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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

در بازدید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از روزنامه اخبار اصفهان مطرح شد:   

مردم به مطبوعات بیشتر اعتماد دارند تا فضای مجازی

بازار طال و سکه  97/11/29 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,170,0004,170,000قدیم

سکه طرح 
4,314,0004,314,000جدید

2,380,0002,380,000نیم سکه

1,450,0001,450,000ربع سکه

770000770000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18362400362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

در قبال خون شهدا ...

چند روز پیش وقتــی تعدادی 
از جوانان میهنمان را در حادثه 
تروریستی زاهدان از دست دادیم، 
بغض گلویمان را گرفت. اما این 
بغض آشنا بود ما سال هاست با 
این بغض زندگی می کنیم. وقتی 
حادثه تروریستی اهواز اتفاق افتاد 
هم همین بغض را داشتیم، وقتی 
سانچی سوخت و به زیر آب رفتن 
جوانان وطنمان را با چشم دیدیم 
و نتوانستیم هیچ کاری برایشان 
بکنیم، وقتی شهدای غواصمان 
را آوردند، و کمی دورتر در هشت 
سال دفاع مقدس، و شاید کمی 
دورتر بر روی تــل زینبیه! این 
 بغض آشنا گلویمان را می فشارد ، 
 گونه هایمان را تر مــی کند اما
  نمــی دانم بــا غرورمــان چه

مــی کند؟! غــرور بــه میهن و 
جوانانش، غرور به دین و عزتمان 
و غرور به ... غــروری که در ما به 
اراده تبدیل می شود اراده ای برای 
مباره، مبارزه حــق علیه باطل، 
مباره برای میهــن، مبارزه برای 
اسالم. اما کمی آنطرف تر همین 
بغض گلوی خانواده این شهیدان 
را گرفته اســت. مادران و پدران 
شهید، همسران شهید و فرزندان 

شهید....

برخورداری و فقر، سینه به 
سینه هم در اصفهان

یکی از بحــث  برانگیزترین موضوعات کشــور در 
سال های اخیر معیار تعیین خط فقر است، نرخ فقر 
در اصفهان بر اســاس گزارش  مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، ۱۱/۹۵ درصد اعالم شده 
که عددی متناقض نسبت به شعار برخوردار بودن 

این استان است.
به گــزارش  مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی خط فقر در سال ۹۷ را با رشد  ۲۵ درصدی 
گزارش کرده اســت. برخی صاحب نظران درآمد 
ماهانه ســه میلیون تومان را معیــاری برای خط 
فقر می دانند، بعضی دیگر ۲میلیــون و ۷۰۰ هزار 
تومان را مالک قرار می دهند و این در حالی است 
که به تازگی زمزمه هایی از معیار قرار گرفتن درآمد 
ماهانه پنج میلیون تومان برای نشان دادن خط فقر 

در کالن شهرهای تهران و اصفهان...

فرزانه مستاجران
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S
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       استعفای نمایندگان استان اصفهان سیاسی نبود، شانتاژخبری نبود، انتخاباتی نبود و برای آن هم دلیل دارم. 

ف 
شری

د 
حم

س: م
عک

این طرح ها شــامل جلوگیری 
از بارگــذاری جدیــد بر حوزه 
آبریز کشور با توقف یک طرح 
مخرب، ایجاد ستاد ملی نجات 
زاینده رود از ســرآب تا پایاب، 
ایجاد بســتر الزم برای کشت 
فراســرزمینی در اوکرایــن، 
بانک اطالعات گیاهان دارویی ساگا،  منطقه 
ویژه تولیــد کربوهیدات های گیاهی، ســند 
استراتژیک شــیر، طرح تکنولوژی های نوین 
تولید سورت و بســته بندی سیب درختی و 

برنامه جامع مدیریت تاالب گاوخونی بود.
در این نشســت رییس کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی اصفهان بهره مندی از اســاتید 
شاخص دانشگاهی و مدیران توانمند اجرایی 
را از مهمترین ویژگی ها این کمیســیون در 
دوره هشتم دانست و اظهار داشت: تعامل بین 
بخشهای مختلف کشــاورزی، توجه به اسناد 
باال دستی، حرکت به ســمت توسعه پایدار و 
استفاده از مدل برنامه ریزی تفکر استراتژیک از 
ویژگی های بود که در طول چهارسال گذشته 

به عنوان نقشه راه از آن استفاده شد.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 

مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بسیاری 
از طرح هایی کشور بدون پشتوانه کارشناسی 
و براساس ســلیقه  مدیران به مرحله اجرا در 
آمده است گفت: درست اســت که تولیدات 
کشــاورزی ما پس از انقالب از ۲۵میلیون تن 
به ۱۰۰ میلیون تن رسیده است اما با این وجود 

کشاورزی کشور توسعه نیافته است.
وی رتبه ۱۳۱ ایران در بین ۱۳۲ کشورجهان از 
نظر مدیریت اکوسیستم های آبی را از نشانه های 
این اقدامات غیر کارشناسی و دیده منطقه ای 
دانست و ادامه داد: در خصوص ایجاد تشکل ها 

نیز به نظر می رسد نتوانسته ایم در مسیر درست 
گام برداریم چراکه تشکل های برخاسته از یک 
صنف هرکدام درخواســتی در تضاد با تشکل 

دیگر دارند.
غالمعلی فارغی رییس کمیسیون کشاورزی و 
صنایع غذایی ایران در این نشست با قدردانی 
از فعالیت های صورت گرفته در کمیســیون 
کشاورزی، ّآب و محیط زیست اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: آنچه توسط این کمیسیون ارائه 
شده اســت را قطعا تا حصول نتیجه پیگیری 

خواهیم کرد.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:
رتبه 131 ایران از 132 کشور در مدیریت اکوسیستم های آبی

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: رتبه 131 ایران در بین 132 کشورجهان از نظر مدیریت اکوسیستم های آبی 
نشانه  اقدامات غیر کارشناسی و دیدگاه منطقه ای در این زمینه است.

به گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، در جلســه ای با حضور مسئولین استانی و کشوری هشت طرح ملی کمیسیون 
کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان در اختیار مجلس شورای اسالمی و اتاق ایران قرار گرفت.

اخبار اصفهان
گـــزارش

ISFAHAN
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درست است که 
تولیدات کشاورزی 

ما پس از انقالب از 
25میلیون تن به 100 

میلیون تن رسیده 
است اما با این وجود 

کشاورزی کشور 
توسعه نیافته است.

خـــبــــر

کارگاه آموزشی جایگاه بازاریابی محتوایی در توسعه کسب وکار
اولین کارگاه آموزشــی »جایــگاه بازاریابی محتوایی در توســعه 
کســب وکار«، ویژه مدیران و صاحبان کسب وکار ، 8 اسفندماه سال 

جاری در اصفهان برگزار خواهد شد.
» جایگاه بازاریابی محتوایی در توسعه کسب وکار« یک کارگاه یک 
روزه با رویکردی آموزشی است که برای آشنایی هرچه بیشتر مدیران 
و صاحبان کسب وکار، با دنیای مجازی طراحی شده است تا بتوانند از 
تولید محتوا به طور مؤثری در ارتقا و توسعه کسب وکار خود بهره ببرند.

از سال ۲۰۱۳ میالدی علم بازاریابی دچار تحولی جدید شد. تحولی 
که علت اصلی آن کوچ مخاطبان هــدف از فضای فیزیکی و حقیقی 
به دنیای مجازی و دیجیتال بود. در این دنیای جدید کســب وکارها 
باید خود را از طریق روابط عمومی و برندینــگ در اذهان نگاه دارند 
و تنها ابزار موجود بــرای ماندن در ذهن مخاطــب »تولید محتوا« 
آن هم از طریق فضای مجازی اســت. در کشــور ایــران نیز اکنون 
 بازاریابی از طریق محتوا اســت که ضامن بقا و توسعه کسب وکارها 

شده است.
مجید کثیری، مدیرعامل و بنیانگذار سامانه اخبار رسمی و محبوبه 
زارعی، نویسنده، پژوهشگر و چهره برگزیده صنعت، معدن و تجارت 
در سال ۱۳۹6، دو سخنران اصلی این کارگاه هستند، که  برندسازی 
از طریق روابط عمومی آنالین، مدیریت ارتباطات رسانه های دیجیتال 
و اجتماعی و توسعه کســب وکارها از طریق بهبود فضای مجازی را 

آموزش می دهند.
حضور در ایــن کارگاه به تمامــی صاحبان کســب وکارها، مدیران 

بازاریابی، فعاالن حــوزه روابط عمومی، 
کارآفرینــان و تیم های اســتارت آپی 
توصیه می شود. جهت ثبت نام و کسب 
اطالعات بیشتر می توانید به وب سایت 

ایوند مراجعه کنید.
https://evnd.co/TPQbJ

آگهی ابالغ 

آگهی مناقصه عمومی 
 خریدخدمات  استریلیزاسیون

   )واحد CCSD(  مرکز آموزشی درمانی فیض 
به صورت حجمی 

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان به آدرس Poshtibani.mui.ac.ir مراجعه 
و یا با شــماره تلفن 37924005-031 تماس حاصل 

فرمایند. 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان 

با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به اطالع نامبرده زیر که پرونده ایشان به علت غیبت در این هیئت تحت 
رسیدگی می باشد، می رساند ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی به دفتر این هیئت واقع در اصفهان خیابان هزار 
جریب – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان، ساختمان شماره 3، طبقه اول 
اتاق های 209 یا 210 مراجعه و دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک الزم به دفتر این هیئت تسلیم نمایند، در غیر این 

صورت طبق مقررات نسبت به صدور رای اقدام خواهد شد. خانم شراره خادمی فرزند علی اکبر شغل: پرستار 
هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی 
 )CSR خرید خدمات  )واحد 
 مرکز آموزشی درمانی چمران

 به صورت حجمی 

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر به سایت دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان به آدرس Poshtibani.mui.ac.ir مراجعه 
و یا با شــماره تلفن 37924005-031 تماس حاصل 

فرمایند. 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان 

هشدار به تمامی کشورهای نفت خیز؛   

جهان آماده خداحافظی با نفت 
می شود

کشــورهای نفت خیز پس از ســال ۲۰۳۰ با بحرانی 
جدی در اثر کاهش شدید تقاضای نفت در جهان روبرو 

خواهند شد.
حاال دیگر این نفت های تازه اکتشــاف شــده در دیگر مناطق 

جهان نیست که به رقیبی جدی برای نفتی ها تبدیل شده است، نفت از سوی 
تکنولوژی مدرنی تهدید می شود که به سرعت در حال گسترش است ....

شناسه: 384841شناسه: 384842

شناسه: 384826



در قبال خون شهدا ...

ادامه از صفحه یک:
...  شــاید بغض آنها نیز گلویشان 
را بفشــارد و گونه هایشــان را تر 
کند امــا زخمی خواهــد بود که 
از درون می سوزاندشــان، بدون 
هیچ گونــه جنجالی نابودشــان 
خواهد کــرد اگر ببیننــد غرور 
برخواســته از خون فرزندانشان 
به امنیت و آســایش برای جامعه 
تبدیل نشــده، اگر ببینند تمام 
 ارزش هــا به ضــد ارزش تبدیل 

شده است. 
آنگاه جامعه و مردم و مسئوالنش 
نه تنها زخمی از آنها دوا نخواهند 
کرد بلکه نمکی خواهند بود بر یک 
زخم کهنه و عمیق که وجودشان 

را خواهد سوزاند.
 در قبرستان بقیع در کنار سبط 
رســول خدا، امام حســن)ع(، و 
فاطمه بنت اسد و دیگر چهره هاي 
درخشان شریعت محمدي)ص(، 
چهره ای در خاک آرمیده اســت 
 که به مــادر شــهیدان معروف

 است.
 اگر چه جســم او در خاک است 
اما روح بلنــد او و صفات کریمه 
و عظیمه وي نــام او را به بلنداي 
آفتاب زنده نگاه داشــته است و 
 در پرتو صفات ایــن بانوي فاضله

 انســان هایي تربیت شــده اند 
 که در تاریــخ مانــدگار خواهد

 بود.
 امروز روز وفات این بانوی بزگوار 
اســت. وفات مــادر شــهیدان، 
ام البنیــن علیه الســام ، که با 
شــهادت چهــار فرزنــد ش در 
کربا، به افتخار مادر شــهیدان 
بودن نائل آمد و درکنار همســر 
شــهید بودن، افتخــاري دیگر 
 بر صفحــه افتخاراتــش افزوده 

شد.
به همین مناسبت امروز در تقویم 
جمهوری اســامی ایــران، روز 
تکریم از مادران و همسران شهدا 
نیز نام گرفته است. اما به راستی 
این عزیزان چــه توقعی از جامعه 

دارند؟
جــان  دادن  مقابــل   در 
عزیزترین هایشــان برای ما چه 
می خواهند؟ یک شــاخه گل و 
یک یادبود در ایــن روز می تواند  
خواســته های این بزرگواران را 

جبران کند؟
 و یــا هــر نیــاز مــادی دیگــر

 می تواند جای فرزند و همسرشان 
را بگیرد؟ 

مسلما اینگونه نیست. شهدای ما 
با بصیرت و آگاهــی، راه امامت و 
والیت را پیمودند و در این مسیر 
نیز شهادت را مقدم بر حیات مادی 
دانستند و امروز نیز خانواده های 
آن بزرگمــردان، همان مســیر 
 را بــا افتخــار و ســربلندی طی 

می کنند. 
خانواده های شــهدا بــا اهدای 
بهترین عزیزان خود در راه دفاع 
از انقــاب و کشــور کار بزرگ و 
عظیمــی را انجام دادنــد. و تنها 
خواسته آنها عمل به سیره شهدا 

در جامعه است .
عمل به سیره شهدا و گام نهادن 
درمســیر آرمــان هــای بزرگ 
شــهیدان وظیفــه تــک تک ما 
اســت که باید به آن جامه عمل 
بپوشانیم. که البته مسئولین در 
ایــن راســتا و در نهادینه کردن 
ســیره و روش زندگــی شــهدا 
 در جامعه مهم تریــن وظیفه را 

دارند. 
وظیفه ای که با شعار جامعه عمل 

پوشانده نمی شود. 
شــهدای ما برای میهن و جوانان 
آن از خون خود گذشــتند،پس 
شایسته است به داد دل جوانانمان 

بیشتر برسیم.

