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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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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 شهردار اصفهان از پروژه چهارباغ مطرح شد:   

درختان20سالهبهچهارباغمیآید

بازار طال و سکه  97/12/8 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,600,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,660,0005,041,000جدید

2,620,0002,521,000نیم سکه

1,6300001,441,000ربع سکه

850000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18426149488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

به بهانه روز حمایت از 
مصرف کننده؛

مشتری پادشاه 
است؟!

در شرایط فعلی اقتصاد ایران یکی 
از مهم ترین موارد در حمایت از 
مردم و مصرف کنندگان داخلی ، 
حفظ ثبات و جلوگیری از افزایش 
غیر متعــارف کاالهای مصرفی 
مردم است. شــاید ایجاد اتحاد 
و همکاری بین ســازمان های 
تصمیم گیری و اجرایی می تواند 
اندکی حال بازار را بهبود ببخشد 
و حداقل در ایجــاد ثبات نقش 
داشته باشد.همکاری و الزامات 
مشترک سازمان های ذکر شده، 
اهتمــام الزم برای تســریع در 
انجام بهینه وظایف و اجتناب از 
مــوازی کاری و در مقابل ایجاد 
هم افزایــی و تســریع در انجام 
 وظایف و مسئولیت های مرتبط 
می توانــد این ســازمان ها را به 
هدف مشترکشــان کــه همان 
حمایت از مصرف کننده اســت 

نزدیکتر کند.
تالش برای مدیریت بهینه بازار و 
تامین امنیت و آرامش جامعه از 
وظایفی است که این روزها مردم 

از مسئولین توقع دارند. ...

درخشش نخبگان اصفهانی در همایش 
آتش نشانی و ایمنی شهری؛

چهارمین همایش ملی و اولین 
همایش بین المللی آتش 

نشانی و ایمنی شهری
در چهارمین همایش ملی و نخســتین همایش 
بین المللی آتش نشــانی و ایمنی شــهری که در 
هتل المپیک تهــران برگزار شــد، نخبگان عضو 
آتش نشــانی اصفهان با ارائه مقاالت متعدد علمی 

خوش درخشیدند.
محمد حسن قدســی نیا، پژوهشــگر و پرسنل 
سازمان آتش نشانی اصفهان در رابطه با همایش 
آتش نشانی و مدیریت شهری به خبرنگار ایمنا گفت: 
در سال های اخیر شاهد برگزاری این نوع همایش ها 
هستیم که با افزایش سطح ایمنی و آگاهی آتش 
نشانان و مردم همراه است؛ از سویی این همایش ها 

فرصتی برای افراد متخصص است تا ...

فرزانه مستاجران
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

     شهردار اصفهان: اقدامات عمرانی چهارباغ که شامل اجرای پیاده راه میانی، حوض های هفت گانه، ایستگاه های توقف، آبنماها و ... می شود نیز پس از اجرای کارهای مربوط به فضای سبز
 ادامه می یابد.

هزینه وام مسکن از 9 تا 13 میلیون
قیمت هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در این روزها 
حدود ۵۴ هزار تومان است که با این حساب، هزینه وام مسکن همراه 

با جعاله برای زوج ها با توجه به اینکه در کجای ایران ساکن هستند از 
۹ تا ۱۳ میلیون تومان متغیر می شود.

 در معامالت فرا بورس ایران قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت 
مســکن مهر ماه ۵۴ هــزار و ۵۰۰ هزار تومان اســت. 

همچنین هر ورق از تسهیالت مسکن دی ماه ۱۳۹۵ 
معادل ۵۱ هزار تومان است. همچنین قیمت هر 

ورق از اوراق مرداد ماه ۱۳۹۶ معادل...
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پروژه اجالس که 
یک پروژه بزرگ 

برای برگزاری 
همایش های بین 

المللی است به 
صورت شبانه روزی 

فعال است تا هر 
چه سریعتر به بهره 

برداری برسد.

شهردار اصفهان در آیین پردیس هنر اصفهان:   

به توسعه زیرساخت های فرهنگی و نشاط اجتماعی مردم فکر می کنیم

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     پردیس هنر اصفهان با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال به بهره برداری رسید

پردیس هنــر اصفهان با حضور 
دکتر جمالی نــژاد معاون وزیر 
کشور، شهردار اصفهان، رئیس 
و اعضای شورای شهر، مدیران 
شــهری، هنرمنــدان و جمعی 
از اهالــی منطقه ۶ شــهرداری 
اصفهان افتتاح شد. استاد علی 
اصغر شاهزیدی استاد پیشکسوت آواز و عباس 
بهــروان از هنرمندان و پیشکســوتان حوزه 

ورزش روبان این پروژه را قیچی کردند.
پروژه پردیس هنر در حاشــیه زاینده رود در 
خیابان آبشار سوم با صرف هزینه ای بالغ بر ۳۰ 
میلیارد تومان افتتاح شد. این مجموعه دارای 
امکاناتی مانند بزرگ تریــن آمفی تئاتر روباز 
کشور، گذرهای متعدد و طراحی هایی چون 
داالن بهشــت، فرش گل، برج آب و بوستان 

است.
شهردار اصفهان در آیین افتتاحیه پردیس هنر 
اصفهان گفت: از همه کسانی که برای ساخت 
این پروژه که یک زیرســاخت مهم فرهنگی 
و هنری در شهر و کشــور است، یاری کردند، 

تشکر می کنم.
وی افزود: هر گذر ایــن پردیس به نام یکی از 
هنرها نامگذاری شده است. گذرها و برکه های 
متفاوت، جایگاه هایی که به هنرهای مختلف 
تعلق دارد و وجود ســالن آمفــی تئاتری که 
بزرگ ترین آمفی تئاتر روباز کشور است، این 

پروژه را بسیار ویژه ساخته است.
وی ادامه داد: بسیار خوشحالم که با حمایت 
شورای شهر در یک سال و نیم گذشته، چندین 
سینما در این شــهر افتتاح شد و زیرساخت 
فرهنگی و هنری برای شور و نشاط اجتماعی 

مردم توسعه پیدا کرد.
شــهردار اصفهان گفت: در چهارباغ بهترین 
محور فرهنگی ایجاد شــده اســت. زیبایی 
طراحی ایــن پردیس هنــر و امکانات آن نیز 
می تواند بستر اتفاقات فرهنگی و هنری باشد.

وی اظهار داشت: در سایه خالقیت فرهنگی 
می توان مردم را تا حــدودی از غم و غصه ها 
رها کرد. برای این کار بودجه های ویژه ای در 
نظر گرفته ایم. هدف ما ایجاد و خلق فضاهایی 
برای شادابی مردم است و این درک مشترک 
در مدیریت شهری و شورای شهر وجود دارد. 
همه مدیران شهری هر صبح و شب به این فکر 
هستند که شهر، زیباتر و شاداب تر شود و در 

این راه به مشارکت مردم نیاز است

وی ابراز امیدواری کرد: در همه مناطق شهر 
شاهد بهره برداری از چنین امکاناتی باشیم. 
اگرچه راه، سخت است و مشکالت اقتصادی 
زیادی وجود دارد این مســیر را طی خواهیم 

کرد.
وی با ابراز امیدواری نســبت به جاری بودن 
دائمــی زاینــده رود گفت: از نوروز امســال 
برنامه های فرهنگــی در ایــن پردیس آغاز 
می شــود. از همه هموطنان دعوت می کنم 
برای ایام نوروز، اصفهــان را به عنوان مقصد 
سفر خود انتخاب کنند و از این امکانات بهره 

مند شوند.
قدرت اله نــوروزی ادامــه داد: پردیس های 
موضوع محور در ســطح دنیا در حال توسعه 
اســت و در شــهر اصفهان برای نخستین بار 

چنین فضایی ساخته شده است.
وی ادامه داد: اگر مروری بر فعالیت یک سال 
و نیم گذشته مدیریت شهری اصفهان داشته 
باشــیم به خوبی می توان مشــاهده کرد که 
در عرصه فرهنگی گام های موثری برداشــته 
شــده اســت؛ آنچنان که دهه فجر نشان داد 
که توانمندی در شهرداری اصفهان در عرصه 
فرهنگی بسیار باال است و خوشبختانه حتی 
یک نفر نتوانست خدشه ای به فعالیت ها وارد 
کند، کســانی که در خفا حرف می زدند نیز 
اذعان کردند که بهترین کارها توســط حوزه 
فرهنگی و روابط عمومی شهرداری طی ۱۰ 

روز ایام فجر در این شهر خلق شد.
نوروزی با اشاره به پروژه سالن اجالس اظهار 
کرد: پروژه اجالس که یک پروژه بزرگ برای 
برگزاری همایش های بین المللی اســت به 
صورت شــبانه روزی فعال اســت تا هر چه 

سریعتر به بهره برداری برسد.

 تعریف 120 پروژه عمرانی در سال 98 برای 
منطقه 6

مدیر منطقه ۶ شــهرداری اصفهــان نیز در 
این آیین اظهار کرد: منطقه شش شهرداری 
اصفهان با ســرعت پروژه هــای عمرانی را به 
پیش برده و ۱۲۰ پروژه عمرانی و خدماتی را 
برای سال ۹۸ تعریف کرده است. محمدرضا 
برکت با بیان اینکه پروژه پردیس هنر پروژه ای 
منحصر به فرد است، افزود: این طرح با حمایت 
شــهرداری، اعضای شورای اســالمی شهر 
اصفهان، حوزه معاونت عمران و سازمان عمران 
شهرداری اصفهان اجرا شده است. وی ادامه 

داد: مجموعه ای که امروز شاهد بهره برداری 
آن هســتیم بالغ بر 7۰ درصد آن ظرف مدت 
یکسال گذشــته به اتمام رسیده است. برکت 
گفت: بنا بر قول شهردار اصفهان مراسم ویژه ای 
در ایام نوروز برای شــهروندان و مسافران در 

پردیس هنر اصفهان تدارک دیده شده است.

  آمفی تئاتر روباز پردیــس هنر میزبان 
برنامه های مختلف شهر خواهد بود

نایب رییس شورای اســالمی شهر اصفهان 
نیز در حاشــیه افتتاح این پردیس با اشاره به 
اینکه امــروز با افتتاح پردیــس هنر اصفهان 
یک کار متفــاوت در شــهر در اختیار مردم 
قرار گرفت، اظهار کرد: یکی از مأموریت های 
مدیریت شــهری به روز بودن اســت. ما باید 
بتوانیم شــرایط جدیدی در شهر ایجاد کنیم 
تا زمینه جذب جوانان، نوجوانان و خانواده ها 
در مکانی که برای همه طیف ها خدماتی دارد، 
فراهم شــود. علیرضا نصر اصفهانی ادامه داد: 
این مجموعه می تواند، نیازهای مختلف مردم 
را برطرف کرده و خانواده ها یک روز خود را در 
این مجموعه با برنامه های مختلفی که برگزار 
می شود، سپری کنند. نائب رئیس شورای شهر 
اصفهان افزود: مأموریت مدیریت شهری فراهم 
کردن زیرساخت های فرهنگی است و در کنار 
این اتفاق مردم و هنرمندان می توانند به اداره 
این مجموعه کمک کرده و آن را سرزنده نگه 

دارند.
وی گفــت: در صورتیکه هنرمنــدان در این 
مجموعه حضور نداشته باشــند این سرمایه 
۳۰ میلیارد تومانی کــه برای احداث پردیس 
هنر صرف شده است، مورد استفاده مطلوب 
قرار نمی گیرد. وی اظهار کرد: ظرفیت آمفی 
تئاتر روباز پردیس هنر اصفهان ســه هزار و 
۵۰۰ نفر است که می تواند میزبان خوبی برای 

برنامه های مختلف باشد.

  رویکرد شهرداری در بهره برداری پردیس 
هنر بهره مندی بخش خصوصی و نهادهای 

مدنی است
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان در حاشیه افتتاح پردیس 
هنر اصفهان اظهار کرد: مبنای ساخت چنین 
فضاهایی در شهر که شــاخص ترین آن هم 
پردیس هنر اســت، معطوف بــه یک مبنای 
نظری است بدین معنا که باید عمده برنامه ها 

به ســمت عرصه محوری بــرود و از ظرفیت 
شهر برای احترام به حقوق شهروندی و ارائه 
خدمات فرهنگی استفاده کنیم محمد عیدی 
با بیان اینکه قباًل نگاه در شهرداری این بود که 
فرهنگسراهای زیاد ساخته و برنامه هایی اجرا 
شــود تا مخاطبانی که آنجا می آیند استفاده 
کنند، تصریح کرد: اما مبنای نظری کنونی این 
است که برنامه باید به استقبال مخاطبان برود. 
وی افزود: یکی از ایــن فضاهایی که می توان، 
مبنای نظری جدید را در آن پیاده سازی کرد 
تفرجگاه های شــهری از جمله پارک هاست 
چراکه وقتی چنین ســازه ای در عرصه شکل 
می گیــرد، امکانــات فضاهای کالســیک و 
استاندارد موسیقایی را در سالن ندارد. اما در 
نگرش جدید ما می کوشیم در فضاهای باز و 
به گونه ای عرصه محــور حداقل های اجراها 
را ایجاد کنیم کــه دو فایده افزایش نشــاط 
اجتماعی و ارتقاء سطح سالیق را در پی دارد 
به طوریکه مردم از فرآورده های هنری فاخر 

اســتفاده کنند و این کاالی فرهنگی در سبد 
فراغتی خانواده ها باشد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: باید امکاناتی 
که به صورت استاندارد در سالن های کالسیک 
وجود دارد، در حد توان در فضاهای شهری نیز 
استفاده کنیم تا مخاطب را در عرصه اغنا کنیم. 
البته چنین پروژه های بزرگی نمی تواند فاقد 
نقص باشد و در فرآیند زمانی می توان آن را بنا 

به نوع کارکرد، اصالح کرد.
عیدی بیان کرد: به نظر می رســد فضاهایی 
همچون پردیس هنر اصفهان به گونه حداقلی 
می تواند پاسخگوی برنامه های خوب هنری 
برای شهر باشد. وی با اشاره به اینکه رویکرد 
کلی ما برای این پروژه مشــارکت در اجرای 
برنامه های فرهنگی و هنری در شــهر است، 
اظهار کرد: قبــاًل شــهرداری متولی اجرای 
برنامه ها در شــهر بود اما اکنون تســهیلگر 

برنامه های حوزه های مدنی هستیم.

رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهان افزود: برای ما 
بســیار قابل توجه اســت که نهادهای مدنی 
و بخش خصوصــی برنامه داشــته و آن را در 
چنین عرصه هایی اجرا کند چراکه ساختاری 
مثل شهرداری نمی تواند از یک فضا ۳۶۵ روز 
اســتفاده کند اما از این ظرفیت با مشارکت 
بخش های مدنی و در اختیار گذاشــتن آن، 

می توان در همه روزهای سال بهره برد.
گفتنی است در پروژه پردیس هنر ویژگی های 
خاصی وجود دارد. یکی از شــاخص های آن 
احداث یک سالن آمفی تئاتر روباز با گنجایش 
حدود ســه هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت اســت 
که می توان از آن برای برگزاری مراســم های 
فرهنگی و جشــن ها اســتفاده کرد. در این 
بوستان سعی شــده با فکر و خالقیت، عالوه 
بر زیبایی، بــر کارایی آن نیز توجه شــود و 
شهروندان مکانی هیجان آور و متفاوت را در 

کنار خانواده هایشان تجربه کنند.



