوییم که 
Galaxy A۷ ۲۰۱۸ مناسب چه افرادی است.

   طراحی
این بخش همیشه قسمتی مهم از گوشی های 
ســری A به حســاب می آمده و ایــن بار هم 
سامسونگ به آن بی توجهی نکرده است. بیشتر 
المان های زیبایی که می تواند این محصول را به 

گوشــی ای 
جذاب برای جوانان تبدیــل کند در طراحی به 

کار گرفته شده اند.
شاید اولین چیزی که هنگام دست گرفتن گوشی 
نظر شما را به خودش جلب کند وزن سبک آن 
باشــد. ای ۷ فقط ۱۶۸ گرم وزن دارد که برای 

گوشی ای با این ابعاد بسیار مناسب است.
رنگ قاب پشــتی کامال با رنگ فریم هماهنگ 
است و سامسونگ رنگ های آبی، مشکی، طالیی 
و صورتی را برای این دستگاه در نظر گرفته است. 
ما رنگ آبی را در اختیار داشتیم که بدون شک 

یکی از زیباترین این رنگ ها است.
قاب پشتی کامال براق است و با تابیدن نور داخل 
آن بازتابی بسیار زیبا را به شما ارائه می دهد. این 
قاب اثرانگشت را جذب می کند اما برای قابی به 
این براقی جذب اثرانگشــت بسیار قابل قبول و 
کم اســت و با یک بار تمیز کردن به راحتی تمام 

کثیفی ها پاک می شود.
در مجموع گلکسی ای ۷ ۲۰۱۸ شاید آن حسی 
که دوست دارید از خانواده سری  ای دریافت کنید 
به شما ندهد اما در بخش طراحی و زیبایی شناسی 
هیچ چیز کم نــدارد و حس بســیار خوبی را به 
شما انتقال می دهد. عالوه بر این گوشی بسیار 

لیز است.

   جزئیات ظاهری دستگاه
از قاب جلو شــروع می کنیم. صفحه نمایشی ۶ 
اینچی حدود ۷۵ درصد از این قاب را به خودش 
اختصاص داده است. حاشیه های صفحه نمایش 

کم نیستند و هم در باال و پایین و هم در کناره ها 
حاشیه های زیادی را می بینیم.

باالی صفحه نمایش دوربین ســلفی، فلش 
LED، خروجی صدای مخاطب و سنسورهای 
نور و مجاورت را می بینیم در حالی که خبری از 

LED هشدار دهنده نیست.
در قاب پشتی دستگاه سه لنز برای دوربین اصلی 
در نظر گرفته شده که طراحی زیر هم دارند و در 
قابی جدا از دیگر بخش های قاب پشــتی دیده 
می شوند. فلش LED تکی خارج از این قاب و 

زیر این لنزها تعبیه شده است. 

   صفحه نمایش
A۷ ۲۰۱۸ یکی دیگر از گوشی های سامسونگ 
اســت که با صفحه نمایش ســوپرآمولد عرضه 
شده است. این صفحه نمایش گوشی های گرد 
دارد اما خبری از خمیدگی در لبه ها نیست. این 
صفحه نمایش اندازه ۶ اینچی دارد و کیفیتی که 
سامسونگ برای این میان رده در نظر گرفته برابر 

فول اچ دی است.
نور این صفحه بسیار زیاد است و یکی از پرنورترین 
صفحه های موبایلی اســت که تا امروز دیده ایم. 
به عالوه طبق انتظاری که داشــتیم رنگ ها در 
این صفحه بسیار پویا و خوش رنگ و لعاب نشان 

داده می شود.

   سخت افزار
سامســونگ از آخرین و البتــه پرقدرت ترین 
پردازنده ســاخت خودش برای گوشــی های 
میان رده در این گوشــی بهره برده اســت. این 
پردازنده اگزینوس ۷۸۸۵ نام دارد و به لطف ۱۴ 
نانومتری بودنش تاثیر شــگرفی در عمر بیشتر 
باتری می گذارد. این اگزینوس ۲ هسته پر مصرف 
با فرکانس ۲.۲ و ۶ هسته کم مصرف با فرکانس 
۱.۶ گیگاهرتزی دارد. همه چیز از نظر پردازنده 
برای گوشی خوب به نظر می رســد و در مدتی 
که با گوشی کار می کردیم این خوب بودن به ما 
ثابت شد و تجربه به نشان داد که گوشی برنامه ها 
و بازی های ســنگین را در حد و اندازه یک میان 
رده بسیار خوب باز و بســته می کند و هیچ لگ 
و کندی ای در آن مشــاهده نشد. از نظر حافظه 
داخلی گوشــی در دو نســخه عرضه می شود. 
یکی از نسخه ها حافظه داخلی ۶۴ و نسخه دیگر 
حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتــی دارد؛ عالوه بر 
این از نظر حافظه رم هم دو نســخه وجود دارد 
نســخه اول حافظه رم ۴ و نسخه دوم حافظه رم 

۶ گیگابایتی دارد.

ف 
شری

د 
حم

س: م
عک

خـــبــــر

خروجی سد زاینده رود از دیروز کاهش یافت
مدیر سد و نیروگاه زاینده رود شــرکت آب منطقه ای اصفهان از کاهش 
خروجی سد زاینده رود از نخستین ســاعت دیروز یکشنبه ۲۸ بهمن ماه 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان، محمود چیتیان 
با اشــاره به اینکه ذخیره آب ســد زاینده رود در حال حاضر ۱۳۴میلیون 
مترمکعب و حدود ۱۰ درصد کل گنجایش مخزن آن است، اظهار کرد: در 

حال حاضر ورودی آب سد ۳۰متر مکعب برثانیه است.

مدیر سد و نیروگاه زاینده رود شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: بر اساس 
تصمیمی که با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی و صنف کشاورزان استان 
گرفته شد ، از بامداد هشتم بهمن ماه خروجی آب از سد زاینده رود به مدت 

۲۰ روز افزایش یافته بود .
وی با بیان اینکه بارش های اخیر که بیشتر به صورت برف بوده و تاکنون 
تاثیری به عنوان روان آب نداشته است ، گفت: بارش ها در ایستگاه شاخص 

چلگرد تاکنون  هزار و ۲۰۰میلی متر ثبت شده است.



اقتصاد مقاومتی ام 
آرزوست!

ادامه از صفحه یک:
... وزرای خارجــه آلمان، فرانســه 
و انگلیــس در بیانیــه مشــترکی 
ســازوکاری را اعالم کردند موسوم 
به اینستکس. این سازوکاری است 
که  برای دور زدن تحریم ها به ایران 

تحمیل شده است .
 البتــه اینســتکس یک شــرکت 
خصوصی است متمرکز بر بخش هایی 
که برای مردم ایران اساســی است، 
ماننــد دارو، تجهیزات پزشــکی و 
اقالم غذایی کشــاورزی اما به دلیل 
خصوصی بــودن این شــرکت به 
عنوان یک انحصارگر غــذا و دارو را 
به هر قیمتی که بخواهــد به ایران 

می فروشد . 
یعنی دیگــر نفت در مقابــل غذا و 
دارو هم معنا نخواهد داشت و نفت 
 در مقابل زور و اجبار اســت که معنا 
می گیرد. در واقع اینســتکس برای 
مردم ایران  به معنی این است که اروپا 
قصد هیچ مقاومتی در قبال آمریکا را 
ندارد و اگر بتواند حداکثر به همین 

بسنده می کند. 
تازه بعــد از ایــن همه امــا و اگر، 
اینستکس مشروط به این است که 
ایران  به ســرعت FATF را بپذیرد! 
ضمن اینکه از سوی این چند کشور 
از ایران خواســته شده به حمایت از 
تروریست ها پایان دهد و حقوق زنان 
و کودکان را در کشــور بیش از این 

پایمال نکند!  
این همه تحقیــر و توهیــن برای 
چیست؟ برای تکه ای نان و اندکی 
داروی تاریخ گذشــته؟ آن هم برای 
کشــوری چهار فصل که سرشار از 
منابع اســت و مردمانی که ابو علی 
ســینا برایشــان طبابت می کرد؟! 
جالب اینجاست که برخی مسئولین 
 این بیانیه اروپایــی ها را مثبت بیان 
کرده اند! کســر شــانتان نیســت 
این رفتــار متکبرانــه، مزدورانه و 

عهدشکنانه را مثبت می نامید؟
امروز در تقویــم ایران به نــام  روز 
کارآفرینــی و اقتصــاد مقاومتــی 
رقم خورده اســت و این هفته ما در 
استانمان تشــییع پیکر 27 شهید 
مدافع وطن را داشــتیم. خون این 
شهدا نباید پایمال شود. اگر جوانان 
ما خونشان ریخته شــد تا از میهن 
دفاع کنند باید ایــن میهن حرفی 
برای گفتن داشته باشد. باید به بقیه 
 جوانان میهنمان بها دهیم تا کشور را

 بسازند.
 امســال تمرکز بر اســتفاده بیشتر 
از منابع غیر نفتی اســت، بنابراین 
باید از منابع موجــود مثل فرهنگ 
غنــی ایرانــی- اســالمی بــرای 
 درآمدزایی اســتفاده کنیم. هرچند 
تکانه هــای اقتصــادی در ماه های 
اخیر و امنیتی و سیاســی شــدن 
 اقتصاد کشور باعث افت کارآفرینی 

شده است . 
اما به هر نحوی نمی توان قبول کرد 
که با دیگر کشــورها ارتباط داشته 
باشیم زیرا باعث می شود کشورمان 
وابستگی بیشتری به دیگر کشورها 
پیدا کند و این یعنی مرگ کارآفرینی 

در کشور!
در اوضاع اقتصادی حاضر و با توجه به 
تحریم های موجود تنها راه خالصی 
از این جریان تکیه بر نیروی جوانان 
کشور اســت تاریخ 40ساله انقالب 
تا کنون ثابت کرده اســت  در همه 
عرصه ها نیروهای جوان توانستند با 
خالقیت و ابتکار عمل و انرژی سرشار 
جوانی، بر مشــکالت فائق آیند و در 
مسائل امنیتی کشور ودر زمان جنگ 
جوانان متعهد و انقالبی نقش تاریخی 

ایفا کنند.
 در این جنگ اقتصادی نیز بهتر است 
به جوانان کشورمان اعتماد کنیم نه 

به پیران بیگانه.

اقتصاد استان
02
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زنگ خطر معضل اعتیاد در اصفهان را باید جدی گرفت
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان، گفت: با وجود تالش های انجام گرفته، نرخ شیوع اعتیاد 
در این استان 2.4 درصد و نرخ رشد جمعیت سه است، زنگ خطری که باید اقدامات جدی تر برای رفع این 

مشکل صورت گیرد.
اصغر هادی در همایش هنرمندان سفیران پیشگیری از اعتیاد در هنرستان هنرهای زیبا اصفهان افزود: 

امروز 50 درصد زندانی ها مستقیم با مواد مخدر مرتبط است و شیوع آن در اصناف مختلف دانش آموزی، 
دانشجویی و بانوان زیبنده مردم اصفهان نیست.

وی بیان کرد: اجتماعی کردن پیشگیری رویکرد مسووالن کشور در مواجه با آسیب های اجتماعی به ویژه مساله 
مواد مخدر است.

وی با بیان این که محور اجتماعی کردن گروه های مرجع مانند هنرمندان هستند، اظهارداشت: مسئولیت هنرمندان و گروه های مرجع در 
جامعه بیش از سایر اقشار است هر چند در اجتماعی کردن پیشگیری از آسیب های اجتماعی وظیفه اصلی به عهده پدران و مادران است.

هادی نقش هنرمندان را در پیشگیری از آسیب های مواد مخدر مهم برشمرد، ادامه داد: آثار هنری مانند عکس، فیلم، مستند، نقاشی، فیلم کوتاه 
و امثال آن در فرهنگ سازی در جامعه موثر است.

پیکر سه شهید مدافع حریم امنیت در کاشان تشییع شد
آیین تشییع پیکر پاک سه نفر از شهیدان حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان روز یکشنبه با حضور 
جمعی از مردم و مسووالن در کاشان برگزار شــد. پیکر پاک شهیدان سید ثاراهلل موسوی، ابراهیم 
صیادی و ابوالفضل موسوی پس از اقامه نماز توسط نماینده ولی فقیه در شهرستان از محل ناحیه 

مقاومت بسیج تا میدان 15 خرداد کاشان تشییع شد.
این آیین معنوی با حضور قشرهای مختلف مردم، مسووالن، خانواده های شهیدان و جانبازان، نیروهای 

نظامی و انتظامی برگزار و بر ادامه راه آنها تاکید شد. پیکر شهید سید ثاراهلل موسوی در آرامستان دارالسالم 
گالبچی به خاک سپرده شد و پیکر شهیدان ابراهیم صیادی و ابوالفضل موسوی برای خاکسپاری به روستاهای 

نشلج و کاغذی انتقال داده شدند. عوامل گروهک تروریستی که خود را جیش العدل معرفی می کنند، با اقدامی کور و 
انتحاری چهارشنبه شب یک دستگاه اتوبوس حامل نیروهای مرزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی از لشکر امام 

حسین )ع( استان اصفهان را مورد هدف قرار دادند. این حادثه تروریستی که با یک دستگاه وانت مملو از مواد منفجره در جاده خاش- 
زاهدان رخ داد، منجر به شهادت 27 نفر و زخمی شدن 13 نفر دیگر از نیروهای جان بر کف سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد. شهیدان 

و مجروحان این حادثه تروریستی جمعی لشکر 14 امام حسین )ع( و یک تن نیز متعلق به لشکر نجف اشرف بود.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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خـــبــــر

برگزاری بزرگداشت استاد همایون خرم

بزرگداشت استاد همایون خرم در تاریخ ۳0بهمن 
ماه ساعت۱۸ در تاالر شیخ بهایی دانشگاه صنعتی 
اصفهان و زیر نظر کانون موسیقی همین دانشگاه با حضور خانواده ایشان 

و جمعی از اساتید موسیقی و سینمای کشور برگزار خواهد شد.