اقتصاد استان
02
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معرفی سامانه رزرواسیون منازل استیجاری شهرداری اصفهان در »به اصفهان رو«
غرفه »به اصفهان رو« از طرف شهرداری اصفهان در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران 
ضمن معرفی جاذبه های گردشگری اصفهان، جذابیت های کمتر شناخته شده پایتخت فرهنگ و تمدن 

ایران اسامی را برای معرفی کرد.
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اواخر سال گذشته 

شهرداری اصفهان به منظور رفاه حال گردشگران و میهمانان نوروزی جهت اسکان راحت، سامانه رزرو 
منازل استیجاری را به نشانی Ereserving.com به صورت آزمایشی راه اندازی کرد که به موازات ارائه 

خدمات به میهمانان نوروزی از طریق "ستاد اجرایی خدمات سفر شــهر اصفهان" امکان رزرو اینترنتی برای 
مسافران و گردشگران فراهم شد. سید حمیدرضا ابطحی با بیان خدمات و قابلیت های این سامانه افزود: با توجه به تجربه 

مثبت شهر اصفهان در سال گذشته، این سازمان به منظور معرفی امکانات و خدمات این سامانه به سایر شهرهای کشور و گردشگردان 
داخلی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران حضور یافت که خوشبختانه با استقبال خوب بازدیدکنندگان مواجه شد.

وی تصریح کرد: با استفاده از این سامانه می توان به گردشگران در برنامه ریزی سفر و استفاده از امکانات و مراکز تفریحی و رفاهی کمک کرد 
تا هر گردشگر مطابق میل خود از امکانات موجود استفاده کند و در نهایت سفری خاطره انگیز برای وی رقم بخورد.

مشکالت ارایه تسهیالت بانکی به مسکن روستایی رفع می شود
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقاب اسامی گفته است بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، ساالنه 

باید ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور احداث شود.
محمدرضا شاملو اولویت بنیاد مسکن انقاب اسامی در احداث مسکن روستایی مناطق محروم، بافت 

های فرسوده و مسکن های غیر ایمن دانسته است.
به گفته معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقاب اسامی کشور از سال ۸۲ تاکنون ۴۲ میلیون واحد 

مسکن روستایی از تسهیات مسکن روستایی بهره مند شده اند.
شاملو گفت: در برخی از استان ها پرداخت تسهیات از سوی بانک ها زمان بر است که با همکاری استانداران این 

مشکل نیز برطرف خواهد شد.
وی عنوان کرد: هم اکنون طرح هادی در بیش از ۳۸ هزار روستای باالی ۲۰ خانوار کشور تهیه شده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقاب اسامی کشور ادامه داد: از این تعداد روستای دارای طرح، تاکنون عملیان بهسازی روستایی 
در قالب طرح هادی در ۱۸ هزار روستای آن انجام شده است. وی میزان اعتبارات برای اجرای طرح های عمران روستایی کشور را ۲۰ هزار 

میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از این میزان تاکنون ۵۰ درصد تخصیص داده شده است.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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خـــبــــر

کشاورزی دانش بنیان تنها راه تامین امنیت غذایی در آینده است

معاون ترویج و آموزش کشاورزی سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج وزارت جهاد کشــاورزی گفت: با 
توجه به تنگناهای موجــود در منابع آبی، خاکی و 

ذخائر، تکیه بر کشــاورزی دانش بنیان تنها راه تامین امنیت غذایی 
در آینده است.

 علی اکبر مویدی روز دوشنبه در آیین تجلیل از برترین های بخش کشاورزی 
استان اصفهان در سالن اجتماعات موزه ترویج جهاد کشاورزی افزود: کشاورزی 
از رکن های مهم توسعه کشور اســت و برای دانش بنیان کردن آن باید سه گام 

برداشته شود.
وی این گام ها را پذیرش کشــاورزی دانــش بنیان به جای کشــاورزی منبع 
محور، توجه به رکن های اصلی کشــاورزی دانش بنیان یعنی تحقیق و نوآوری 
و ارتقای دانش، بینش و مهارت کشــاورزان عنوان و خاطرنشــان کرد: در این 
 راه باید از همه ظرفیت های دانشــگاه ها، بســیج و حوزه های پژوهشی کشور

 استفاده شود.
مویدی با بیان اینکه در زمان حاضر حدود 6۰۰ محور پژوهشی کشاورزی مورد 
نیاز کشور با همکاری بیش از ۲ هزار عضو هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
در حال اجراست، گفت: ساالنه ۱۵۰ یافته جدید تحقیقاتی کشاورزی در کشور 

 آماده و معرفی می شود که به حرکت به سمت دانش بنیان شدن کمک بسیاری 
می کند.

معاون ترویج و آموزش کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: تا کنون ۲۸۰ یافته جدید پژوهشی نیز تجاری سازی و به بخش 

خصوصی واگذار شده است.
 مویدی با اشــاره بــه فعالیت یک هــزار و ۳۰۰ مرکــز خدمات کشــاورزی در

 دهستان های کشور اضافه کرد: هر کدام از آنها به چند پهنه تقسیم شده است و 
در هر پهنه یک مروج کشاورزی فعالیت می کند.

وی با بیان اینکــه این مروجان در حــدود هفت هزار و 7۰۰ پهنه کشــاورزی و 
تولیدی فعالند، خاطرنشان کرد: برای هر مرکز خدمات کشاورزی نیز یک محقق 
تعیین شده که رابط بین مراکز پژوهشی اســت و نیازهای بخش کشاورزی را به 
آنها منتقل می کند. مویدی با اشــاره به اینکه این ارتباط در ترویج کشــاورزی 
دانش بنیان موثر اســت، تصریح کرد: حدود یکصد نفــر از بین مروجان نیز برای 
 ارتباط مســتقیم با اعضای هیــات علمی دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها انتخاب 

شده اند. ایرنا
خـــبــــر

بدون شک در عصر 
وزمانی که خانه های 

مردم مملو از
 شبکه های مجازی 

است اما بازهم 
روزنامه در میان 

مردم جایگاه خودش 
را دارد لذا دولت 

باید به روزنامه های 
سراسرکشور نیز 
توجه ویژه داشته 

باشد.

در بازدید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از روزنامه اخبار اصفهان مطرح شد:   

مردم به مطبوعات بیشتر اعتماد دارند تا فضای مجازی

 روزنامه اخبار اصفهان در ادامه برنامه های »دیداربا نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی«، اینبار میزبان دبیرمجمع نمایندگان 
استان اصفهان درمجلس بود تا از نزدیک به عنوان یک مشت 
از خروار تبیین کننده مشکالت جامعه مطبوعات کشور باشد. 
دراین نشست که با حضور دکتر رضا محزونیه موسس و مدیر 
مسئول روزنامه  استانی اخبار اصفهان، مرضیه ربیعی سردبیر 
و سید ناصرموسوی الرگانی رییس مجمع نمایندگان استان 
اصفهان برگزار شد موضوعاتی چون: تنگناهای اقتصادی، 
مساله آب اصفهان و نتیجه استعفای نمایندگان اصفهان نیز 
مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. آنچــه درادامه می خوانید 
تشریح پاســخ های عنوان شده موســوی الرگانی دراین 

دیداراست.

دریاوفایی
گـــزارش
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       استعفای نمایندگان استان اصفهان سیاسی نبود، شانتاژخبری نبود، انتخاباتی نبود و برای آن هم دلیل دارم. 

 برخورداری و فقر، سینه به سینه هم
 در اصفهان

یکی از بحث  برانگیزترین موضوعات کشور در سال های اخیر معیار 
تعیین خط فقر است، نرخ فقر در اصفهان بر اساس گزارش  مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، ۱۱/۹۵ درصد اعالم شده که 

عددی متناقض نسبت به شعار برخوردار بودن این استان است.

به گزارش  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی خط فقر در سال ۹7 را 
با رشد  ۲۵ درصدی گزارش کرده است. برخی صاحب نظران درآمد ماهانه سه 
میلیون تومان را معیاری برای خط فقر می دانند، بعضی دیگر ۲میلیون و 7۰۰ 
هزار تومان را ماک قرار می دهند و این در حالی است که به تازگی زمزمه هایی 
از معیار قرار گرفتن درآمد ماهانه پنج میلیون تومان برای نشان دادن خط فقر 

در کان شهرهای تهران و اصفهان به گوش می رسد.
معیارهایی همچون تفاوت دستمزد در شهرهای مختلف، اختاف قیمت 
زمین، مسکن و اجاره بها، تفاوت آموزش، هزینه درمان و... برای خط فقر در نظر 
گرفته می شود. در این زمینه رسول خضر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
با تأکید بر اینکه رقم خط فقر با توجه به تورم باید تغییر پیدا کند، اظهارمی 
کند: »خط فقر را سه میلیون تومان تعریف کردند اما به نظر من خط فقر اآلن 
با این وضعیت گرانی باید تغییر پیدا کند؛ فکر می کنم خط فقر به پنج میلیون 
تومان در شهرستان ها و در تهران به ۱۰ میلیون تومان نزدیک می شود، این 

واقعیت را باید بپذیریم.«
احمدرضا معینی، رییس کانون هماهنگی شورای اسامی کار اصفهان نیز 
درباره تعیین رقم خط فقر تصریح می کند: رقم خط فقر در استان های مختلف 
متفاوت است. ضمن اینکه متأسفانه در کشور ما جامعه آماری درستی وجود 

ندارد و هر نهاد به طور جداگانه آماری ارائه می دهد.
وی می افزاید: به عنوان مثال نرخ تورم اعام شده از سوی مرکز آمار با افزایش 
سرسام آور قیمت ها، اصا هم خوانی ندارد و هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد.

معینی اظهار می کند: بنا بر آمارهای غیررسمی، رقم خط فقر زیر دو میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان است، اما با توجه به ارقام استخراجی از شهرهای مختلف در 
حال حاضر خط فقر در استان هایی مانند تهران و اصفهان تا رقم پنج میلیون 

تومان هم تعیین می شود.

    پایین آمدن قدرت خرید مردم
با ترسیم نقشه فقر از سوی موسســه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و 
برنامه ریزی در سال گذشته بسیاری از باورهای مردم در رابطه با میزان فقر 
موجود در شهرهای مختلف به هم ریخت. نمونه بارز آن را می توان اصفهان نام 
برد، شاید باور مردم نسبت به رتبه فقر در استان برخورداری همچون اصفهان 
بسیار متفاوت از واقعیت موجود بود ولی نتیجه این رتبه بندی حقیقتی دیگر 

را نشان داد که حاکی از فراوانی مشکات در کان شهر اصفهان است.
در این شرایط بررسی شاخص های فقر در اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین 
و پرجمعیت ترین استان های کشــور از اهمیت زیادی برخوردار است، در 
ســال های اخیر همواره اصفهان در رتبه باالی جدول قرار داشته و امسال 
نیز به دلیل گرانی ارز و کاهش قدرت خرید، شرایط ناخوشایندتر از گذشته 
شده است. این نتایج در حالی به طور واضح به نمایش گذاشته می شود که 
بسیاری، اصفهان را استانی برخوردار می دانند و خود خواهانه مانع از توجه 
مسئوالن و حتی اختصاص اعتبارات مناسب تر به این استان می شوند، البته 
بر اساس آمار موجود این فقر در برخی از شهرستان ها به ویژه در شرق استان 
اصفهان با شدت بسیاری ریشه دوانیده و در تعدادی از شهرستان ها همچون 
 شهرستان های مبارکه، نجف آباد، خمینی شهر و فاورجان، میزان فقر بسیار 

کم رنگ تر است.
در این باره مرتضی سامتی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر رشد فقر 
در اصفهان نسبت به ابتدای سال  می گوید: خط فقر تعاریف متفاوتی دارد، 
عده ای الگوی تعیین خط فقر را تأمین مواد غذایی و امکانات اولیه برای یک 
خانوار می دانند و از این رو درآمد ماهانه دو میلیون تومان را برای خط فقر در 
نظر می گیرند، عده ای دیگر بر اســاس اهداف توسعه ای همچون خوراک، 
پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت، خط فقر هر شهری را تعریف می کنند 
و البته تعاریف متفاوتی که برای هرکدام معیارهایی در نظر گرفته می شود. 
وی می افزاید: نکته قابل توجه آن که در شرایط فعلی به دلیل افزایش نرخ دالر، 
قیمت تمام مایحتاج معمول مردم افزایش حداقل ۲.۵ برابری داشته و این به 

معنای رشد ۲.۵ درصدی فقر در بین مردم است.

گـــزارش

     از یــک طــرف 
جایگاه و تاثیر مهم 
مطبوعات در ارتقاء 
آگاهی جامعه امری 
انکار نشدنی است اما 
از سویی مشکالتی 
چون گرانــی کاغذ 
باعث توقف بسیاری از رسانه های 
مکتوب شده است، برای رفع این 
موانع مجلــس و دولت چه اراده 

ای دارد؟
درابتــدا الزم می دانــم از مدیریت و 
دست اندرکاران روزنامه نسل فردا که 
جزقدیمی ترین روزنامه های استان 
اصفهان اســت و در حــال حاضر به 
صورت کشوری منتشر می شود تشکر 
کنم. بدون شک رســانه ها می توانند 
هم تاثیرمثبت برروحیه و رفتاربگذارند 
و هم می توانند اثرات منفی داشــته 
باشند. متاسفانه به رغم اینکه رسانه 
ها می توانند یک پشتیبان خوب برای 
دولت، مجلس و نظام باشــند آن نگاه 
ویژه ای که باید مســئوالن درارتباط 
با رســانه ها  دراراتباط با روزنامه ها 
داشته باشــند را ندارند. قطعا هرچه 
روزنامه مناسب تربه دست مردم برسد 
استقبال و خوانندگان بیشتری خواهد 
داشت. خصوصا دراین عصر و زمانی که 
درآن قرار داریم و شبکه های مجازی 
هم فعال تر شــده اند. خب اگر قیمت 
روزنامه هرروزبیشتر شود یقینا افراد 
دیگر کمترســراغ  روزنامه می آیند 
هرچند همچنــان اعتمادی که مردم 

به روزنامه ها دارند بسیار بیشتر است.
بنابراین یکی از جاهایی که دولت باید 
سوبسید و یارانه بدهد و کمکی جدی 
داشته باشد حمایت از روزنامه هاست 
که حقیقتا در پیروزی انقاب و درزمان 
جنگ تحمیلی با انتشار اخبار به موقع 
و حقایق موجود آن روز و قائله های بعد 

از آن، بسیار نقش آفرین بودند.
مدتی است که به دلیل افزایش قیمت 
کاغذ روزنامه های ما با مشکل جدی 
مواجه شــدند. با توجه به اینکه یک 

مقدار دربحث واردات کاغذ مشکاتی 
رخ داد، متاســفانه اخیــرا کارخانه 
ای که درســطح کشــور کاغذ تولید 
مــی کندهمکاریهایش را بــا تعاونی 
مطبوعات کمتر کرده است بنابراین 
مشکات رسانه یک مقدار بیشتر شده 
است. این امر می طلبد تا مسئولین چه 
نمایندگان مجلس چه دولت که هردو 
می توانند از ایــن فرصت روزنامه ها و 
مجات بسیار بهره مند شوند، برای رفع 
چنین موانعی واقعا کاری انجام بدهند.