مشتری پادشاه است؟!

ادامه از صفحه یک:
...   جالب است بدانید برای حمایت 
از حقــوق مصــرف کننــدگان 
سازمانی وجود دارد اما این روزها 
از دست این ســازمان هم کاری بر 
نیامده و بهانه هایــی چون پایین 
بودن جریمه ها از ســوی مراجع 
باالدست برای متخطیان را بر این 
امر  دلیل می داننــد در حالی که  
کنترل و نظارت بر بازار با محوریت 
حمایت از تولید داخــل، مقابله با 
تخلفات اقتصادی، صنفی و مبارزه 
هدفمند با قاچاق کاال و تســهیل 
فضــای کســب و کار در حمایت 
توامان از جریان تولید و مصرف از 
وظایف این سازمان است و مسلما 
باید اینقدر قدرت داشته باشد که 
شرکت های بزرگی چون سایپا و 
ایران خودرو را بــا جریمه های به 
 جا و به حــق از کار خود که همان

 بــی احترامــی تمام بــه مصرف 
کنندگان است متوقف کند. رصد و 
پایش بازار، بررسی تخلفات صنفی، 
غیــر صنفی و صنعتــی، انعکاس 
تخلفات بــه ســازمان تعزیرات 
حکومتی هــم از دیگر وظایف این 
سازمان است که بد نیست  امروز به 
عنوان روز حمایت از مصرف کننده 

به آن اشاره شود! 
طبق روال متداول در امور اقتصادی 
برای حمایت از امور مصرف کننده 
نیز باید ساز و کار قانونی و متداولی 
وجود داشته باشد تا در صورت بروز 
خطا مصرف کنندگان به راحتی و 
بدون هیچ ســر در گمی و دردسر 
بتوانند به حقوق خود برســند و 
دادخواهی کنند تا نقش هدایتگر و 
متقابل مصرف کننده و تولیدکننده 
به خوبی در جامعه مشخص  شود 
و از سیاست های غیراصولی که نه 
تنها وضع مصرف کنندگان را بهبود 
نداده بلکه به شیوه های مختلف از 
جمله تولید کاالهای بی کیفیت و 
نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، 
افزایش آلودگی، ایجاد بی اعتمادی 
به بازار داخلی و...مصرف کننده را در 
شرایطی بس ناگوارتر از سابق رها 

کرده است جلوگیری شود.
 هــر چند بــا نگاهــی بــه تاریخ

 در می یابیم که مصــرف کننده 
 امروز کمتــر مورد اجحــاف قرار 
می گیرد اما امــروزه نیز در برخی 
 از کشــورها هنــوز به ایــن باور

 نرسیده اند که مشــتری پادشاه 
اســت و اگر مشــتری نبود شما 
 چگونه ره صد ساله را یک شبه طی 
مــی کردیــد؟! در گذشــته 
مصرف کننــدگان از جنبه هــای 
گوناگون در معــرض بی عدالتی و 
آسیب دیدگی قرار داشتند؛ مانند 
ناآگاهی از فراینــد تولید کاالها و 
ترکیبات آنها، عوارض و خطرهای 
ناشی از مصرف کاالهای زیان بار، 
ناآگاهی از شــیوه صحیح مصرف 
کاال و شرایط نگهداری آن، تبلیغات 
نادرســت، شــرایط غیرمنصفانه 
معامله و قیمــت، ضعف خدمات 
پس از فــروش، عــدم پایبندی 
تامین کننده و تولیدکننده کاال به 
تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت و ...

اما در ســال های گذشــته تالش 
زیادی شده تا مصرف کننده راضی 
نگه داشته شــود که البته این امر 
بیشتر در کشــورهای پیشرفته و 
توســعه یافته اتفاق افتــاده و در 
کشورهای در حال توسعه و جهان 
سوم ، این سرمایه داران هستند که 
تصمیم می گیرند مصرف کنندگان 
چه کاالیی را با چه کیفیتی مصرف 

کنند.
در ایران نیز هنوز برخی از مصرف 
کنندگان از حقوق خــود و نحوه 
دادخواهی آن اطالع ندارند  و لزوم 
شفاف سازی آن در سطح جامعه به 

چشم می خورد.

اقتصاد استان
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ضرورت تکمیل و راه اندازی سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: توسعه تجهیزات ابزار دقیق در حوزه پایش کمی و 
کیفی آب شرب با هدف تأمین پایدار در دستور کار قرار گرفت، چراکه اکنون آب شرب بیش از 4 میلیون 

نفر در استان اصفهان از طریق یک سامانه آبرسانی انجام می شود.
هاشم امینی با اشاره به توســعه تجهیزات و اســتفاده از تکنولوژی در امر آبرسانی در استان اصفهان، 

اظهار کرد: 126 باب شیرخانه روی خطوط اصلی انتقال با هدف کنترل بیشتر بر توزیع آب احداث شد، 
درحالی که توسعه و تکمیل سیستم تله متری تأسیسات آبرسانی عملیاتی شد.

وی ادامه داد: راه اندازی 60 ایستگاه دارای قابلیت مانیتورینگ و صدور فرمان مرکزی و 40 انشعاب دارای عملگر 
برقی با قابلیت فرمان اتوماتیک دبی، فشار یا هر دو پارامتر به منظور تله متری شبکه توزیع آب شهر اصفهان در دستور کار 

قرار گرفت. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه تحلیل شبکه های توزیع و استخراج مدل های بهسازی هیدرولیکی 
و زون بندی شبکه های توزیع، ارتقای بهره وری را در بر دارد، تصریح کرد: با بهسازی هیدرولیکی و زون بندی شبکه های توزیع راندمان 
تولید آب افزایش می یابد که در نهایت موجب افزایش بهره وری در تأمین آب می شود که در این زمینه بر روی 200 حوضچه کنترل فشار 

مطالعات جامع هیدرولیک انجام شد.

شهرداری اصفهان رتبه برتر مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی را کسب کرد
شهرداری اصفهان رتبه برتر مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی و رتبه دوم توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
در بین شهرداری های کشور را به خود اختصاص داد. معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهارکرد: 
با توجه به برگزاری نخستین نشست تخصصی مجمع کالنشهرهای کشور با موضوع انرژی در روز ششم 
اسفندماه سال جاری، ضمن ارزیابی اقدامات مؤثر در بهینه سازی مصرف انرژی، بهره گیری از انرژی های 

تجدیدپذیر، اصالح الگوی مصرف، ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری در این زمینه و اجرای 
پروژه های شهری با رویکرد مصرف انرژی بهینه، عملکرد کالن شهرهای کشور مورد بررسی تخصصی  واقع 

شده است. 
حســین امیری افزود: بر همین اســاس و بــا محوریت مدیریت بهینه ســازی حــوزه معاونت خدمات شــهری 

عالوه بر تکمیل ســند ارزیابی اولیه، نســبت به ارائه قوی دســتاوردها و اقدامات مســتمر و منظم شــهرداری اصفهان در 
نشســت فوق در ســه محور شــامل بهینه ســازی مصرف انرژی در فضاهای عمومی شــهر، ایجاد ساختمان های ســبز با استفاده 
 از انرژی خورشــیدی و اصالح الگوی مصرف در تاسیســات شــهری مانند شــبکه آبیاری، آبنماها، روشــنایی و نورپــردازی اقدام 

شده است.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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 در محور چهارباغ 
عالوه بر کاشت این 

درختان چندین 
فرش گل،  گل آرایی، 

درختچه های گل، 
شکوفه و ... نیز در 

بخش های مختلف 
این خیابان تا 25 

اسفند کار می شود.

در بازدید شهردار اصفهان از پروژه چهارباغ مطرح شد:   

درختان 20 ساله به چهارباغ می آید

بنا بر اعالم وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، دو سرای 
»هشت بهشت« و »عباسی« در خیابان چهارباغ عباسی 

به عنوان گذرهای فرهنگی شهر اصفهان انتخاب شدند.
 قرار اســت در این گذرهای فرهنگــی کاالهای هنری 
تولید خط و  نقاشی، صنایع دستی فاخر، غذاهای سنتی، 
لباس های طراحی شده با فرهنگ ایرانی، اسالمی و لوازم 
دکوری منزل و محل کار که دارای جنبه های هنری است، 
به نمایش درآمده و به فروش برسد؛ بر اساس اعالم وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به هنرمندانی که جهت استقرار 
در این مجموعه انتخاب می شوند از محل صندوق مالی 
و اعتباری هنر مســاعدت هایی تخصیص یافته است و 

تسهیالتی نیز برای آنها در نظر گرفته می شود.

ایمنا
گـــزارش
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     شهردار اصفهان: اقدامات عمرانی چهارباغ که شامل اجرای پیاده راه میانی، حوض های هفت گانه، ایستگاه های توقف، آبنماها و ... می شود نیز پس از اجرای کارهای مربوط 
به فضای سبز ادامه می یابد.

درخشش نخبگان اصفهانی در همایش آتش نشانی و ایمنی 
شهری؛

چهارمین همایش ملی و اولین همایش 
بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری

در چهارمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی آتش نشانی 
و ایمنی شهری که در هتل المپیک تهران برگزار شد، نخبگان عضو 

آتش نشانی اصفهان با ارائه مقاالت متعدد علمی خوش درخشیدند.
محمد حسن قدســی نیا، پژوهشگر و پرسنل ســازمان آتش نشانی 
اصفهان در رابطه با همایش آتش نشانی و مدیریت شهری به خبرنگار 
ایمنا گفت: در ســال های اخیر شــاهد برگزاری این نوع همایش ها 
هستیم که با افزایش سطح ایمنی و آگاهی آتش نشانان و مردم همراه 
است؛ از سویی این همایش ها فرصتی برای افراد متخصص است تا علم 
خود را در اختیار عموم بگذارند و به ارتقاء فرهنگ ایمنی مردم و سطح 

ایمنی آتش نشانان کمک کنند.
وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر در اصفهان 60 حادثه شغلی برای 
آتش نشانان رخ داده که متأسفانه رقم خیلی باالیی است، ادامه داد: 
در مقاله تحقیقی خود که در این همایش پذیرفته شد، سطح حوادث 
آتش نشانان شهر اصفهان را بررسی کرده ام، زیرا همانطور که می دانید 
شغل آتش نشانان بســیار پرحادثه اســت؛ در این مقاله تالش شده 
شرایطی که باعث می شود برای آتش نشانان حادثه شغلی ایجاد شود 
را بررسی کنیم و راه ها و شــرایط کاهش این حوادث را نشان دهیم و 

سطح ایمنی آتش نشانان مان را ارتقاء دهیم.
این پژوهشگر سازمان آتش نشــانی اصفهان ادامه داد: سازمان های 
آتش نشانی باید به طور جدی شغل آتش نشانان را ارزیابی و خطرات 
این شغل را ارزیابی کنند؛ مهم ترین راه کنترلی که ما می توانیم برای 
آتش نشانان پیشنهاد دهیم، آموزش ارتقاء آمادگی جسمانی است که 
مطالعات انجام شده و نشــان داده است که آتش نشانانی که از سطح 
آمادگی جسمانی کافی برخودار نیستند، حوادث شغلی در بین آن ها 
بیشتر اســت؛ پس بااســتفاده از تجهیزات حفاظتی به روز، آمادگی 
جسمانی باال و آموزش می توانیم سطح این حوادث شغلی را تا حدود 

زیادی کاهش دهیم.
قدســی نیا خاطرنشــان کرد: البته کمکی که مــردم می توانند به 
آتش نشانان کنند باالبردن ســطح ایمنی ساختمان هایشان است؛ 
آتش نشانان در همه جا نمی توانند ورود کنند و عملیات اطفاء حریق 
را انجام دهند؛ ساختمان ها باید خودشان مجهز به سیستم های اطفاء 

اتوماتیک باشد.
وی اضافه کرد: تغییرات کاربری یکی از معضالت دیگری اســت که 
برخی از مردم و اصناف برای آتش نشانان ایجاد می کنند؛ ارائه نکردن 
اطالعات کافی به آتش نشــانان, در بســیاری موارد جان نیروهای 
آتش نشــانی را به خطر می اندازد؛ مثاًل پنهان کردن اینکه در محل 
حادثه تینر یا کپســول های گاز وجود دارد؛ اگر آتش نشان بتواند بر 
اســاس حقایق موجود شــرایط را تحلیل کند، می تواند برای اطفاء 
سریعتر و بهتر حریق کمک کند و از آسیب آتش نشان ها نیز جلوگیری 

می شود.

  طراحی سامانه اعالم حریق و حادثه
مجید فراست، دانشجوی رشته مهندسی محیط زیست واحد علوم و 
تحقیقات تهران و پرسنل سازمان آتش نشانی اصفهان پیرامون حضور 
پررنگ اصفهان در همایش و نمایشــگاه آتش نشانی و ایمنی شهری 
به خبرنگار ایمنا گفت: مقاله ای که ارائه کردیم، پیرامون پاسخگویی 
به حوادث و بررسی آن در مدیریت حریق بود که خوشبختانه باتوجه 
به اینکه مقاله اصولی و کاربردی و مورد نیاز سازمان های آتش نشانی 

بود، پذیرفته شد.
وی افزود: در شهراصفهان و البته در کل کشور ایران این ایراد وجود 
دارد که خیلی از ســاختمان ها و کارگاه ها و کارخانجاتمان مجهز به 
سیستم اعالم حریق است، اما متأسفانه بعد از یک و یا نهایتاً دو سال 
این سیستم ها خاموش می شــود. علت خاموش بودنش یا نقص فنی 
است و یا افرادی که متولی هستند به اهمیت سیستم های اعالم حریق 
در ساختمان ها پی نبردند و نگه داری مناسبی از آن ها انجام نمی دهند، 
در نتیجه بعد از مدتی به دلیل آژیرهای متوالی و تمام شدن باتری و 

غیره... این سیستم از کار می افتد.
این پژوهشگر سازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
سیستم های اعالم حریق باید همیشه سرویس و به روز رسانی شوند؛ 
بنابراین ما ســامانه ای طراحی کردیم تا در صورتــی هرکدام از این 
سیستم ها در سطح شهر خاموش شود، بالفاصله آالرم می دهد و ستاد 
فرماندهی آتش نشانی از این مسئله با خبر می شود و اخطاری برای 
مالک و یا افرادی که متولی نگه داری این سیستم ها هستند، ارسال تا 

سیستم را بازسازی کنند.