اساتید برجسته   موسیقی اصفهان، هم چون استاد شاه زیدی،استاد سعیدی، استاد 
ملک مسعودی و اســتاد طباطبایی طبق رسم سالیانه گردهمایی موسیقیدانان با 
نام »نوای خرم«  که هرســاله در بهمن ماه  برگزار می شود، در این همایش حضور 

خواهند داشت.
 اهالی هنر و موســیقی ، چون آقای محمــد اصفهانی ، که آثار اســتاد را بازخوانی 
کرده اند،  و نیز هنرجوبان و شاگردان ممتاز استاد خرم، مثل سعید نربمانی، بابک 
شهرکی، مصطفی مداحی و فریبرز فرهنگمهر برای اجرای چهار پارت موسیقی در 

این گردهمایی حضور خواهند داشت.
سخنرانی این همایش توسط اســتاد لوریس چکناوریان، چهره   برجسته  موسیقی 

کشور و از دوستان نزدیک اســتاد خرم انجام خواهد شد . هم چنین جناب آقای دکتر 
مدرس هاشمی، ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان، به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

آخرین برنامه مشابه، در ســال ۸3در دانشــگاه صنعتی اصفهان، با حضور خود استاد 
همایون خرم برگزار شده بود.

فیلم های تاکنون دیده نشده از استاد خرم، که توسط خانواده ایشان در اختیار مسئولین 
این همایش قرار گرفته، با موضوعیت تلفیق شعر و موسیقی، و نیز مقایسه ی موسیقی 

ایرانی و موسیقی غربی در این گردهمایی برای اولین بار نمایش داده خواهد شد.
کتاب زندگینامه ی استاد همایون خرم، توسط فرزند ایشان، جناب آقای سعید خرم، به 

رسم تشکر و یادبود به دکتر مدرس هاشمی اهدا خواهد شد.
یکی از مهمترین بخش های این برنامه، امضای نقاشــی اســتاد که توســط یکی از 
دانشجویان هنرمند دانشــگاه صنعتی اصفهان چهره پردازی شــده است ، به نمایش 
گذاشته خواهد شد، به امضای اساتید هنر خواهد رســید و پس از آن به عنوان یکی از 
دارایی های ارزشمند دانشــگاه صنعتی اصفهان، در موزه ی همین دانشگاه نگهداری 

خواهد شد.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

 شفافیت در مدیریت 
شهری و پاسخگویی 
مسئوالن نیز از جمله 

محورهای مطرح شده 
است که ایده پردازان با 

ارائه ایده یا طرح خود 
در فرآیند شفافیت در 
بدنه مدیریت شهری 

و پاسخگویی بهتر 
مسئوالن سهیم و کمک 

کننده خواهند بود.

 به استقبال شهری خالق برویم؛   

 گام به گام با شهری که دوستش داریم

اصفهان به عنوان شهری خالق در نظر گرفته شده و این خالقیت 
باید در همه ارکان و ســطوح آن از جمله در نحوه اداره شهر، 
اطالع رسانی و تبلیغات و حتی در رفتار شهروندان محرز باشد. 
حضور شهروندان در فرآیندهای یک شهر، حیاتی و از جمله 
ضرورت های یک شهر خالق شــناخته می شود در این راستا 
برگزاری طرحی با عنوان ایده کاپ در شهر اصفهان در نظر گرفته 
شده است؛ طرح »ایده کاپ«در بدنه مدیریت جدید شهری با 
عناوین، اهداف و راهبردهای متفاوت و در راستای مولفه های 
شهر خالق تعریف شده است که در این راستا تا کنون چهار 
ایده کاپ برگزار شده که می توان به ایده کاپ های شهر، دانش 
آموز شهر، محوریت درآمدهای شهری و دختران خالق اشاره 
کرد؛ ایده کاپ پنجم نیز به پیشنهاد اداره ارتباطات رسانه ای 

شهرداری اصفهان و با موضوع رسانه برگزار می شود. 

ایمنا
گـــزارش
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      استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی و رسانه های دیجیتال در توسعه اقتصاد شهری، توسعه گردشگری شهری و رویدادهای فرهنگی، بسترهای تبلیغات جدید محیطی 
در سطح شهر همچنین تقویت برند شهری با استفاده از ابزارهای رسانه ای از جمله محورهای ایده کاپ پنجم با موضوع رسانه است.

بودجه ۴۱00 میلیارد تومانی شهرداری 
اصفهان مصوب شد

با رای اعضای شورای اسالمی شــهر اصفهان بودجه چهار هزار و 
۱00 میلیارد تومانی سال ۹۸ شهرداری اصفهان به تصویب رسید. 
فتح اهلل معین، رییس شورای اســالمی شهر اصفهان در نشست 
بررسی نهایی و تصویب بودجه سال ۹۸ شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: حاصل تالشی که اعضای شورای شهر طی ۳2 جلسه که تعداد 
۱0 جلسه آن مربوط به کمیسیون تلفیق بود و در مجموع ۷۷۴ نفر 
ساعت صرف آن شد، سقف بودجه ســال ۹۸ بر چهار هزار و ۱00 

میلیارد ریال تنظیم شد.

وی افزود: 12 هزار و 2۹۶ میلیارد ریال از بودجه سال آینده مربوط به اعتبارات 
جاری است که معادل 30 درصد کل بودجه می شود و 2۸ هزار و 704 میلیارد 
ریال نیز مربوط به اعتبارات عمرانی است که معادل 70 درصد کل بودجه 

خواهد بود درحالی که این نسبت درسال گذشته 5/31 به 5/۶۸ بود.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: معاونت حمل و نقل و 
ترافیک با 1۸ هزار و 450 میلیارد ریال، ۶5 درصد یعنی بیشــترین سهم 
بودجه را به خود اختصاص داده و پس از آن نیز معاونت خدمات شهری با 1۶ 
درصد، فرهنگی اجتماعی ۹ درصد، مالی و اقتصادی ۶ درصد و نیز معماری 
و شهرسازی و برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات هرکدام با 2 درصد 

قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد شورای شــهر بر این بود که ظرفیت مناطق در 
حوزه بودجه عملیاتی بیش از رقم ارسالی شهرداری است، بنابراین بودجه 

این بخش افزایش یافت.
معین درخصوص منابع درآمدی پیش بینی شــده برای بودجه سال ۹۸ 
توضیح داد: ۹ هزار میلیارد ریال از محل اوراق مشارکت و منابع تامین مالی 
دولتی، دو هزار و 710 میلیارد ریال وام از تسهیالت بانکی، پنج هزار و 430 
میلیارد ریال از فروش اموال و دارایی، سه ردیف درآمدی سال آینده خواهند 

بود که مجموع این رقم 17 هزار و 140 میلیارد ریال می شود.

   فایل آمار و ارقام بودجه شهرداری برای شهروندان قابل دسترسی 
باشد

مهدی مقدری عضو شورای اسالمی شهر اصفهان، در ادامه در خصوص بودجه 
حوزه فرهنگی اجتماعی اظهار کرد: بودجه این حوزه در سال آینده با احتساب 
بودجه تکمیل سالن اجالس سران، تملک اراضی مربوط به آن و کف سازی 
خیابان سیدعلی خان و آمادگاه، 247 میلیارد تومان خواهد بود که اگر این 
ارقام را از مجموع کسر کنیم، برای حوزه فرهنگی اجتماعی 117 میلیارد 

تومان باقی خواهد ماند که معادل ۸/2 درصد بودجه است.
وی با اشاره به اینکه با این وجود سعی کردیم ردیف های اصلی مدنظر خود 
را همچنان در بودجه سال آینده حفظ کنیم تا بودجه چابکی را شاهد باشیم 
افزود: یکی از موفق ترین حوزه های شهری، فرهنگی اجتماعی بوده که در 
محتوا و ساختار شاهد تحول چشمگیر آن در یک ســال گذشته بوده ایم 
بنابراین تقاضا میک نم در این خصوص تخصیص صد درصدی در نظر گرفته 
شد و اجازه داده نشود چراغی که با وجود تمام مشکالت روشن مانده، خاموش 
شود. عضو شورای شهر اصفهان تصریح کرد: یکی از شعارهای شورای شهر 
شفافیت بوده است که در این راستا سامانه مصوبات و شرح مذاکرات شورای 
شهر راه اندازی شد تا عموم درجریان جزئیات آن باشند بنابراین امیدوارم آمار 
و ارقام که در سامانه ها در جهت شفافیت قرار داده می شود، با فایل های قابل 
دسترس بارگذاری شود تا قابل دست یابی برای پژوهشگران بوده و اثربخشی 

خود را حفظ کند.

   محرومیت زدایی در بودجه ۹۸ مورد توجه باشد
کوروش محمدی، رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
اسالمی شــهر اصفهان نیز با تاکید بر لزوم دوری از روند تکراری چند دهه 
گذشته در بودجه گفت: این انتظار وجود دارد که بودجه ای که با شجاعت 
بسته شده و شــهرداری نشــان داده که توان تحقق این بودجه را دارد، در 
هر دو بخش عمرانی و جاری با مدیریت و همت به سمت محرومیت زدایی 

پیش برود. 
همچنین علیرضا نصر اصفهانی، نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 

افزود: حدود ۸0 تاکید برای بودجه سال ۹۸ در نظر گرفته شد.

گـــزارش

رســانه ها در شهر همانند 
آینــه ای هســتند که در 
ارتباط بــا شــهروندان، 
مسائل و مشکالت آنان و 
منطقه محل سکونتشان 
را برای مسئوالن شهری 
منعکس کرده تا مدیران 
راهکارهایی برای حــل آن بیابند؛ البته 
نحوه انعکاس و چگونگی بیان مســائل 
اهمیت بسیاری داشته به طوری که اهالی 
و اندیشورزان رســانه ای با ارائه ایده ها و 
طرح های خود در بیــان بهتر و متفاوت 

مسائل شهری نقش کلیدی دارند.

   اهالی رسانه بازوهای کمکی برای 
پیشبرد مسائل شهری هستند

ایمان حجتی، مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری اصفهــان در این 
باره به ایمنــا می گوید: ایــن اداره به جز 
ماموریت های اصلی خود، برای برگزاری 
رویدادهای رســانه ای در مناســبتهای 
مختلف نیــز برنامه ریزی کرده اســت؛ 
سلسله دوره های آموزشــی کارگاه های 
روزنامه نگاری شهری، نمایشگاه عکس 
شــهروندی در هفته فرهنگی اصفهان و 
نمایشــگاه عکس پرچم برای عکاسان 
خبــری و ایده کاپ رســانه از جمله این 
رویدادهاست؛ پیشــنهاد برگزاری »ایده 
کاپ رســانه« در سلســله نشست های 
خبری سه شنبه با رسانه ها، به وسیله اداره 
ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان 
به مدیر مرکــز مدیریــت خالقیت ها و 
فناوری های نوین شهرداری اصفهان ارائه 
شــد. وی با تاکید بر اینکه رسانه جزئی 
از صنایع خالق اســت ادامــه می دهد: 
ایده کاپ های برگزار شده در حوزه صنایع 
خالق است و رســانه نیز از جمله صنایع 
خالق محسوب می شود، بنابراین ضرورت 
داشــته تا ایده کاپی در این زمینه برگزار 
شود؛ در این ایده کاپ نه تنها اخبار مکتوب 
بلکه تبلیغات شهری، شبکه های اجتماعی 
و رســانه های دیجیتال نیز به عنوان یک 

رسانه درنظر گرفته می شود.
مدیرکل ارتباطــات و امــور بین الملل 
شهرداری اصفهان خاطرنشان می کند: 
اهالی رسانه و شهروندان با ارائه ایده خود 
بیان می دارند که چطــور می توان از ابزار 
رسانه برای توســعه گردشگری شهری، 
توسعه اقتصاد شهری و توسعه برندشهری 

استفاده کرد. 
مدیرکل ارتباطــات و امــور بین الملل 
شهرداری اصفهان با اشاره به محورهای 
در نظر گرفته شــده این ایده کاپ اضافه 
می کند: اســتفاده از ظرفیت شبکه های 
اجتماعی و رسانه های دیجیتال در توسعه 
اقتصاد شهری، توسعه گردشگری شهری 
و رویدادهای فرهنگی، بسترهای تبلیغات 
جدید محیطی در سطح شهر همچنین 
تقویت برند شهری با استفاده از ابزارهای 
رســانه ای از جمله محورهای ایده کاپ 

پنجم با موضوع رسانه است.
حجتی تصریــح می کند: شــفافیت در 
مدیریت شهری و پاسخگویی مسئوالن 
نیز از جمله محورهای مطرح شده است 
که ایده پردازان با ارائه ایده یا طرح خود در 
فرآیند شفافیت در بدنه مدیریت شهری و 
پاسخگویی بهتر مسئوالن سهیم و کمک 
کننده خواهند بود؛ از دیگر محورها تولید 
محتوای خالقانه برای شهر خالق است؛ 
ایده پردازان باید محتوایی تولید کرده که 
ابزار آن رسانه است تا به تقویت و توسعه 

محورهای مطرح شده کمک کند.
وی می گوید: اهالی رســانه به دلیل دارا 
بودن دانش و سواد رسانه ای برای شرکت 
در این ایده کاپ دعوت شده اند تا طرح ها و 
ایده های خود را مطرح کنند، زیرا اصحاب 
رسانه تنها پوشــش دهنده یک سری از 
رویدادهای شهری برای تهیه خبر نبوده، 
بلکه همفکر و هم اندیــش ما در تقویت 

مدیریت شهری محسوب می شوند.
مدیرکل ارتباطــات و امــور بین الملل 
شــهرداری اصفهــان ادامــه می دهد: 
شــهروندان نیز که رســانه ای نبوده، اما 
اطالعات کافــی در حوزه رســانه دارند، 

می تواننــد ایده هــای خــود را در قالب 
حوزه های مورد نظر مطرح کنند؛ ایده ها 
 event تا پنجم اســفندماه باید در سایت
box مرکز مدیریت خالقیت و فناوری های 
نوین شهرداری اصفهان ثبت شود تا داوری 
آن به وسیله اداره کل ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان و افراد با تجربه رسانه ای 

انجام شود.
وی اضافه می کند: نهم اسفندماه طرح ها و 
ایده های برتر در محل برگزاری ایده کاپ 
رسانه واقع در کتابخانه مرکزی شهرداری 
اصفهان و به وســیله ایده پردازان مطرح 
شده تا کاربرد و قابلیت اجرایی آن بررسی 
و در صورت امکان در برنامه های مدیریت 
شهری استفاده شود. مدیرکل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری اصفهان تاکید 
می کند: ایده های مطرح شده در صورت 
پذیرش به نام ایده پردازان ثبت شــده و 
ضمانت اجرایی نیز برای آن در نظرگرفته 
می شــود تا در صورت کاربرد به مرحله 
اجرا برســد؛ برای افراد رســانه ای که در 
این ایده کاپ شرکت کنند ضمانت های 
تشــویقی در نظر گرفته می شود؛ عالوه 
بر اهالی رسانه، شهروندان نیز می توانند 
ایده های خــود را در قالب رســانه و در 
راستای محورهای مورد نظر مطرح کنند.