مسلما وقتی از رسانه حمایت شود بهتر 
می توانند رسالتشان را انجام بدهند و 
ارتباط الزم میان مردم و مسئوالن را 
ایجاد کنند. بدون شک در عصر وزمانی 
که خانه های مردم مملو از شبکه های 
مجازی است اما بازهم روزنامه در میان 
مردم جایگاه خودش را دارد لذا دولت 
باید به روزنامه های سراسرکشور نیز 

توجه ویژه داشته باشد.

     با توجه به اهمیت مطبوعات و 
رسانه دربین نمایندگان مجلس 
آیا نمایندگان هم به نوبه خودشان 
برنامه جدی بــرای کمک به رفع 
مشکل کاغذ دارند؟ آیا سال آیند 
سال خوبی برای مطبوعات کشور 

خواهد بود؟
هرچنــد این موضوع به کمیســیون 
فرهنگی مجلس مرتبط است اما بنده 
دربحث کاغذ مستقیما ورود پیدا کردم 
ودو هفته گذشــته تذکری را به آقای 
دکتر دژپســند دادم، چون متولی و 
صاحب کارخانه کاغذ مازنداران بانک 
ملی ایران است. بانک ملی هم تحت 

نظروزارت اقتصاد اســت. از آن طرف 
جلسه ای را نیز با یکی دونفر از هئیت 
مدیره مطبوعات کشــورو مدیرعامل 
بانک ملی گذاشتیم و قول هایی داده 
شــد. تا بحث کمبود و افزایش قیمت 
کاغذ مطبوعــات را رســیدگی ویژه 
داشته باشند. زیرا با این روند صعودی 
قیمت کاغذ برای روزنامه نگاران چاپ 
روزنامه صرفه ای ندارد. اگر بخواهند 
قیمت روزنامه را طبق همین قیمت 
های کاغذ افزایش بدهند قطعا دیگر 
خریدار و خواننده ای نخواهند داشت. 
لذا درآن جلسه نامه ای به مدیرعامل 
کارخانه کاغذ مازنداران برای رسیدگی 
ســریع این موضوع نوشــته شد. که 
خب هنوز بازخــورد و جوابی از طرف 
وزارتخانه دریافت نشــده است که ایا 
پیگیرموضوع بوده اند یا نه. اما سعی می 
کنم مجددا جلسه ای با آقای دژپسند 
داشته باشم و امیدواریم تا پایان سال 
۹7 این درخواست مطبوعات توسط 
 متولیان رســیدگی و مشکاتشــان

 رفع گردد.

     سرنوشت زاینده رود و ماجرای 
اســتعفای نمایندگان که مدتی 
پیش بهم گره خورد به کجارسید؟ 
دراین مدت حواشــی متعددی 
مبنی بر سیاسی و انتخاباتی بودن 
اســتعفاها مطرح شد کمااینکه 
حتی بســیاری از همکارانتان 
درمجلس شورای اسالمی نیز آن را 
گمانه زنی می کردند، تا چه اندازه 

اظهارنظرها را صحت داشت؟
استعفای نمایندگان استان اصفهان 

سیاســی نبود، شــانتاژخبری نبود، 
انتخاباتی نبود و بــرای آن هم دلیل 
دارم. ببینید اگر سیاسی بود باید مثا یا 
اصولگرایان استعفا می دادند یا اصاح 
طلبان یا مستقلین. در هر جلسه ای 
که می رفتیم می گفتند شما هم اگر 
مانند فان نمایندگان بودید و استعفا 
 می دادید مشــکل زاینــده رود حل

 می شــد. باید عرض کنم در این سه 
دوره ای که من در مجلس بوده ام فقط 
یک نفر دردوره هشتم استعفا داد یک 
نفر هم درهمین دوره استعفا داد و بعد 
از آن نمایندگان استان اصفهان بودند 
که به طور دسته جمعی استعفایشان 
را نوشتند. قبلی ها شانتاژ خبری بود 
و به فان خبرنگار که می رســیدند 
می گفتند چون بودجه ما کم شــد ما 
استعفا دادیم درحالی که روش استعفا 
 چیزی بود که نماینــدگان اصفهان

 انجام دادند.
به هرترتیب جلسات مکرر وگفتگو ها 
و رایزنی ها با دولت و مقامات ذی ربط 
صورت گرفت و قرار شــد مانند ستاد 
احیا دریاچه ارومیه ستاد احیا زاینده 
رود نیز تشکیل شــود. خب دستور را 
گرفتیم بعــد درهیئت دولت مطرح و 
تصویب شد که ستادی احیا زاینده رود 
هم درهیئت دولت تشکیل شود و االن 
مســئولیت کار را به آقای جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور سپردند اما 
هنوز به صورت رسمی تشکیل جلسه 
نداده است. لذا نمایندگان مستعوفی 
اصفهان تا تعیین تکلیف کامل وضعیت 
زاینــده رود هیــچ امضایــی را پس 

نخواهندگرفت.



گردشگری

ایسنا
گـــزارش

کسب و کارهای نوین و 
اهمیت مالکیت فکری

مدیر اموربین الملل 
و حقوقی پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری ،گفت: ورود 
حوزه کسب و کارهای نوین عرصه ای را 
ایجاد کرده تا مسئله مالکیت فکری و حقوق 
مترتب با آن بیش از پیش در حوزه میراث 

فرهنگی مورد توجه و اهمیت قرار گیرد.

منیر خلقــی در کارگاه و نشســت تخصصی 
 مالکیت فکری در میراث فرهنگی افزود: با توسعه 
فناوری ها عالوه بر آنکه زمینه ای برای حمایت 
و حفاظت از میراث فرهنگی فراهم آورده است 
که از آن جمله می توان به دیجیتالی کردن آثار 
موزه ای، نقشه های معماری و باستان شناسی و 

اسناد اشاره کرد.
وی گفت: ورود به این حوزه عالوه بر موضوعات 
فرهنگی و طرح حقــوق ســنتی در میراث با 
توجه به آثار اقتصادی آن ضرورت شــناخت و 
 آگاهی از حقــوق مالکانه در ایــن عرصه را نیز 

می طلبد. 
مدیر اموربین الملل و حقوقی پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری در ادامه با بیان اینکه میراث 
فرهنگی و تجلیات آن در قالب آثار مادی و معنوی 
با آنچه مالکیت فکری تعبیر می شوند ارتباط دارد 
،تصریح کرد: هر اختراع و تکاملی که در عرصه 

حیات بشری اتفاق می افتد وام گرفته از اندیشه 
ای است که ریشه در تاریخ و تمدن بشری دارد.

خلقی گفت : چنانچه براین باور باشیم که مالکیت 
فکری تولید ثروت از علم یا هنر را مورد توجه دارد 
شاید به جرات به توان گفت که ایران یکی از کم 
نظیرین ترین کشورهایی است که از دیرباز، از علم 

تولید ارزش کرده است. 
وی افزود: شــاهد این مدعا را بایــد در میراث 
فرهنگــی فاخر کشــورمان یافت کــه از موزه 
های باســتان شناســی تــا مردم شناســی و 
 بــازار و زندگــی روزمره مــان بــه خوبی رخ 

می نماید. 
خلقی در عین حال تصریح کرد: حمایت از میراث 
فرهنگی، محدود به زمان و شخص نیست چرا که 
میراث فرهنگی حاصل اندیشه و تفکر گذشتگان 
و سلف بشر اســت که اینک به امانت در دست 
ما اســت و بنابراین با رعایت امانت باید آن را به 

آیندگان و خلف خود بسپاریم. 
وی اظهار داشــت: به این ترتیــب حمایت از 
میراث فرهنگی را نمی توان برای یک محدوده 
زمانی نهایتا 50 ســاله یا فقط در زمره اموال و 
مالکیت آفریننده یا وراث آن قــرار داد زیرا که 
گاهی خالق و آفرینده اثر ناشــناخته و مجهول 
اســت و یا اینکه اثر و مال در مرتبه ای اســت 
 که به تملک اشــخاص محــدودی نمی تواند 

در آید.
وی در ادامه با طرح پرسش هایی تصریح کرد: 
برای نمونه آیا مــی توان دریافت چه کســی 

آفریینده جام مارلیک یا نقش برجسته 
بیستون بوده است یا طرح نقش و پالن 
بنای عظیم تخت جمشید را می توان به 
هنرمند یا آفریننده ای شناخته شده ای 

نسبت داد؟. 
وی گفــت: البته ایــن مــوارد و دهها 
سوال دیگر از مسائلی اســت که شاید 
ذهن پژوهشگران و فعاالن حوزه میراث 

فرهنگی را به خود مشغول کنند. 

     میراث فرهنگــی و حوزه های 
 مرتبط با آن تنها حفاظت از گذشته 

نیست 
مشاور ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشــگری در این نشســت با اشــاره 
به مفهوم خالقیت و کاربســت آن تصریح 
کرد: ایران در گذشــته ســرزمینی بوده که 
به لحاظ دسترسی به منابع مانند اروپا تمام 
منابع را در اختیار نداشــته و ســاکنان آن با 
همت توانسته اند این سرزمین را قابل زیست 
 و یکی از شــاخص تریــن تمدن هــا را در آن

 بوجود آورند.
سید احمد محیط طباطبایی با ذکر این مطلب 
که بدون خالقیت امکان زندگی در ایران وجود 
نداشت تصریح کرد: از این رو ایرانیان با مدیریت 
منابع آبی، ایجاد ســکونت گاه ها و به کارگیری 
فناوری ها توانستند در این نقطه از جهان زندگی 

کنند.
 وی در ادامــه بــا مهم دانســتن بازگشــت به 
ویژگی های فرهنگی و تاریخــی افزود: میراث 
فرهنگــی و حــوزه هــای مرتبط بــا آن تنها 
حفاظت از گذشته نیســت بلکه تکیه بر میراث 
فرهنگی حتی در حوزه قانون گذاری به عنوان 
بخش حافظه خالقیت راه گشــا و پاسخگوی 
 مشکالت و نیازهایی است که جامعه امروز با آن 

مواجه است. 
او در ادامه با اشاره به مفهوم و مصداق های مالکیت 
مادی و معنوی میراث فرهنگی تصریح کرد: به 
عنوان نمونه مالکیت فکری ساخت بنای مسجد 
امام به علی اکبر اصفهانی تعلق دارد و باید همواره 

باقی بماند.
طباطبایی با اشــاره به اینکه ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از میراث 
معنوی و مادی و تفکری که در سیر تاریخ وجود 
داشــته حفاظت می کند تصریح کرد: افکار و 
اندیشــه های جدید نیز در معاونــت کاربردی 
سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 

حمایت می شوند.

کاشت ۲۵ هزار گل در چهارباغ عباسی
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: به زودی ۲5 هزار ُگلدان گل 
از گونه های مختلف متناســب با هویت تاریخی و پیشینه چهارباغ به بستر این محور گردشگری 

اضافه می شود.
فروغ مرتضایی نژاد اظهارکرد: گل های فصل همچون آالله پرپر، سیکلمن، شمعدانی آویز، بگونیا، 

کاالنکوئه و شب بو از جمله گونه هایی است که در آستانه سال جدید در محور گردشگری چهارباغ 
کاشت می شود. وی تصریح کرد: برای استقبال از سال جدید بیش از هفت پروژه کالن در دستور کار 

سازمان پارک ها قرار گرفته که در داخل و حتی حومه شهر انجام می شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه اقدامات ویژه ای در جای جای شهر در 

دست انجام است، گفت: برای چهارباغ عباســی پروژه هایی در دست اقدام داریم، حتی نوع گونه گل  و گیاهان متناسب 
با بحث های نوستالژی و تاریخی شهر اصفهان است که منظر زیبای آن را شهروندان در آستانه نوروز مشاهده خواهند کرد.

وی ادامه داد: برای محور میانی چهارباغ فراخوان اعالم شــده که مطابق با برنامه تاریخی و متناسب با مباحث میراثی اقدامات 
الزم صورت گیرد.

توزیع ۴۱۰۰ حلقه الستیک رایگان بین ۲۰۵۰ نفر از رانندگان تاکسی
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: در راستای اجرای 
فاز نخست ارائه بسته حمایتی به رانندگان تاکسی، تاکنون۴۱00 حلقه الستیک رایگان بین 

۲050 نفر از رانندگان تاکسی پالک زرد دارای سامانه تاکسی  متر توزیع شده است.
هادی منوچهری اظهارکرد: طرح بسته حمایتی با پیگیری ســازمان تاکسیرانی، شهرداری 

اصفهان و با مصوبه شورای اسالمی شــهر در حال اجرا است و توزیع الستیک های رایگان از دو 
هفته پیش طبق وعده داده شده، آغاز شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح بسته حمایتی از رانندگان تاکسی با این ابعاد و کیفیت در تاریخ سازمان 
تاکسیرانی سراسر کشور بی سابقه است، خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۱00 حلقه الستیک رایگان بین ۲500 

نفر از رانندگان تاکسی پالک زرد دارای سامانه تاکسی  متر توزیع شده و یک سوم ناوگان تاکسیرانی بسته حمایتی را دریافت 
کرده اند. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان افزود: بسته حمایتی به سال ۹۸ تسری پیدا 
خواهد کرد و در فاز بعدی معافیت هایی در پرداخت هزینه های مرتبط با صدور کارت شهری و پروانه بهره برداری به صورت 

کاماًل رایگان شامل حال رانندگان خواهد شد.