گـــزارش

شــهردار اصفهــان به 
همراه جمعی از مدیران 
خود از پروژه پیاده راه 
سازی چهارباغ بازدید 

کرد.
اصفهــان  شــهردار 
به همــراه جمعــی از 
معاونین، مدیران مناطق و روســای 
ســازمان های شــهرداری در ادامه 
جلســات و بازدیدهای دوره ای خود 
پس از تشکیل جلسه در محل سالن 
اجالس ســران و ارزیابــی آخرین 
اقدامــات انجام شــده در خصوص 
نحوه اجرای این پروژه از محور میانی 

چهارباغ نیز بازدید کرد.
شــهردار اصفهان در ایــن بازدید با 
بیان اینکه در ادامه جلسات 15 روز 
یکبار پروژه هــای عمرانی، امروز در 
سالن اجالس سران و خیابان چهارباغ 
حضور پیــدا کردیم، اظهــار کرد: با 
جلسه ای که در سالن اجالس سران 
تشــکیل شــد و طی بازدیدی که از 
روند اجرای پــروژه احیای چهارباغ 
به عمــل آوردیم ارزیابــی دقیقی از 
 نحوه اجــرای ایــن پروژه ها صورت 

گرفت.
قدرت الــه نوروزی تصریــح کرد: با 
توجه به نزدیکی به ایام نوروز اقدامات 
ویژه ای که الزم اســت بــرای پروژه 
چهارباغ انجام شــود طی این بازدید 
مورد بررســی قرار گرفت. از آنجایی 
که با ازدحام جمعیت در ایام شــب 

عید و به تبع آن رونــق بازار و خرید 
و فروش باالی مــردم در این محور 
مواجه هستیم مراعات حال کسبه و 
مردم در این محور مورد تأکید است، 
بنابراین تصمیم گرفته شــد در این 
ایام اجرای فضای سبز پروژه چهارباغ 
که مزاحمت کمتری برای مردم دارد، 

انجام شود.
وی ادامه داد: بر اســاس نقشه های 
موجــود جانمایی هــای الزم برای 
کاشــت درخت در چهاربــاغ برای 
جایگزینــی درخت هایــی کــه در 
سال های قبل و متاســفانه به دلیل 
عملیات مترو قطع شــده بود، انجام 
شده و از امروز اجرای بخشی از پروژه 
تحت عنوان گلــکاری،  درختکاری 
و فضای سبز آغاز می شــود تا برای 
عید نوروز با محیط متفاوت تری در 

چهارباغ مواجه باشیم.
شهردار اصفهان تاکید کرد: اقدامات 
عمرانی چهارباغ که شــامل اجرای 
پیاده راه میانــی، حوض های هفت 
گانه، ایســتگاه های توقف، آبنماها و 
... می شود نیز پس از اجرای کارهای 

مربوط به فضای سبز ادامه می یابد.
وی اضافه کــرد: در اجــرای پروژه 
چهاربــاغ نظــرات کارشناســی 
کارشناســان میراث به جــد اعمال 
می شــود تــا معیارهــای میراثی و 
فرهنگی نیز در اجرای پروژه چهارباغ 
رعایت شــود،  بــه همیــن دلیل با 
توجه به این موضــوع، زمان دقیقی 
نمی توان برای اتمام پروژه اعالم کرد 
 چراکه این پروژه، حســاس و خاص

 است.

  اقدامات ویــژه در محور میانی 
چهارباغ برای ایام عید

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری نیز در حاشیه بازدید 
از پروژه چهارباغ اظهار کرد: در این 
دوره نه تنها هیچ درختی در چهارباغ 
قطع نشــد بلکه درخت نیز کاشته 
شــد. به دلیل آن که متاسفانه طی 
سال های گذشته و در دوره دیگری 
از مدیریت شــهری، برخی درختان 
چهارباغ به دلیل اجرای پروژه مترو 
برداشته شده بود، در فکر جایگزینی 

درختانــی که ســال های گذشــته 
قطع شــد هســتیم و قصد اجرای 
فعالیت های ویژه تری برای این محور 

داریم.
فروغ مرتضایی نــژاد تصریح کرد: به 
همین منظور تعدادی درخت حدوداً 
20 ساله از خزانه ســازمان جعبه و 
برای کاشت در محور چهارباغ آماده 
شــد، امیدواریم کاشت این درختان 
بتواند فضای قبلی محور چهارباغ را 
بازگرداند و حال و هوای خوبی را به 

این محور بدهد.
وی اضافه کرد: در محــور چهارباغ 
عالوه بر کاشت این درختان چندین 
فرش گل،  گل آرایی، درختچه های 
گل، شــکوفه و ... نیز در بخش های 
مختلف این خیابان تا 25 اسفند کار 
می شود. مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز شــهرداری ادامه داد: 
درختان جدیدی که قرار اســت در 
چهارباغ کاشته شــود از نهال های 4 
تا 5 ساله شــکیل تر است و می تواند 
جایگزین خوبی برای درختان قبلی 

این خیابان باشد

آگهي مزایده
اجراي احکام شعبه 17 مدني در نظر دارد مزایده اي با مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالسه 970267 
محکوم له یارمحمد نورزهي محکوم علیه محمدعلي زفره اي، عباســعلي کوچکي، مورد مزایده: فروش 
17/922 حبه از 72 حبه ملک با مشخصات کارشناسي ذیل که در راستاي صادره 101 توقیف شده است 
ضمنا فروش به خاطر بدهي 593/280/161 ریالي در حق محکوم له و 29/032/258 ریالي نیم عشــر 
دولتي که جمعا 622/312/419 ریال مي باشد. اوصاف مورد مزایده: طبق نظر کارشناسي: از محل مورد 
نظر واقع در جاده اصفهان زیار تابلو ورودي زیار روستاي کالرتان بعد از کانال آب و پشت شرکت حمل و 
نقل بر آن بار انتهاي بن بست بازدید و معاینه الزم صورت پذیرفت که گزارش آن به شرح زیر به عرض مي 
رسد. محل فوق داراي عرصه اي به ابعاد تقریبي 22×50 متر و مساحت تقریبي 1100 مترمربع بوده فاقد 
سند مالکیت که داراي دیوارکشي پیرامون بوده و داراي یک سوله با اسکلت تیرآهن و مساحت تقریبي 200 
مترمربع که شامل درب فلزي پنجره دیوارهاي آجري زبره کف سیماني و بدون نما مي باشد و جهت انبار 
کاال استفاده مي گردد همچنین دو اتاق به مساحت هر کدام حدود 40 مترمربع جهت دفتر و یا اسکان مي 
باشد و همچنین قسمتي داراي آسفالت و فضاي سبز مي باشد. با توجه به جمیع عوامل موثر در ارزیابي از 
جمله محل و موقعیت و دیگر عوامل موثر ارزش این ملک شامل عرصه و اعیان معادل 2/500/000/000 

ریال و یا دویست و پنجاه میلیون تومان تعیین مي گردد. ضمنا طبق گزارش 97/5709/25/156 در تاریخ 
97/9/28 کالنتري دشتي اصفهان ملک در تصرف رضا سعادت مي باشد و رضا سعادت اعالم داشته که در 
ملک مستاجر است و چون پولش را نداده اند فعال ملک در تصرف وي مي باشد. زمان 97/12/23 ساعت 9 
صبح، مکان: خیابان جي، خیابان شهداي ستار، مجتمع قضایي شهید بهشتي، طبقه دوم، شعبه 17 اجراي 
احکام مدني، طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگي با این اجرا از ملک دیدن کرده و با 
سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک ملي دادگستري اصفهان و ارائه 
فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع مي شود. پیشنهاد دهنده باالترین 

قیمت برنده مزایده خواهد بود. اجراي احکام شعبه 17 مدني اصفهان  شناسه 388732
آگهي دادنامه

شــماره دادنامــه: 9709976794801213 شــماره بایگانــي شــعبه: 970095 پرونده کالســه 
9709986794800095 شعبه 18 حقوقي شــوراي حل اختالف اصفهان )مجتمع شهید حججي( 
خواهان: محمداکبر افتخاري فرزند محمد انور به نشاني اصفهان خ 24 متري اول، کوي شهید مالکي، بن 
بست زیتون پ 47 واحد 2، خواندگان: 1- عیسي احمدي 2- محمدرضا چوپاني همگي به نشاني مجهول 
المکان خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي 

محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي 
نماید. راي قاضي شورا: در خصوص دادخواست آقاي محمداکبر افتخاري به طرفیت 1- محمدرضا چوپاني 
2- عیسي احمدي به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره هاي 320944 
مورخ 96/5/29 به عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسي و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اینکه خوانده / خواندگان با ابالغ قانوني وقت و انتظار کافي 
در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ایراد و تکذیبي به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازي نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده / خواندگان به خواهان را حکایت مي کند. علي هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسي مدني و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده / خواندگان به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2/070/000 ریال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارات 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 96/5/29 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. راي صادره غیابي بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در همین شعبه و سپس 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم عمومي حقوقي 

اصفهان مي باشد. قاضي شعبه 18 شوراي حل اختالف اصفهان شناسه 388672

حجت اله غالمی با اشاره به آمارهای ارائه شده از تصادفات 
جاده ای توسط دســتگاه های ذی ربط، اضافه کرد: در این 
کمیسیون اعالم آمارها بدون ارائه تحلیل و راهکار اجرایی 

برای کاهش تصادفات جایگاهی ندارد.
وی با بیان اینکــه 70 درصد از تصادفــات در 15 درصد از 
محورهای مواصالتی استان اصفهان رخ می دهد، خاطرنشان 
کرد: با هم افزایی تمام دســتگاه ها می توان مشــکالت این 
محورها را تا حدودی رفع کرده و ایمنی تردد در این محورها 

را افزایش داد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان نیز با 
اشاره به لزوم برنامه ریزی جدی و مشارکت همه دستگاه ها 

برای کاهش تصادفات جاده ای تصریــح کرد: محور آزادراه 
اصفهان- قم به عنوان یکی از راه های پرتردد استان به صورت 

پایلوت به عنوان راه ایمن معرفی شده است.
مهدی خضری ابــراز امیــدواری کرد: اقــدام جامع همه 
دستگاه ها متناسب با مصوبات کمیسیون ایمنی حمل ونقل 
اســتان برای ارتقا ایمنی تردد در این محور نتایج خوبی به 

دنبال خواهد داشت. 
دبیر کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل ونقل استان 
تاکید کرد: یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش تصادفات 
جاده ای در این ایام احداث ایســتگاه های امنیت- سالمت 
در نقاط حادثه خیز شناسایی شده و هدایت خودروها برای 

توقف در ایستگاه ها توسط پلیس است.
در ادامه این نشست جانشــین فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه یکی از دغدغه های مقام معظم 
رهبری بحث تصادفات جاده ای اســت، اظهار کرد: پلیس 
تمام توان خود را برای کاهش تصادفات به کار خواهد بست.

ســرهنگ حســین حســین زاده تصریح کــرد: احداث 
ایستگاه های امنیت- سالمت، نصب چراغ های LED در نقاط 
پرحادثه، مسدود کردن دسترسی های غیرمجاز، استفاده از 
تبلیغات مناسب در بیلبوردها و اصالح شیب شیروانی جاده 
و نواقص احتمالی راه از جمله پیشنهادات پلیس برای کاهش 

تصادفات جاده ای است.

استقرار ایستگاه های امنیت سالمت در نقاط پرحادثه
 در کمیته ایمنی راه های اصفهان مطرح شد؛ هشتمین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل ونقل استان اصفهان با محوریت سفرهای نوروزی، 

اقدامات و راهکارهای کاهش تصادفات و اجرای راه ایمن در دفتر معاونت عمرانی استاندار اصفهان برگزار شد.
معاون عمرانی استاندار اصفهان در هشتمین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل ونقل استان اصفهان، اظهار کرد: کاهش تصادفات و افزایش 

ایمنی راه ها در شبکه عریض و طویل راه های استان اصفهان نیازمند توجه تمام دستگاه های ذی ربط است.



Tehran Nature 
Bridge

Tehran is the capital of 
Iran which is known 
as the main and largest 
metropolis of the country. 
This city is considered as 
the heart of Iran which 
flow of life is tangible in 
everywhere of the city.
Wide range of spectacular 
landscapes create happy 
and enjoyable moments 
for residents and guests of 
the capital, Tehran.
Although, sometimes the 
blue sky of the city is not 
visible due to air pollution 
but variety of beauties of 
the city will amaze you in 
this famous city.
Here, eye-catching 
attractions are available 
all over the city. Some 
of them are signs of the 
history and others reflect 
the beauties of the nature.
On the other hand, there 
are also some modern 
structures to indicate 
architectural and 
technical principles. 
The Nature Bridge or 
Pol-e Tabiat is known as 
one of these beautiful 
attractions with unique 
structure which attracts 
large number of visitors 
from all over the world.
This structure is the new 
symbol of Tehran after the 
Milad tower.
Stay with us to enjoy 
various beauties of this 
spectacular attraction. 
The Tabiat bridge of 
Tehran is a two-story 
bridge located in the 
Abbas Abad district.
This bridge joints the 
Taleqani park in east 
with the Ab-o Atash park 
in west. This unique 
structure was designed by 
two prominent architects 
named Leila Araghian and 
Alireza Behzadi. 
The first study to construct 
the bridge was launched 
in 2009 and finally came 
into operation in 2014. 
Many experts consider 
some important points to 
construct the structure 
such as environmental 
issues and etc.
This bridge is privileged 
to have an excellent 
position in a way that dear 
visitors enjoy view of main 
highways of the city such 
as Modarres, Hemmat, 
Haqani and Resalat. 
The bridge was built with 
length of 300 meters 
and weight of 2000 tons. 
The Tabiat bridge can be 
considered as the largest 
pedestrian bridge of Iran. 
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Iranian House Hotel

Isfahan ready to welcome 
Nowruz guests

where to stay

news

The Iranian house of Kashan is 250 years old and 
is located in the Safi neighborhood which can be 
considered as one of the oldest neighborhoods 
of Kashan.Reinforcement and restoration were 
done by maintaining the original pattern during 
renovation of the hotel in 7 years. Finally, the house 
was turned to an accommodation center for visitors 
from all over the world.Having stay in this hotel can 
be very interesting and memorable for those who 
care about history, culture and traditional art of Iran.
The hotel consists of 5 accommodation collection 
which everyone has its own name, appearance and 
decorations.
It should be noted that the hotel was built based on 
special traditional pattern or design which can be 
very attractive and eye-catching for you and your 
companions.
Actually, passengers will experience a completely 
Iranian lifestyle via unique and unparalleled 
embellishments, coloring and unforgettable 
environments such as pantry, traditional teahouse, 
pool, traditional restaurant and etc.
Here, can be a symbol of forgotten Iranian art and 
culture for new generation.
This structure consists of wide range of mirror hall, 
colorful glasses, mirrors, stuccos and paintings 
which can be considered as a museum of works of 
masters and professors.
Moreover, new generation including interested 
people, young people, students and etc. can create 
new works inspired by old works.
It is clear that visitors should not search elements of 
modern hotels in this special area.
Here, management and staff try their best to create 
an unique and different stay for you based on Iranian 
traditional lifestyle.

“In Nowrouz 2019, travelers will be accommodated 
in hotels and guesthouses in the first place. Of course, 
more than 7500 school classes, dormitories, and sport 
halls have also been prepared for the accommodation 
of extra travelers,” the deputy of urban services of 
Isfahan municipality said. “Considering that the city 
has a high capacity in receiving travelers and tourists 
in Nowrouz, special planning  has been done in several 
stages to provide optimal services,” Hossein Amiri 
said.Pointing to the Nowruz specific committees at 
the executive headquarter of Isfahan’s travel service, 
he added, “ committees have been established on 
handling complaints, security and safety, informing 
and public relations, judicatory and law enforcement 
affairs, transportation and traffic, accommodation 
and guilds, safety and incidents and etc.”“The main 
activities have been started since the beginning of 
February at Isfahan’s travel service headquarter, 
and the settlement and guidance stations have been 
planned in 6 regions of the city such as the entrance of 
Moallem freeway in the 12th municipal district, the 
northwest entrance of Azadegan freeway and Power 
and Water Industry University in the 2nd municipal 
district, the entrance of Isfahan-Najafabad road in 
the 9th municipal district, Imam Reza boulevard 
in the 15th municipal district, railroad bridge and 
Baharestan in the 5th and 6th municipal districts, 
in order to guide travelers to the resting places and 
emplacements,” he noted.“Activities are being carried 
out, and we are ready to receive travelers and tourists 
since March 16,” he also said.