   شهروندان در کنار اهالی رسانه در 
ایده کاپ شرکت کنند

محمدحســین قورچانی، مدیــر مرکز 
خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری 
اصفهان نیز با اشاره به اهمیت حوزه رسانه 
در مشارکت جویی شهروندان می گوید: 
رســانه در ترغیب و آگاهی بخشــی به 
شهروندان نقش اساســی داشته و یکی 
از رکن های جامعه مدنی اســت در این 
راســتا ایده کاپ پنجم با موضوع رسانه و 
با همکاری اداره کل ارتباطات و امور بین 

الملل شهرداری اصفهان برگزار می شود.
وی تصریح می کند: بــا توجه به نگرش 
نقادانه و موشــکافانه اهالی رسانه نسبت 
به مسائل شهری قطعا آنان پیشنهادات 

و ایده های متفاوتی در این حوزه داشــته 
که می تواند به بهبود فرآیندهای شهری 
کمک کند؛ در ایده کاپ پنجم، اصحاب 
رسانه ایده های خود را در مورد بسترهای 
جدید تبلیغات محیطی در شهر و در سه 
حوزه اصلی تقویت برند شهری، شفافیت 
در مدیریت شــهری و توســعه شهری 
مطرح می کنند. مدیــر مرکز خالقیت و 
فناوری های نوین شهرداری اصفهان تاکید 
می کند: دریافت پیشنهادات، درخواست ها 
و انتقادات شهروندان آگاه در حوزه رسانه و 
استفاده از این بسترهای خالقانه نیز موجب 
توسعه اقتصاد شهری، تقویت برند شهری 

و شفافیت در مدیریت شهری می شود.

   نگاه مثبتی به شفاف سازی در راس 
هرم مدیریت شهری وجود دارد

یکــی از محورهای راهبــردی و موثر در 
حل مسائل شهری، شفاف سازی و ارائه 
ایده هایی برای پاسخگویی بهتر مسئوالن 
شهری اســت. علیرضا گلچین فر، دبیر 
اجرایی ایده کاپ در ایــن باره می گوید: 
شعار شــهردار اصفهان شفافیت در بدنه 
مدیریت شــهری بوده و این نگاه مثبت 
در راس مدیریت شــهری وجود داشته و 
اقداماتی نیز در این راستا انجام شده است.

وی می افزاید: محور استفاده از شبکه های 
اجتماعی و رسانه ای دیجیتال نیز به همین 
دلیل برای ایده کاپ رسانه در نظر گرفته 
شــده اســت تا با ارائه ایده ها و طرح ها، 
شفافیت در بدنه شهرداری محقق شود؛ 
ایده کاپ ها از جمله ایــده کاپ پنجم با 
موضوع رسانه در دو بخش برگزار می شود؛ 
بخش اول دریافت ایده هــا و بخش دوم 

دریافت طرح ها است.
دبیر اجرایــی ایــده کاپ ادامه می دهد: 
این ایــده کاپ به درخواســت همکاران 
در رسانه های شــهری برگزار می شود و 
انتظار می رود آنان و سایر افراد رسانه ای 
در فرآیند برگزاری این ایده کاپ و تولید 
محتوای خالقانه نقش موثری داشــته 

باشند.



گردشگری

ایسنا
گـــزارش

آمریکا تهدید مستقیم 
گردشگری ایران را آغاز کرد

تحریم های امریکا
آمریکا ســه سال 
پیــش بــا تغییر 
معافیت  قانــون 
ویزا، به شــکلی غیرمستقیم سعی 
کرد گردشــگری ایران را در معرض 
تهدید قرار دهــد، اگرچه موفقیت 
چندانی بدســت نیاورد اما به تازگی 
کنســولگری ها و ســفارتخانه های 
آمریکا در برخی کشورهای آسیایی، 
اروپایی و حتی همســایگان ایران، 
علنــی و مســتقیم آژانس هــای 
گردشــگری را تحت فشــار قرار 
می دهند و تهدید می کنند که به ایران 

توریست نفرستند.

در آمریکا قانونی به نام معافیت ویزا برای 
اتباع ۳۸ کشــور که ۲۳ کشــور آن جزو 
اتحادیه اروپا هستند وجود دارد که بیش از 
۳۵ سال پیش وضع شد. بر این اساس اتباع 
این کشورها می توانند بدون دریافت ویزا 
۹۰ روز در خاک آمریکا بمانند. در مقابل، 
این کشورها نیز امتیاز مشابهی را قائل شده 
بودند اما در ســال ۲۰۱۶ اعضای کنگره 

ایالت متحده آمریکا به قانون بودجه بندی 
را اضافه کرد که بــه موجب آن افرادی که 
بعد از سال ۲۰۱۱ به شش کشور مسلماِن 
ایران، لیبی، سودان، ســومالی، سوریه و 
یمن سفر کرده اند، نمی توانند بدون ویزا به 

آمریکا سفر کنند.
این سیاســت آن چنان کــه آمریکا گمان 
می کرد در ســفر گردشــگران اروپایی و 
آمریکایی به ایران تاثیر چندانی نداشــته 
اســت. در ســالی )۱۳۹۴( کــه فرمــان 
محدودیت ویزا از سوی دولت آمریکا صادر 
شد طبق آمارهای سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری، ۵ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۱۸ 
تبعه خارجی به ایران ســفر کردند که در 
ســال بعد این آمار حدود ۵ درصد کمتر 
شد و شمار مسافران و اتباع خارجی که به 
ایران آمدند به ۴ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۸۴ 
نفر رسید که البته به گفته توراپراتورهای 
ایرانی و خارجی، علت این افت را بیشــتر 
باید در قیمت باالی تورهای آن زمان ایران 
جست وجو کرد تا در سیاست های آمریکا، 
چرا که در سال ۹۶ گردشگری ایران دوباره 
روی نمــودار صعود قرار گرفــت و با ورود 
۵ میلیــون و ۱۱۳ هزار و ۵۲۴ مســافر و 
تبعه خارجی به ایران ۴.۳۳ درصد رشــد 
در گردشگری رقم خورد. سازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری همچنین گزارش 

کرده در ۹ ماه نخست 
ســال ۹۷ که همزمان 
بــا خــروج یکجانبه 
آمریکا از برجام شــد، 
گردشگری با ۵۶ درصد 

رشد روبرو بوده است.
اینــک آمریــکا بازی 
جدیدی را با ایران آغاز 
کــرده اســت. هرچند 
که به زعم کارشناســان 
بین المللی، گردشــگری 
تنها بخشی است که اگر 
قواعد آن درست اجرا شود 
قابــل تحریم نیســت، اما 
گزارش های تایید شده ای 
حکایت از آغاز دست اندازی 
مســتقیم دولت آمریکا در 
صنعت گردشــگری ایران 

دارد.
ولــی تیمــوری، معــاون 
گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری این موضوع 
را تایید کرد و به ایســنا گفت: نام نمی برم 
اما گزارش های مســتندی از چند کشور 
داریم که کنسولگری ها و سفارتخانه های 
آمریکا با توراپراتورهای آن کشورها تماس 
گرفته اند که اگر به ایران توریست بفرستند 
برای ورود به خــاک ایالت متحده و صدور 
ویزای آن حتما با مشــکل مواجه خواهند 

شد.
او که در حاشــیه دوازدهمین نمایشــگاه 
جمــع  در  گردشــگری  بین المللــی 
خبرنگاران ســخن می گفت، اظهار کرد: 
ما در این شــرایط که برخی عزمشــان را 
علیه ایران جزم کرده اند، ســعی می کنیم 
نمایشــگاه بین المللی گردشگری برگزار 
کنیم و کشــورهای بیشــتری را به خود 
جذب کنیم که حتی برخــی از آن ها مثل 
ترکیه، افغانســتان، پاکســتان و اندونزی 
در نمایشگاه امســال حضور متفاوتی را به 

نمایش گذاشتند.
تیموری همچنین گفــت: اطالع دارم این 
نمایشــگاه در خارج از کشــور در برخی 
رســانه ها خیلی مثبت و خوب تبلیغ شده 
اســت که این نشــان می دهد ما در مسیر 

درستی قرار گرفته ایم.

 اعزام ۴۰۰ مددجوی اصفهانی به مشهد مقدس
 ۴۰۰ مددجوی زن تحت حمایت کمیته امداد اصفهان با بدرقه مدیرکل این نهاد برای اولین بار رهسپار زیارت 
امام رضا )ع( شدند. به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد، محمدرضا متین پور، مدیرکل کمیته 
امداد استان اصفهان که در مراسم بدرقه این زائران حضور یافته بود، گفت: سفرهای زیارتی و معنوی باعث افزایش 
کیفیت زندگی مددجویان می شوند و در زمانه کنونی یکی از مصادیق فقرزدایی فراهم کردن شرایط سفر به ویژه 

سفرهای زیارتی برای نیازمندان است. وی بابیان اینکه سفرهای زیارتی مددجویان به شکل مستمر و با همکاری 
نیکوکاران و خیران در همه ایام سال برگزار می شود، اضافه کرد: امروز مراسمی برای بدرقه ۴۰۰ نفر از مددجویان 

زیارت اولی برگزار شد که به خاطره انگیز شدن و افزایش شور، نشاط و معنویت سفر آن ها کمک می کند.
 متین پور ادامه داد: در سال جاری تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار مددجو در سراسر استان به مشهد مقدس اعزام شده اند و تالش ما 

در کمیته امداد اصفهان بر این است که همه جامعه تحت حمایت این نهاد حداقل یک بار از فیض سفر به مشهد مقدس بهره مند شوند. 
وی سابقه کمیته امداد اصفهان در فراهم ساختن شرایط سفر زیارتی مددجویان را درخشان ارزیابی کرد و افزود: در ۴۰ سال عمر این نهاد تاکنون 
بیش از ۱۰۴ هزار مددجوی اصفهانی از فیض زیارت امام رضا )ع( و بیش از ۲۲ هزار نفر نیز از کمک هزینه سفر به کربالی معال و عتبات عالیات 

بهره مند شده اند. 

تقدیر بانک جهانی از اتاق بازرگانی اصفهان
اتاق بازرگاني اصفهان از سال ۲۰۱۸ تا کنون به عنوان نماینده ایران در تهیه گزارش هاي انجام 

کسب و کار با بانک جهانی همکاری داشته است.
مدیر عامل بانک جهانی با ارسال نامه اي از اتاق بازرگانی اصفهان به دلیل مشارکت در انجام 

پروژه کسب و کار جهانی سال ۲۰۱۹ قدرداني کرد.
در بخشی از متن نامه ارسالی »ریتا رامالو« مدیرعامل بانک جهانی آمده است :

تیم انجام کسب و کار بانک جهانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان به جهت 
 مشارکت ارزشــمند در تهیه گزارش هاي بازرگانی و اقدامات موثر در مولفه های کسب و کار تشکر 

می نماید و اظهار می دارد که گزارش مربوطه در سطح جهانی موفقیت آمیز بوده و توسط رسانه های مختلف 
 در سراسر جهان پوشش داده شــده است. بدین وسیله از تالش های کارشناســان و مدیران اتاق بازرگانی اصفهان قدردانی 
می گردد. گفتني است اتاق بازرگاني اصفهان با تفویض اختیار از اتاق بازرگاني ایران و معرفی وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری 
 اسالمی ایران از ســال ۲۰۱۸ تا کنون به عنوان نماینده ایران در تهیه گزارش هاي انجام کسب و کار بانک جهانی همکاری 

داشته است.

اقتصاد ایران
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خط و نشان وزارت راه 
برای پروازهای چارتری

پس از حرف و حدیث های فراوان 
پیش آمــده پیرامــون ممنوعیت 
فروش بلیت پروازهــای چارتری، 
وزیر راه و شهرســازی به صراحت 
اعالم کرد که اگر باوجود تذکر ارائه 
شده به برخی ایرالین ها برای قطع 
فروش بلیت چارتری، این روند ادامه 
یابد، مجوز پرواز در آن مسیر برای 

ایرالین مربوطه لغو خواهد شد.
در حالی که محمد اســالمی-وزیر 
راه و شهرســازی- چنــدی پیش 
در خصــوص ممنوعیــت فروش 
بلیت هواپیما به صــورت چارتری 
به صراحت اعالم کــرد که فروش 
بلیت پروازهای برنامه ای به صورت 
چارتــری تخلف تلقی می شــود و 
سازمان هواپیمایی کشوری موظف 
است تا با متخلفان برخورد کند اما 
در همان زمان این ســازمان اعالم 
کرد که نمی توان شــبکه چارتری 
را به صورت کامــل قطع کرد.  علی 
عابدزاده-رییس سازمان هواپیمایی 
کشــوری- اعالم کرد که نمی توان 
شــبکه چارتری را به صورت کامل 
قطع کرد، چراکــه در حال حاضر 
۲۰ درصد پروازها چارتری هستند 
اما مســیرهای کیش و قشــم را از 
پروازهای چارتری جــدا خواهند 
شــد. موضوعی که در تشریح آن 
تاکید شد بلیت های ارائه شده باید 
مشمول شرایط ابطال و تغییر باشد و 
بلیت های غیر قابل استرداد و یا غیر 
قابل کنسل به جز در نقاط تعریف 
شده نظیر کیش، قشــم و مناطق 
نفتی که آن هم باید در قالب بسته 
سفر ارائه شود و بلیت هواپیما یکی 
از موارد آن است تخلف است و با آن 

برخورد می شود.