اویل پرایس با اســتناد 
به گزارشی که اخیرا از 
ســوی مرکز مطالعات 
 bank of( بانک آمریکا
America( منتشــر 
شــده اســت اقتصاد 
جهان از ســال ۲0۳0 
دســتخوش تغییری جدی می شود . 
از این سال رویای افزایش تقاضا برای 
نفت باید به فراموشــی سپرده شود و 
چرا که روند افزایــش تقاضا متوقف 

خواهد شد.
در این گزارش تاکید شــده اســت تا 
سال ۲0۳0 میالدی تقاضای نفت در 
دنیا روند صعودی خواهد داشت ولی 
از این ســال به بعد جهان شاهد افت 
میزان تقاضای نفت خواهد بود.البته 
باید در نظر داشت که از سال ۲0۲0 تا 
۲0۳0 میالدی نرخ رشد تقاضا نزولی 

خواهد بود. طبق امارهای موجود  در 
سال ۲0۲۴نرخ رشــد تقاضای نفت 
نصف می شود و به 0.۶ میلیون بشکه 
در هر روز می رسد در حالیکه در سال 
۲0۱۸ نرخ رشد تقاضای نفت بالغ بر 

۱.۲ میلیون بشکه در روز بود.

    دلیل افت رشد تقاضا چیست؟
 اصلی تریــن دلیــل افت نرخ رشــد 
تقاضای نفــت در دهــه پیش روی 
میــالدی و کاهــش تقاضــا در دهه 
۲0۳0 افزایش اســتفاده از تجهیزات 
الکترونیکی به خصوص وسایل حمل 
و نقل الکتریکی است . توسعه استفاده 
از ترن ها و خودروهــای الکتریکی در 
دنیا باعث می شود تا تقاضا برای نفت و 

فراورده های آن کم شود.

    جهان آماده خداحافظی با نفت 
می شود

 بانک امریکا در ادامه گــزارش از بی 
ثباتی های زیــادی در بــازار نام برد 
که همگی می تواننــد روی تقاضای 
نفت تاثیر داشــته باشــند. بر مبنای 
این گزارش وضعیت اقتصادی دنیا و  
احتمال ایجاد اختالل در روند تجارت 
ازاد در دنیا به دنبال  اجرای سیاستهای 
ترامپ در ســالهای اخیر را از عوامل 
نگران کننده در بازار قلمداد کرد.تاثیر 
هر دو عامل در دهه پیش روی میالدی 

چشمگیر خواهد بود.دولت ترامپ از 
زمانی که که روی کار امده است عامل 
بی ثباتی زیــادی در عرصه اقتصادی 
دنیا بــود ولی به نظر می رســد تاثیر 
سیاســتهای او بیش از یک سال و دو 

سال در اقتصاد دنیا حس شود.
 از طرف دیگر افت نرخ رشــد تقاضا 
می تواند زمینه را برای کاهش قیمت 
نفت در بازار فراهم کند. در سال های 
پیش رو نه تنها اوپــک به تولید خود 
ادامه می دهد بلکه کشورهای تولید 

کننده نفت شیل هم با بهره گیری از 
تکنولوژی های جدیــد تر می توانند 
تولید بیشتر با هزینه کمتری داشته 
باشــند. در نتیجه میزان عرضه رشد 
می کند. رشد عرضه در وضعیتی که 
نرخ رشــد تقاضا کاهشی است بستر 
ساز افت قیمت نفت در بازار می شود  
که خبر بدی برای اقتصادهای وابسته 

به نفت است.

    باید با نفت خداحافظی کرد ؟

پیش تر نیز صندوق بین المللی پول 
هشداری جدی را در خصوص وضعیت 
اقتصادی کشــورهای نفت خیر داده 
است . به نظر می رســد جهان آینده 
جهانی با وابستگی کمتر به نفت است 
و در نتیجه کشــورهای نفت خیزی 
چون ایران،عراق ، عربســتان، ونزوئال 
و ... الزم است تدابیری را برای کاهش 
وابســتگی به نفت در دستور کار قرار 
دهند . دهه پیش رو برای متنوع سازی 
اقتصاد کشورهایی که به درآمدهای 

نفتی وابستگی جدی دارند دهه مهمی 
تلقی می شــود . بررسی ها نشان می 
دهد وابستگی اقتصاد ایران به نفت هر 
چند در سال های اخیر کاهش یافته 
اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است 
. سرمایه گذاری متنوع، ایجاد شرایطی 
برای حیات بدون نفت در دهه آینده 
و باال بردن عمق تولیــد در اقتصاد از 
مهمترین اقداماتی اســت که باید در 
سال های پیش رو باید در دستور کار 

قرار گیرد.  

هشدار به تمامی کشورهای نفت خیز؛   

جهان آماده خداحافظی با نفت می شود

خبرآنالین
گـــزارش
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کشورهای نفت خیز پس از سال ۲۰۳۰ با بحرانی جدی در اثر 
کاهش شدید تقاضای نفت در جهان روبرو خواهند شد.

حاال دیگر این نفت های تازه اکتشــاف شده در دیگر مناطق 
جهان نیست که به رقیبی جدی برای نفتی ها تبدیل شده است، 
نفت از سوی تکنولوژی مدرنی تهدید می شود که به سرعت 
در حال گسترش است . از سوی خودروهایی با سوخت های 

غیر دیزلی.

رشد عرضه در 
وضعیتی که نرخ رشد 

تقاضا کاهشی است 
بستر ساز افت قیمت 
نفت در بازار می شود  

که خبر بدی برای 
اقتصادهای وابسته به 

نفت است.

خبرهای دو خطی

اقتصاد ایران
۰۳
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مذاکرات دستمزد۹۸ بزودی 
آغاز می شود؛

 نهایی شدن مزد
 تا پایان اسفند

مذاکرات دستمزد۹۸ بزودی آغاز 
می شود/نهایی شــدن مزد تا پایان 

اسفند
معاون امور روابط کار وزارت کار با 
بیان اینکه به زودی مذاکرات تعیین 
دستمزد سال ۹۸ در شورای عالی 
کار آغاز می شــود، گفت: دستمزد 
سال آینده تا پایان اسفندماه نهایی 
خواهد شــد. حاتم شاکرمی درباره 
زمان آغاز مذاکرات تعیین دستمزد 
۹۸ کارگران شورای عالی کار اظهار 
داشت: خوشبختانه هزینه معیشت 
ماهیانه در کمیته مزد شورای عالی 
کار با رعایت اصل سه جانبه گرایی 
هفته گذشــته اســتخراج شــد؛ 
همچنین در حال گزارش گیری نرخ 
تورم از مراجع ذی صالح هستیم تا در 

مذاکرات مزدی لحاظ شود. 
وی، با بیان اینکــه در حال برنامه 
ریزی برای تشکیل جلسات شورای 
عالــی کار بــا دســتور کار تعیین 
دستمزد ۹۸ هستیم، افزود: اولین 
نشست این شورا با حضور شرکای 
اجتماعی به زودی برگزار می شود 
و طبق قانون فرایند تعیین حداقل 
دســتمزد طی خواهد شد. معاون 
امور روابط کار وزیر کار، همچنین 
درباره زمان تعیین دســتمزد سال 
آینده با توجه به نزدیک شدن به ماه 
پایانی سال گفت: طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته انشااهلل تا پایان اسفند 
موضوع تعیین دستمزد ۹۸ کارگران 
نهایی می شود تا مذاکرات دستمزد 
به بعد از سال موکول نشود. شاکرمی 
با اشاره به فاصله دستمزد تا معیشت 
نیز ادامه داد: در جلسه شورای عالی 
کار به این موضوع پرداخته خواهد 
شد و با حضور نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی توافــق نهایی حاصل 

می شود. 
دستمزد مشــموالن قانون کار هر 
سال در جلسات شــورای عالی کار 
مورد بررسی قرار می گیرد و باید تا 
پایان اسفند هر ماه، دستمزد سال 

آینده کارگران نهایی شود.

خبرآنالین
خـــبـــر
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     رییس اتاق اصناف کشور: با توافق تشــکل های صنفی و وزارت صنعت امسال از نیمه اسفندماه 
فروشگاه های بهاره در سراسر کشور برگزار می شود و قیمت کاالها در آن براساس نرخ مصوب خواهد بود.
     معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی گفت: عرضه گوشت نیمایی )گوشت 

وارداتی با ارز سامانه نیما( با هدف تنظیم بازار گوشت قرمز از امروز وارد مرحله اجرا شد.
     عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: مصوبه دولت مبنی بر تولید موتورسیکلت 
به ازای اسقاط مدل های فرسوده، سبب شده است این صنعت چهل ساله امروز با خطر تعطیلی روبرو شود.
     رییس سازمان دامپزشکی کشور ضمن تکذیب شایعات پیرامون ذبح غیرشرعی مرغ گفت: شناسایی 

عامالن انتشار این شایعه در دست انجام است.
     معاون امور روابط کار وزارت کار با بیان اینکه به زودی مذاکرات تعیین دستمزد سال ۹۸ در شورای 

عالی کار آغاز می شود، گفت: دستمزد سال آینده تا پایان اسفندماه نهایی خواهد شد.
     سرپرست سازمان توسعه تجارت: اگر نیاز به مصرف کاالیی در داخل وجود دارد، صادرات آن منطقی 

نیست، محدودیت صادراتی برای جلوگیری از صدور کاالهایی است که با ارز دولتی تولیدشده اند.



کسب و کار
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استارت آپ های دانشجویان حمایت می شود
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت گفت: ما به دنبال این هستیم که توجه دانشجویان به حوزه استارت آپ ها 

جلب شود و استارت آپ هایی نیز توسط دانشجویان راه اندازی شود.
 امیر هلل گانی در نشست توانمندسازی کارشناسان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور در مشهد مقدس، افزود: باید بستر خالقیت را برای دانشجویان به وجود آوریم تا شاهد رشد آنها در 

زمینه های مختلف به خصوص در عرصه سالمت باشیم. وی به اشاره به اینکه اخیرا توجه به استارت آپ ها 
در کشور بیشتر از پیش شده است، اظهار داشت: یکی از مسائل اصلی ما و حوزه ای که باید به آن توجه کنیم، 

باید موضوعات استارت آپی در حوزه سالمت باشد. مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت با بیان اینکه شاید هنوز بحث 
استارت آپ های حوزه سالمت چندان رایج نشده باشد، افزود: خوشبختانه در چند سال اخیر شاهد راه اندازی استارت آپ هایی 

در حوزه پزشکی هستیم. وی تاکید کرد: باید بستر خالقیت را برای دانشجویان به وجود آوریم تا شاهد رشد آنها در زمینه های مختلف به 
خصوص در عرصه سالمت باشیم. البته در این زمینه به کمک های فراوانی نیازمندیم چرا که این نوع فعالیت ها در کشور ما نوپا هستند.  للـه گانی 
خطاب به کارشناسان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، آن ها را سرداران خط مقدم این عرصه معرفی و بیان کرد: 

ما در عرصه فرهنگ و فعالیت های فرهنگی نباید فقط به فکر خروجی فعالیت ها باشیم و فقط آن را مد نظر قرار دهیم. 
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این وظیفه ماســت که 
به افــراد                   پیرامون خود 
این گونــه بنگریــم که 
هرکس ماننــد خود ما 
دارای معایبی است و باید 
در رفع آنها تاحدامکان، 
تــالش کنیــم. محیط 
شرکت مانند واحد اجتماعی خانواده، 
نیازمند آرامش و همدلی است که اگر 
مهم         ترین عامل موفقیت آنها نباشــد، 
حتما یکی از مهم ترین آنها خواهد بود. 
بنابراین عالوه بر نقشــی که کارکنان 
نسبت به هم دارند، مدیر هر مجـموعه 
نیز باید      این تـــوان را داشته باشدکه 
معایب و مشکالت را شناخته و با تدبیر 
آنها را حل کند. همیشه اولین و بهترین 
اقدام برای رســیدن به آرامش، حذف 
عوامل مشکل ساز نیست. چه بسا اصالح 
آنها، الگویی مناســب برای ســایرین 
باشــد. با این مقدمه باید دانســت که 
همه مدیران در حرفه خود با کارکنان 
مشکل ساز برخورد خواهند کرد، زیرا 
همیشــه کارکنان مشکل ساز وجود 

دارند.

    ۱. چرا کارمندان مشــکل ساز 
این گونه هستند؟

کارمندان مشکل ســاز این نوع رفتار 
را ســاده ترین روش می داننــد، چون 
احتماال درگذشــته برای آنها کارساز 
بوده است. شاید هم بدون آگاهی این 
رفتارها را انتخاب می کنند، زمانی در 
برخورد با کارکنان موفق می شوید که 
بتوانید تاثیرات این رفتارهای نامطلوب 
را کاهش دهید. این موضوع مشــابه 
طرز رفتار با کودکان اســت. مثال اگر 
کودکی فریاد کشــید و والدینش به او 
آبنبات دادند، وقتی اوآبنبات بخواهد 
چه می کنند؟ البته کــه دوباره فریاد 

می کشد. این تشابه دقیقا برای این نوع 
کارکنان هم مصــداق دارد. زمانی که 
با آنها در محیط کار مخالفت می شود 
از عصـــبانیت منفجر می شوند و پس 
از اینکه اطرافیان دســت از مخالفت 
برداشتند، خود را برنـده بازی می دانند.