While Masjid-e Imam (or Masjid-e Shah, as was 
its name before 1979 Revolution) is, without 
a doubt, a striking feast for the eyes, I enjoyed 
more my journey through the play of light, the 
beguiling interaction of colours, symmetries 
and patterns, and the quiet atmosphere of Sheikh 
Lotfollah Mosque.
Originally meant as a private prayer place for 
the royal family, this mosque, apart from being 
without minarets, it’s also much smaller than 
Masjed-e Imam. A detail that I would have 
certainly missed when I was leaving, if the 
mosque guard wouldn’t have pointed it out to 
us, was the beautiful trick of light on the ceiling 
with which the sun rays seeping through the 
hole, sketch the shape of peacock tail, the only 
possible way an animal, or part of one, could have 
been represented inside a mosque.
After the mandatory tour of the two mosques 
in Isfahan Naqsh-e Jahan, make the time to visit 
Kakh-e Ali Qapu, , Persian standing for “palace of 
the supreme gate”.
The intricate and beautiful decorations of Ali 
Qapu Palace in Isfahan Royal residence of the 
Safavid king, 16th century Ali Qapu Palace is 
strategically located in the middle of the most 
important buildings of the time. Not only it 
offers an astonishing insight of Safavid artistic 
interiors, but also a fish-eye view of Naqsh-e 
Jahan Square.
Start your tour of 6-storey Kakh-e Ali Qapu with 
the frescoes of the ground floor, climb up the 
brightly decorated stairs and reach the terrace 
from where you can take the best photo of Imam 
Square, and enjoy the life in the historical park 
and bazaar. When you are done, keep climbing 
up and get to the stunning “Music Hall” on the 
last floor, the ceiling of which is finely carved not 

only for creative reasons but also with acoustic 
purposes to enhance the sounds and music. 
Out of the 52 rooms, only a few can be visited as 
renovation works are still going on. Hopefully, we 
will be able to visit more areas.
Many were the projects part of Shah Abbas’ 
bigger design after he moved the capital from 
Qazvin to Isfahan.
His most immediate urban plans included the 
construction of Chaharbagh Abbasi Street and a 
series of gardens on both sides of Imam Square.
Part of this series was also Chehel Sotoun Garden, 
literally “forty pillars”, a square-shaped park the 
main entrance of which runs through a covered 
passageway that leads to Ali Qapu Palace. Chehel 
Sotoun Garden comprises also of a pavilion 
which, thanks to the usual elaborate decorations 
that adorn palaces, mosques and monuments in 
Iran, constitutes a great subject for passionate 
photographers.
Like in most Persian-style gardens, water plays 
a major role organized in basins, streams, and 
pools, and here, probably due to the presence 
of the forty pillars, it does actually contribute to 
creating an otherworldly atmosphere when the 
porch of the pavilion reflects on the water.
Wandering inside the pavilion of Chehel Sotoun 
Garden in Esfahan The shift from Chehel Sotoun 
to Hasht Behesht was quick and spontaneous.
Hasht Behesht, literally translating into “eight 
heavens”, is another palace from the Safavid 
era built in the heart of a garden. The name says 
it pretty much all, the stunning palace boasts 
some sophisticated decorations, and a maze of 
halls, passageways, and porches decorated with 
pillars all around, adorning mirror artwork and 
fine wall paintings.
Obviously, despite the beauty of these gardens 
and palaces, the real, undisputed stars of the 
show in central Isfahan are by all means the two 
main mosques, Sheikh Lotfollah Mosque, known 
for being without minarets, and Imam Mosque, 
the main place for prayer. Standing on two sides 
of Imam Square, the mosques are the city’s most 
visited landmarks, glorious examples of Safavid 
sacred architecture where majesty, opulent blue-
tiled mosaic design, and tangled pastel-colored 
patterns are the main features that define these 
monuments emblematic of 17-century Islamic 
decoration in Iran and Shah Abbas’ vision of art 
and beauty.All around Imam Square is another 
wonder of Persia’s former capital is Isfahan 
Bazaar, or Ali Qapu Bazaar Artistic Complex, as 

reads the sign at its entrance. From minute one, 
I was fully aware I would have taken plenty of 
pictures and forked out good cash there, and as a 
matter of fact, this is exactly what happened. So, 
since I love local markets, after the mandatory 
sightseeing, I dived into the colourful stalls 
displaying Iranian handicraft in all its facets, from 
fine silverware to blue ceramics to tiny marble 
mortars used to grind the precious saffron.
Several pictures and Rials later, I was making my 
way back to the park where Madi was waiting 
and sunbathing, when Navid, a young carpet 
seller, stopped and invited me for tea. With 
all the discretion and sense of respectability 
proper of an 18th-century corset-clad lady 
that would have made Jane Austen proud, I 
thanked him, assuring I would have come back 
later, ill-concealing my inner thoughts of a very 
21st-century worldly-wise experienced woman 
meaning pretty much “Yeah, right”.
Little did I know, however, that Madi had a 
different idea altogether. As I only started to 
mention “te..”, she didn’t even let me finish and as 
a proper Iranian with only the cute tulip-shaped 
cup filled with the golden drink in mind, she 
darted towards the carpet section, giving me a 
little time to collect my stuff (and myself). Navid 
was obviously lovely and the tea experience was 
enriched by an interesting chat and a plunge into 
the Persian carpet world, the best way to round 
off a long day spent around mosques, palaces, 
and gardens.
Our stay in Esfahan didn’t end there, fortunately, 
and the day after we visited the Armenian Vank 
Cathedral in the charming Jolfa district, near 
which we discovered the little gem of Firouz Cafe, 
for sure a place that will see us again next time we 
reach Half of the World in central Iran.
New Jolfa, as it’s the full name of Isfahan 
Armenian quarter, was envisioned by Herat-
born Shah Abbas I, the fifth king of the grand 
Safavid dynasty, who took power when the 
country was in a moment of deep crisis, 
threatened by the Ottomans and Uzbeks on one 
side and internal rivalries within the Qizilbash 
army on the other.Some sources report of forced 
migration from Armenia to Iran ordered by Shah 
Abbas, others speak of Armenians escaping 
from the Ottoman invasion and seeking refuge 
in Iran. All sources, however, speak of good 
living conditions and great cultural and religious 
tolerance the new Christian population met once 
settled in Isfahan thanks to its enlightened ruler.

Reaching Half of the World in beautiful 
Isfahan, Iran

As a matter of fact, Isfahan is precisely 
that, an oasis of beauty, and what we were 
about to explore was a vivid proof of that. 
Starting right from the Iranian city’s heart, 
the world-famous Imam Square (Naqsh-e 
Jahan), large park boasting a giant pool 
festooned with dancing fountains and 
framed with historical monuments such 
as Sheikh Lotfollah Mosque, Imam Mosque 
and Ali Qapu Palace, the remarkable 
building commissioned by Safavid ruler 
Shah Abbas I that served as a glorious 
entrance to the main places bearing the 
name of his dynasty.
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Japan and Iran will launch 
bilateral banking activities, 
Mitsuo Saito, Japanese 
Ambassador to Iran, said at 
a meeting with Governor 
of Iran’s Central Bank 
Abdolnaser Hemmati, Trend 
reports.
According to the Japanese 
ambassador, despite 
the implementation of 
sanctions by the US, Japanese 
companies operating in 
Iran have continued their 
activities in the past months.

Saito added that Japan 
continues its economic 
relations in accordance with 
national interests.
It was decided for an Iranian 
bank delegation to visit to 
Japan soon.

 Aramco 
CEO says 
oil industry 
facing ‘a crisis 
of perception’
Saudi Aramco’s 
chief executive said 
on Tuesday the oil 
industry is facing “a 
crisis of perception” 
and the views of 
some observers 
that the end of oil is 
near with the rise 
of electric vehicles 
are illogical and not 
based on fact.
Amin Nasser, CEO 
of the national oil 
company of the 
world’s top crude-
exporting country, 
told an industry 
event in London that 
demand for oil is 
expected to increase 
s u b s t a n t i a l l y , 
driven mainly by 
the transportation 
sector.
“ I m p o r t a n t 
stakeholders believe 
that the entire world 
will soon run on 
anything, but oil. 
These views are not 
based on logic and 
facts, and are formed 
mostly in response to 
pressure and hype,” 
he said in a rare, 
strongly worded 
remarks.
 “Our industry faces 
a crisis of perception 
with multiple 
stakeholders. Our 
traditional qualities 
of ample, reliable and 
affordable supply 
are not enough 
to meet society’s 
expectations today.”
He said passenger 
vehicles made up 
just 20 percent of 
oil demand, while 
the rest came from 
other sectors such as 
planes, ships, trucks 
and petrochemicals, 
for which there was 
no alternative to oil 
yet to meet expected 
growth in demand.
He called for more 
investment in the 
oil and gas sector to 
meet future growth 
and said the oil 
industry must “push 
back on exaggerated 
theories like peak oil 
demand”.
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Iran, Japan to launch bilateral banking 
activities

He made the remark 
on Tuesday at the 
ceremony of 2nd 
National Award of Top 
Brands, held at Tehran 
Permanent International 
Fairgrounds.
“Islamic Republic of Iran 
enjoys high potentials 
in various sectors to 
materialize the most 
economic objectives, 
especially in the field of 
brands,” he added.
In the meantime, public 
and private sectors 
of the government 
have established fair 
interaction among 
themselves and there is 

not any disagreement 
between them, he said, 
adding, “under such 
circumstances, export 
barriers should be 
resolved completely.”
He reiterated that his 
ministry will focus on 
exports and mineral 
sector in particular in the 
coming Iranian fiscal year 
(to start March 21, 2019).
He put the total 
production value in the 
mineral sector at $20 
billion, of which $9 billion 
was exported in the last 
Iranian calendar year 
(ended March 20, 2018).
He went on to say that 

that more than $7 billion 
worth of minerals have 
been exported in the 11 
months of the current 
Iranian calendar year 
(March 21 – Feb. 21).
Rahmani pointed to 
the high number of 
neighboring states with 
Iran as one of the main 
potentials of the country 
in the exports field and 

stated, “maintaining 
production level in the 
current situation is the 
main objective of the 
ministry.”
Moreover, Iranian brands 
should be taken into 
consideration in line with 
generating employment 
and spurring production, 
he maintained.

Caspian Sea littoral states 
review ways of tackling 
illegal fishing
 The ways for combating illegal fishing were 
reviewed in the fourth expert meeting of the 
Caspian Sea littoral states in Turkmenistan’s 
capital, Ashgabat, on Wednesday.According 
to Azerbaijan State News Agency (AZERTAC), 
the draft of memorandum of understanding 
(MoU) to tackle illegal fishing in the Caspian 
Sea also was reviewed in the meeting. 
Attended by several experts from Iran, Russia, 
Turkmenistan, Kyrgyzstan, the two-day event 
was opened on Tuesday.Morteza Mehranpour, 
Head of the International Affairs Department 
of Iran’s Fisheries Organization, is representing 
Iran in the meeting.Meanwhile, the 1st 
meeting of the Caspian Sea Littoral States work 
group held in Baku with the attendance of 
representatives from Iran, Azerbaijan, Russia, 
Turkmenistan and Kazakhstan on February 
19, 2019. Earlier on August 16, 2018, Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif said Iran 
believed that it should own 20 percent of the 
Caspian Sea resources and the issue of an 
11-percent share originates from an illusory 
line related to the former regime of Iran.The 
idea that Iran should possess 50 percent of 
the Caspian Sea is wrong because in that case 
Turkmenistan and Azerbaijan would have no 
share, he added.

Iran, Armenia ink 2 pacts
chairman
Two Memoranda of Understandings were 
signed between the Islamic Republic of Iran and 
the Republic of Armenia at President Hassan 
Rouhani and Prime Minister Nikol Pashinyan’s 
presence.The documents were signed between 
Institute of Standards and Industrial Research of 
Iran and Ministry of Economic Development and 
Investments of Armenia, as well as High Council 
of Free-Industrial and Special Economic Zones 
of Iran and Ministry of Economic Development 
and Investments of Armenia.

Oil min. Zanganeh not 
resigning: spox
Oil Minister Bijan Namdar Zanganeh is not 
resigning, a spokesman for his ministry said 
on Tuesday.Kasra Nouri, director of the Oil 
Ministry’s Public Relations, dismissed the 
rumors circulating in some media that Zanganeh 
had submitted his resignation, one day after 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
announced he was resigning.
“Mr. Zanganeh will do whatever is best for the 
nation and the country,” he said, asserting that 
the veteran minister is not stepping down from 
his position.

The Minister of Industry, Mine and Trade Reza 
Rahmani said that exports will be considered as a 
driving force behind the economic development 
of the country in the next year (to start March ,20 
2019).

Industry Min.:
Trade Ministry To Focus On Exports As Driving 
Force For Economic Development Next Year

news

Iran Air continues its European 
flights
None of the European flights of Iran Air have been canceled 
and flights are being carried out, said Farzaneh Sharafbafi, 
CEO of Iran Air.
According to Sharafbafi, Iran Air continues its flights, 
despite the conditions formed due to sanctions.
She pointed out that necessary services for flights are not 
provided for some European destinations. Nevertheless, 
no room was given for the emergence of problems with the 
flights.
Sharafbafi said that 20 ATRs, 80 Boeing and 100 Airbus 

aircrafts were supposed to be sold to Iran within a 10-year 
period, and added that 3 Airbuses and 8 ATRs had been 
purchased in 2016-2017 and late 2017 respectively, and 
the purchase of Boeing aircrafts in 2019 was decided upon 
as well.
“However, with the withdrawal of the US from the Joint 
Comprehensive Plan of Action on May 8, 2018, the US 
Department of the Treasury announced to all 3 companies 
that the license of the Office of Foreign Assets Control 
(OFAC) for the sale of aircraft to Iran had been revoked, and 
that they could obtain a license only for post-sale services,” 
she said.Sharafbafi added that no advance payments were 
being made to the companies when the license was still 

valid, and the airplanes were 
being purchased by being paid 
for on the spot.
“Today, 3 airplanes (Airbus 
319) will depart from 
Mashhad Airport and will be 
handed over to Iran Air at the 
Mehrabad airport,” she said.
Iran Air Company has 29 
aircrafts, and has purchased 3 Airbus 3 1 9 
aircrafts.The OFAC, operating under the US Department of 
the Treasury, controls the sale of US-produced equipment 
to countries under sanctions.

“currently, the 
market has come 
under proper 
control, to the 
point where the 
liquidity trend 
has not changed 
compared to 
the previous 
months.”

“We cannot abandon 
our historic connection 
just because of a political 
decision,” the NRT news 
outlet quoted KRG 
spokesperson Safin 
Dizayee as saying to Jame 

Kurdi.
Kurdistan and Iran have common 
economic, political, security, social, 
and cultural interests, according to 
the KGR spokesman.
Kurdistan plans to honor all 
existing contracts but the decision 
is not entirely in the hands of the 
Kurdistan government, Dizayee 
said.
“As far as I am aware, there are 
talks between the government 
in Baghdad and the Americans 
regarding the sanctions on Iran, but 
that no decision has been made by 
the central government,” the KRG 
spokesman was quoted as saying.