   اتمام حجت وزیر راه
حال وزیر راه و شهرسازی در آخرین 
اظهارات خود اعالم کرده است که 
به شــش ایرالین برای قطع فروش 
بلیت چارتری تذکر داده شده و اگر 
تخلف ادامه پیدا کند مجوز پرواز در 
آن مسیر لغو خواهد شد. وی تاکید 
کرده اســت که نباید شرکت های 
هواپیمایی بــرای تامین نقدینگی 
خود دست به چارتر پروازها بزنند و 
برای منابع مورد نیاز بلیت های خود 
را به شرکت ها و آژانس های مسافری 
عرضه کنند که این مسئله موجب 
شود آنها نیز با قیمت دلخواه خود 
اقدام به تعیین قیمت بلیت هواپیما 
کنند، چراکه فروش بلیت چارتری 
ضوابطی دارد که باید در چارچوب 
آن ضوابط بلیت به فروش برســد و 
اگر ضوابط رعایت نشود اجازه فروش 

بلیت چارتر صادر خواهد شد.
به دو طریــق با تخلفــات صورت 
گرفته در این زمینه برخورد خواهد 
شد، ابتدا اینکه نظارت الزم توسط 
بازرســان دفتر نظارت ســازمان 
هواپیمایی کشــوری انجــام و در 
صورت برخورد مطابق مقررات عمل 

خواهد شد.
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از ســویی بــا توجــه به 
اعتراضات زیــادی که از 
ســوی خریداران خودرو 
نســبت به رشــد بیش از 
حــد قیمــت خودروها 
صــورت گرفتــه و برخی 
خریداران به امید برگشت 
قیمت ها، نسبت به تکمیل وجه خودروی 
خود اقدام نمی کنند، به نظر می رســد 
خودروسازان از حربه اعالم روزانه قیمت 
جدید محصوالتشان استفاده کرده تا چشم 
انداز رشد دوباره قیمت ها را  برای مصرف 
کنندگان ترســیم کنند و از این طریق 
خریداران نسبت به تکمیل وجه خودرو 

ترغیب شوند.
در این میان ظاهرا مدیران وزارت صنعت 

و دستگاه های مســئول به ویژه سازمان 
حمایت همچنان در خواب زمســتانی به 
ســر می برند و داد مردم درباره نابسامانی 
بازار خودرو نتوانســته در حد زمزمه ای 
کوچک به گوش وزیر صنعت برســد. به 
این ترتیب خودروسازان رکوردزنی برای 
قیمت گذاری نجومی خودرو در دنیا را پله 
پله طی می کنند تا محصوالت قدیمی و از 
رده خارج خــود را در بازاری انحصاری به 
مردمی تحویل دهند که سالها برای خرید 
یک خودرو پس انداز کرده اند ولی همچنان 
راه درازی پیش روی خود برای خودرودار 
شدن می بینند. ســعید موتمنی رییس 
اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو در این 
مورد گفت: قرار بود خودروسازان قیمت 
حاشیه بازار را در شرایطی اعالم کنند که 
فروش فوری انجام دهنــد اما هم اکنون 
اعالم قیمت ها فقط به صورت کاغذی است 
و فروش فوری خودرو صورت نمی گیرد.

در ایــن وضعیت، قیمت خودرو چشــم 
انداز افزایشی گرفته و وقتی خودروساز، 
خودرویی را تحویل فــوری نمی دهد، در 
نتیجه مردم و واسطه ها برای خرید خودرو 

به بازار هجوم می آورند.
وی با بیان اینکه قیمت حاشــیه بازار پژو 
۲۰۶ تیپ ۲ در مدت یک ماه از ۳۸ میلیون 
تومان به ۶۴.۵ میلیون تومان رسید، ادامه 
داد: هــرج و مرج در بازار خودرو شــدت 
گرفته و قیمت ها طی روزهای اخیر ۸ تا ۳۵ 

میلیون تومان افزایش یافته است.

    تشــدید قیمت ها بــا فروش 
خودروهای کارتکســی توســط 

نمایندگی ها
خودروســازان در حالی با اعالم نرخ های 
کاغذی به گرانی خودرو دامن می زنند که 
نمایندگی  شرکت های خودروساز با فروش 
کارتکسی به قیمت باال، عاملی برای رشد 

دوباره قیمت ها در بازار هستند.
موتمنی همچنیــن با انتقــاد از فروش 
توســط  کارتکســی  خودروهــای 
نمایندگی های فروش خودروسازان، گفت: 
باید ضوابطی برای عملکرد نمایندگی ها 
مشخص شــود تا اقدام آنها باعث تشدید 

قیمت ها در بازار نشود.
وی توضیــح داد: قیمت پــژو ۴۰۵ مدل 
SLX در بازار ۸۲ میلیــون تومان بود اما 
نمایندگی هــا این خــودرو را به صورت 
کارتکسی با قیمت ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان عرضه کردند کــه در نهایت باعث 

رشد ۴ میلیون تومانی قیمت در بازار شد.

   مصوبه آزادسازی قیمت خودرو 
از کجا آمد؟

رشد یکباره و چشمگیر قیمت خودرو طی 
ماه های اخیر آنچنان شوکه کننده بود و 
همه را در بهت فرو برد که اصال مشخص 
نشد این اتفاق بر مبنای چه مصوبه و قانونی 
صورت گرفته اســت! آنچه تاکنون مانع 
از قیمت گذاری آزاد خودروها شــده بود 
و این مســئولیت را جزء وظایف شورای 

رقابت قرار می داد، نظر شــورای اقتصاد 
مبنی بر انحصاری بودن بازار خودرو بود. 
هرچند خودروسازان طی سال های گذشته 
همواره دم از لزوم آزادسازی قیمت ها زده 
بودند اما رای شورای اقتصاد بر هر نظری 
مقدم بود و مانع از آزادسازی قیمت ها شده 
بود. از آنجا که هیچ اعالم رسمی از سوی 
شورای اقتصاد مبنی بر رفع انحصار بازار 
خودرو صورت نگرفته و اصوال ممنوعیت 
واردات خودرو نیز بــازار را بیش از پیش 
انحصاری تر کرده است، مشخص نیست 
مصوبه آزادســازی قیمت خودرو بر چه 
مبنایی و از ســوی چه نهــادی صورت 
گرفته است؟ هرچند ممکن است عده ای 
اینطور توجیه کنند که خارج شدن قیمت 
خودروها از رنج ۴۵ میلیون تومان باعث 
شده تا خودروها از شمول قیمت گذاری 

توسط شــورای رقابت نیز خارج شوند اما 
باید توجه داشــت که حتی این اتفاق هم 
نیازمند بررسی توسط دستگاه های مسئول 
و از جمله خود شورای رقابت است، چه بسا 
ممکن بود ســقف قیمت گذاری توسط 
شــورای رقابت نیز تغییر کند و خودروها 
همچنان توسط این شورا قیمت گذاری 

شوند.

    ارزبــری خودروهایی که ادعای 
داخلی سازی دارند

خودروهای قدیمی در حالی ارزبری باال و 
رشد نجومی قیمت ها را تجربه می کنند 
که خودروســازان طی ســال های اخیر 
همواره ادعای رشد داخلی سازی داشته 
اند اما با هر نوع نوســان نرخ ارز به شدت 
دچار رشد قیمت شده و بدون آنکه تغییر 

راضی کننده ای در کیفیت، مدل یا امکانات 
داشته باشــند راه خود را به سوی گرانتر 
شدن طی می کنند. در این میان اگر چه 
برخی خودروســازان و قطعه سازان بهانه 
رشد قیمت مواد اولیه را مطرح می کنند 
اما باید گفت همانطور که نرخ گذاری این 
مواد با نابسامانی روبرو است، شرکت های 
خودروساز و قطعه ساز نیز با بهره وری پایین 
تولید و خدمات روبرو هستند که باید فکر 

اساسی برای آن شود. 
در هر حال به نظر می رسد هیچ مسئولی 
توان رام کردن اسب سرکش قیمت ها را 
در بازار خودرو ندارد و دولت از حل معضلی 
که گریبانگیر مردم شده عاجز مانده است. 
شاید سپردن مســئولیت نظارت بر این 
بازار نیازمند انتصاب مدیری توانا خارج از 

سیستم وزارت صنعت باشد.

یکه تازی خودروسازان در بازار افسارگسیخته؛

 حربه  جدیدی که برای فروش به کار رفت

فارس
گـــزارش
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اشتغال و دستمزد

افزایش حقوق کارکنان، پلکانی یا یکسان؟
در کنار بحث هایی که درباره افزایش حقوق کارکنان در سال جاری وجود داشت، اکنون با ورود الیحه 
به صحن علنی مجلس، نحوه پرداخت یعنی افزایش پلکانی یا یکسان بودن حقوق نیز به چالشی دیگر 

تبدیل شده است.

دولت الیحه بودجه سال جاری را با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان به مجلس ارائه کرد که از همان ابتدا در رابطه 
با همین نرخ، بحث های مطرح شد و مخالفانی داشت، چراکه معتقد بودند با توجه به شرایط خاص اقتصادی فعلی و 

همچنین در سال آینده، ۲۰ درصد نمی تواند پاسخگوی شرایط معیشتی مردم باشد و آنها را تامین کند.
گرچه در نهایت رایزنی ها درباره الیحه بودجه و درصد افزایش حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق به نرخ ۲۰ درصد 

ختم شد، ولی این پایان ماجرا نبود و همچنان موافقان و مخالفان ابعاد دیگر آن را مدنظر دارند.
ظاهرا آنچه در تلفیق رخ داد این بود که دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق به صورت یکسان را پیشنهاد کرده و در نهایت 

در کمیسیون نیز در مورد آن اجماع شده است و پرداخت پلکانی که در سال جاری اجرایی شد، فعال مصوب نیست.
مروری بر اظهارات نمایندگان در کمیسیون تلفیق و کمیسیون اقتصادی مجلس از این حکایت دارد که برخی معتقدند 
افزایش حقوق به صورت یکسان نمی تواند برای اقشاری که دریافت حداقل دارند پاسخگو باشد و اثری در وضعیت 
اقتصادی آنها ندارد؛ به طوری که گفته می شود کسانی که زیر سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند، افزایش ۲۰ 
درصدی حقوق نمی تواند نیازهای زندگی آنها را پاسخگو باشد؛ از این رو تاکید دارند که باید افزایش به صورت پلکانی 

باشد و گروه های پایین تر از رشد بیشتری برخوردار شوند.
از سوی دیگر افزایش پلکانی حقوق هم مخالفان خود را دارد. این در حالی است که در سال جاری افزایش حقوق به 
صورت حداکثر ۲۰ درصد تعیین شد و در آن افرادی که باالترین حد حقوق را داشتند تقریبا از افزایشی برخوردار نشده 

و در نهایت افرادی که در رده پایین تر قرار داشتند، حقوق بیشتری دریافت کردند.
در عین حال که مخالفان افزایش یکسان حقوق می گویند که دولت برای پرداخت پلکانی مشکلی در تامین منابع ندارد 

و تغییری در اعداد و ارقام بودجه ایجاد نمی شود.
اما موضوعی که از سوی نمایندگان مخالف پرداخت پلکانی مطرح می شود، این است که »در پرداخت پلکانی نمی توان 
به بهانه این که افرادی که دریافتی باالتری دارند افزایش حقوقی برای آنها در نظر نگرفت« که ظاهرا اعضای هیات علمی 

دانشگاه ها از جمله معترضان به نحوه افزایش پلکانی حقوق هستند.
با این حال پرداخت پلکانی حقوق مخالفانی دارد که حتی موافقان آن نیز معتقدند باید نوع فعلی پرداخت های پلکانی 
تغییر کند و روش دیگری را برای آن در نظر گرفت. به نظر می رسد با ورود الیحه بودجه به مجلس بحث حقوق یکی از 
تبصره های چالشی آن بین نمایندگان و همچنین دولت باشد و در نهایت باید دید پیشنهاداتی که نمایندگان در این 
رابطه مطرح می کنند چگونه بررسی و به تصویب می رسد که بتواند در کنار وضعیت معیشتی کارکنانی که دریافتی 

پایین تری دارند، بحث همسان سازی حقوق ها و البته رضایت سایر دریافت کنندگان حقوق را به همراه داشته باشد.

 این روزها در حالی شاهد افزایش قیمت روزانه خودروها هستیم 
که خودروسازان هیچ فروش فوری ای برای محصوالت شان 
ندارند و اعالم قیمت های جدید تنها منجر به تشدید گرانی 
در بازار می شود. در عین حال فروش کارتکسی نیز باعث رشد 

قیمت ها شده است.
 از آنجا که طبق دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو، قیمت 
کارخانه ای خودروها معــادل ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین 
می شود در نتیجه اقدام خودروسازان برای اعالم نرخ های جدید 
و در نتیجه تشدید قیمت ها در بازار، خود به خود باعث رشد 
دوباره قیمت کارخانه شده و این حلقه معیوب همچنان دور خود 

می چرخد تا قیمت های نجومی خودرو روز به روز تقویت شود.

رشد یکباره 
و چشمگیر قیمت 

خودرو طی ماه های 
اخیر آنچنان شوکه 
کننده بود و همه را 
در بهت فرو برد که 
اصال مشخص نشد 
این اتفاق بر مبنای 
چه مصوبه و قانونی 
صورت گرفته است!
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معرفی ۹استارت آپ به سرمایه گذاران از سوی بانک اقتصاد نوین
به همت شتاب دهنده »نوین  تک« و به منظور ایجاد فرصت های توسعه کسب و کارهای نوپا، دومین رویداد 
»Demo Day« این شرکت برگزار و تیم های راه یافته به چرخه دوم شتاب دهنده نوین  تک برای جذب 

سرمایه، در مقابل سرمایه گذاران به ارائه کسب و کار خود پرداختند.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در این مراسم که با حضور صدرهاشمی نژاد بنیان گذار این بانک، 

رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت پرداخت نوین و شماری از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی برگزار شد، 
۹ تیم استارت آپی که از سال پیش در شتاب دهنده نوین  تک مستقر و به فعالیت پرداخته اند، به سرمایه گذاران 

معرفی شدند. محمدرضا قبادی، مدیرعامل شتاب دهنده نوین  تک در مراسم ارائه استارت آپ های چرخه دوم به 
سرمایه گذاران گفت: چرخه اول شتاب دهنده نوین تک از آبان ۹۶ آغاز شد و تا پایان خرداد ۹۷ ادامه داشت و از مرداد ماه ۹۷ 

وارد چرخه دوم شتاب دهنده شدیم. وی افزود: کسب و کارهایی که امروز خود را معرفی می کنند از میان بیش از ۲۱۰۰ ایده و تیم انتخاب 
شده اند که بعد از چند مرحله بررسی و ارزیابی، ۹ تیم به چرخه دوم راه یافته و امروز با عبور از چالش های متعدد به مرحله ارائه به سرمایه گذاران 
رسیده اند. در ادامه این مراسم برخی تیم ها نظیر »آوافیکس« پلت فرم درخواست تعمیرکار لوازم دیجیتال در محل، »ارتبات« سرویس ارتباط 

با مشتریان بر مبنای هوش مصنوعی و»مقوا« پلت فرم بازار چاپ معرفی کسب و کار خود به سرمایه گذاران پرداختند.
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   نحوه تعریف خود از 
استعدادها را مشخص 

کنید
کالریســا پترســون، 
مدیــر منابع انســانی 
و مدیرارشــد اخــالق 
 Abt شــرکت  در 
Associates می گویــد: »زمانی 
که کارفرمایان به دنبال اســتعدادها 
هستند، استعداد بسیار به دقت تعریف 
می شود.« ویژگی های فنی یک چیز 
اســت، اما او احســاس می کند که 
کارفرمایان نیاز بــه اخذ یک نگرش 
کلی تر نســبت به نقش های شــغلی 
دارند.پیشــنهاد او معرفی ســواالت 
بــرای »مصاحبه فرهنگی« اســت؛ 
ســواالتی که تنها بــا صالحیت های 
اصولی سازگار نباشد بلکه با فرهنگ 

شما نیز متناسب باشد.« 
همچنین مصاحبه شونده ها جنبه های 
فرهنگ شرکت را از سواالت پرسیده 
شــده درمی یابنــد. از کاندیداها در 
مورد »اشــتیاق، رویاها، آنچه آنها را 
به هیجان می آورد، آنچه می خواهند 
انجام دهند و آنچه می خواهند از این 
تجربه کسب کنند« بپرسید.به گفته او 
چنین داده هایی در مورد مسیر شغلی 
به آنها کمک خواهد کرد تا تصمیمی 
بگیرند که به یــک کارمند طوالنی تر 
با رضایتمندی بیشــتر و تعهد بسیار 

تبدیل شوند.