یک مدیر چگونه می تواند با این دسته از 
کارمندان رفتار کند؟

    ۱- ارزیابی کنید
ابتدا باید بدانیم چه زمانی برخورد با این 
افراد واکنش بهتری دارد. اغلب ضروری 
است که سریع اقدام کنید تا وضعیت 
بدتر نشود. ولی بهتر است قبل از اقدام  
راجع به آن خوب فکر کنید. واضح است، 
وقتی کارمندی با عصبانیت زیاد وارد 
محل کار می شــود! باید عکس العمل 
سریع  تری نشان داد تا زمانی که یکی 
از آنها به دیگــری بی احترامی می کند 
و شــکایت می کند! به هر شکل باید 
وقت مناسبی برای ارزیابی موضوع در 
نظربگیرید، چون نمی خواهید  مشکل 
را حادتر کنید! گاهی کارمندان به دلیل 
اسـترس های شغـــلی و غیرشغـلی 
)خانوادگی و غیره( مشکل ساز می شوند 

و اساسا مشکل ساز نیستند.

    ۲- وظیفه خود را انجام دهید
همیشه براساس واقعیت ها ونه شایعه 
و غیبت، عمل کنید. فردی که شایعه 
پراکنی  می کند خودش نیز به نوبه خود، 
کارمندی مشکل ســاز است. اگرشما 
با چشــم خودتان چیزی را ندیده اید، 
بیشتر بررسی کنید. از افرادی که ماجرا 
را می دانند توضیح بخواهید و هرچه را 
که قبل از اقدام الزم است، جمع آوری 
کنید. دقت کنید خود شما بخشی از 
مشکل نشوید، چون وقتی خود شما به 
نوعی مسوول هستید، آرام و بی طرف 

ماندن بسیار مشکل است.

    ۳-تصمیم خود را گسترش دهید
شما یک مدیر هســتید و ارزش یک 
تصمیم درســت را به خوبی می دانید. 
شاید الزم است جایی آرام و خصوصی 
را برای تصمیم گیری انتخاب کنید. به 
یادداشته باشید که برای مقابله با یک 
مشکل ابتدا راه حل برگزینید و سپس 

اقدام کنید، همیشه لزومی به واکنش 
آنی و تحریک آمیز نیست.

    4- با مشکالت روبه رو شوید
از مشکالت طفره نروید. ممکن است 
این مساله خوشایندتان نباشد، ولی به 
هرحال قسمت مهمی از شغل شماست. 
مشکالت به خودی خود حل نمی شوند 
چه بســا حادتر هم بشــوند. تصمیم 

گرفته اید، پس عمل کنید.

    ۵- با رفتارها برخورد کنید نه 
آدم ها

هدف نهایی پیدا کردن راه حل اســت 
نه پیــروزی در یک بــازی! پس روی 
رفتارهای نامطلوب متمرکز شــوید 
نه اینکه با آدم ها نــزاع کنید. به جای 
اینکه بگویید: »شــما همیشه دیر به 
محل کار می رسید«، بگویید: »من به 
افرادی نیاز دارم که ســروقت در محل 

کار حاضرمی شوند«. برخی رفتارهای 
تند و بــدون قصد و نیــت منفی را به 
خودتان نگیرید،به افرادشانس مجدد 
برای حل مشکالتشــان بدهید. چون 
اگر آنها احســاس مســوولیت کنند، 
 راه حل های بهتــری را دردرون خود 

می یابند.

    ۶- سعی کنید دالیل پشت پرده 
مشکل را کشف کنید

به دقت به حرف هایشان گوش دهید. 
آرام، مثبت و بی طرف باشید و قضاوت 
نکنید. ســواالتتان را به صورت کلی 
بپرسید تا فرد نتواند دریک یا دو کلمه 
پاســخ دهد. صحبت هایــش را قطع 
نکنید. راحت و آرام پاســخ دهید و با 
بیان جمالتی مانند: »می فـــهمم چه 
می گویید«، نشــان دهید کامال به او 
گوش می دهید. اگــر منبع رفتارهای 
نامطلوب آنها را دریابیــد، قطعا بهتر 
می توانید به راه حل مناســبی برسید. 
گاهی نتیجه گیــری از این مواجهه ها 
بسیار مالیم و با سرعت کمتری اتفاق 
می افتد، ولــی گاهی ممکن اســت 
برای حل یک موضوع نیاز به جلسات 

متعددی باشد.

    ۷-توانایی خود در حل مشکالت 
را بدانید

بعضی اوقات رفـع برخی مشکالت به 
دلیل برخی رفتارهای مبـــهم که به 
وسیله کارکنان سر می زند، در حدود 
توانایی شما نیست؛ زیرا ممکن است 
آنها مشکالت روانی داشــته باشند و 
نیاز به یک روانشناس باشد. بدانیدتاچه 
زمانــی می توانید خودتان شخـــصا 
وارد عمـــل شــوید و چه موقع باید 
 ازکمک های تخصصی دیگران استفاده 

کنید.

    ۸- دستیابی به راه حل مناسب
نتیجه آرمانی در برخــورد با کارکنان 
مشکل ساز، رسیدن به راه حل توافقی 
اســت و می دانید این گونــه رفتارها 
ادامه دارد مگر شــما به یــک تعامل 
برسید. کارکنان الزم دارند بدانند چه 
رفتارهایی مطلوب و چــه رفتارهایی 
نامطلوبند. بیان آنها به صورت شفاف 
از سوی مدیر، همیشــه ایده آل بوده 
است. پس مطمئن شوید که کارکنان 
این سیگنال ها را ازسوی شما دریافت 
 کرده انــد و پیامد ها و نیازهــای آن را

 درک می کنند.

چگونه با کارکنان مشکل ساز رفتار              کنیم؟   

این انسان های متفاوت

به دقت به حرف 
هایشان گوش دهید. 
آرام، مثبت و بی طرف 

باشید و قضاوت 
نکنید. سواالتتان را به 

صورت کلی بپرسید 
تا فرد نتواند دریک یا 
دو کلمه پاسخ دهد. 

صحبت هایش را قطع 
نکنید.

انسان ها اسا سا بایکدیگر             متفاوتند. خواسته         ها وارزش هایشان 
نیز متفاوت است. این وظیفه ماست که به افراد                   پیرامون خود 
این گونه بنگریم که هرکس مانند خود ما دارای معایبی است و 

باید در رفع آنها تاحدامکان، تالش کنیم.
انسان ها اسا سا بایکدیگر             متفاوتند. خواسته         ها وارزش هایشان 

نیز متفاوت است.

 
استارت آپ

معاون دادستان کل کشور در امور 
فضای مجازی با بیان اینکه ما باید به سمت ارتقای امنیت در مبادالت 
پیش برویم، گفت: در آینده شــاید مجبور شویم که بانک ها را از نظر 

توجه به امنیت مبادالت کاربران شان رده بندی کنیم.

جواد جاویدنیا در نشست تخصصی پیگیری جرایم سایبری در حوزه بانکداری 
الکترونیک اظهار کرد: متأســفانه جرایم مالی در میــان جرایم فضای مجازی 
گسترش داشته است و تراکنش های مالی شهروندان نیز روز به روز بیشتر از قبل 
به سمت بانکداری الکترونیکی حرکت می کند. نیازهای مردم به فضای مجازی 
نیز هر روز بیشتر می شود و در مجموع این عوامل سبب شده تا مجرمان و جرایم 

در فضای مجازی نیز بیشتر شود.

وی بــا بیــان اینکــه با گســترش اســتارت آپ ها 
فعالیت هایــی که مــردم را بــه ســمت بانکداری 
الکترونیکی سوق می دهد نیز بیشتر می شود، اظهار 
کرد: در این میان تأمین امنیت مبادالت الکترونیکی 
یک مســئله مهم است. در همین راســتا ضمن تشکر 
از دســت اندرکاران راه اندازی سامانه کاشف و با وجود 
کارایی باالیی که این ســامانه دارد، به نظر می رسد که 
باید به پیشــگیری و مراحل قبل از جرم نیز توجه شود. 
این سامانه عمدتاً مربوط به پس از وقوع جرم است و البته 

خیلی از مردم از آن اطالعی ندارند.
جاویدنیا بــا تاکید بر اینکــه باید به فکر پیشــگیری از 
جرایم در فضای مجازی باشیم، اظهار کرد: در این میان 
یکی از وظایف اصلــی بر عهده بانک هاســت و در آینده 
قطعاً هر بانکی کــه بتواند امنیت مبــادالت الکترونیکی 
 مشتریانش را بیشتر تأمین کند، موفقیت بیشتری خواهد 

داشت.
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز 
با مطالبه جدی از سوی مردم مواجه هســتیم که چرا با برخی خألها که منجر 
به بروز جرایم مجازی می شــود، برخورد نمی کنید، گفت: یکی از مصادیق این 
موارد کالهبرداری است. متأسفانه گاهی به ســاده ترین و خنده دارترین شیوه 
از شهروندان کالهبرداری شده و همچنان نیز به روش هایی همچون کشاندن 
افراد به پای دستگاه عابربانک از طریق تلفن از شهروندان کالهبرداری می کنند. 
بنابراین چقدر خوب می شود که خود بانک ها همانطور که در زمینه چک ها وارد 
شــده و امنیت را تأمین کردند، در این زمینه نیز پا پیش گذاشته و مشکالت را 
رفع کرده و امنیت را ارتقا دهند. ما به عنوان دادســتانی از بانک ها می خواهیم 
 که مطالبه مردم در تأمیــن امنیت مبــادالت بانکی را جدی گرفتــه و آن را

 رفع کنند.

جاویدنیا با اشــاره به فعالیت رمزهای پویا و موارد آن خاطرنشــان کرد: ما باید 
به ســمت ارتقای امنیت در مبادالت پیش برویم و در آینده شاید مجبور شویم 
که بانک ها را از نظر رده بندی امنیتی و توجه به امنیت مبادالت کاربران شــان 

رده بندی کنیم.
معاون دادستان کل کشور در رابطه با فعالیت ســایت دیوار نیز گفت: هر روز با 
آمار زیادی از کالهبرداری ها و جرایم در این ســایت مواجه هستیم اما آیا باید 
تمام اقدامات را همان شــرکت خصوصی انجام دهد. خوشبختانه هر اقدام فنی 
که ما از مدیران این شرکت خواســتیم انجام دادند که از جمله آن می توان به 
ممنوعیت ارائه خدمات به IPهای خارج از ایران، رجیســتری و تأیید شماره 
تلفن آگهی دهندگان و … اشــاره کرد، اما تا کجا باید تنها بخش خصوصی را 
مســئول جلوگیری از این جرایم کنیم. بنابراین تمام دستگاه ها باید به وظایف 

خود عمل کنند.
وی اضافه کرد: بــرای جلوگیری از کالهبرداری ها و برداشــت های غیرمجاز از 
حساب بانکی مثاًل می توان از این الگو استفاده کرد که هنگام برداشت از حساب 

در مرحله دوم پیامک تاییدیه برای کسر از حساب به مشتریان صادر شود.
جاویدنیا با تاکید بر ضرورت توجه بانک ها به تراکنش های مشــکوک و گزارش 
آن به مراجع قضائی خاطرنشان کرد: این امر می تواند به جلوگیری از گسترش 
مواردی چون قمار آنالین، پولشویی و … منجر شود و به زودی نیز ما جلسه ای 
در این زمینه برگزار کرده و از بانک مرکزی و مسئوالن بانک ها می خواهیم که 

به این مسائل توجه کنند.
وی با بیان اینکه جدی گرفتن حفاظت اطالعات در بانک ها امر بســیار مهمی 
اســت، افزود: ما بعضاً با مواردی مواجه هســتیم که افراد به اطالعات حساب 
بانکی مشتریان اشراف داشته و از آن باخبرند. این موارد نادر است، اما متأسفانه 
نشان می دهد که در بعضی از موارد نفوذهایی به بانک انجام شده و توانسته اند 
اقدامات مجرمانه ای انجام دهند. بانک ها باید این خألها را رفع کرده و به امنیت 
اطالعات مشتریان شــان توجه کنند؛ چرا که اگر خدای نکرده حتی همین یک 
 مورد انگشت شــمار نیز افشا شــود، ضربه های جدی به هویت و اعتبار بانک ها 

خواهد خورد.
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،،
از مشکالت طفره نروید. 

ممکن است این مساله 
خوشایندتان نباشد، ولی به 

هرحال قسمت مهمی از شغل 
شماست. مشکالت به خودی 

خود حل نمی شوند چه بسا 
حادتر هم بشوند. تصمیم 
گرفته اید، پس عمل کنید.

ایسنا
گـــزارش

احتمال رده بندی بانک ها از نظر امنیت مبادالت بانکی

رشد 4۶ درصدی 
حجم استخدام  
کسب وکارهای 

دیجیتال

طبق تازه ترین گزارش منتشرشده 
ایــران تلنــت، کســب وکارهای 
دیجیتال و استارت آپ ها 46 درصد 

رشد استخدام داشته اند.
گران شــدن لحظه ای ارز و نوسان 
بازار، خیلی از کسب وکارهای ایرانی 
با مشــکل روبرو شــدند. بسیاری 
شــرکت های بزرگ ایرانی تعدیل 
نیرو کردند و بعضی استخدام نیروی 
جدید را متوقف کردند. از ظواهر امر 
به نظر می رسد کســب و کارها آب 
رفته اند اما، ماجرا اینقدرها هم ساده 
نیست. کســب و کارها آب رفته اند 
اما نه لزوما همه شان؛ آمارها نشان 
می دهد در بعضی عناوین شــغلی، 
استخدام نیروی کار حتی افزایش 
هم داشته است. نگاه دقیق تر به آنچه 
برای کســب وکارهای ایرانی اتفاق 
افتاده شاید بتواند در جهت گیری 
آینده مجموعه هــا 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 مقایســه ای از 
وضعیت کســب وکارها در زمینه 
منابع انسانی در سال های 2017 و 
2018 یعنی در روزهای اوج بحران 
اقتصادی ارائه داده است. طبق این 
گزارش، کسب وکارهای دیجیتال 
و اســتارت آپ ها 46 درصد رشــد 
اســتخدام داشــته اند. تقاضا برای 
بعضی شغل ها مثل Developer هم 
نه تنها افت نداشته، بلکه همچنان 
سهم باالیی از نیاز کسب 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 است. حجم استخدام ها به طور 
کلی 6 درصد افت داشته؛ این افت 
برای شرکت های باالی 100 نفر 13 
درصد بوده و برای کسب وکارهای 
زیر 100 نفر 5 درصد. در مقایســه 
سال های 2017 تا 2018 بیشترین 
کاهش اســتخدام را شرکت های 
مخابراتی بــا 77 درصد، نیروگاه ها 
با 70 درصد دارویی و شرکت های 
تجهیزات پزشــکی بــا 58 درصد 
داشته اند. شرکت های خودروسازی 
با 37 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 افــزار و طراح وب در 
این بازه زمانی افزایش 14 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 شویم، 
می بینیم شغل های فروش کاهش 
داشــتند و در عوض، جایشان را به 
شــغل های بازاریابی داده اند. این 
یعنی کسب وکارها تصمیم گرفته اند 
نیازهایشان در این حوزه را زیربنایی 

و عمقی تر حل کنند. 
بیشترین میزان کاهش استخدام 
هم 61 درصد و در استخدام داروساز 

اتفاق افتاده است.
در میان صنایع مختلف، شرکت های 
دیجیتال و اســتارت آپ ها با رشد 
چشــمگیر 46 درصــد در حجم 
اســتخدام، رتبــه اول را بــه خود 

اختصاص داده اند. 