Nearly two weeks ago, the KRG 
ordered an immediate stop to all 
crude oil and refined oil product 
exports from Kurdistan to Iran, 
after complaints from the U.S. 
government which looks to tighten 
the sanctions on Tehran.
At the end of last week, however, 
exports via tanker trucks from 
Kurdistan to Iran resumed after the 
KRG relaxed the initial export ban.
The KRG’s Ministry of Natural 
Resources (MNR) issued on 
February 20 exceptions to the ban 
from the previous week, allowing 
exports of oil and oil products 
originating from Kurdistan to Iran 
to resume.
The initial ban on all exports 
was the result of U.S. pressure 
on Kurdish officials to stop oil 
exports to Iran, a source close to the 
Iranians told Kurdish news outlet 
Rudaw last week.

An industry source who spoke to 
Rudaw on condition of anonymity 
also said that “American pressure 
was indeed behind the ban.”
Meanwhile, Iran’s Foreign Minister 
Javad Zarif said in an interview with 
the Persian-language Jomhouri 
Eslami newspaper that the U.S. 
could extend the waivers (or some 
of those waivers) for Iranian oil 
customers to prevent extreme 
oil price volatility and high oil  
prices.

Kurdistan continues oil exports To Iran despite U.S. sanctions
Iraq’s semi-autonomous region of Kurdistan continues to keep oil exports and economic relations with Iran despite the U.S. sanctions 
on Tehran, a spokesperson for the Kurdistan Regional Government (KRG) has said.
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The initial ban 
on all exports 
was the result 
of U.S. pressure 
on Kurdish 
officials to stop oil 
exports to Iran, 
a source close to 
the Iranians told 
Kurdish news 
outlet Rudaw last 
week.



Iraq, Iran to Finalize ‘Strategic 
Dossiers’ during Rouhani’s 
Visit: PM
Iraq’s Prime Minister Adel Abdul-Mahdi said Baghdad 
would seek to finalize the “strategic dossiers” with 
Tehran during an upcoming visit by the Iranian 
president to the Arab country.
During a press conference on Tuesday in Baghdad, 
Adel Abdul-Mahdi confirmed a forthcoming visit by 
President Hassan Rouhani to Iraq, according to Al-
Masalah news website.
 “We want to determine the fate of our strategic 
dossiers with the Iranian president who will soon 
head to Iraq,” the prime minister said.
Recently, Iranian Foreign Minister Mohammad Javad 
Zarif said Rouhani will visit the Arab country on March 
11.
The Iranian top diplomat added that Rouhani’s trip is 
aimed at boosting bilateral relation between Tehran 
and Baghdad.

Iran to Hold Parliamentary, 
Assembly of Experts Elections 
Next Year
The spokesman for Iran’s Interior Ministry said 
the parliamentary and Assembly of Experts 
elections will be held simultaneously across 
the country in February 2020.In remarks 
released on Wednesday, Seyed Salman Samani 
said the 11th round of the parliamentary 
elections and the first mid-term election of the 
Assembly of Experts will be held on February 
21, 2020.The official added that preparations 
and the operational process of the elections 
have already started.   There are currently 
290 seats in the Iranian parliament, known 
as Majlis, elected by direct vote of people 
in nationwide election for four years.The 
Assembly of Experts is a high-ranking body that 
elects and oversees the activities of the leader 
of the Islamic Revolution.
Members of the assembly are directly elected to 
office by people for an eight-year term. It holds 
biannual meetings to appoint a new chairman.

Zarif Remains in Cabinet, 
Iranian Official Says
The Iranian president’s chief of staff said 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif will 
remain at the helm after President Hassan 
Rouhani turned down his resignation.
In a post on his Twitter account on Wednesday, 
Mahmoud Vaezi said he is delighted to 
announce that Zarif will keep serving as the 
foreign minister.Despite the jubilation of 
Iran’s archenemies, the administration will 
continue to benefit from the “influential 
and lively” presence of Zarif in the cabinet of 
ministers after President Rouhani rejected his 
resignation, Vaezi added.
In a letter on Wednesday morning, Rouhani 
turned down Zarif ’s resignation, saying that 
accepting it would be against the country’s 
interests.On Monday night, Zarif had 
announced his resignation from the cabinet in 
a post on his Instagram account.

FM Zarif Enjoying Leader’s Support: 
General Soleimani

In remarks released on 
Wednesday, Major General 
Qassem Soleimani pointed 
to reasons behind Zarif ’s 
recent move to announce 
his resignation and said 
in the recent trip of Syrian 
President Bashar al-
Assad to Tehran and his 
meeting with President 
Hassan Rouhani, “some 
lack of coordination” by 
the presidential office has 
led to Zarif ’s absence from 
the meeting, which was 
followed by the minister’s 
complaint. 
“Evidence shows that there 
was no purpose behind 
Mr. Zarif ’s absence at this 
meeting, and I should 
emphasize that he is the 
main person in charge of 
the Islamic Republic of 
Iran’s foreign policy as 
the Foreign Minister,” the 
commander stressed.
“Mr. Zarif should be 

responsible for the 
foreign policy of the 
Islamic Republic of Iran 
and during his tenure in 
the Ministry of Foreign 
Affairs of the country, 
he has always been 
supported and approved 
by senior officials of the 
Establishment, especially 
the Leader,” Major General 
Soleimani stated.
His comments came 
after Zarif announced 
his resignation from the 
cabinet in a post on his 
Instagram account on 
Monday night.
“Many thanks for the 
generosity of the dear and 
brave people of Iran and 
its authorities over the 
past 67 months. I sincerely 
apologize for the inability 
to continue serving and 
for all the shortcomings 
during my service. Be 
happy and worthy,” Zarif 

wrote on his Instagram 
page.
The Iranian president’s 
chief of staff, Mahmoud 
Vaezi, on Tuesday rejected 
media reports that the 
president has accepted 
Zarif’s resignation.
“The reports that the 
president has accepted 
Dr. Zarif ’s resignation are 
strongly rejected,” Vaezi 
said in a post on his Twitter 
account.
Chairman of the 
Parliament’s National 
Security and Foreign Policy 
Commission Heshmatollah 
Falahat Pishe has also 
told Tasnim, “We are still 
unaware whether or not 
the president has accepted 
Mr. Zarif ’s resignation.”

More than 150 Iranian 
lawmakers on Tuesday 
asked Rouhani to 
turn down the foreign 
minister’s resignation.
In a letter on Tuesday, the 
parliamentarians have 
asked the president to 
encourage Zarif to remain 
in his post.
Born in 1960, Zarif lived in 
the United States from the 
age of 17 as a student in San 
Francisco and Denver, and 
subsequently as a diplomat 
to the United Nations in 
New York, where he served 
as Iranian ambassador 
from 2002 to 2007.
He was appointed minister 
of foreign affairs in August 
2013 after Rouhani won 
the presidency.

commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Quds Force called on Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif to withdraw his resignation 
and said he is enjoying Leader of the Islamic Revolution 
Ayatollah Seyed Ali Khamenei’s support and approval.   
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A senior official 
at the Iranian 
P a r l i a m e n t 
believes that the 
recent visit of 
Syrian President 
Bashar Assad 
to Tehran foiled 
enemies plots 
for parting Syria 
from Iran and 
Hezbollah.
Special Assistant 
to the Speaker 
of the Iranian 
Parliament for 
I n t e r n a t i o n a l 
Affairs, Hossein 
Amir-Abdollahian, 
said Wednesday 
that “the Syrian 
President’s visit 
to Tehran bore a 
hidden yet great 
message. The visit 
of Bashar Assad 
with the Leader 
and the president 
of our country 
at this time was 
carried out with 
several goals.”
The first goal 
was to express 
congratulations 
on the 40th 
anniversary of 
Islamic Revolution 
victory and the 
second was to 
appreciate the 
support of the 
Islamic Republic 
for the Syrian 
people during the 
imposed war on 
terrorism.
He added that the 
secret message 
of the trip was 
Assad’s respond 
to the Americans’ 
new political game 
in which they are 
trying to convey 
this message to 
Assad that they 
can guarantee 
his lifetime 
p r e s i d e n c y 
provided that 
D a m a s c u s 
distances itself 
from Iran and 
Hezbollah.
Bashar Assad 
responded to 
enemies’ message 
with a ‘loud 
voice’ that the 
Islamic Republic 
of Iran and Syria, 
beside their allies, 
will guard the 
Resistance Axis 
and regional peace 
and security, he 
noted.

Amir-Abdol-
lahian reveals 
hidden mes-
sage of Assad’s 
visit to Tehran

Iran
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Daesh Leader Abu Bakr 
Al-Baghdadi under US 
Protection: Iraqi MP
 An Iraqi lawmaker said the leader of the Daesh (ISIS or 
ISIL) terrorist group, Abu Bakr al-Baghdadi, is currently 
protected by US forces in the Arab country’s western 
province of Anbar.
Baghdadi has chosen the province’s western desert 
areas as a safe haven for himself, Hassan Salem said, 
according to the Arabic-language El-Nashra news 
website.The US military’s Ayn al-Asad Airbase provides 

all means to support al-Baghdadi’s movements between 
Iraq and Syria, he stated.
The Iraqi parliamentarian went on to say that the Daesh 
leader is under full protection of American troops in 
Anbar.
Daesh militants made swift advances in much of 
northern and western Iraq over the summer of 2014, 
after capturing large swaths of northern Syria.
However, a combination of concentrated attacks by the 
Iraqi military and the volunteer forces, who rushed to 
take arms after top Iraqi cleric Ayatollah Ali al-Sistani 
issued a fatwa calling for the fight against the militants, 
blunted the edge of Daesh offensive and later forced 

them to withdraw from 
the territories they had 
occupied.
In November 2017, 
the self-proclaimed 
caliphate of Daesh 
collapsed after Syrian 
and Iraqi armed 
forces and their allies 
managed to recapture 
the terror group’s last 
strongholds in the two Arab 
countries.

Foreign Ministry denies false 
speculations on Zarif’s resignation
 Iran’s Foreign Ministry says any interpretation or analysis 
revolving around the reasons behind Foreign Minister, 
Mohammad Javad Zarif ’s resignation are incorrect and 
devoid of reality except for what written by the top diplomat 
on his Instagram account.In a statement, Foreign Ministry 
Spokesman, Bahram Qassemi said as the Iranian President’s 
chief of staff said earlier today, the resignation has not been 
accepted. Qassemi then slammed “certain circles” for 
attempting to reap political and factional gains from Zarif’s 

announcement, and described it as a totally unacceptable 
move.Since taking office, FM Zarif has been doing his 
utmost to promote the authority, prestige and esteem of 
the Iranian foreign policy, Qassemi added.“Therefore, any 
move to downgrade the priceless idea of strengthening 
and protecting our foreign policy to some emotional and 
excited behaviours and personalizing our country’s national 
and macro policies is unfair and runs counter to the sacred 
ideals of the Islamic revolution and our religious ethics as 
well as our national interests and references,” he said. The 
spokesman then rejected as baseless reports by certain 
media outlets on possible mass resignation of a number 

of foreign 
m i n i s t r y 
directors and 
ambassadors.
“As Mr. Zarif 
said, the Foreign 
Ministry and all 
its directors and 
ambassadors 
will continue their sensitive jobs strongly and seriously 
to press ahead Iran’s foreign policy and meet our national 
interests as well as security needs,” he noted.

News

“Mr. Zarif 
should be 
responsible 
for the foreign 
policy of 
the Islamic 
Republic of 
Iran and during 
his tenure in 
the Ministry 
of Foreign 
Affairs of the 
country, he has 
always been 
supported 
and approved 
by senior 
officials of the 
Establishment, 
especially the 
Leader,”

Iran’s Zarif Releases 
Message after Rejection of 
Resignation
 Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif released a message after 
President Hassan Rouhani turned down 
his resignation, expressing hope that the 
Foreign Ministry would keep fulfilling its 
duties in accordance with the Constitution.
In the message, posted on his Instagram 
account on Wednesday, Zarif expressed 
gratitude to the Iranian people, intelligentsia 
and officials for lending full support to 
him over the past 24 hours after the 
announcement of his resignation.
Zarif said his main concern during his 
professional career has been serving the 
country, elevating its foreign policy and 
enhancing the credibility of the Foreign 
Ministry, which he said is in charge of 
advancing the country’s foreign policy and 
is at the forefront of protecting the national 
interests in the international arena.
He expressed hope that the Foreign 
Ministry could vigorously fulfill its duties in 
accordance with the Constitution and within 
the framework of the country’s regulation 

and major policies with mutual cooperation 
and rapport and under the expert guidance 
of Leader of the Islamic Revolution Ayatollah 
Seyed Ali Khamenei.
On Monday night, Zarif had announced his 
resignation from the cabinet in a post on his 
Instagram account.
“Many thanks for the generosity of the dear 
and brave people of Iran and its authorities 
over the past 67 months. I sincerely 
apologize for the inability to continue 
serving and for all the shortcomings during 
my service. Be happy and worthy,” Zarif 
had written.But on Wednesday morning, 
Rouhani turned down his resignation, 
saying that accepting it would be against 
the country’s interests.In his letter, Rouhani 
said he acknowledges Zarif ’s emphasis on 
respecting the dignity and position of the 
Foreign Ministry.
“The Ministry of Foreign Affairs is in charge 
of foreign relations and prepares the ground 
for materialization of national security 
and interests. Therefore, as I have ordered 
several times, all organizations, including 
the administrative or governmental ones, 
must be in full coordination with this 
ministry in the foreign relations sphere,” 

the president stressed.
He also praised Zarif for his unwavering 
efforts at the Foreign Ministry and pointed 
to Ayatollah Khamenei’s description of Zarif 
as “trustworthy, gallant, courageous and 
pious”, saying the foreign minister is at the 
forefront of standing against US pressures.
“I deem the acceptance of your resignation 
against the country’s interests and do not 
accept it,” Rouhani added.
The president said he is aware of the 
pressures on the country’s diplomatic body, 
on the administration and even on himself, 
stressing that the administration will stand 
firm and weather the tough stages.
Rouhani also highlighted the Foreign 
Ministry’s success to foil the US plots at 
anti-Iran gatherings in New York, Vienna, 
Brussels, The Hague, Warsaw and Munich 
in recent months, describing them as 
“remarkable political victories” for Iran at 
the regional and international levels.
The president further described the obvious 
jubilation of archenemies of Iran, including 
the Zionist regime, after Zarif’s resignation 
as a clue to the foreign minister’s success 
and the main reason that he should remain 
in his post.



Industry Min.:
Trade Ministry To Focus On Exports As Driving 
Force For Economic Development Next Year

Berlin-based musician ‘Sebastian Plano’ to perform in Tehran
Fans of minimalistic and melancholic music in Tehran should turn up 
for a marvelous opportunity to listen to Sebastian Plano’s sweet and 
powerful melodies on 7-8 March 2019.The music project ‘Resonance’, 
organized by ‘RooBeRoo’ cultural mansion in Tehran, will host 
Argentinean, Berlin-based musician Sebastian Plano, at Andisheh 
music hall in downtown Tehran on March 7th and 8th.The ‘RooBeRoo’ 
mansion has already hosted successful shows by Italian composer Federico 
Albanese and Icelandic musician Ólafur Arnalds.Sebastian Plano’s music 
can be described as electro-acoustic, indie, and post-classical, with minimalistic yet powerful, 
melancholic and sweet melodies. His 2018-released single ‘Purple’ is a perfect example for his sound 
of music.