   به شبکه شــغلی فکر کنید؛ نه 
نردبان شغلی

نیاز کارمندان برای طی کردن سریع 
رتبه ها برای بســیاری از کارفرمایان 
یک چالش است. مشــکالت اغلب از 
موانع سازمانی ناشــی می شود که از 
شمار فرصت های شغلی در هر زمان 
مفروض تا فرآیند ترفیعی آن شــغل 
را شامل می شود.توصیه پترسون این 
اســت که شــرکت ها به جای مفهوم 
»نردبان شــغلی« از مفهوم »شبکه 
شغلی« استفاده کنند. برخالف یک 
نردبان که یک ساختار مشخص و رو 
به باال دارد، »شبکه شغلی« می تواند 
به طور عمودی، افقی و هزاران روش 
دیگــر مقیاس بندی شود.پترســون 
خاطرنشــان می کند که »گاهی پله 
دیگــری روی این نردبان نیســت.« 
»گرچه در سازمان ها هنوز روش هایی 
برای رشد و توســعه مهارت ها برای 
کمک به شما برای آماده شدن برای 
باال رفتن از یک پله دیگر این نردبان 
وجــود دارد.«مثال هــای آن انجام 
پروژه های خاص و انتصابات عرضی را 
شامل می شود. اولین مکالمه در مورد 
فرصت های بالقوه »شــبکه ای« باید 

طی فرآیند مصاحبه رخ دهد.

   فرصت های پنهان را تشخیص دهید
پترسون داســتان کارمند جدیدی را 
که اخیرا شغلش را مدام تغییر می دهد 
را با ما به اشــتراک می گذارد؛ سپس 
از او می خواهد تا به ســازمان اصلی 
بازگردد. زمانی کــه این کارمند وارد 
نقش جدید شد، این شغل آن طوری 
نبود که به او نشان داده شده بود.این 
کارمند می گوید: »احساس نمی کردم 
که عضــوی از تیم هســتم. روابطی 
نداشتم و تنها در محل کارم نشسته 
بودم.« او می افزاید: »برای آنچه تصور 
می کردم من را شاد می کند و منجر به 
 رشد من خواهد شد، شرکت را ترک

 کردم.«
این داستان به شــکافی در ارتباطات 
اشــاره می کند کــه در بســیاری از 

شرکت ها شایع است. از سوی دیگر، 
پترســون خاطرنشــان می کند که 
پیش از انتخاب ترک شرکت و رفتن 

به شــرکت دیگر، کارمندان باید به 
مدیران شان بگویند: »من عالقه مند 
به یادگیری و رشد هستم و احساس 

می کنم که در اینجا ایــن دو را انجام 
نمی دهم.«از سوی دیگر، او می گوید: 
»مدیر همیشــه نیاز به تفکر در مورد 
استعداد کارمندان دارد و با شگفتی 
می گوید: چه کار دیگــری می توانم 
انجام دهم تا به یادگیری و رشــد او 

کمک کنم؟«
پترسون هشدار می دهد که »به نظر 
من اگر این مکالمات بیشــتر اوقات و 
زودتر اتفاق افتاده بود، آنگاه شما افراد 
کمتری داشــتید که مجبور به ترک 
شرکت باشــند.« مدیران همچنین 
می توانند از کارمندانشــان بیاموزند؛ 
چراکه برخــی از قوانیــن مدیریتی 
قدیمــی و روش های آزمــون و خطا 
ممکن اســت دیگر کارآیی نداشــته 
باشــند و نیاز به بررســی مجدد آنها 
وجود داشــته باشد.اگر شــرکتی با 
این مشــکل مواجه اســت که تعداد 

کارمندانش ســریعا تغییر می کند، 
یک فرد حرفه ای در منابع انســانی 
)HR( یک شــریک تجاری مناسب 
خواهد بود که می توانــد فرآیندها و 
تاکتیک ها را توسعه دهد و این مسائل 
را در سطح استراتژیک تری حل کند.

توصیه پترسون به مدیران این است: 
»ما باید اطمینان یابیم که حواسمان 
را به شــدت جمع می کنیــم؛ چراکه 
هر شب اســتعداد ما به خانه می رود. 
دارایی های ما شرکت را ترک می کنند 
و روز بعد تصمیــم می گیرند که آیا 
می خواهنــد به شــرکت بازگردند یا 
خیر. ما می خواهیم آنهــا بازگردند و 
این بازگشت صرفا حضور فیزیکی آنها 
نیست؛ بلکه می خواهیم آنها متعهد، 
با شــور و هیجان و با انگیزه ســر کار 
بیایند؛ نه اینکه تنها روی صندلی های 

خود نشسته باشند.«

چالش تغییر مداوم شغل و راه حل آن؛   

چگونه بهترین کارمندان خود را متعهد نگه دارید

گرچه در سازمان ها 
هنوز روش هایی برای 

رشد و توسعه مهارت ها 
برای کمک به شما برای 

آماده شدن برای باال 
رفتن از یک پله دیگر 
این نردبان وجود دارد.

ما در عصری زندگی می کنیم که کارمندان اغلب می گویند 
»شرکت ها دیگر وفادار نیســتند.« خب، این مساله در 
مورد کارمندان نیز صادق است.این همان پدیده »مرغ و 
تخم مرغ« است. اینکه بگوییم اول مرغ بوده یا اول تخم مرغ 
دشوار است. گرچه اگر شــما یک شرکت کارمندمحور 
هستید، چنین فقدان تعهد دوجانبه ای می تواند مشکل زا 
باشد. در مورد کارمندان این همان چیزی است که از آن به 

عنوان Job Hopping یا تغییر مداوم شغل تعبیر می شود.
در اینجا برای مواجهه با چنین روحیه ای که بین کارمندان 
در هنگام مواجهه با یک پیشنهاد بهتر پیش می آید، چند 

روش ارائه شده است:

 
استارت آپ

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه رویکرد شــبکه بانکی 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ هاست، گفت: ظرف 
چند روز آینده درگاهی تحت عنوان »ملی فاند« در رویداد ملی شــو 
 بانک ملی ایران رونمایی می شــود که در آن ایده های جدید معرفی
 می شوند و افراد عالقه مند می تواند به پشتوانه اعتبار بانک، در این 

ایده ها سرمایه گذاری کنند. 

دکتر محمدرضا حسین زاده در نشست اعضای هیات مدیره بانک های دولتی 
با کارآفرینان جوان که به منظور بررسی و حل و فصل مشکالت آنها به میزبانی 
بانک ملی ایران و با حضور علیرضا دلیری مشاور معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور و معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، محمود شایان عضو هیات مدیره و محسن امین زارع معاون امور ارزی 

و بین الملل بانک ملی ایران و اعضای هیات مدیره 
دیگر بانک های دولتی برگزار شد، اظهار کرد: هفته 
گذشته جلسه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی 
 با حضور کارآفرینان داشــتیم و مشــکالتی را در 
حوزه های مالیاتی، گمــرک و بانکی مطرح کردند. 
قرار بر این شد تا جلســه ای دیگر با حضور اعضای 
هیات مدیره و معاونان اعتباری بانک ها تشکیل شود 
که به همین مناســبت امروز در خدمت کارآفرینان 

عزیز هستیم.
وی با تاکید بر اینکــه کارآفرینان برای ثروت آفرینی، 
اشــتغال و تولید در کشــور تالش می کنند، تصریح 
کرد: واقعیت این است که اگر شرکت های دانش بنیان 
نبودند، امروز شاهد مهاجرت بسیاری از نخبگان کشور 
بودیم و جا دارد تا نظام بانکی از این کارآفرینان حمایت 

کند.
حســین زاده با بیان اینکه کارآفرینان طی چند ســال 
گذشته به خوبی در حوزه دانش بنیان ها و استارت آپ ها 
ورود کردند، ادامه داد: شــبکه بانکی امروز واقف است که آینده کشور در حوزه 
استارت آپ هاست و بنابراین افراد فعال در این بخش می توانند برای تامین نیاز 

مالی و سرمایه گذاری خود روی کمک بانک ها حساب کنند.
مدیرعامل بانک ملی ایران خاطر نشان کرد: شبکه بانکی کشور آمادگی الزم را 
دارد تا در کنار کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان باشد چرا که آینده جوانان 

کشور در این بخش است.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در این نشست با تقدیر از رویکرد 
مدیرعامل بانک ملی ایران در حمایت از دانش بنیــان ها گفت: پیگیری دکتر 
حســین زاده در بحث دانش بنیان ها برای ما بسیار جذاب بود. البته بانک های 
دولتی همه در این زمینه پیشتاز هستند و بانک های خصوصی نیز همراهی الزم 

را در جهت حمایت از دانش بنیان ها داشته اند.
علیرضا دلیری با بیان اینکه در گذشته ظرفیت پذیرش ایده های نو و دانش بنیان 

در نظام بانکی به علت ریسک باالی آنها وجود نداشت، افزود: اکنون نگاه دنیا به 
استارت آپ ها  و دانش بنیان هاست و فعالیت های سنتی به اتمام رسیده است. 
باید زمینه ای در کشور فراهم شود تا ما نیز بیش از پیش به این بخش ورود کنیم.

وی ادامه داد: امروز دیگر نگاه دولتی داشــتن جواب نمی دهد و باید به بخش 
خصوصی اعتماد کنیم.

دلیری اضافه کرد: در ســال جاری رشــد پرداخت تســهیالت شــبکه بانکی 
 به شــرکت های دانش بنیان قابــل توجه بــود و اکنون  میانگیــن پرداخت

 بانک ها به این شــرکت ها در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان است. این پیام خوبی 
اســت که دانش بنیان ها حــوزه قابل اعتمادی هســتند که هم به بازگشــت 
 منابع بانکی کمک می کننــد و هم اینکه می توانند در اقتصاد کشــور اثرگذار

 باشند.
وی تاکید کرد: شــرکت های دانش بنیان در بخش اعتبار سنجی و ضمانتنامه 
با دغدغه های بزرگــی مواجه هســتند چرا کــه عموما اغلب ایــده ها برای 
نخســتین بار مطرح می شــوند و شــاید پذیرش این ایده ها برای بانک و فرد 
 سرمایه گذار سخت باشد. از سویی در پرداخت تســهیالت به عملکرد گذشته 
 شرکت های دانش بنیان توجه می شــود در حالی که باید نگاه ما به آینده این
  شرکت ها باشد و در این زمینه می توانیم شرکت های اعتبارسنجی راه اندازی

 کنیم.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری 
بیان کرد: همچنین اکثر کارآفرینان، جوانان نخبه ای هستند که سرمایه فیزیکی 
چندانی ندارند و سرمایه آنها دانششان است و باید در بحث ضمانتنامه ها برای 

پرداخت تسهیالت به این امر توجه شود.
دلیری خاطر نشــان کرد: ما در کشــور در بحث ضمانت معضل بزرگی داریم و 
آن هم نبود نهاد یکپارچه و بزرگ در این زمینه است که جلساتی در مجلس با 

کمیسیون اقتصادی برای ایجاد این نهاد برگزار شده است.
در پایان این نشست نیز کارآفرینان به طرح سواالت و مسائل خود پرداختند و 
اعضای هیات مدیره بانک ها ضمن تاکید بر حمایت از کارآفرینان، به ســواالت 

آنها پاسخ دادند.
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،،
پترسون هشدار می دهد 

که »به نظر من اگر این 
مکالمات بیشتر اوقات و 
زودتر اتفاق افتاده بود، 
آنگاه شما افراد کمتری 

داشتید که مجبور به 
ترک شرکت باشند.«

صدای ایران
گـــزارش

مدیرعامل بانک ملی:
 رویکرد شبکه بانکی حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ هاست

رشد 46 درصدی حجم 
استخدام  کسب وکارهای 

دیجیتال

طبق تازه ترین گزارش منتشرشده 
ایران تلنــت، کســب وکارهای 
دیجیتال و استارت آپ ها 4۶ درصد 
رشد استخدام داشته اند و تقاضای 
بازار کار بــرای متخصصان حوزه 
کامپیوتر ۱4 درصد افزایش داشته 

است .
در روزهای تحریم، گران شــدن 
لحظه ای ارز و نوسان بازار، خیلی 
از کسب وکارهای ایرانی با مشکل 
روبرو شدند. بسیاری شرکت های 
بزرگ ایرانی تعدیل نیرو کردند و 
بعضی اســتخدام نیروی جدید را 
متوقف کردند. از ظواهر امر به نظر 
می رسد کسب و کارها آب رفته اند 
اما، ماجرا اینقدرها هم ساده نیست. 
کسب و کارها آب رفته اند اما نه لزوما 
همه شان؛ آمارها نشان می دهد در 
بعضی عناوین شــغلی، استخدام 
نیــروی کار حتــی افزایش هم 
داشته! نگاه دقیق تر به آنچه برای 
کسب وکارهای ایرانی اتفاق افتاده 
شاید بتواند در جهت گیری آینده 
مجموعه ها در زمینه منابع انسانی 
و برنامه ریزی نیروهای جوان برای 