دنیای بانک
گــزارش

ISFAHAN
N E W S



Afus snow 
sculpture 
festival 
ready to be 
nationalized

Beautiful handmade 
snow structures 
displayed in Afus 
Snow Festival.
– “Urban managers 
of Afus have been 
running the festival 
for some years. We 
hope that snow 
continues to fall in 
the following years 
in order to hold such 
happy programs 
and create a cheerful 
space,” the general 
manager of Isfahan’s 
Cultural Heritage, 
H a n d i c r a f t s , 
and Tourism 
Organization said.
“Further and special 
attention to hold 
such events can help 
to introduce tourism 
capacities of this 
area, we should have 
serious and basic 
planning for this 
festival as well, since 
it has a high potential 
to attract tourists,” 
Allahyari continued.
Of course, some 
problems are out of 
authorities’ hands; 
there was no snow 
fall during the last 
year due to the 
drought, and a break 
occurred in holding 
this program. As 
we have expected 
that there won’t be 
enough snow this 
year, we could not 
consider a right and 
optimal timetable,” 
he noted.
“Such programs 
have enough 
potentials to be 
held nationally. We 
should have national 
calls to run Snow 
Festival nationally 
in this area and be 
the witnesses of 
participating artists 
and tourists from 
all over the country 
and even on an 
international level. 
This winter festival 
should be continued 
and registered in the 
tourism calendar 
of Isfahan and Iran, 
and officials should 
try to hold it more 
magnificently and 
beautiful every year,” 
he added.
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05 Best 5 And 4 Star Hotels In 
Isfahan, Iran

Where to stay

Among the Iranian Isfahan known as Esfahān 
nesf-e- jahān that means (Isfahan is half of the 
world). To most of them Isfahan is like a piece of 
jewelry that despite the historical fluctuations 
in the area has still retained its luster and glory 
throughout the centuries. The city is so vibrant 
that it seems as if it has been born today and 
yet it is so original that it looks as though it 
has always existed. The city’s rich culture and 
beautiful nature are in such perfect harmony 
that one seems to be a reflection of the other. 
Isfahan is an ultimate expression of the Iranian-
Islamic Culture. Isfahan is called the city of 
Iranian handicraft and traditional arts. These 
works of art comprise a major portion of Iran’s 
exports, particularly to Europe. For those who 
travel to iran pr interested to visit Iran, Isfahan 
is a MUST SEE city. Here’s a list of our favorite 
hotels in Isfahan. This list is based on our 
personal experiences and/or reviews online.
ABBASI HOTEL
Abbasi hotel is the best hotels in Isfahan 
situated at the heart of the city. This complex 
was built at the time of king Sultan Hossein 
of Safavids about 300 years ago. King Sultan 
Hossein attributed this magnificent complex 
of building to his mother. That is why; it is 
called “the school and caravansary of Madar-
shah” (which means king’s mother). In 
reconstruction of the caravansaries, the main 
attempt has been to preserve the general 
shape. Madar-Shah caravansary likewise owns 
a square courtyard in the middle, each side of 
which amounts to eighty meters.
KOWSAR HOTEL
Five-star Isfahan Kowsar Hotel is located on the 
beautiful edge of ever living river of Zayandeh 
Rood near the historic bridge of Siosepol. 
This hotel was opened with 130 rooms as 
Sherayton Hotel in 1972 and after one year, it 
was renamed as Korosh Hotel. After Islamic 
Revolution, Korosh hotel was renamed as 
Ghods Hotel and after one year, it was renamed 
Isfahan Kowsar Hotel until now.International 
Parsian Kowsar Hotel was reconstructed in 
2004 to develop its qualitative and quantitative 
services. 40 rooms were added to it. Now it has 
170 luxurious rooms and suits.
SAFIR HOTEL
Safir Hotel, 4 Star, Amadgah Street Safir hotel 
is on Amadgah Street, only a few steps from 
Chaharbagh, one of the main streets of Isfahan. 
Built with a modern architecture, Safir is 
close to the traditional bazaar of Isfahan and 
Chaharbagh School. By staying at Simorgh 
Hotel, you’ll be at walking distance from the 
historical landmarks: Siose pol, Zayanderud, 
Chehelsotoun Palace, Naghsh-e-Jahan Square 
and all of its historical sights such as Ali Qapu, 
Gheysarieh Bazaar, Imam Square, Sheykh 
Lotfollah, and main shopping centers. Safir was 
completely renovated on 2013 and includes 
lots of amenities like restaurant and café, gym, 
and swimming pool.
PIROOZY HOTEL
Isfahan Piroozi Hotel, one of the best four-
star hotels of Isfahan formerly was known 
as Daryush, with 96 rooms is located in the 
city center of Isfahan close to the interesting 
touristic places such as Chehelstone Garden 
and Edifice, Naqsh-e Jahan, Imam Mosque, 
Alighapoo, Hasht Behesht Garden and Edifice 
and so on. The rooms of this hotel include two-
bed and three-bed as well as different suits with 
complete facilities.
ALI QAPU HOTEL
This elegant 4 star hotel is designed in a 
traditional Persian style and located on one of 
Isfahan’s most famous and historical streets 
called “chahar bagh”. It is walking distance 
to many of the historical sites of the city and 
surrounded by shops and restaurants. You 
couldn’t ask for a better hotel to stay while 
staying in a city designed with beautiful 
gardens, exquisite mosques and ancient 
teahouses.

Tepe Sialk or Sialk 
Hill is the most 
historical site 
in Kashan with 
a magnificent 
architecture, 
which is actually 
the remains of an 
ancient city from 
thousand years 
ago. It is believed 
that the oldest 
settlement in 
Sialk dates back to 
more than 7000 
years ago.

As a result, the city is one of 
the most visited one in Iran 
by both local and traditional 
visitors. In addition to sites, 
people visit the city for two 
festivals every year; the first 
one is Festival of Rose and 
Rosewater in May, and the 

other one is Ashura and Tasua which 
is a major festival for Shia Muslims 
who commemorates the martyrdom 
at Karbala of Hussein, grandson of the 
Prophet Mohammad.
In this article, we are going to introduce 
the top 5 places to visit in Kashan. 
If you are interested to learn more 
about each of these sites, or the named 
festivals, please check other posts on 
our website.

Tepe Sialk (Sialk Hill)
Tepe Sialk or Sialk Hill is the most 
historical site in Kashan with a 
magnificent architecture, which is 
actually the remains of an ancient city 
from thousand years ago. It is believed 
that the oldest settlement in Sialk dates 
back to more than 7000 years ago.
There are two major hills at Tepe 
Sialk, apart from each other by half a 
kilometer, known as cemeteries A and 
B. According to excavations at the site 
during the past few decades, it is for 
sure that there were six main phases of 
occupation at the place. And the oldest 
settlement has been identified in the 
northern hill which belongs to the first 
half of the fifth millennium BCE.
However, the northern hill was 
abandoned, at the beginning of the 
fourth millennium, and according 
to the evidence, it is believed that 
the southern hill was occupied, by 
descendants of people who used to 
live on the northern hill. It seems that 
the new settlers leveled the top of 
the mound, to make space for a large, 
palace-like residence.
Evidence demonstrates that Tepe Sialk 
was an important metal production 
center in central Iran.

Bagh-e fin (fin garden)
Nine gardens in Iran are known as 
the symbols of the Persian Gardens 
concept and listed as World Heritage 
Sites of UNESCO in 2011. Fin Garden 
with a history of 400 years is one of 
these gardens which was primarily 
built by Shah Abbas the first, around the 
first half of the 16th century.
However, the garden continued to 
develop since then, especially during 
the reign of the 2nd Qajar Shah of Iran, 
Fath-Ali Shah Qajar.
The garden covers an area of 2.3 
hectares which is surrounded by a 
high curtain wall with circular towers, 
which separates this oasis from the 
surrounding arid landscape.
One of the most visited and popular 
monuments at the garden is the 
Bathhouse. There are actually two 
bathhouses; the larger one was built 
during the Qajar period, and the 
smaller one dates back to the Safavid 
period. In 1852, the murder of Amir 
Kabir, the prime minister of Nasar 
al-din Shah, took place in the small 
bathhouse.

Historical houses
A number of beautiful historical houses 
in Kashan are among the top places 

to visit by any traveler to Kashan. 
Three major houses in the city are the 
Boroujerdi House, the Tabatabaie 
House, the Abbasian House, and Ameri-
ha House. There are some common 
features found in all of these houses. For 
instance, the material for construction; 
bricks, mud, and straw for insulation 
and facade, gypsum for decoration of 
facade and interior, mirrors for making 
inner spaces more beautiful, and thick 
wooden doors for protection.
In addition, the same as all houses in 
Iran with traditional architecture, all 

of these houses open to an octagonal 
room called “Hashti”. Then, there are 
two main parts at the house: Exterior 
Section (Biruny), and Interior Section 
(Andaruny). Moreover, none of these 
houses have a window looking outside.
Exterior Section (Biruny) is usually 
larger than the other section, and used 
for guests and visitors. Interior Section 
(Andaruny) is a separated part of the 
house used by the family members. 
There’s also a section for servants, 
which usually have its own entrance.
Some of these houses are now used as 
traditional hotels, so if you are looking 
for an authentic experience in your trip, 
overnight at one of these magnificent 
places could be the best option for you.

 Bozorg Mosque
This complex is constructed at the heart 
of Kashan, in the late 18th century, and 
Agha Bozorg Mosque is known as “the 
finest Islamic complex in Kashan”.
The most magnificent item about the 
mosque is its symmetrical design, along 
with two large iwans, one in front of the 
mihrab and the other by the entrance. 
At the main entrance, there is a pair 
of exquisite wooden doors, decorated 
with Girih tiles and studs. 
It is said that there are six thousand and 
666 doornails used on the doors, which 
is the number of verses of the Holy 
Quran.The buildings of the mosque and 
school of Agha Bozorg were registered 
in the list of Iran’s national monuments 
in 1951.

Traditional Bazaar of Kashan
Being one of the oldest cities in 
the country, the traditional bazaar 
of Kashan has a history behind. 
It is believed that the building was 
constructed for the first time during the 
Seljuk era, and later renovated during 
the Safavid period. 
The site has been the center of trade in 
Kashan for almost 800 years.It has an 
interesting architecture, with a famous 
Timche-ye Amin od-Dowleh section, 
and multi-domed roof which was built 
in the 19th century.
There are also a number of orders 
in the bazaar, each for a particular 
product. For instance, coppersmiths, 
goldsmiths, shoemakers,  
mercers.

Top 5 Places To Visit In Kashan

One of the most important items for every traveler is 
choosing the best sites among a number of available 
places to visit. There are a number of historical sites 
in Kashan, especially some of the most beautiful 
traditional houses with Iranian architecture.
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One of the 
most visited 
and popular 
monuments at 
the garden is the 
Bathhouse.

Kashan the city of roses and famous houses



Currency

USD 42000

47529

54238
41848

IRR

EUR

GBP
CHF

GOLD PRICE PER OUNCE

1,324.3 $

SudokuNO 159  Solution: NO 158

President Hassan Rouhani 
said on Sunday that today 
an economic war has been 
imposed on the country and 
no doubt that the problems 
will be solved through unity, 
endeavors and hope in 
future.
Addressing a gathering 
of Hormuzgan province’s 
officials, he added, “When 
in war, we cannot abandon 
the war and the country’s 
independence and think 
about trivial things.”
“If we want to be victorious 

against the arrogant 
powers and maintain our 
independence, we should 
stand united,” he said.
The Iranian nation has found 
out the right way, that’s to 
say safeguarding Islamic 
Revolution’s objectives and 
ideals.
“We will surely overcome the 
problems and they will not 
be able to bring us to knees,” 
Rouhani said, noting that if 
the government is left alone, 
it will not be able to solve 
them.