Japanese Foreign Minister 
Taro Kono has voiced his 
surprise over the sudden 
resignation of his Iranian 
counterpart Mohammad 
Javad Zarif, asking him to 
stay in his position and 
not to resign.During his 
weekly press conference 
on Tuesday, Kono said 
that he had met with 
Zarif and talked on the 
phone with him several 
times, describing the 
Iranian foreign minister 
as a moderate diplomat 
who played a significant 
role in brokering the 
Iran nuclear deal in 
2015.“I know that under 
Iran’s laws, Dr. Zarif is 
still officially foreign 
minister, so I ask him to 
stay in his position,” he 
added.Zarif announced 
his resignation late on 
Monday.
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“Indeed there’s 
disagreement between 
Trump and EU countries 
over Iran, the Nord 
Stream pipeline, and 
other issues - but it’s 
not enough to change 

the longstanding relationship,” 
Chicago-based Stephen Lendman 
told Tasnim in an interview.
“They (EU countries) largely 
adhere to the US agenda even when 
harming their own self-interest,” 
he said, adding, “Nine months after 
pledging to support and preserve 
the JCPOA, they’ve come up with 
nothing but weak proposals instead 
of breaking with Washington on 
this issue strongly and proving it 
with firm actions quickly.”
“Here’s the bottom line; Trump’s 
time in office will end. There will 
be a new US president in 2021 or 
2025, and the relationship can be 
repaired - how I believe EU nations 
are thinking, so they’re riding 
things out until that time.”
Stephen Lendman is a writer, 
syndicated columnist, activist, 
News TV personality, and radio 
show host. He currently writes 
for MoneyNewsNow.com and 
VeteransToday.com and hosts, since 
2007, a progressive radio show at 
The Progressive Radio News Hour 

on The Progressive Radio Network.
The following is the full text of the 
interview:
Tasnim: Tensions have grown in 
recent months between the US 
and its closest allies in the EU 
over various issues, including 
Iran, which was underlined at a 
recent US-backed conference on 
the Middle East in Poland that 
was largely sidestepped by many 
European governments. What 
do you think about US President 
Donald Trump’s foreign policy 
that has strained the transatlantic 
relations?
Lendman: Indeed there’s 
disagreement between Trump and 
EU countries over Iran, the Nord 
Stream pipeline, and other issues 
- but it’s not enough to change the 
longstanding relationship.
Post-WW II, the CIA created the EU 
so the US could colonize its member 
states. They largely adhere to the US 
agenda even when harming their 
own self-interest.
Nine months after pledging to 
support and preserve the JCPOA, 
they’ve come up with nothing but 
weak proposals instead of breaking 
with Washington on this issue 
strongly and proving it with firm 
actions quickly.
Instead, Britain, France and 
Germany equivocated and delayed, 
telling me they lack resolve to back 
their rhetoric with tough pro-Iran 
policies, breaking with Trump 
firmly on this issue.
It’s true that EU nations are 
displeased with Trump on various 
issues. NATO and how much of 
their GDP should go for military 

spending is another one.
Here’s the bottom line. Trump’s 
time in office will end. There will 
be a new US president in 2021 or 
2025, and the relationship can be 
repaired - how I believe EU nations 
are thinking, so they’re riding 
things out until that time.
Tasnim: The Trump 
administration’s foreign policies 
are also slammed by top US officials. 
Recently, Speaker of the US House 
of Representatives Nancy Pelosi 
described the administration’s 
general approach toward Iran, 
including Washington’s withdrawal 
from the 2015 nuclear deal, as 
“completely wrong”. Do you believe 
other US officials would cooperate 
with the Trump administration in 
implementing its policies?  
Lendman: I take what 
undemocratic Dems and 
Republicans say about each other 
with a grain of salt. On major issues 

mattering most, they’re in lockstep 
- mainly US wars, its overall 
imperial agenda, and corporate 
empowerment.
Public rhetoric and disagreements 
over issues like the border wall are 
for political advantage. With Israel 
so militantly hostile toward Iran 

and virtually the entire Congress 
pro-Israel, rare exceptions proving 
the rule, Dems like Pelosi and others 
support Tel Aviv, not Tehran.
Tasnim: The White House made 
a massive blunder after claiming 
European leaders applauded 
when Vice President Mike Pence 
dropped Trump’s name in a speech. 
Pence was speaking at the Munich 
Security Conference in Germany 
when he passed on Trump’s regards 
to the dignitaries gathered. The 
59-year-old paused for several 
moments, waiting for a response, 
but the crowd remained silent. 
Do not you think that it is another 
sign of the strained transatlantic 
relations? How do you predict 
the European countries’ future 
reactions to the conflicting 
policies adopted by the Trump 
administration?  
Lendman: I wrote about Pence’s 
remarks in Munich, a deplorable 

display. I think the audience’s 
reactions by silence at times 
showed frustration about part 
of Trump’s agenda, including the 
demand that the EU and all other 
countries abide by illegal US 
sanctions on Iran.
Look at what’s going on in 
Venezuela. Most EU countries 
support Trump’s coup attempt 
against a sovereign country and 
its democratically elected and 
reelected president.
Again, I think EU countries will 
largely support the US agenda, but 
not across the board. Germany 
especially supports the Nord 
Stream pipeline, opposing Trump’s 
call to reject it.
What’s going on is very disturbing. 
The US might escalate wars 
this year and next, Venezuela is 
mainly in the crosshairs and Iran 
is threatened by Trump regime’s 
belligerence.

EU States Adhere to US Agenda Even against 
Their Own Intersts: American Analyst

 An American political analyst said despite recent 
developments straining Washington’s relations with 
its EU allies, the Europeans tend to adhere to the US 
agenda even when harming their interests, adding 
that Trump’s time in office will end and the ties will be 
repaired.

Politics
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“Here’s the 
bottom line; 
Trump’s time 
in office will 
end. There 
will be a new 
US president 
in 2021 or 
2025, and the 
relationship 
can be repaired 
- how I believe 
EU nations are 
thinking, so 
they’re riding 
things out until 
that time.”
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Indeed there’s 
disagreement 
between Trump 
and EU countries 
over Iran
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ایسنا
گـــزارش

نایب رییس انجمن صادرکنندگان 
صنایع دستی پاسخ داد

سوغاتی خارجی ها 
صادرات محسوب 

می شود؟
نایــب رییــس 
نجمــن  ا
صادرکننــدگان 
صنایع دستی معتقد است که: صادرات 
یک فرآینده تعریف شده و تجاری است 
که از بازاریابی، تولید کاال و استفاده از 
سیستم گمرک بخشی از آن را تشکیل 
می دهد و به همین راحتی نیست که 
کاالهایی که از طریق چمدان از مرزهای 
کشور خارح می شــود را صادرات به 

حساب آورد

مهــدی اعلمــی » نایب رییــس انجمن 
صادرکننــدگان صنایع دســتی« درباره 
وضعیت صــادرات این حــوزه، اظهار کرد: 
صادرات یک فرآیند تعریف شده و تجاری 
اســت که از بازاریابی، تولید کاال و استفاده 
از سیستم گمرک بخشــی از آن را تشکیل 
می دهــد و به همیــن راحتی نیســت که 
کاالهایی که از طریق چمــدان از مرزهای 

کشور خارج می شود را صادرات به حساب 
آورد. بنابراین آمارهایی کــه در این زمینه 
اعالم می شــوند، اغلب آمارهــای واقعی 

نیستند.
او با اشاره به کاهش صادرات صنایع دستی، 
خاطرنشــان کرد: بیش از آنکه تحریم های 
خارجی در مشکالت صادرات صنایع دستی 
تأثیر بگذارند، مشــکالت داخلی تأثیرگذار 
بوده اند. یکی از مشکالت این است که بانک 
مرکزی صادرکننده ها را ملزم به برگشت ارز 
کرده است و نرخ ارز بازگشتی هم بر اساس 
قیمت های گمرک مشخص می شود. روند 
کار به این صورت اســت که با توجه به نوع 
کاال نرخ هایی در گمرک تعیین شده است. 
به عنوان مثال در حوزه سفال گلدان ساده 
کیلویی ۳ دالر و گلدان لعابــی کیلویی ۶ 
دالر قیمت گذاری شده است. این در حالی 
اســت که قیمت ها برای حدود ۱۲ ســال 
پیش و برای زمانی اســت کــه قیمت دالر 
حدوداً ۹۰۰ تومان بــود. آن زمان قیمت ها 
توسط ســازمان توســعه و تجارت برآورد 
شده و به گمرک ابالغ شده بود، اما گمرک 
 همچنان همیــن قیمت ها را مــالک قرار

 می دهد.
نایب رییس انجمن صادرکنندگان صنایع 
دســتی ادامــه داد: بر همین اســاس اگر 
بخواهیم ۲۰ تن بار )کیلویــی ۶ دالر( را به 

اروپا صادر کنیم، گمرک قیمت 
کاال و پروانه صادراتی را ۱۲۰ هزار 
دالر برآورد می کند. در حالی که 
قیمت فروش این کاالها ۲۴ هزار 
دالر است، اما صادرکننده متعهد 
است که همان ۱۲۰ هزار دالر را به 
کشور بازگرداند؛ در غیر این صورت 
صادرکننده یک متخلف اقتصادی 
محسوب می شــود و به قوه قضائیه 
معرفی خواهد شد. بنابراین طبیعی 
است که با این شــرایط کمتر کسی 

وارد صادرات صنایع دستی شود.
اعلمی همچنین درباره برآورد میزان 
صادرات صنایع دســتی، بیان کرد: 
نکته جالب توجه این است که قیمت 
ذکرشــده در پروانه صادراتی هم در 
آمار اعالم میزان صادرات صنایع دستی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ در حالی 
که قیمت فروش کاالها پایین تر است. 
از طرفی دیگر نیز صادرات چمدانی اصاًل 
قابل اندازه گیری نیست. اصاًل مگر می شود 
اجناســی را که خارجی ها در چمدانشان از 
کشور خارج می کنند را تک به تک شناسایی 

و قیمت گذاری کرد.
او با بیــان اینکه »صادرات صنایع دســتی 
کاهش یافته است«، افزایش هزینه تولید را از 
مهمترین دالیل کاهش فروش صنایع دستی 
برشــمرد و درباره آینده صادرات این حوزه 
خاطرنشــان کرد: پیش بینی من این است 
که با این شــرایط صادرات صنایع دستی تا 
سال ۹۸ یا متوقف یا خیلی خیلی کم خواهد 
شد. اگر شش ماه اول سال جاری نیز مقداری 
افزایش صادرات را در این حوزه شاهد بودیم، 
به خاطر داشتن کاالهایی بود که از قبل و با 
دالرهای ارزان تر و قیمت های پایین تر تولید 
شده بودند. اگر نه به طور کلی روند صادرات 

ما کاهشی است.
علی اصغر مونســان، معاون رییس جمهور 
و رییس ســازمان میراث فرهنگی، چندی 
پیــش اعالم کــرده بــود کــه »در ۹ ماه 
امســال ۴۹۰ میلیون دالر صنایع دســتی 
ایران به خارج کشــور صادر شده که ۱۹۰ 
میلیــون دالر از مبــادی گمرکی صادرات 
صنایع دســتی و ۳۰۰ میلیون دالر صنایع 
 دستی توسط گردشــگران خارجی انجام

 شده است.«

آزادسازی موانع جاده سفیدشهر به کاشان به پایان رسید
رئیس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل گفت: تخریب ایســتگاه مخروبه و ۳ ساختمان قدیمی در 

مسیرساخت جاده سفیدشهر به کاشان به اتمام رسید.
مجتبی آراسته در خصوص مراحل پایانی جاده سفیدشهر به کاشان، اظهار کرد: با وجود مشکالت زیاد 
در مسیر جاده سفیدشهر به کاشان پیشرفت خوبی داشتهایم و حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی را 

شاهد هستیم و فاز پایانی طرح با وجود کاهش اعتبارات در حال اتمام است و امیدواریم تا پایان سال به 
مرحله بهرهبرداری برسد.

وی افزود: مرحله دوم طرح، شامل ۵ کیلومتر باقیمانده از مسیر ۹ کیلومتری جاده که چیزی حدود ۵۰ میلیارد 
ریال اعتبار پیش بینی شده با تکمیل عملیات زیرسازی برای مرحله پایانی و آسفالت آماده است و تالش میشود تا قبل 

از عید نوروز به بهرهبرداری کامل برسد.
آراسته گفت: در فاز اول که حدود ۴ کیلومتر جاده از روستای علیآباد تا سهراهی نوشآباد بود چیزی حدود ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر 
گرفته شده بود و با پایان فاز دوم و پایانی چیزی حدود ۹۰ میلیارد ریال برای این طرح بزرگ و استراتژیک اعتبار شده است و امیدواریم 

بتوانیم به حل مشکل ترافیکی مسیر سفیدشهر به کاشان و آران و بیدگل کمک کنیم.

زندگی انسان با انتخاب گره خورده است
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش گفت: زندگی انسان با انتخاب گره خورده و انسان 

باید متوجه باشد که در طول زندگی خود چگونه انتخاب می کند.
شعبانعلی صالحی نسب ادر مراسم تکریم و معرفی رییس عقدتی سیاسی مراتو شهید صیاد شیرازی 
نیروی زمینی ارتش در اصفهان، اظهار کرد: زندگی با انتخاب ها گره خورده از کوچکترین اتفاق ها تا 

بزرگترین آن ها، هرچه این انتخاب ها با برنامه باشد مسیر زندگی بهتر پیش خواهد رفت.
وی افزود: یکی از این انتخاب ها انتخاب سود آورانه است که در امور مادی ایرادی ندارد، اما اشکال کار این 

است که عده ای به واسطه غنیمت وارد کارزارها می شوند که این اتفاق در تاریخ اسالم هم وجود داشته است.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش ادامه داد: انتخاب از روی ترس انتخاب دیگری است. همچنین 

انتخاب از روی جهل و ناآگاهی، از سوی دیگر انتخاب آگاهانه قرار دارد که باید انسان متوجه باشد که در طول زندگی خود چگونه 
انتخاب می کند.

همچنین در این مراسم امیر محسن آذرافروز گفت: انتظار رهبری از روحانیون در نیروهای نظامی معنویت افزایی و بصیرت افزایی 
است. حضور روحانیون در کنار کارکنان نظامی حضور ارزشمند بوده و هست و موجب بصیرت دینی و سیاسی شده است.