آینده  شغلی شان راهگشا باشد.
ایران تلنــت در تازه ترین گزارش 
خود، آمار و تحلیلی مقایسه ای از 
وضعیت کســب وکارها در زمینه 
منابع انسانی در سال های ۲۰۱۷ 
و ۲۰۱8 یعنــی در روزهــای اوج 
بحران اقتصادی ارائه داده اســت. 
طبق این گزارش، کسب وکارهای 
دیجیتــال و اســتارت آپ ها 4۶ 
درصد رشد اســتخدام داشته اند. 
تقاضا برای بعضی شــغل ها مثل 
Developer هــم نه تنها افت 
نداشته، بلکه همچنان سهم باالیی 
از نیــاز کســب وکارها را به خود 

اختصاص می دهد.
آمارها می گویند برخالف انتظار، در 
روزهای بحران بزرگ ترین تعدیل 
نیروها در شرکت های بزرگ اتفاق 
افتاده اســت. حجم استخدام ها 
به طور کلی ۶ درصد افت داشــته؛ 
این افت برای شــرکت های باالی 
۱۰۰ نفر ۱3 درصد بــوده و برای 
کســب وکارهای زیــر ۱۰۰ نفر 
5 درصد. در مقایســه ســال های 
۲۰۱۷ تا ۲۰۱8 بیشترین کاهش 
استخدام را شرکت های مخابراتی 
با ۷۷ درصد، نیروگاه ها با ۷۰ درصد 
دارویی و شــرکت های تجهیزات 
پزشــکی با 58 درصد داشته اند. 
شرکت های خودروســازی با 3۷ 

درصد در رتبه  بعدی قرار دارند.
بنابر اظهارات کارشناســان ایران 
تلنت، در روزهای اوج بحران، تنها 
شغل هایی که حجم استخدامشان 
کم نشد، شغل های مربوط به حوزه 
IT بود. اســتخدام گروه شــغلی 
مهندس کامپیوتر، نرم افزار و طراح 
وب در این بازه زمانی افزایش ۱4 
درصدی داشته اســت. از طرفی، 
شغل های دسته فروش، بازاریابی و 
تبلیغات که همیشه پیشتاز نیازهای 
نیروی انسانی شرکت ها بودند، افت 
کرده اند. در این دسته که دقیق تر 
می شــویم، می بینیم شغل های 
فروش کاهش داشتند و در عوض، 
جایشان را به شغل های بازاریابی 
داده اند. این یعنی کســب وکارها 
تصمیم گرفته اند نیازهایشان در 
این حــوزه را زیربنایی و عمقی تر 
حــل کننــد. بیشــترین میزان 
کاهش استخدام هم ۶۱ درصد و 
در استخدام داروساز اتفاق افتاده 

است.

اکونومیست
گــزارش
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Aqbalaq 
Waterfall; 
A Tourist 
Attraction 
North of 
Iran

Aqbalaq Khalkhal-
Koolar waterfall is 
located in Ardebil 
province. Aq Kuh 
(White Mountain) 
is at the maximum 
height of 3322 m 
above sea level, the 
highest point of 
Khalkhal city and 
the most important 
mountainous area 
of the central area 
of this city.
On the slopes of 
this mountain 
range there are 
many springs, 
which provide 
water for streams 
such as Mianrudan, 
Golbondrood, Zal 
River, and others.
The most 
important spring 
of this significant 
catchment area 
is the Springs of 
Aqbalagh. This 
spring is located at 
an altitude of about 
2750 meters from 
the sea level.

The waterfall is 
very beautiful, 
with a beautiful, 
vivid and 
white outlook. 
The presence 
of various 
herbaceous and 
h e r b a c e o u s 
species around 
this beautiful 
waterfall makes it 
twofold. The water 
of this spring, 
which originates 
from one of the 
main branches 
of the Zal River, is 
drained through 
the Ghezel Ozan  
River.
This springs and 
cascades are 
located within the 
protected area of 
Agh Dagh, the most 
important wildlife 
habitat in the 
province.

iran
Attraction
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05 Tak Taku :Wonderful, 
Welcoming And Quiet Place

Where to stay

Tak Taku is a recently renovated, heritage 
listed guesthouse in the tiny village of 
Toudeshk Cho. It is surrounded by mud 
brick homes, near a beautiful mosque 
and a very old Haman, about an hour away 
from Esfahan on the way to Yazd. Tak 
Taku is family run. The guesthouse offers 
breakfast, lunch and dinner in traditional 
home cooked Iranian style. Rooms are 
available with own or shared bathroom. 
The rooms are surrounding a beautiful 
courtyard with fountain, offering a family 
room, open communal area with a small 
library and wifi. Iranian benches are also 
offering places to enjoy the peace and 
quiet of this area. Mohammad the owner 
can help with bus tickets, organise trips 
to the desert, camel riding, Gavkhuni Salt 
Lake Trip, and camping in the sands in the 
appropriate season. Bikes are available 
to ride in and around the village. Being 
2100m above sea level the climate is more 
moderate and star gazing exceptional. 
Tak Taku is the place to experience a true 
Iranian family lifestyle in a beautiful 
authentic courtyard guesthouse for 
people who want a more personal 
experience.
The Tak Taku Traditional House is a 
beautifully restored family-run guest 
house located in the village of Toudeshk 
Cho, where caravans of camels used to ply 
their trade along the Silk Road carrying 
goods to and from the Middle East and 
beyond. The camels may have been 
replaced, but the romance is still there 
as the road weaves through the dramatic 
mountain landscape. Toudeshk is 2100 
metres above sea level which means that 
even in the hot summer months when 
the rest of Iran swelters in 45 degrees the 
village is still comfortably cool.
The well-signposted Tak Taku 
Guesthouse is nestled in amongst the 
mud-built single-storey houses that 
surround the beautiful mosque and 
traditional hamam in the oldest part 
of Toudeskh known as Toudeskh Cho. 
Through the safe wide alleyways you will 
see attractively carved wooden doors 
set with the Iranian double knockers 
designed to indicate whether a man or a 
woman is knocking. Tak Taku Traditional 
House takes its name from the sound 
made by the knocker .
Tak Taku Guesthouse has been recently 
restored with a heritage accreditation 
providing a relaxed and friendly lodging 
place sharing common areas with family 
whilst also ensuring privacy in your own 
well-furnished room. Particular pride is 
taken in ensuring that all of the house is 
kept scrupulously clean. You are invited 
to share a delicious home-cooked meal 
and have tea with the family which is not 
to be missed.
The large central and picturesque 
courtyard provides plenty of 
opportunities to relax, such as a library, 
board games and seating areas. In the 
"Tours" section you can find out more 
about the energetic activities we offer.
Tak Taku Guesthouse in Toudeshk 
Cho will provide you with a true taste 
of traditional Iranian family life from 
a relaxed perspective, whilst also 
caring for the needs of the Western  
traveller.

Tourists visiting 
Khansar in 
central province 
of Isfahan can 
enjoy its beautiful 
gardens and the 
architecture of 
houses, which 
have maintained 
their traditional 
style.

Khansar, a town in central 
Iran near the city of Isfahan, is 
home to various historical and 
natural attractions.
The name Khansar is made up 
of the two Persian words Khan, 
which means ‘fountain’, and Sar 
which shows the ‘abundance’ of 

something.
Tourists visiting Khansar in central 
province of Isfahan can enjoy its 
beautiful gardens and the architecture 
of houses, which have maintained their 
traditional style.
Near Khansar, there is also a village 
named Vist whose residents weave 
baskets named Morvar using a particular 
type of wood.

location
Khansar is located in a place not far 
from central desert of Iran and just 
150 km from Isfahan. It is 900 square 
km and situated in central part of Iran 
surrounded by Zagros Mountains. 

History
The city is believed to have been built 
before Islam with quite a few historical 
monuments still standing. Tir fire temple 
and Heikal Temple are amongst those. 
Another proof to this belief is a grave 
stone with Pahlavi script graved on it, it 
is situated in Ghoodjan village. There is 
also some evidence suggesting Jewish 
immigration to the city at the time of 
Cyrus the great’s kingdom.

 Economy
A city wealthy in water resources, a 
classic reason for being prosperous, 
the valley of Khansar is full of springs 
as mentioned before. That’s the main 
reason of the city’s birth as a small village 
first and growing to a city as time goes on. 
The city is developed from north to south 

by the river. 
The city was initially located in the 
southern part of the valley, which are 
now fields and rangelands. One of the 
main reasons they moved to northern 
part was easier access to the Khansar 
River and the many springs such as Pir, 
Kharckhan, Shotorkhan, Marzangoosh 
at the north side of the valley. 
The main produce of the city are: wheat 
and barley, fodder, potato, beans, grape, 
walnut, almond and apricot. 
Khansar is famous for its unique honey 
with a long history, today there is around 
3200 bee colonies which they produce 
more than350 tons of honey for the 
country or even abroad each year. 
Nuts and dried fruits such as walnuts, 
almond and dried apricot are also some 
of other products of this city. 
6000 out of 40,000 people in the city are 
farmers and ranchers, 4200 in service 
careers, and 600 are in industry.
Is one of the most important economic 
activities all around the world 
nowadays, this field of tourism let people 
know more about the importance of 
culture and nature and how to protect it.
The Iranian plateau has a special 
situation which provides different 
climate and eco systems in the area 
that make a huge climate variety from 

province to province or even city to 
city, therefor knowing the area and its 
characteristic can help us to improve the 
tourism industry. 
The natural resources of Isfahan 
province is identified and classified. 
According to this research 90% of the 
whole area is natural resources like 
fields and ranges, desert, sand prairie, 
natural or under construction artificial 
jungles. 
Based on that data there is 27900 
hectare suitable for eco tourism which 
are distributed in different cities such 
as: Khansar, Chadegan, Fereydoonshahr, 

Samirom and Golpaygan. 
We hope with such potential in the 
area we could replace eco tourism with 
polluting industries.

Zagros mountains
Zagros mountains are located in the west 
of Iran from north to south beautiful and 
intact, with various vegetation, amazing 
landscapes and different peaks which 
makes it a strong attraction to tourists 
and mountain climbers.
City of Khansar is located in between 
all those natural resources mentioned 
above; therefore it can be one of the best 
accommodation and camping centres 
for the natural lovers. 
Also there are some mountains around 
the south of city, which are famous 
among mountain-climbers and hunters. 
The highest peak is mount ‘’sill’’ that 
is about 3800 meters in height with a 
spring called Take that has amazing 
landscape on the way to top, and has 
become a suitable rest spot for mountain 
and rock climbers.

Climate
Khansar climate is a combination of 
mountainous and semi-desert, various 
water resources like springs, rivers and 
also beautiful large fruit gardens have 
made the climate very pleasant. 
Being surrounded by mountains results 
in a more moderate climate and cooler 
summers, which attract many out of 
town tourists to the city. 
During the hottest month of summer 
it is on average 31 degrees high and 
24 degrees high at night, the winter 
weather is pleasant and covered with 
white pretty snow.

400-years old Khansar watermill
400-years old Khansar watermill is the 
only remained watermill in Khansar that 
has been abandoned and neglected since 
many years ago.
Many springs and old water equipment 
like watermills are among the most 
important attractions in this county.
Khansar watermill is one of those 
promised watermills. Now, the watermill 
area in khansar has become a tourist 
attraction; people come to visit this 
400-years old watermill, drink tea, buy 
souvenirs and take photos with the 
watermill.

Khansar: Home to Various Historical , 
Natural Attractions

Also known as Khoonsar, means city of springs. 
The city has a nice climate with abundant source of 
water because of the many springs, beautiful tall trees, 
numerous fruit gardens, appropriate for many kind 
of vegetation and flowers, famous for its beautiful 
fritillaries that covers a wide area on the hills in the 
month of April. 
People have their own dialect in Khansar which has an 
ancient Persian roots before Islam.

،،

Nuts and dried 
fruits such as 
walnuts, almond 
and dried apricot 
are also some of 
other products of 
this city. 
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According to the 
Statnano portal, the 
number of registered 
nanotechnology patents 
by Iran in Europe and the 
US has grown by 68% in 
2018.
There has been a 
significant growth in the 
number of registered 
patents by Iran in the 
nanotechnology area, 
Iran Nanotechnology 
Inovation Council (INIC) 
reports.

According to the Statnano 
portal, 13,050 patents 
have been registered 
in the Europe (EPTO) 
and US (USPTO) patent 
offices in 2018. The 
number of registered 
patents in 2018 is 68% 
higher than in 2017. This 
number puts Iran in the 
21st place in the global 
ranking of countries 
 with most 
n a n o t e c h n o l o g y  
patents.