Iran 90% 
self-sufficient 
in producing 
equipment 
for filling 
stations
CEO of planning 
and studies center 
for filling stations 
Ali Monshi said 
that Iran has 
achieved 90% 
s e l f - s u f f i c i e n c y 
in producing 
equipment for 
filling stations.
He made the 
remarks late on 
Sunday in a press 
conference on the 
eve of 2nd Tehran 
I n t e r n a t i o n a l 
Exhibition of Fuel 
Station and Related 
Industries, which 
will be held at 
Tehran Permanent 
I n t e r n a t i o n a l 
Fairgrounds from 
Feb. 21 to 24, 2019.
He put the total 
number of filling 
stations in the 
country at about 
7,000.He pointed to 
the job generation 
through launching 
more filling 
stations in the 
country and said, 
“filling stations can 
provide 70 different 
jobs.”Elsewhere in 
his remark, Monshi 
said, “some parts 
and equipment 
installed in filling 
stations are of low 
technology which 
need investment, 
the issue of which 
can increase 
attractiveness of 
investment in this 
i n d u s t r y.” M o r e 
than 75 percent of 
filling stations in the 
country need to be 
renovated, repaired 
and replaced, he 
added.
CEO of planning 
and studies 
center for filling 
stations said that 
65 domestic and 
foreign companies 
will showcase their 
latest achievements 
in the 2nd Tehran 
I n t e r n a t i o n a l 
Exhibition of Fuel 
Station and Related 
Industries.
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President: Economic problems can be 
overcome through unity, efforts, hope in future

MSCI’s broadest index of 
Asia-Pacific shares outside 
Japan rose 1 percent, 
recovering from a sharp 
fall last Friday.
Japan’s Nikkei climbed 1.8 
percent to its highest level 
of the year so far, while 
Australia’s main index rose 
0.7 percent.
Shanghai blue chips 
bounced 1.6 percent.
But E-Mini futures for the 
S&P 500 were flat as trade 
was thinned by a holiday in 
U.S. markets.
The Dow and the Nasdaq 
had boasted their eighth 
consecutive weekly gains 
on wagers the United 
States and China would 
hammer out an agreement 
resolving their protracted 
trade war.[.N]
The two sides will resume 
negotiations this week, 

with U.S. President Donald 
Trump saying he may 
extend a March 1 deadline 
for a deal. Both reported 
progress in five days of 
talks in Beijing last week.
“That does not rule out a 
setback or two between 
now and the start of 
March,” said analysts at 
CBA in a note.“Even so, we 
still think that both sides 
have good reasons to want 
to get to an agreement. 
And, so motivated, it 
makes an agreement more 
likely than not.”There are 
also growing expectations 
of more reflationary 
policies from some of the 
world’s more powerful 
central banks.
The need for stimulus was 
highlighted on Monday by 
data showing a sharp slide 
in Singapore exports and a 

big drop in foreign orders 
for Japanese machinery 
goods.Beijing is already 
taking action with China’s 
banks making the most 
new loans on record in 
January in an attempt 
to jumpstart sluggish 
investment.
Minutes of the Federal 
Reserve’s last policy 
meeting are due on 
Wednesday and should 
provide more guidance 
on the likelihood or not 
for rate hikes this year. 
There is also talk the 

bank will keep a much 
larger balance sheet than 
previously planned.
“Given the range of 
speakers since the 
January meeting who 
support “patience,” the 
Fed minutes should 
reiterate a dovish message 
overall,” said analysts at TD 
Securities in a note.
A roll call of Fed officials 
are speaking at various 
events this week including 
a round table on Friday 
covering the future of its 
balance sheet.

Chabahar to become 
regional trade hub: Iran 
envoy
 Iran wants to change Chabahar Port City in 
southern country, with its entire coastline of 1000 
kilometers, into a developed hub of oil refineries, 
petrochemicals, steel factories, and other projects, 
The Iranian ambassador told an Indian daily.‘There 
is now a real interest from Central Asia, countries 
like Kazakhstan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan are all 
contacting us despite all the restrictions, and India 
is continuing to develop it,’ Ali Chegini told Hindu 
Newspaper on Sunday. 
Saying that Iran wants to promote Chabahar as a 
hub where big ships can enter, offload to smaller 
ships that can go easily to other ports, he added, 
‘We will be able to build the easiest way for India 
and Afghanistan to trade here and also will connect 
Chabahar to Turkmenistan. From Zahedan, we have 
a railroad through Turkey to Europe, and Central 
Asia through Azerbaijan and Armenia, as well as 
to the Mediterranean via Iraq and Syria. Once the 
railroad from Chabahar connects to Zahedan, 
many more opportunities will open up.’During 
Iranian President Hassan Rouhani’s visit to India, 
an agreement was signed between Tehran and New 
Delhi railways companies, according to which 500 
kilometers of railroad is to be made from Chabahar 
to Zahedan with an investment of $1.6 dollars. 

Iran exporting 
radiopharmaceuticals to 15 
countries: Salehi
 Iran is among leading countries in developing and 
producing radiopharmaceuticals and is exporting 
this kind of medicine to 15 different countries, said 
Iran nuclear chief Ali Akbar Salehi.“Iran is one of the 
leading countries in West Asia in the production and 
the development of new radiopharmaceuticals. And 
now domestically-produced radiopharmaceuticals 
are being exported to 15 countries including Egypt, 
India, Pakistan, Iraq, Lebanon, Syria, and some 
European countries,” Salehi told IRNA on Monday.
The Head of the Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI) noted that Iranian scientists are conducting 
continuous research in this field, adding, “for 
instance, one of the radiopharmaceuticals we have 
studied during recent years is a medicine to cure 
prostate cancer.”This medicine is being tested on 
patients in a number of Iranian hospitals, he said, 
highlighting that it is being offered to patients free 
of any charge while each dosage of it worth $15,000 
in the global market.“Enemies want to influence the 
production of radiopharmaceuticals in the country 
by imposing sanctions; for instance, they claim that 
they are not concerned by pharmaceuticals but then 
they say airplanes cannot transfer such medicine or 
impose sanctions against companies which produce 
radiopharmaceuticals.”

Asian share markets bounced broadly on Monday 
as investors dared to hope for both progress at Sino-
U.S. trade talks in Washington this week and more 
policy stimulus from major central banks.

Asia Bulls Dare To Hope On Trade 
Talks, Stimulus

news

President: Iran on self-
sufficiency path
 Iran has started to tread the path of self-sufficiency 
and no one can stop the move, said President Hassan 
Rouhani in inauguration ceremony of the third phase 
of the Persian Gulf Star Refinery on Monday.
Since 2016 in less than two years, the first, second and 
third phases of the Persian Gulf Star Refinery were 
launched, said President Rouhani.
This means Iran is rushing toward self-sufficiency, he 
added.
He said that it is far from fairness, patriotism, love to the 

Revolution and ethics to ignore such big achievements.
President Rouhani added, ‘There are some problems 
and shortcomings, but dealing with the economic war 
and sanctions, we faced some issues because the US 
and its mercenaries are trying to increase pressure on 
Iran every day.’
‘When the enemy throws a stone, they may break a 
piece of glass, but we shouldn’t be disconsolate for that.’ 
Referring to the Iraqi invasion of Iran during the rule 
of Saddam, he said, ‘We resisted with unity during 
the war; we should do the same thing and not get 
disappointed.’
‘In the 1985, Iran’s oil sales stopped totally, but through 

planning and strong will we 
started selling it again.’
Rouhani said Iran was 
the victorious side of the 
war though it had a lot of 
problems and the whole 
world helped Iraq.
But today Iran is in an 
economic war, he said, 
stressing ‘We need to back 
each other’.‘If we fail to stand by 
each other,’ President Rouhani said, ‘we cannot resist 
against the plots of the enemy.’

The two sides 
will resume 
negotiations 
this week, with 
U.S. President 
Donald Trump 
saying he may 
extend a March 
1 deadline for a 
deal. 

 In President’s presence;
3rd phase of Persian Gulf Star 
Refinery opens
 Iranian President, Hassan Rouhani opened 3rd Phase of 
Persian Gulf Star Gas Condensates Refinery on Monday on the 
second day of his visit to Hormozgan Province.
The refinery will produce gasoline, diesel, LPG, hydrogen, 
sulphur and jet fuel.
At the opening ceremony of 3rd phase of Persian Gulf Star 
Gas Condensates Refinery, president Rouhani said, “At the 
beginning of the fifth decade of the Revolution, the people of 
Iran are actively present at all stages just like 1979. Enemies 
hatch plots to stop us from developing”.
“It is hard for enemies to see that during what they say is the 
toughest sanctions against Iran, we have opened three major 
national projects in Hormozgan Province in only 24 hours,” he 
added.
“This means that our nation is moving rapidly towards self-
sufficiency and greatness,” Dr. Rouhani continued.
He continued, “The enemies spurred December 2017 
conspiracy with the false belief that they could be in Tehran 
a year later”.
“They said they were implementing the toughest sanctions, 
but people’s life and Iran’s development continue,” added the 

President.
Dr. Rouhani also went on to say, “Despite plots and sanctions, 
we were able to produce high-quality petrol to the amount we 
needed”.
The President of the Islamic Republic of Iran also said, “When 
an enemy throws a stone, a glass breaks and losses are 
inflicted”.
He added, “During the war with Iraq, our refineries were 
bombarded every day but our oil sales never stopped”, saying, 
“The entire world were helping Saddam but we stood firm”.
Stating that, “Economic war is harder than military war,” he 
continued, “We are not in normal conditions; but the enemy 
will definitely by force to fall retreat at the economic war we 
have”.
“Trump’s standing along on Iran despite being the President 
of the United Nations Security Council (UNSC) was a historic 
scandal for him and great victory for us,” added Rouhani.
He also went on to stress that, “The US is showing animosity 
against people’s health and lives”.
Dr Rouhani continued, “Operationalization of Fateh-class 
Submarine and opening of the 3rd phase of Persian Gulf Star 
Refinery are an honour for the Iranian nation”.
At the end of his speech, the President added, “On behalf of the 
Iranian nation, I appreciate the engineers and staff of the oil 
industry and the IRGC”.



Polish Officials May Cancel 
Trip to Israel over Spat
 Polish officials may cancel their planned trip to 
Israel, the head of the prime minister’s office, 
Michal Dworczyk, said on Monday after media 
reported remarks by Israel’s prime minister 
suggesting Polish complicity in the Holocaust.
Prime Minister Mateusz Morawiecki decided 
earlier to cancel his visit to Israel, with Foreign 
Minister Jacek Czaputowicz to go instead. 
However, the whole visit could now be canceled 
as the diplomatic row deepened.
Dworczyk noted what he described as a 
“disgraceful” new statement by the Israeli 
foreign minister’s department.
“In the light of this statement, any participation 
of representatives of the Polish state in the V4 
summit in Israel is under a very big question 
mark,” Dworczyk told state ratio, Reuters 
reported.

Pakistan respects 
sovereignty of Iran: Pak FM
Pakistan’s Foreign Minister Shah Mehmood 
Qureshi says his country respects sovereignty 
and territorial integrity of Iran.
Pakistan respects sovereignty of Iran: Pak FM
Addressing a press conference in Islamabad, 
Qureshi said he had spoken to his Iranian 
counterpart Javad Zarif to review the recent 
terror attack on Islamic Revolutionary Guard 
Corps (IRGC) in southeastern Iran. 
“I had a word with the Iranian Foreign Minister 
yesterday and I assured him that Pakistan was 
very upset and condemns the tragic incident 
that took place,” he said.
He said: We have rejected and we have always 
condemned such activity. “Iran is our neighbor 
and we would not cause any problem for them,” 
Qureshi added. 
“We respect their sovereignty and their 
territorial integrity and I am sure they respect 
ours,” foreign minister said.
He went on to say: if there are issues, we can 
discuss, and if they have any evidence they can 
share it with us, we will be helpful.
“We have been dealing with such situations in 
past, we have cooperated with each other to 
overcome these difficulties and we could do so 
in the future as well,” said the minister. 
Earlier, Iranian Foreign Ministry had summoned 
Pakistan’s ambassador to Iran Riffat Masood 
over the recent terrorist attack.
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.
Pakistan media has also reported that a 
Pakistani delegation would now travel to Tehran 
to discuss Iranian concerns over the terror 
attack. 

Us Not To Tolerate Independent 
Countries: Prof. Adib-Moghaddam

The US President Donald 
Trump couple of weeks 
ago announced that he is 
recognizing Venezuelan 
opposition leader Juan 
Guaido as the legitimate 
president of Venezuela.
Trump also urged other 
governments to recognize 
Guaido, adding that he 
“will continue to use the 
full weight of United States 
economic and diplomatic 
power to press for the 
restoration of Venezuelan 
democracy.”
Recent developments in 
Venezuela was discussed 
with Professor Arshin 
Adib-Moghaddam, Chair 
of the Centre for Iranian 
Studies at the London 
Middle East Institute.
Here is the full text of our 
interview with him:

How do you see the 
US role in creating 
economic crisis in 
Venezuela?
There are several factors 
to be considered, but the 
most important one is the 
price of oil. The Trump 
administration lobbied 
Saudi Arabia very hard to 
keep the price of oil down, 
not least to put pressure 
on countries such as 
Iran and Venezuela. The 
Venezuelan economy 
is largely dependent on 
oil. After years of social 
empowerment programs 
instituted by Hugo Chavez, 
the government simply 
ran out of money. The 
Trump administration 
intensified its economic 
war against Venezuelans 
when it sanctions its 
economy at the height of 
the crisis. It is ironic, given 
that this President has 
used the most disgraceful 

and brute profanities to 
describe Mexicans and 
other Latin Americans, 
whom he intends to keep 
out of the United States by 
building a wall, which is 
a good metaphor for the 
closed mindedness of this 
administration, certainly 
the most uneducated 
one in the history of the 
country.

What are the reasons 
behind the US hostile 
policy towards Maduro’s 
government? And what 
is the importance of 
the country for the US 
foreign policy?
At the heart of the stand-
off is a politico-ideological 
factor, as the deep 
structure of world politics 
is constituted by a war of 
ideas. This is the trigger 
that makes everything else 
possible, i.e. when you can 
subvert the ideational 
system of a country and 
re-code its institutions 
and political culture in 
accordance with what can 
be safely called a paradigm 
of dominance and one-
sided hegemony, then the 
results are long term and 
strategic. This has been 
the aim of successive 
US governments, 
i.e. to roll back the 
Boliviarian revolution 
that is the paradigm of 
independence for Latin 
America which grew out 
of the Cuban revolution 
and which is hinged upon 
a rich and deep political 
culture, from Simon 
Bolivar to the legendary 
Cuban poet Jose Marti. 
This is very similar to 
the independence drive 
that emerged out of the 
Iranian revolution and it 

explains the hostility of 
the US state to Iran. The 
similar calculus works 
for Venezuela and the rest 
of free and independent 
Latin America. The 
message is clear: The US 
state will not tolerate 
independence, even when 
Venezuela continues to 
supply the United States 
with oil.