وی اضافه کرد: خودروساز 
در حال ضرر کردن است 
و بایــد گفــت کاری غیر 
اقتصادی حال انجام شدن 

است. 
وی تصریح کرد: اگر دولت 
محبت و لطف کند در این 
بازار وارد نشــود و اجازه دهد قیمت ها را 
بازار و در حاشــیه بازار تعیین کنند، این 
مساله هم به نفع خودروساز و قطعه ساز 
است و هم به نفع مصرف کننده زیرا اگر 
تولید افزایش یابد به حتم قیمت ها کاهش 
می یابد. وی در پاسخ به این سئوال که آیا 
مکانیزم تعیین قیمت از سوی خودروساز 
به میزان ۵ درصد کمتر از نرخ بازار کافی 
نیست پاسخ منفی داد. وی در جواب این 

پرســش که در این صورت چرا قیمت ها 
مداوم در حال افزایش است؟تاکید کرد: 
فراموش نکنیم اگر کاالهایی مانند طال، 
ارز، خودرو، نان، گوشــت را در کنار هم 
مقایسه کنیم، می بینیم قیمت خودرو به 
نسبت سایر کاالها افزایش نیافته است و 
کمترین رشد قیمت را در خودرو داشته 
ایم.  نجفی منش ادامــه داد: فکر می کنم 
خودروسازان تا پایان سال زیان ۱۵ تا ۱۶ 
هزار میلیاردی داشته باشند، در حالی که 
نمی توانند تعهدات خود را به موقع انجام 
دهند و همچنین نمی تواند قیمت قبل 
سال را سامان دهد و قادر به تولید نیستند 
و اگر پیش از سال ۹۸ تولید نداشته باشد، 
خودرو نیست و کمبود به وجود می آید.  
نجفی منش تاکید کرد: بــا وجود تالش 
فراوان، امسال شاید مجموع تولید خودرو 
شاید به مرز ۹۰۰ هزار دستگاه برسد در 
حالی که سال قبل میزان تولیدات حدود 

۱.۵میلیون دستگاه خودرو بود. 
مجموع تولیدات ایران خودرو و سایپا شاید 
به ۸۱۰ تا ۸۲۰ هزار دستگاه برسد و سایر 
خودروســازان نیز بتوانند ۸۰ تا ۹۰ هزار 
دستگاه خودرو تولید کنند که رقم پایینی 

در مقایسه با سال گذشته است. 
وی ادامه داد: نســبت به سال قبل شاهد 
کاهش تولید ۶۰۰هزار دستگاه خودرو در 
کشور هستیم که این اعداد یعنی کاهش 
حدود ۳۸ تا ۴۰درصــدی تولید خودرو 

در کشور.

نجفی منش در پاســخ به این سئوال که 
ابتدای سال پراید ۲۴میلیون تومان قیمت 
داشــته اما اکنون به نزدیک ۵۰ میلیون 
تومان رسیده اســت، آیا ظرفیت و توان 
اقتصادی مردم با این قیمت ها همخوانی 
دارد؟ گفت: گوشــت کیلویی ۳۰ تومان 
اکنون شده کیلویی ۱۲۰ هزار تومان؛ آیا 
همخوانی دارد؟ در نهایت ممکن اســت 
مردم نخرند. اگر اجازه دهند حاشیه بازار 
و خودروســازان و بازار نسبت به تعیین 
قیمت تصمیم بگیرد شاید عقالیی باشد 
زیرا پرایدی که مثال زدید حدود ۶۰۰۰ 
هزار دالر صادر می شــود. با هر ارزی در 
 نظر بگیرید مسلما قیمت آن بسیار باالتر از

 نرخ های داخلی است. یعنی داخلی های 
هنوز بســیار جای کار دارند و مقرون به 
صرفه تر هســتند.  رییس انجمن صنایع 
همگن قطعه ســازی بیان کرد: مشکل 
عمده را در خودروساز و قطعه ساز و...  نباید 
دنبال کرد.  وی تاکید کرد: مشکل عمده 
ما، حجم نقدینگی سرگردان است االن به 
طور متوسط روزی هزار میلیارد تومان به 
نقدینگی اضافه می شود و به دلیل اینکه 
تولید معادل نداریــم در نتیجه قیمت ها 
افزایش می یابد. زیرا نکته ساده اقصادی 
این است که کل حجم نقدینگی مساوی 
اســت با تولید ضرب در قیمت؛ زمانی که 
نقدینگی افزایش یابد و تولید افزایش نیابد 
در نتیجه شاهد افزایش قیمت ها خواهیم 
بود.  وی افزود: ریشه این مساله را باید در 

سیستم بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و 
سود سپرده باالیی که به نقدینگی ها داده 
می شود، جســتجو کرد. سالی ۲۰۰هزار 
میلیارد تومان حداقل ســود سپرده داده 
می شود که باعث فرار تولید و عدم تولید و 
افزایش قیمت ها می شود که درزمان های 
مختلف و کاالهای گوناگون این مساله هر 

از چندی قابل مشاهده است. 
وی درباره قیمت تمام شده پراید و فاصله 
آن تا قیمت فعلی نزدیک ۵۰ میلیون تومان 
توضیح داد:  قیمت تمام شده ساخت پراید 
را بنده اطالع دقیق ندارم و خودروسازان 
باید پاسخ دهند اما می دانم ۶۰تا۸۰درصد 
برآورد می کنم که نسبت به ابتدای سال 
هزینه ساخت افزایش باید داشته باشد زیرا 

قیمت مواد اولیه بیش از ۳تا۴برابر شــده 
و همچنین نرخ ارز بیش از ۳برابر شــده 
که می توان گفت بیــن ۷۰ تا ۸۰ درصد 
قیمت قطعات برای خــودرو باید در نظر 
گرفت می توان گفت هزینه تمام شده این 
خودرو افزایش یافته است.  نجفی منش 
در پاسخ به این سوال که اگر ۲۴میلیون 
قیمت ابتدای ســال را مبنا قرار دهیم ، 
۶۰ تا ۸۰ باید به آن قیمت افزوده می شد 
تا هزینه تمام شده فعلی مشخص شود؛ 
گفت: بله.  وی در مورد رقــم ۶هزار دالر 
برای صادرات پرایــد و اینکه آیا بازار توان 
دارد که قیمت پراید در بازار داخل به نرخ 
۶هزار دالر صادراتی برسد، بیان کرد: قیمت 
دستمزد، بعضی مواد و ...  هنوز از نرخ های 

بین المللی پایین تر است ما این مزیت را 
داریم تا بتوانیم قیمــت تولید را پایین تر 
نگه داریم و کار دیگری که می توان برای 
تعدیل قیمت ها انجام داد، این اســت که 
مواد اولیه داخلی مانند فوالد، آلومینیوم، 
و ... ســودهای باالیی دارند و می توانند 
حالت رگوالتوری باشد و تولیدکنندگان 
قانع شوند، سود کمتری داشته و به قطعه 
سازان و خودروســازان محصوالت خود 
را عرضه کنند کــه در نتیجه قیمت تمام 
شده خودرو پایین می آید زیرا بین ۵۰ تا 
۶۰ درصد قیمت یک خودرو را قیمت مواد 
اولیه تشکیل می دهد، اگر همت کنند و با 
سود ۲۰درصد مواد اولیه تامین شود، به 

حتم قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی:   

پراید گران نیست، با قیمت های باالتر صادر می کنیم!

خبرآنالین
گـــزارش
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رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی درباره احتمال خروج 
شرکت های خودروی سازی چینی از ایران گفت: نمی توان صد 
در صد و قاطع گفت که شرکت های چینی از بازار ایران می روند 

زیرا این مساله نیاز به بررسی و گذشت زمان دارد. 
محمدرضا نجفی منش درباره پیش فوری ایران خودرو و سایپا 
در مدت زمان بسیار کوتاه و علت این مساله گفت: این مساله 
نشان می دهد برخالف آنچه از ابتدای سال مرتب می گفتیم 
دولت در قیمت گذاری وارد نشــود و اکنون این اتفاق افتاد و 
قیمت خودرو در بازار ۴۰میلیون تومان است اما کسی با ثبت 
نام قبلی ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده و در واقع ۲۰ میلیون 

تومان سود می برد. 

مشکل عمده 
ما، حجم نقدینگی 

سرگردان است االن 
به طور متوسط روزی 
هزار میلیارد تومان به 

نقدینگی اضافه می 
شود و به دلیل اینکه 
تولید معادل نداریم 
در نتیجه قیمت ها 

افزایش می یابد.

خبرهای دو خطی

اقتصاد ایران
۰7
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 هزینه وام مسکن
 از ۹ تا ۱۳ میلیون

قیمت هر ورق از اوراق تســهیالت 
مسکن بانک مسکن در این روزها 
حدود ۵۴ هزار تومان است که با این 
حساب، هزینه وام مسکن همراه با 
جعاله برای زوج ها با توجه به اینکه 
در کجای ایران ساکن هستند از ۹ 
تا ۱۳ میلیون تومان متغیر می شود.

 در معامالت فرا بورس ایران قیمت 
هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن 
مهر ماه ۵۴ هزار و ۵۰۰ هزار تومان 
است. همچنین هر ورق از تسهیالت 
مســکن دی ماه ۱۳۹۵ معادل ۵۱ 
هزار تومان است. همچنین قیمت 
هر ورق از اوراق مــرداد ماه ۱۳۹۶ 
معادل ۵۳ هزار تومــان و هر ورق 
از اوراق خرداد امســال نیز ۵۴ هزار 
تومان است. تســه های شهریور تا 
بهمن ۱۳۹۷ نیز کمی بیش از ۵۴ 
هزار تومان معامله می شود.  از ابتدای 
سال جاری قیمت مسکن در مناطق 
مختلف ایران با رشد شدیدی مواجه 
شده و این موضوع توان خرید را برای 
اقشار مختلف کم کرده است. طبیعتاً 
کاهش تقاضای مسکن به کاهش 
تقاضا در اوراق تســهیالت مسکن 
هم دامن زده و این موضوع ســبب 
شده که قیمت تســه در فرا بورس 
نسبت به ابتدای سال کاهش داشته 
باشد. از هفته گذشته تا به امروز نیز 
به طور متوسط با کاهش همراه بوده 
است. از آنجاکه بیشتر تسه ها حدود 
۵۴ هزار تومان قیمت دارند، هزینه 
وام مسکن با قیمت هر ورق ۵۴ هزار 
تومان محاسبه می شود. زوج های 
تهرانی بــرای دریافــت وام ۱۰۰ 
میلیون تومانی مســکن باید ۲۰۰ 
برگه تســهیالت مسکن خریداری 
کنند. آن ها باید ۱۰ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان صــرف خرید این ۲۰۰ 
برگ کنند. به این مبلغ با احتساب 
۲۰ میلیون تومــان وام جعاله که 
بابتش باید ۴۰ برگ تسه خریداری 
شود، دو میلیون و ۱۶۰ هزار تومان 
اضافه می شود. در نتیجه در مجموع 
باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون 
تومانی مسکن، حدود ۱۲ میلیون و 

۹۶۰ هزار تومان صرف شود.

مهر
خـــبـــر
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    معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس از عملیاتی شدن دستورالعمل جدید بازار پایه از خردادماه 
۹8 خبر داد که بر اساس آن محدودیت های بیشتری برای معامالت این بازار در نظر گرفته می شود.

    مدیرعامل مرکز فرهنگسازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی در زمینه طرح تجمیع 
کارت های هوشمند، موانع فنی و اجتماعی را اصلی ترین چالش های پیش روی این طرح برشمرد.

    نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخشنامه ممنوعیت دریافت مبالغ مازاد بر حق 
ماموریت ناظران شرعی و بهداشتی در کشورهای صادر کننده گوشت، ابالغ شده است.

    ارزش صادرات ۱۰ ماهه ۹7 چدن، آهن و فوالد )بر اساس سرفصل های گمرک( به بیش از سه میلیارد 
و ۲۲۰ میلیون دالر رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال رشد ۲7 درصدی دارد.

    مرکز آمار اعالم کرد: نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۳۹7 نسبت به دوره مشابه 
پارسال ۳5.۲ درصد افزایش داشته است.

    رئیس گمرک اقلیم کردستان عراق از امضای بخشنامه برای ترانزیت ۲۰۰ هزار تن کاالی ایرانی از 
منطقه به سوریه با هدف تسهیل تزانزیت کاالهای ایرانی خبر داد.



کسب و کار
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3 تیم برتر استارت آپ ویکند آموزشی دانشگاه آزاد حمایت می شوند
دبیر اجرایی رویداد استارتاپ آپ ویکند محتوای آموزشی گفت: در نهایت سه تیم برتر در این 

رویداد انتخاب می شوند و امیدواریم سرمایه گذاران از این ایده ها حمایت کنند.
 مهدیار آقا نصیــر دبیر اجرایی رویداد اســتارتاپ آپ ویکند محتوای آموزشــی در همایش

 استارت آپ ویکند محتوای آموزشــی که صبح امروز در محل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد 
اسالمی برگزار شد، اظهار کرد: در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی برای حرکت به سمت 

اقتصاد دانش بنیان نیاز به بسترسازی احساس می شد. وی افزود: در ابتدا ضروری بود که به سمت 
ایده های جدید شتافته و از خالقیت جوانان استفاده کنیم. به همین دلیل تصمیم گرفته شد رویداد 

استارتاپ ویکند برای ارائه ایده ها برگزار شود. 
دبیر اولین استارتاپ ویکند محتوای آموزشی عنوان کرد: بعد از اعالم فراخوان تعدادی ایده برای شرکت در این رویداد 

ارسال شد که از بین آنها ۵۰ ایده امروز ارائه خواهد شــد. آقا نصیر درباره کیفیت برگزاری این رویداد گفت: از بین ایده های 
ارائه شده ۱۵ ایده برترانتخاب شــده تا به صورت تیمی کار خود را ادامه دهند. حمایت کنندگانی نیز حضور دارند تا کمک 

کنند که طرح ها را به بلوغ برسانند.
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روحیات انسان به گونه ای 
است که با بروز تغییرات، 
خواه نا خواه در او استرس 
ایجاد می شــود. استرس 
ناشی از فعالیت های شغلی 
همواره به عنوان تهدیدی 
برای ســالمت جسمانی 
به شــمار مــی رود؛ این امــر همچنین 
ســازماندهی زندگی او را بر هم ریخته و 
سالمت ارگان های مختلف بودن او را نیز 

به خطر می اندازد.

   استرس شغلی چیست؟
استرش شــغلی یک بیماری مزمن است 
که در نتیجه شــرایط ســخت کاری به 
وجود آمــده و بر روی عملکــرد فردی و 
سالمت جســمی و ذهنی فرد تاثیر می 
گذارد. دلیل اصلی تعداد بسیار زیادی از 
 مشکالت روحی و روانی، به طور مستقیم از

 استرس های شغلی نشــئت می گیرد. 
استرس موجود در محیط کار، در برخی 
موارد، حتی می تواند ناتوانایی هایی را نیز 
در فرد ایجاد کند. در موارد حاد، روانپزشک 
 بــرای یافتن شــیوه درمانی مناســب، 
می بایست دلیل و درجه استرس شغلی را 

ارزیابی نماید.
»اندی آلیس« از کالج راسکین، آکسفورد، 
انگستان، اخیراً در حال کار کردن بر روی 
پروژه ای مربوط به استرس شغلی است. او 
در نموداری نشان داده است که استرس، 
چگونه می تواند بــر روی راندمان کاری 
کارمندان تاثیر بگذارد. وی در ادامه توضیح 
می دهد که در مراحل اولیه، استرس شغلی 
می تواند بــدن را در وضعیت اضطراری 
قرار داده و موجب شــود تا راندمان کاری 

فــرد، افزایش پیدا کند. شــخص در این 
زمان همواره به خــود تاکید می کند که: 
“من باید کارهایم را بهتر انجام دهم”؛ اما 
اگر این شرایط نادیده گرفته شده و مورد 
بررسی قرار نگیرد، بدن همچنان در حالت 
اضطراری باقی می ماند و در نتیجه بازده 
کاری به طور اتوماتیک کاهش پیدا کرده و 

سالمت فرد به خطر می افتد.