Economic 
delegation from 
Halabja to visit 
Kermanshah
An economic delegation 
from Halabja, Iraqi 
Kurdistan region, is set to 
visit the western Iranian 
province of Kermanshah 
later today to talk over the 
expansion of bilateral ties.
According to Halabja 
Governor Azad Tofigh, the 
delegation is scheduled to 
hold separate meetings 
with the senior officials 
of Kermanshah to confer 
over a host of issues, 
including promotion of 
economic interactions 
and border exchanges.
He added the meetings 
will also focus on 
developing Poshteh 
and Shushami gates and 
opening Sazan border.
Paving the way for Iranian 
passengers’ commutes 
from western provinces to 
Halabja will also be on the 
agenda of the meetings.
According to the latest 
data released by the 
Islamic Republic of Iran 
Customs Administration, 
Iraq is the main target of 
Kermanshah’s exports.
Detergents, evaporative 
products, home 
appliances, tomato, tile, 
plastic bags, coolers and 
ice cream are among the 
goods exported via the 
province’s borders to the 
Arab country.
Sri Lanka 
economic 
relations with 
Yazd will improve
Sri Lankan Ambassador 
to Iran Mohammad Sharif 
Anis said on Saturday that 
promoting economic 
relations between 
his country and Yazd 
province will benefit both 
countries.In a meeting 
with Yazd economic 
activists in the center of 
Iran, he added efforts are 
underway to pave the 
ground for investment, 
concluding necessary deal 
and communications with 
industrial and production 
activists.Referring to 
Sri Lankan capacities, 
he mentioned tower 
building, construction 
materials, road and bridge 
building as suitable areas 
for investment by the 
Iranian companies.
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Iran registered nanotech. patents 
up by %68 in 2018

By Elliott Harris **
On the surface, the world 
economy remains on a 
steady trajectory moving 
into 2019. Headline figures 
suggest that – while global 
growth has likely peaked – 
activity around the world 
will continue to expand at a 
solid pace.
Worrisome risks lurk 
beneath solid global growth
Several developed 
economies are operating 
close to their full potential 
with unemployment rates 
at historical lows.
Yet, headlines do not tell 
the whole story. Beneath 
the surface, a much more 
worrisome picture of the 
world economy emerges. 
The newly-released World 
Economic Situation and 
Prospects 2019 illustrates 
how a combination of 
rising economic, social and 
environmental challenges 
hampers progress towards 
the United Nations 
Sustainable Development 
Goals. There are several 
risk factors that could 
disrupt activity and inflict 
significant damage on 
longer-term development 
prospects. Over the past 
year, trade policy disputes 

have escalated, and 
financial vulnerabilities 
have increased as global 
liquidity tightens, casting 
a shadow over the outlook 
for 2019 and beyond.
Should such a downturn 
materialize, prospects are 
grim. Global private and 
public debt is at a record 
high, well above the level 
seen in the run-up to the 
global financial crisis. 
Interest rates remain very 
low in most developed 
economies, while central 
bank balance sheets are 
still bloated. With limited 
monetary and fiscal space, 
policymakers around 
the globe will struggle 
to react effectively to an 
economic downturn. And, 
given waning support for 
multilateral approaches, 
concerted actions – like 
those implemented in 
response to the 2008/09 
crisis – may prove difficult 
to arrange. 
Even if global growth 
remains robust, its benefits 
do not reach the places they 
are needed most. Incomes 
will stagnate or grow 
only marginally in 2019 
in parts of Africa, Western 
Asia, and Latin America 

and the Caribbean. Many 
commodity exporters are 
still grappling with the 
effects of the commodity 
price collapse of 2014-16. 
The challenges are most 
acute in Africa, where 
per capita growth has 
averaged only 0.3 per cent 
over the past five years. 
Given a rapidly growing 
population, the fight 
against poverty will require 
much faster economic 
growth and dramatic 
reductions in income 
inequality.
And, perhaps most 
importantly, the 
critical transition 
towards environmental 
sustainability is not 
happening fast enough. The 
nature of current growth 
is not compatible with 
holding the increase in the 
global average temperature 
to well below 2°C above 
pre-industrial levels. In 
fact, the impacts of climate 
change are becoming 
more widespread and 
severe. The frequency 

and intensity of extreme 
weather events is 
increasing. Floods, coastal 
storm surges, droughts and 
heat waves are damaging 
vital infrastructure 
and causing large-scale 
displacements. The 
human and economic 
costs of such disasters fall 
overwhelmingly on low-
income countries.
Many of the challenges 
before us are global 
in nature and require 
collective and cooperative 
policy action. Withdrawal 
into nationalism and 
unilateral action will only 
pose further setbacks for 
the global community, 
and especially for those 
already in danger of 
being left behind. Instead, 
policymakers need to work 
together to address the 
weaknesses of the current 
system and strengthen the 
multilateral framework.
**UN Chief Economist 
and Assistant Secretary-
General for Economic 
Development

 Parliament outlines 
new obligations on crude 
sales at IRENEX
 Iranian lawmakers on Sunday approved 
the new outlines obligating the Oil Ministry 
to offer at least a total of six million barrels 
of crude and condensate on Iran Energy 
Exchange (IRENEX) per month.
According to a newly approved clause in the 
next fiscal’s budget bill, the Oil Ministry is 
now obliged to offer at least 2 million barrels 
light and 2 million barrels of heavy crude 
on IRENEX each month, in a bid to push 
forward the plans on circumventing the 
US’s unilateral sanctions on the country’s oil 
sector.
The clause also stipulates a minimum 
offering of 2 million barrels of gas condensate 
on IRENEX per month, which will be supplied 
from the Giant South Pars Gas Field on the 
energy exchange.
The sales on IRENEX should involve settling 
payments entirely in rials as well as foreign 
currencies.
The National Iranian Oil Company has so 
far launched four rounds of crude oil sale 
on IRENEX. The fifth round is scheduled for 
tomorrow (Feb. 18).
NIOC also launched its first condensate sales 
at IRENEX last week. The item was supplied 
by different Iranian refineries including 
Bandar Abbas, Kermanshah, Tehran, Shiraz 
and Ilam.

Mahallat Red Willow 
Exports Earn $2.5 
Million
Exports of red willow from the city of 
Mahallat in Markazi Province earned $2.5 
million in the current fiscal that ends in 
March, Reza Maleki, the head of Industries, 
Mining and Trade Organization of Mahallat 
said on Wednesday.
Over 800,000 branches of red willow 
weighing 300 tons were grown in 70 hectares 
of land devoted to the cultivation of this plant 
in Mahallat in the current year.  
Mahallat ranks first in production and export 
of red willow as well as other flowers and 
plants, IRNA reported. Red Willow, also 
called Purple Willow, is a small tree from the 
Salicacease species with slender standing 
branches that normally reach up to 45 ft (14 
m) in height, according to Financial Tribune.
Like most other willows, it commonly grows 
along riverbanks and in areas with high soil 
moisture. The plant has slender flexible 
pedicle that is greenish brown in the shaded 
areas and reddish purple in the sun.

The management and operation of a family business 
raises legal and strategic challenges that traditional 
businesses rarely face, primarily because love and 
business often don’t mix. For example, how do you 
handle the firing of a key employee who has become 
obsolete or unproductive when that person is your 
son, daughter or nephew? 

Worrisome risks lurk beneath solid 
global growth

news

 Leader orders 20pc of oil export income to go to 
National Fund: Speaker
Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei has ordered 
20 percent of oil exports’ revenues to go to the National Development Fund of Iran, Majlis 
(Parliament) speaker announced here on Sunday.Ali Larijani made the announcement in 
response to a question put forward by a number of lawmakers at the parliament’s open 
session this morning.The lawmakers are holding a session on Sunday to review the details 
of the budget bill for the next Iranian calendar year that will start on March 21, 2019. 
Based on the Fund policies endorsed by the Supreme Leader, three percent should 
annually be added to the Fund’s share of oil export income, Larijani said adding that the 
Leader regarding the current situation in the country has ordered to increase it to 20 
percent for the coming year.

 President to open big infrastructural plans in SE 
Iran
 Iran’s President Hassan Rouhani is to inaugurate strategic infrastructural projects on 
Monday, said the deputy coordinator for presidential office.‘With inaugurating gasoline 
production projects in Bandar Abbas, Hormuzgan Province, Iran will be self-sufficient in 
the product,’ said Ali-Asghar Ahmadi on Sunday.Saying that a submarine made by Defense 
Ministry will be officially join the Army naval fleet, he added that many projects of shipping, 
agriculture, industry aviation, road making, and energy will also be inaugurated in the 
presence of President Rouhani.The president will also open 16 industrial and mining 
projects in Sirjan’s Gol Gohar, southern Kerman Province, as well, which will create 5,980 
direct and indirect jobs. Having rich iron mines, Gol Gohar district is one of the most 
important poles of mining and industry in the West Asia.

 In fact, the 
impacts 
of climate 
change are 
becoming more 
widespread 
and severe. 
The frequency 
and intensity 
of extreme 
weather events 
is increasing.

Iran to bypass US sanctions by 
private sector: official
 Chief of Staff of Iranian President Mahmoud Vaezi said 
Saturday that it is possible to ditch US illegal sanctions against 
the Iranian nation by using the private sector.
“The United States imposed economic sanctions to create a 
gap between the Iranian people and government so as to reach 
its political aim,” he said, adding, “this is while one can bypass 
sanctions by the private sector.”
The Iranian nation has proved during the past 40 years that 

they would support the Islamic Revolution like their family, 
he added, while addressing private sector representatives of 
Hormozgan province in Bandar Abbas.
Elsewhere he said that Iranian President Hassan Rouhani will 
arrive at Bandar Lengeh, Hormozgan province, on Sunday 
morning and will address the local people hours later.
Vaezi said that President Rouhani will unveil Fateh submarine 
on the second day of his visit to the southern Iranian province. 
Earlier reports had indicated Rouhani would unveil the home-
made submarine on Sunday.



Rouhani: Iran to avenge 
loss of border guards in 
terrorist attack
 President Hassan Rouhani said on Sunday 
that the Iranian nation will undoubtedly take 
revenge on those who martyred the country’s 
border guards in southeast Iran.
The President made the remarks while 
addressing a gathering in the city of Bandar 
Lengeh in the Persian Gulf province of 
Hormuzgan in south of Iran.
A Suicide attack on a bus carrying the Islamic 
Republic Guards Corps (IRGC) personnel 
martyred 27 and wounded 13 in southeastern 
Iran on February 12. A terrorist group so-
called Jaish al-Adl, affiliated to Al-Qaida, 
claimed responsibility for the incident.
Inviting the regional nations to promote 
brotherly cooperation, the Iranian president 
regretted that “Unfortunately, some neighbors 
have chosen the wrong path.’
In related remarks, the IRGC Commander 
Major-General Mohammad-Ali Jafari said on 
Feb 16 that the United Arab Emirates (UAE) 
and Saudi Arabia should understand that 
Iran is well aware of their covert supports to 
terrorist groups and the country’s patience 
will end. 
Also two days after the incident, General Jafari 
urged Pakistan to reinforce security measures 
on its common borders with Iran to deter 
terrorists.
“Iran is keen to have brotherly and friendly 
relations with all regional countries,” the 
President underlined.
Iranian president along with a number of 
his cabinet members arrived here Sunday 
morning for a two-day visit. 

Pakistan should hold 
accountable for Zahedan 
terrorist attack: Larijani
Iranian Parliament Speaker, Ali Larijani 
condemned the recent deadly terrorist attack 
on a group of IRGC forces in southeastern Iran, 
stressing that Pakistan’s government should 
hold responsible for the attack.
He warned Pakistan’s authorities that such 
behaviors (planning and implementing 
terrorist measures) will strongly distorts 
the level of cooperation between the two 
countries.  
At the opening of a Parliament session on 
Sunday, Larijani offered his condolences over 
the martyrdom of 27 forces of the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) and said 
the terror attack caused deep sorrow for the 
Iranian nation.
“The Pakistani government should answer 
why the terrorist group planned and mounted 
the attack from the territory of this country,” 
he added.
Larijani has also urged Iranian Foreign 
Ministry and security institution to follow up 
the issue seriously.

Us Wants To Make Venezuela Another 
Syria Or Libya: Ambassador

In an interview with the Tehran 
Times and Mehr news agency 
on Wednesday in his office, the 
ambassador said that the US plots 
against the Maduro government 
are intended to find access to 
Venezuela’s abundant natural 
resources.
Here is an excerpt of the interview:
Opposition leader Juan 
Guaido questioned legitimacy 
of President Maduro’s 
government on January 30 
and took the people to streets 
that caused the current 
developments in Venezuela. 
What is your analysis of the 
crisis and the US role in it?
Guaido was an MP, however, 
Amazonas State and three of the 
MPs cheated in parliamentary 
elections in 2016 and the National 
Assembly of Venezuela was 
dissolved. So, this parliament has 
not been valid since 2016 and it is 
obvious that Guaido has no legal 
credibility in the parliament. 
As you know, developments 
in Venezuela were guided by 
US President Donald Trump, 
Secretary of State Mike Pompeo, 
Vice President Mike Pence and 
National Security Advisor John 
Bolton. They plotted chaos and 
violence and coup on January 
23 and introduced Guaido as the 
president.
After the Bolivarian Revolution, 
we have been experiencing many 
attempts by the US to harm the 
revolution. The destructive efforts 
of the US against the Bolivarian 
Revolution have been continuing 
since 1998 and currently the 
pressure has been intensified by 
the Trump government.  
They [the US officials] seek to find 
control over Venezuela’s oil, gold 
and diamond resources. 
The current government has 
prevented them and the US is 
making efforts to be accompanied 
by the governments which are 
against Maduro and undermine 
legitimacy of the government 
to have access to the natural 
resources of Venezuela.
Documents have been presented 
to the UN Security Council proving 
the US actions against Venezuela. 

There is an initiative presented 
by Mexico and Uruguay and 
supported by Russia which 
proposes direct dialogue 
between the government and 
the opponents. What is the 
Venezuelan government’s 
position in this respect? In your 
opinion, what is the solution to 
the current crisis?
Based on the UN Charter, all 
the interfering actions against 
Venezuela are illegal. Certain 
organizations like the Mercosur 
and countries like Mexico, 
Uruguay, Cuba, Russia, China, 
Iran and Turkey have supported 
dialogue and peaceful ways within 
the framework of international 
law to solve the crisis. We also 
support such initiatives to achieve 
consensus in Venezuela. 
However, the Trump government 
has always tried to deceive the 
international community by 
saying that military action is 
unavoidable. It is upon them to 
decide whether they seek to treat 
with the Venezuelan people with 
peace or war.
Russia has decided to present 
a draft resolution to the UN 
Security Council to resolve the 
crisis in Venezuela. The US is 
also making efforts to topple 
Maduro’s government through 
early election by preparing a 
draft bill to the Security Council. 
Do you think Russia can prevent 
a possible U.S. military action by 
this draft?
We praise Russia’s actions at the 
UN for supporting the Venezuelan 
people. Russia supports our 
constitution and opposes military 
action against our country. It is 
not just Russia, China has also 
supported the Venezuelan 
government at the Security 
Council. 
Since 1998, Mr. [Hugo] Chavez 
and Maduro have encouraged 
dialogue between the government 
and the opposition. However, the 
opposition has always ignored 
results of the talks.
Guaido is not committed to any 
dialogue. In fact, it is the U.S. which 
decides for Guaido. A high ranking 
U.S. official announced that it 

is not the time to hold talks and 
we should take practical action 
against Venezuela. They seek to 
enact scenarios similar to Libya 
and Syria in Venezuela. 
 We use all our force to stop their 
actions.
Given that the US actions 
and pressure violate the 
Organization of American 
States’ charter, what do you 
think about the organization’s 
role in this crisis?
Fidel Castro had once said that this 
organization is actually the U.S. 
colonial office. Secretary general 
of this organization does not take 
decisions independently. 
Recently, they held a meeting 
to issue a resolution against 
Maduro’s government to harm the 
Bolivarian Revolution. However, 
we have the people’s supports who 
elected Maduro in May 2018.
The governments which are 
against Venezuela are making 
efforts through the Lima Group 
and other organizations to 
interfere in our country’s affairs. 
However, countries such as Bolivia, 
Cuba, Nicaragua, Uruguay and 
certain other Caribbean countries 
did not accompany the US, being 
aware that such acts violate UN 
laws.On the contrary, countries 
like Argentina, Chile, Columbia 
and Paraguay have remained 
silent and have not supported 
Venezuela. They are following 
the White House’s orders. 
Presidents of Brazil and Guyana 
are exerting pressure against 
Venezuela through the U.S. and the 
opponents.
What is the best way out of the 
crisis?
The best way is the one that the 
people chose and elected Nicolas 
Maduro. The way that countries 
recognized Maduro.