How do you see the 
possibility of the US 
military intervention in 
the country?
This is the fascinating 
and pivotal part that 
US decision-makers 
don’t seem to grasp: 
The world order has 
radically changed and 
the US is only one among 
many players. There is 
Russia, which has made 
it clear that any military 
intervention in Venezuela 
would provoke a response 
from Moscow. There 
is China which would 
easily veto any UNSC 
resolutions endangering 
the sovereignty and 
territorial integrity of 
Venezuela. And there is 
Turkey, the close NATO 
ally of the United States 
which has reconfirmed 
the legitimacy of 
Nicola Maduro in strict 
opposition to the Trump 
administration. So there is 
not much the United States 
can do in terms of inciting 
a coup d’etat or a military 
intervention, exactly 
because of that multipolar 

world order which is 
distinctly non-American 
these days. The country 
and its subservient allies 
have been on the wrong 
side of history too many 
times, in Iraq, in Syria, In 
Lebanon in East Asia, in 
Latin America etc.

The US has recognized 
the parliament’s head as 
the country’s president. 
Is this leagal based on 
international law and 
norms?
The Trump 
administration has 
repeatedly contravened 
international law and 
this is another example. 
This President adheres 
to the law of anarchy, kill 
or be killed, a distinctly 
aggressive mentality that 
is devoid of diplomatic 
acumen and cultural 
empathy. President 
Nicolas Maduro has been 
elected as the President 
of Venezuela. Democracy 
requires patience. 
Venezuelans will have the 
opportunity to change 
their government after 
the next elections. It is 
another tragic irony 
that the self-proclaimed 
“leader of the free world” 
once again betrays all the 
ideals that it trumpets to 
the rest of the world with 
such cacophonic and 
annoying hysteria that it 
lacks any semblance with 
reason and rationality.

Interview by Payman 
Yazdani

Commenting on the US policy towards Venezuela, 
Professor Arshin Adib-Moghaddam says This has 
been the aim of successive US governments to roll 
back the Boliviarian revolution that is the paradigm of 
independence for Latin America.
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Iranian Foreign 
M i n i s t r y 
S p o k e s m a n 
Bahram Ghasemi 
said the US 
continues to pile 
on the pressure 
against Iran and the 
country is opposed 
to the cooperation 
of other countries, 
especially Europe, 
with Iran, for 
various reasons.
Speaking durng 
his weekly press 
conference on 
Monday, Ghasemi 
underlined that 
Europe said it 
is determined 
to implement 
the financial 
m e c h a n i s m , 
h o w e v e r , 
E u r o p e a n s ’ 
promise to 
implement the 
channel is the next 
phase not yet been 
fulfilled.
“We will continue 
our intensive talks 
with Europeans 
and hope they 
accept more and 
more effective 
measures for 
cooperation. We 
have told them 
that the patience 
and tolerance of 
our people and 
the government is 
limited, and urged 
them to quickly 
implement the 
mechanism,” he 
added. 
Regarding the 
measures taken to 
follow up terrorist 
attacks on the 
Pakistani border 
in international 
communities and 
UN, Ghasemi said 
“I do not think any 
specific measure 
have been taken on 
the issue,” adding 
we are interested 
in a serious 
and intensive 
consultation on 
border security 
and Pakistan’s 
obligations and 
responsabilities 
to prevent such 
tragic events. 
In the next few 
days, we will talk 
about Pakistan’s 
proposals to find 
more practical 
solutions.

Iran’s toler-
ance limited 
over EU’s pro-
crastination 
to implement 
INSTEX

Iran
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Iran Could Directly Combat 
Terrorists inside Pakistan: 
Senior Commander
 Chief of Staff of the Iranian Armed Forces Major General 
Mohammad Hossein Baqeri said Iran could directly step 
in to crush Pakistani-based terrorist groups under the UN 
Charter.
Speaking to reporters in the city of Qom on Monday, the top 
Iranian general said Tehran has called on Pakistani military 
and political officials to take serious action in the fight 
against terrorist groups near the common border with Iran

 in the wake of a recent terrorist attack that killed 27 IRGC و
personnel in southeast Iran.
The Pakistani authorities have been urged to take 
responsibility for the fight against terrorist groups “or allow 
our forces to enter (Pakistan) and fight off these terrorist 
groups,” he added.
A bus carrying IRGC personnel was traveling between the 
cities of Zahedan and Khash, in Sistan and Balouchestan 
on February 13, when it was targeted in a suicide car bomb 
attack. Twenty-seven IRGC members were killed and 13 
others injured in the attack, claimed by the so-called Jaish 
ul-Adl terrorist group based in Pakistan.
Elsewhere in his remarks, Major General Baqeri reiterated 

the need for Islamabad 
to ensure stability and 
security near the border 
with Iran, adding, “If the 
centers used for training, 
accommodating, preparing 
and lodging terrorist groups 
in Pakistan would intend 
to continue their activities for 
any reason, it would be the Islamic 
Republic’s natural and international right under the 
United Nations Charter to take direct action against those 
centers and take revenge if necessary.”

Iran’s power never a threat to others
Iranian President said that the defensive power of the 
Islamic Republic of Iran is for defending the country’s 
interests, adding, “We have never intended to invade a land 
or a country, and this whole 40 years proves that we have 
defended ourselves well”.
Speaking at the inauguration ceremony of Fateh-class 
submarine, Iranian President, Hassan Rouhani added, “We 
have always stood against aggressors, but never driven by 
greed towards others”.
Appreciating the hard work of the Navy of the Army of 
the Islamic Republic of Iran, he said, “Without a doubt, 
the power than can defend the country’s interests from 
hundreds of miles away is the Navy”.

“The Navy is capable of defending not only our coasts in 
the Persian Gulf, the Oman Sea, the Caspian Sea and the 
Indian Ocean, but also the interests of the Islamic Republic 
of Iran with its presence and authority in international 
waters,” he added.Dr. Rouhani continued, “Perhaps the 
enemies’ pressures and sanctions and the war with Iraq, 
which was imposed on us, motivated use more to be able 
to achieve self-reliance in the defense industry, especially 
in the maritime industry”.He added, “Perhaps if weapons 
were provided to us cheap, then we would not be able to 
make our defense industry domestic with this acceleration 
and motive”.Expressing satisfaction over self-reliance of 
the Islamic Republic of Iran in ground, air and maritime 
defense, he said, “Today, Iran’s power can be the power of 

the region”. “Today, Iran 
and its friendly nations 
are a proud defense 
power in waters, ground 
and air in the region and 
do not need aggressors 
and illegitimate presence o f 
trans-regional powers in the region,” said Rouhani.
The President of the Islamic Republic of Iran also said, 
“Bandar Abbas and all southern ports of Iran, the Strait of 
Hormuz and all our territorial waters are witness and proof 
of Iran’s armed forces’ defending free shipping in the region 
and the flow of energy around the world, which suggests 
that Iran’s power is never a threat to others”.

News

The US state 
will not tolerate 
independence, 
even when 
Venezuela 
continues to 
supply the 
United States 
with oil.



President:  
Iran on self-sufficiency path

Inauguration of major projects in Iran ‘very 
painful’ for enemies: Rouhani
Iranian President Hassan Rouhani said that it is ‘very painful’ for 
enemies to see that Iran has managed to inaugurate major national 
projects despite harshest sanctions.He made the remarks Monday in 
a ceremony held to launch the third phase of Persian Gulf Star Refinery 
in Bandar Abbas, Hormozgan province.“It is very painful for enemies to 
see that we are inaugurating three major and great national projects in one 
province during 24 hours despite sanctions against the Iranian nation which t h e y 
[enemies] claim to be the harshest of its kind.”Rouhani was referring to two refinery projects in Bandar 
Abbas which were inaugurated today and also to the joining of Fateh submarine to Navy’s fleet.

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.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
05:23:53  
Noon call to prayer : 
12:17:16 
Evening call to prayer: 
18:08:54 

High: 11 ° c
Low:-3 ° c
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Time for Europe 
to get wet if wants 
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tide of US

Iran Could Directly 
Combat Terrorists 
inside Pakistan: Senior 
Commander

Iran %90 self-
sufficient in producing 
equipment for filling 
stations
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Artificial leaves mimic 
photosynthesis -- the process 
whereby plants use water and 
carbon dioxide from the air to 
produce carbohydrates using 
energy from the sun. But even 
state-of-the-art artificial leaves, 
which hold promise in reducing 

carbon dioxide from the atmosphere, only 
work in the laboratory because they use 
pure, pressurized carbon dioxide from 
tanks.
But now, researchers from the University 
of Illinois at Chicago have proposed a 
design solution that could bring 
artificial leaves out of the lab and into the 
environment. Their improved leaf, which 
would use carbon dioxide -- a potent 
greenhouse gas -- from the air, would be at 
least 10 times more efficient than natural 
leaves at converting carbon dioxide to fuel. 
Their findings are reported in the journal 
ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 
Science Daily reported.
“So far, all designs for artificial leaves 
that have been tested in the lab use 
carbon dioxide from pressurized tanks. 
In order to implement successfully in 
the real world, these devices need to be 
able to draw carbon dioxide from much 
more dilute sources, such as air and flue 
gas, which is the gas given off by coal-
burning power plants,” said Meenesh 
Singh, assistant professor of chemical 
engineering in the UIC College of 
Engineering and corresponding author 
on the paper.
Unhooking the pressurized carbon 
dioxide supply from these leaves means 

that they must have a way to collect and 
concentrate carbon dioxide from the air 
to drive their artificial photosynthetic 
reactions.
Singh and his colleague Aditya Prajapati, 
a graduate student in his lab, proposed 
solving this problem by encapsulating 
a traditional artificial leaf inside a 
transparent capsule made of a semi-
permeable membrane of quaternary 
ammonium resin and filled with water. 
The membrane allows water from 
inside to evaporate out when warmed 
by sunlight. As water passes out through 
the membrane, it selectively pulls in 
carbon dioxide from the air. The artificial 
photosynthetic unit inside the capsule 
is made up of a light absorber coated 
with catalysts that convert the carbon 
dioxide to carbon monoxide, which can 
be siphoned off and used as a basis for 
the creation of various synthetic fuels. 
Oxygen is also produced and can either be 
collected or released into the surrounding 
environment.
“By enveloping traditional artificial 
leaf technology inside this specialized 
membrane, the whole unit is able to 
function outside, like a natural leaf,” Singh 
said.
According to their calculations, 360 leaves, 
each 1.7 meters long and 0.2 meters wide, 
would produce close to a half-ton of 
carbon monoxide per day that could be 
used as the basis for synthetic fuels. Three 
hundred and sixty of these artificial leaves 
covering a 500-meter square area would 
be able to reduce carbon dioxide levels by 
10 percent in the surrounding air within 
100 meters of the array in one day.
“Our conceptual design uses readily 
available materials and technology, that 
when combined can produce an artificial 
leaf that is ready to be deployed outside 
the lab where it can play a significant 
role in reducing greenhouse gases in the 
atmosphere,” Singh said.

On the anniversary of the 
Popular Uprising of the People 
of Tabriz, which took place on 
February 18, 1978, thousands of 
people from the East Azerbaijan 
province met with Ayatollah 
Khamenei this morning.

During the meeting, Leader of Islamic 
Revolution said while the US’ enmity with 
Iran has always been apparent, Europe 
meanwhile is trying to ‘trick’ the country.
“I’m not telling the officials what to do, but 
I’m advising them to exercise caution [in 
dealing with Europe], so that they will not 
be tricked by them and cause problems for 
the country,” he added.
Iran is currently holding talks with the 
EU for the launch of a trade mechanism 
that promises continuation of trade 
with the Islamic Republic in the face of 
US sanctions, as a means to convince 

Tehran to stay in the nuclear deal despite 
Washington’s withdrawal from the 
agreement back in May. 
“The enemy sometimes shows his teeth, 
sometimes his fists, and sometimes his 
smile; all of these [tactics] are the same; 
even their smile is out of animosity,” he 
stressed.
The Leader then thanked the nation for 
their huge turnout to the Feb. 11 rallies in 
commemoration of the 40th anniversary 
of the Islamic Revolution, adding “the 
enemies would deny that millions of 
people took to the streets, but they know 
the truth, and they know that they can 
inflict no harm on a nation that has such a 
strong presence at the scene.”

Speaking to the Islamic Republic 
of Iran Broadcasting (IRIB) on 
Sunday night, Rear Admiral 
Khanzadi said regional countries 
are fully capable of ensuring the 
security of the region with the help 
of each other.

“It is time to expel the outsiders from the 
region because this region does not need 
their presence at all,” the commander added.
Admiral Khanzadi further pointed to the 
foreign threats against the country and said, 
“Our clear message to those who entertain 
the idea of (posing) a military threat to the 
Islamic Republic of Iran is that they should be 
prepared to receive a strong and surprising 

blow from the Navy’s fighters at sea.” 
Iran has frequently criticized the presence of 
foreign forces in the Persian Gulf, stressing 
that it disrupts security in the region and 
that only regional states are responsible 
for safeguarding the security in the body of 
water.
In remarks in 2016, Ayatollah Khamenei 
underlined that security of the Persian Gulf 
region comes within the purview of the 
regional countries alone.“The Persian Gulf 
security relates to the countries of the region 
which have common interests, and not to 
the US. So, security of the Persian Gulf region 
should be provided by the countries of this 
region itself,” the Leader said.

Artificial Leaves Convert CO2 to Fuel 
10 Times More Efficient Than Nature

Leader warns of Europe’s attempts to ‘trick’ Iran

Time to Expel Outsiders from Region: Iran Navy Commander

Researchers have proposed a design solution that could 
improve leaf, which would use carbon dioxide from the 
air, and convert CO2 to fuel at least 10 times more efficient 
than natural leaves.

Leader of Islamic Revolution Ayatollah Khamenei has 
warned Iranian officials not to be deceived by Europe and 
cause problems for the country.

Commander of the Iranian Navy Rear Admiral Hossein Khanzadi highlighted the Middle Eastern countries’ 
power to jointly ensure the security of the region and said the time is ripe for expelling outsiders.
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traditional 
artificial leaf 
technology 
inside this 
specialized 
membrane, the 
whole unit is 
able to function 
outside, like a 
natural leaf,”

“It is time to expel 
the outsiders 
from the region 
because this 
region does 
not need their 
presence at all,”

“The enemy 
sometimes 
shows his teeth, 
sometimes 
his fists, and 
sometimes his 
smile; all of 
these [tactics] 
are the same; 
even their 
smile is out of 
animosity,”
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