So, the only way that we propose 
is peace and diplomacy. We can 
solve all problems through peace 
and dialogue. The best way is to 
respect Venezuela’s independence 
and sovereignty and also respect 
the government which has been 
formed by the people’s votes.
Mr. Maduro and the foreign 
minister [Jorge Arreaza] are 
making any efforts to show the 
world the realities in Venezuela. 
We are ready to defend (the 
country) despite all the sanctions 
and pressures. We are ready to 
counter military attack by the US. 
It is obvious that no one wants 
war. War has consequences as 
it has had in the Middle East. We 
never seek war. We seek a dialogue 
which respect the people’s right to 
determine their destiny.
What is your opinion about 
Guaido’s remarks on resuming 
ties with the Zionist regime of 
Israel?
It is obvious that Guaido supports 
Israel, because Israel is an ally to 
the US and we would be surprised 
if he did not make such remarks. 
The US sees Guaido as a tool to 
reach Venezuela’s natural 
resources. The main objective of 
the US is access to our country’s 
resources.
How do you evaluate Iran’s 
position on developments in 
Venezuela?
First of all, I congratulate the 
40th anniversary of the Islamic 
Revolution. We have always see 
Iran’s advances as role model. 
I praise Iran’s supports for the 
Venezuelan government and 
people. 
Both Iran and Venezuela are 
victims of the US hostile actions 
and I congratulate the Iranian 
people who have resisted against 
such acts.

Venezuelan Ambassador to Tehran Carlos Antonio Alcala 
Cordones says the US is seeking to create a situation similar to 
Syria and Libya in his country.
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Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
rejected accusations of 
antisemitism leveled 
against Iran by US Vice 
President Mike Pence, 
saying the Islamic 
Republic has always 
supported the Jews 
but it is opposed to 
Zionism.
In an interview with 
Germany’s Der Spiegel 
on Friday, the Iranian 
foreign minister called 
Pence’s accusations 
“ridiculous” and 
said, “Iran has always 
supported the Jews. 
We are just against 
Zionists. The Holocaust 
was a disaster.”
Pence on Friday 
accused Iran of 
antisemitism after 
visiting the Auschwitz 
concentration camp in 
Poland.
“The Iranian regime 
openly advocates 
another Holocaust and 
it seeks the means to 
achieve it,” he said.
According to reports, 
over 9,000 Jews 
currently live in Iran, 
mostly in the cities of 
Tehran, Isfahan, and 
Shiraz.  Under the 
Iranian constitution, 
the country’s Jews are 
represented in the 
parliament.

Bernie Sand-
ers Will 
Again Run for 
US Presiden-
cy: Reports
Former US presidential 
candidate from the 
Democratic Party, 
Sen. Bernie Sanders, 
intends to run for the 
presidency again, 
Politico reported 
Saturday, citing two 
sources familiar with 
the matter.
According to the 
sources, Sanders 
and his team are 
conducting interviews 
with candidates 
for seats in the 
government in the 
event of a victory. The 
sources, cited by the 
Politico, also claimed 
Sanders had recorded 
a video announcing his 
decision to run for the 
Oval Office in the 2020 
campaign. However, 
it is not yet clear when 
the video would be 
published.

Zarif Rejects 
Mike Pence’s 
Anti-Iran 
Remarks as 
‘Ridiculous’

Iran
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Hezbollah Stronger Than Ever: 
Nasrallah
Hezbollah Secretary General Seyed Hasan Nasrallah said 
that US Secretary of State Mike Pompeo was correct in his 
concern that Hezbollah is now “stronger than ever.”
During a ceremony to commemorate the martyrdom 
anniversary of Hezbollah’s leaders on Saturday, Nasrallah 
said the movement’s power has been increasing linearly - 
“daily, of course” - even under unfavorable conditions, to 
reach its current level, The Daily Star reported.
The United States thinks “the source of power is in the 
weapons, or with money,” and so the US sanctions Hezbollah 

to try to limit its power, he added.
The secretary-general appeared to be referring to remarks 
Pompeo gave to media earlier this week, in which he said 
Hezbollah’s power was increasing, and that the group is 
now “more powerful than they were four or five years ago.”
The comments followed the conclusion of a conference held 
Wednesday-Thursday in Warsaw, co-hosted by the US and 
Poland, which some 60 countries attended.
Nasrallah further said that the Warsaw conference had been 
a way to impose normalization with Israel, and therefore 
eliminate the Palestinian cause and Palestinians’ rights.
Along with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, 
representatives from Bahrain, Oman, Saudi Arabia and the 

United Arab Emirates attended 
the conference.
“They were trying to bring 
the world together in 
Warsaw for Netanyahu.”
Nasrallah also denied claims 
that Hezbollah has cells in 
Latin America, stressing his 
support for Venezuela.
Pompeo had told Fox Business 
channel earlier this month that Hezbollah has “active 
cells” in Venezuela and Iran has an impact “throughout 
South America.”

Pakistan can never support terrorism in 
Iran: Pak analyst
A senior Pakistani analyst says people and the government 
of Pakistan will never ever support terrorism in brotherly 
country of Iran.In an interview with IRNA, Javed Siddiq 
resident editor of daily ‘Nawa-i-Waqt’ said that terrorism in 
any shape or any form is condemnable. 
He was commenting on a recent terrorist attack in Iran’s 
southeastern province of Sistan and Baluchestan which 
borders Pakistan.
Public Relations Department of the Islamic Revolution Guard 

Corps (IRGC) Quds Headquarters in a statement has said 27 
were martyred and 13 wounded in the Khash-Zahedan road 
terror attack.The statement added the bus carrying IRGC 
border guards, who were on their way home after the end of a 
mission, was targeted by a suicide bomber.Siddiq said: ‘This 
is very unfortunate that in the Islamic world phenomenon 
of terrorism has been on the rise for quite some time and 
innocent citizens and officials are being killed in these 
acts of terrorism.’“Nobody world ever support this kind of 
terrorism,” he said. 
The journalist believed that ‘of course Pakistan should take 
strict measures on its common borders with Iran to deter 

terrorists.’
He added that Pakistan 
has already taken strong 
measures to ensure 
security on Iran-Pak border 
and they have been meeting 
regularly in this regards. 
Siddiq further noted that Pakistan’s Army Chief visited 
Iran sometimes back and Foreign Minister of Iran has been 
coming to Pakistan to strengthen bilateral relations and also 
to strengthen cooperation as far as the security issues are 
concerned. 

News



 Parliament Outlines New 
Obligations On Crude Sales At Irenex

Academy award winner Michaël Dudok to come 
to Iran
Dutch animator and director Michaël Dudok will come to Iran to join a 
jury panel for the 11th Tehran International Animation Festival.
According to the director of 11th Tehran International Animation 
Festival, Mohammadreza Karimi Saremi, Dutch Academy award winner 
Michaël Dudok will be part of a jury panel for this year’s edition of the festival.
The London-based animator, director and illustrator won an Academy Award 
for Best Animated Short Film for ‘Father and Daughter’ and was nominated for an 
Academy Award for Best Animated Feature for ‘The Red Turtle’.Dudok is also scheduled to attend a session 
on March 7 to have a causal discussion about his films with the Iranians who are interested in his works.  

Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
said that Iran is forced 
to defend itself since 
the region is flooded by 
various weapons.
He made the remarks 
in an interview with 
Spiegel on the sideline 
of the Munich Security 
Conference.
In response to claims 
that describe Iran missile 
program as ‘threatening’, 
Zarif said that the Middle 
East is being flooded by 
weapons to a point that 
in 2018, Persian Gulf 
states have bought arms 
worth $100 billion from 
different countries, 
including Europeans.
He highlighted that 
Iran’s defense budget is 
a fraction of this amount 
while noting that the 
country’s weapons are 
purely used for defense.
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In an interview with Spiegel, 
published on Sunday, Zarif asked 
if Iran should be defenseless in a 
region that is armed to the teeth 
and added that during the Iraqi 
invasion, Iran had nothing to 
defend itself.

Saying that the regional countries are 
teeming with the purchased weaponry 
that mostly come from Europe, he added 
that the Persian Gulf states have bought 
$100bn of weaponry only in 2018.
As Iran has repeatedly announced, its 
weapons are only for defense, Zarif said.
Regarding missiles in possession of the 
Lebanese Hezbollah Movement Iran’s 
foreign minister said that Israel wants to 
have a free hand in bombarding Syria and 
violating Lebanese air space, so Hezbollah 
does it in self-defense.
Israel has attacked Syria 300 times but no 
one cares. It is a violation of international 
laws and Syrian territorial integrity, Zarif 
said.
Talking about US Vice President Mike 
Pence’s accusing Iran of Anti-Semitism, 
Zarif said that Iran has always been 
supportive to the Jews but opposes 
Zionism.
He added that the Holocaust was a disaster 
but no one has the right to exploit it.
About US President Donald Trump’s 
decision to withdraw from Syria, Iran’s 
minister of foreign affairs said the decision 
was made too late.
Whenever the US has entered the Middle 
East, they have brought chaos and 
terrorism with them, he said.
He added that Afghanistan government 
is negotiating on how to share the power 
with the Taliban after the US leaves the 

country, while the US came to Afghanistan 
to annihilate the Taliban.
Zarif also told the German media that 
Iran will stay in to fight terrorism and 
extremism in Syria as long as Damascus 
wants.
According to Zarif all the Syrian refugees 
should return to their homes and then a 
solution should be found for them to live 
in peace, which necessitates an agreement 
between Syria and Turkey. 
Iran and Russia support this constructive 
move, he urged.
Regarding Syrian President Bashar al-
Assad, he said that Iran doesn’t emphasize 
on a special person to be in power.
The people of Syria should decide their 
own fate, he said.
The top diplomat went on to censure 
West’s approach towards the issue of 
human rights, saying the West should stop 
using human rights a tool.
When the Saudis attacked the people 
of Yemen from the ground and the sky, 
Europe kept silent; they just watched the 
Lebanese prime minister being kidnapped 
and forced to resign with the gun at his 
head. The world woke up suddenly when a 
journalist was slaughtered brutally. Jamal 
Khashoggi’s case proved that West’s claim 
to defend human rights is a lie, Zarif said. 
He added that the truth is that any friend 
of the US is allowed to commit whatever 
crime they want; the US assures the Zionist 
regime and the Saudis that they can do 
whatever they want and get away with it.
Regarding allegations leveled against 
Iran about organizing terrorist attacks 
in Europe, the Iranian foreign minister 
rejected as baseless all such allegations. 
It is senseless for Iran to do so when 
the country’s president is in Vienna. 
Europe is also deceived by the show 
put on by US Vice President Mike 
Pence and the country’s Secretary of 
State Mike Pompeo against Iran, Zarif  
said.

After the establishment of Fire 
Department in the world in its 
current form, female fire fighters 
found a ways in gradually. 
Nowadays, in many countries of 
the world, women are carrying 
out various operations alongside 

the men.
It has been propounded to employ female 
firefighters in Isfahan, so that the managing 
director of Fire Department and Safety 
Services Organization of Isfahan municipality 

made a remark in this regard, “Goal setting 
for employing female firefighters has been 
taken out, since the need for female forces 
is felt necessary. In this regard, Isfahan Fire 
Department has offered the suggestion, and 
has tried to achieve the goal.”
Currently, a number of volunteer female 
fire fighters are passing the training stage 
of specialized courses. Undoubtedly, 
when these training courses completed 
professionally, many problems will be 
solved, and we will have volunteer and 
trained female fire fighters in all districts; 
we are trying to extend the training courses 
to girls training centers and universities in 
order to allocate a fire station to women by 
completing the infrastructures.

Farzad Mohammadi said on 
Saturday that Trachoma is an 
eye disease caused by infection 
with the bacterium chlamydia 
trachomatis, which stiffens the 
internal surface of the eyelids 
that can lead to pain, especially in 

cornea or even blindness. 
‘It is actually the most important cause o 
blindness in underdeveloped countries.’
Mohammadi added that Iran started 
the program to control the disease a few 
years ago; the program contained a lot of 
examination and screening especially in 
border lines. 
So far, only eight countries have received the 

certificate of eradicating the disease, and Iran 
did, too.
The disease can spread through direct 
contact with infective eye or nose discharges, 
or through flies. Trachoma is common among 
children; and due to close contact with 
infected children, women are blinded far 
more than men.
On the occasion of receiving the award, 
Iran is to hold a commemoration ceremony 
in Tehran Farabi Hospital for those 
organizations that have had the biggest 
shares in the success.
Farabi Eye Hospital was founded by the father 
of modern ophthalmology in Iran, Professor 
Mohammad Gholi Chams.

Supply Iran with jet fighters if 
against our missiles: Zarif to EU

Isfahan ready to hire female fire fighters

WHO lauds Iran for eliminating trachoma

Iran’s Minister of Foreign Affairs told a German media 
that if Europeans disagree with Iran’s missile program, 
they should sell fighter jets to the country.

Firefighting is known as a male-dominated profession, 
while there are some women competing with their male 
counterparts in this job.

 Iran has received the prize for eradicating trachoma (an infectious eye disease) from the World Healthy 
Organizations, says a member of Tehran University of Medical Sciences.
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Zarif also told the 
German media 
that Iran will 
stay in to fight 
terrorism and 
extremism in 
Syria as long as 
Damascus wants.

The lawsuit 
sought to 
block Trump’s 
declaration, 
which deferred 
8.1$ billion from 
military projects 
for the wall.

“Goal 
setting for 
employing 
female 
firefighters 
has been 
taken out, 
since the need 
for female 
forces is felt 
necessary.

Massive public 
participation in martyrs› 
funeral
Hundreds of Isafahanis lined the 
streets of Isfahan on Saturday to 
attend the mass funeral of 27 
martyred IRGC border guards who 

were killed in the southeastern 
Sistan and Baluchestan province 
following ramming an explosives-
laden car into the bus carrying them 
to the home. The so-called Jaish 
ul-Adl terrorist group, claimed 
responsibility for the bombing.
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