  دالیل استرس شغلی
استرس شــغلی ممکن اســت به دلیل 
مشــکالت پیچیده و فراوانــی به وجود 
آیند؛ اما اگــر بخواهیم برخــی از نمونه 
هــای مشــهود آنرا ذکــر کنیــم، می 
 توانیــم به مــوارد ذیل اشــاره داشــته

 باشیم:

  نا امنی شغلی
اداره جات سازمان یافته در حال دگرگونی 
هســتند و دلیل آن نیز چیزی جز تغییر 
و تحــول در ســاختارهای اقتصــادی و 
گریــز از فشــارهای مالی نیســت. این 
روزهــا فاکتورهایی نظیر: ســازماندهی 
 مجدد تشــکیالت، اعمال کنترل، ادغام

 شــرکت ها، نقل و انتقال و …. به عنوان 
موارد اصلی ایجاد استرس برای کارکنان 
در آمده اند. از ســوی دیگر کارخانجات و 
شرکت های متفاوت نیز سعی می کنند 
تا حتی االمکان در این چالش باقی مانده 
و پیروز از میــدان خارج شــوند. چنین 
اصالحات اساسی و بنیادینی بر روی همه 
مشاغل ) چه یک پزشک و چه یک کارگر 

ساده ( تاثیر می گذارد.

   تقاضای باال در اجرا
انتظارات غیــر واقعی، به ویــژه در زمان 
سازماندهی مجدد شرکت ها، گاهی فشار 
بی دلیل و مضری را بر روی کارکنان اعمال 
می دارد به عنوان یکی از منابع مهم و بزرگ 
تنش و اضطراب محسوب می شود. حجم 
باالی کار، ساعات طوالنی کاری، و گرایش 
شــدید به اتمام پروژه هــا در مدت زمان 
معین، می تواند کارمندان را از نظر جسمی 
و روحی تحت فشار بی حد و حصری قرار 
دهد. ســفرهای مکرر تجاری و دور بودن 
بیش از اندازه از خانه و خانواده نیز می تواند 
به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد استرس 

به شمار آید.

   تکنولوژی
گسترش تکنولوژی در سیمای بهره گیری 
از فن آوری هایی نظیر: کامپیوتر، پیجر، 
تلفن همراه، دســتگاه فکس، و اینترنت، 
باعث افزایش سرعت و دقت شده است. از 
اینرو کارفرمایان انتظار دارند تا کارمندان 
با استفاده از امکانات فوق الذکر، خالقیت، 

سودمندی، و لیاقت خود را بیش از پیش 
افزایش دهند. پی رو این انتظار، فشار بر 
روی کارکنان، به منظور انجام به موقع و 
بی نقص کارها را به طور طبیعی زیاد می 
شود. کارگرانی که با ماشین های سنگین 
کار می کنند، به منظور برخــورداری از 
هوشیاری دائمی، می بایست استرس بی 

حد و اندازه ای را تحمل کنند. از ســوی 
دیگر مسئله همسو شدن با پیشرفت های 
تکنولوژیکی مطرح می شــود و کارکنان 
مجبور هستند کابرد نرم افزارهای متعدد 
را در مدت زمان بسیار کوتاهی فراگیرند، 
که این مطلب خود یکــی از عوامل موثر 
 برای ایجاد اســترس در افراد به شــمار

 می رود.

   فرهنگ محیط کار
پیدایش سازگاری با محیط کار، می تواند 
از ابعاد مختلف، امری استرس زا محسوب 
شــود و فرقی نمی کند که به تازگی وارد 
فضای جدید کاری شده باشید و یا اینکه 
برای سالیان دراز در آن بخش مشغول به 
خدمت باشید. فرد برای اینکه بتواند خود 
را با گزینه هــای مختلف فرهنگ محیط 
کار از قبیل: الگوهای ارتباطی میان افراد 
مختلف، رعایت سلسله مراتب، رعایت فرم 
و پوشش مخصوص )در صورت نیاز( و مهم 
تر از همه الگوهای رفتاری و کاری کارفرما 
و همقطارهایش وفق دهد، ملزم به رعایت 
یکسری خط مشــی های از پیش تعیین 

شده می باشد. در نتیجه فرد خواه نا خواه به 
سمت مشکالت عدیده ای با همکاران و یا 
حتی با مقامات باالتر سوق داده می شود.  
در بسیاری از موارد سیاست های شغلی 
و یا  شــایعات بی پایه و اساس در محیط 
 کار، از مهمتریــن منابع تولید اســترس

 می باشند. 
بیایید نگاهی به ترس بیندازیم و ببینیم 
ترس چیســت و چه عملکردی داراست. 
زمانی که ما با ترس برخــورد می کنیم، 
این ترس عکس العمل  هــای خاصی در 
مغز و بدن ما به وجود می آورد. اول از همه، 
)و این جایی اســت که من با تئوری عامه 
 پسند جنگ یا گریز۱ مخالفم(، ما منجمد 
خواهیم شــد. بانکی را متصور شوید که 
توسط دزدانی که اسلحه به دست دارند، 
مورد سرقت قرار گرفته است.  مردم در آن 
به گروگان گرفته شده اند، اولین واکنش 
آنها این اســت که بی   حرکت می  ایستند 
)آنها به  طور قطع اول به ســراغ مکانیزم 
جنگی نمی  روند! بسیار خوب، پس از بی 
 حرکت شدن اولیه برخی امکان دارد دیوانه 

 وار بدوند(. 

چه عواملی شغلتان را استرس زا می کند؟   

هراس هایی از جنس فضای کاری

انتظارات غیر واقعی، 
به ویژه در زمان 

سازماندهی مجدد 
شرکت ها، گاهی فشار 
بی دلیل و مضری را بر 

روی کارکنان اعمال 
می دارد.

یکی از مشــکالت جدید زندگی به سبک مـــدرن، وجود 
محیط کار استرس زا ست. در طـول قـــرن اخیر، ماهیت 
کار کردن تغییرات گســــترده ای را تجربه کرده است و 
هنوز هم این تحوالت با ســرعت وصــف ناپذیری در حال  
پیشــروی هستـــند. دگرگونی ها در تمــام عرصه های 
شـغـلـی، از مسئولیت هـای  هنرمندان گرقته تا جراحان، 
 کاماًل مـشـهـود  بـوده و زنـدگی شـغلی هـمـه افراد را 
تحت الشـعـاع قـرار داده انـد.  هـیـچ کـس، در هیچ سمتی، 
از این امر مستثنی نبوده و چه یک مدیر عامل و یا یک مدیر 
فروش، همه و همه ملزم به رویارویی و پذیرش تغییرات هستند. 

 
استارت آپ

 به نظر می رســد کــه فیس بوک 
درصدد اســت تا با خریداری اســتارت آپ های 
مربوطه به طور رسمی ورود خود را به صنعت فناوری بالک چین اعالم 

کند.

بالک چین که یکی از جدیدترین فناوری هــای مدرن و نوین در جهان امروز به 
شمار می رود، مورد استقبال بی نظیری از سوی دولت های مختلف و شرکت های 
تکنولوژی قرار گرفته است و در صنایع و حوزه های مختلفی همچون بانکداری 

و شهرهای هوشمند به کار می رود.
اگر بخواهیم فناوری بالک چین را تعریف کنیم، باید بگوییم که بالک چین نوع 
جدید و خاصی از شبکه اینترنتی اســت که در آن اطالعات مختلف به صورت 
بلوک های هم شکل طبقه بندی می شوند. اگر واضح تر بخواهیم تفاوت اصلی و 

عمده این نوع خاص از شبکه بهم پیوسته را با شبکه اینترنت 
عادی عنوان کنیم، باید به نحوه ذخیره سازی اطالعات اشاره 
کرد. این بدان معناست که اطالعات رد و بدل شده در شبکه 
اینترنت عادی به صورت متمرکز در یک سرور اصلی ذخیره 
می شوند که توسط هکرها و نهادهای ذی ربط قابل دسترسی 
و ردیابی هستند این در حالیست که اطالعات منتقل شده در 
شبکه بالک چین امکان دسترســی، نفوذ و ردیابی را به هیچ 

نهاد و یا فرد حقیقی و حقوقی نمی دهند.
در چند ســال اخیر ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بسیاری 
همچون بیت کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال 
بی نظیری برخوردار شــده و کاربــران بســیاری در جهان به 
دنبال اســتخراج و تبدیل پول های خود بــه ارزهای دیجیتال 
هستند؛ چراکه این روزها بســیاری از افراد با خرید و استخراج 
این ارز توانسته اند به پول زیادی دســت پیدا کنند. بیت کوین 
از ســال ۲۰۰۹ میالدی معرفی شــد و به تدریج به مشهورترین 
ارز دیجیتال در سراسر جهان که ارزش بســیار باالیی پیدا کرد، 
تبدیل شد. گفته می شود ارزهای دیجیتال رمز پایه غیرقابل هک 
هستند و باید به صورت ناشناس و با اســتفاده از سخت افزارهای قدرتمندی از 
پلتفرم های مخصوص استخراج این نوع ارزهای مجازی، استخراج یا به اصطالح 
ماینینگ شوند. در واقع باید گفت که ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بر پایه 
فناوری بالک چین )Blockchain( هســتند که حقیقتــاً نقش یک پایگاه 
 داده را برای رمزنــگاری، ثبت و ایمن ســازی تراکنش هــای دیجیتالی بازی

 blockonomi می کنند. حاال به تازگی گزارش های منتشر شده در وب سایت 
حاکی از آن است که فیس بوک به عنوان یکی از بزرگترین غول های تکنولوژی 
و شرکت های فعال در حوزه فناوری تصمیم گرفته است که با خریداری سهام 
اســتارت آپ های مربوط به حوزه بالک چین، ورود خود را به این صنعت اعالم 
کرده و بدین ترتیب بلندپروازی های خود را در عصر دیجیتال به رخ سایر رقبای 

قدرتمند خود بکشاند.

برخی از این شــرکت هایی که فیس بوک قصد خریداری و تصاحب آنها را دارد، 
می توان به شرکت های الگورند، بیسیسو کی بیس

 اشاره کرد.
البته الزم به ذکر اســت که هنوز مذاکــرات میان فیس بوک و شــرکت های 
مذکور به نتایــج مثبتی نرســیده و معلوم نیســت که این غــول تکنولوژی 
بتوانــد در تصاحــب اســتارت آپ های مبتنی بر بــالک چین موفق شــود 
یا خیر. امــا به گفته برخــی از تحلیلگران چیزی که واضح اســت، آن اســت 
که فیس بوک به منظــور جبران رســوایی های امنیتــی و اطالعاتی خود در 
طول یک ســال گذشــته درصدد اســت تا با روی آوردن به ســمت و سوی 
فناوری هــای نوین و جدید، نظــر و توجه کاربــران و حتــی منتقدانش را به 
 خود جلب کند و بدین ترتیب از رســوایی نام و آوازه خــود جلوگیری به عمل

 بیاورد.
بر اساس تازه ترین پیش بینی های صورت گرفته توسط کارشناسان و تحلیلگران 
فعال در مؤسســه گارتنر، مجموع ارزش کل کسب و کارهای مبتنی بر فناوری 
بالک چین تا سال ۲۰۲۶ میالدی به عددی بیش از ۳۶۰ میلیارد دالر می رسد 
و تا پایان ســال ۲۰۳۰ میــالدی یعنی یک دهــه آینده نیز بــه رقمی معادل 
 ،coindesk ۱.۳ تریلیون دالر خواهد رســید. بر اســاس گزارش وب سایت
نتایج پژوهش های موسســه تحقیقاتی اکســنچر )Accenture( نشــان 
می دهد که سال ۲۰۱۵ سال شــکوفایی و به اوج رسیدن فناوری بالک چین و 
سرمایه گذاری دولت و شرکت های مختلف بوده اســت و به همین دلیل توجه 
ســرمایه گذاران و مؤسســات فراوانی در ســال های بعد از آن یعنی ۲۰۱۶ و 
۲۰۱۷ میالدی به سمت و سوی بالک چین سوق داده شــد. این کارشناسان 
همچنین پیش بینــی کرده اند که ســال های ۲۰۱۸ تــا ۲۰۲۴ میالدی این 
فناوری از توجه بیشــتری برخوردار خواهد شــد به گونه ای کــه آنها برآورد 
کرده اند مجموع ارزش کســب و کارهای مبتنی بر فناوری بالک چین تا سال 
۲۰۳۰ میالدی یعنی یک دهه آینده به عدد ۱.۳ تریلیون خواهد رسید که این 
 عدد خود نشان دهنده شکوفایی فناوری بالک چین در سال های آتی در جهان 

است.

ایران تلنت
یـــادداشت
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پیدایش سازگاری با محیط 

کار، می تواند از ابعاد 
مختلف، امری استرس زا 

محسوب شود و فرقی نمی 
کند که به تازگی وارد فضای 
جدید کاری شده باشید و یا 
اینکه برای سالیان دراز در 

آن بخش مشغول به خدمت 
باشید.

ایسنا
گـــزارش

بالک چین؛ برگ برنده بعدی فیس بوک

اولین ضد کنفرانس 
محتوا 10 اسفند 

در اصفهان برگزار 
می شود

اولیــن ضدکنفرانــس محتوا با 
هــدف آشــنایی عالقه مندان و 
فعاالن حوزه  محتوا دهم اسفند 
در اصفهان و بــه میزبانی فضای 
کار اشتراکی آبی ســفید برگزار 

می شود.

 )Unconf ( ضدکنفرانــس 
نامــش  از  همان طورکــه 
مشــخص اســت، رویــدادی 
برای به رقابت طلبیــدن تمامی 
مؤلفه های کنفرانس های مرسوم 
اســت. ایــن ســبک از رویداد 
بیشــتر با هدف اشتراک گذاری 
اطالعات و انجام کارهای گروهی 
درباره  موضوعــی خاص برگزار 
می شــود. در ضدکنفرانــس، 
روند رویدادهای ســّنتی مانند 
ســخنرانی یا حتی کارگاه برای 
انجــام پروژه  خــاص در جریان 
نیســت. در رویدادهای مرسوم 
ضدکنفرانس، افراد درباره موضوع 
جامع مدنظرشان با یکدیگر بحث 
و تبادل نظر می  کنند. از دِل این 
بحث ها، شــاید فقط یادگیری 
مفاهیمی جدیــد از آن موضوع 
خاص بیرون بیاید و شاید حتی 
خروجی هایی همچــون مقاله یا 
نرم افزار یا موارد دیگر نیز داشته 
باشد. درنهایت، هدف گردآمدن 
افــراد عالقه مند بــه آن حوزه 
 و همکاری و همفکــری خواهد

 بود. 

  اولین ضدکنفرانس محتوا
ضدکنفرانــس  رویدادهــای 
برخــالف دیگــر رویدادهــای 
اکوسیستم کســب وکار، مانند 
استارت آپ  گرایند یا استارت آپ 
ویکند، شهرت چندانی ندارند و 
ازلحاظ برگزاری نیز، سابقه  شان 
در کشــورمان زیــاد نیســت. 
اصفهان، یکــی از فعاالن بزرگ  
اکوسیستم اســتارت آپی کشور، 
اولین بار بــه برگــزاری چنین 
رویدادی آن هم بــا تمرکز روی 
موضوع محتوا اقدام خواهد کرد. 
رویداد ضدکنفرانــس اصفهان 
دهم اســفند در محــل فضای 
کار اشتراکی آبی ســفید برگزار 
می شود. در این رویداد، تعدادی از 
فعاالن باسابقه  حوزه های مختلف 
محتوا به عنــوان میهمان حضور 
دارند. رونــد رویداد بدین ترتیب 
است که شــرکت کنندگان پس 
از شبکه ســازی های ســریع و 
آشنایی اولیه با میهمانان و زمینه  
کاری آن ها، در رأی گیری برای 
انتخاب موضوع نــگارش محتوا 
شرکت می کنند. موضوعات را هم 
میهمانان و هم شرکت کنندگان 
اعــالم می کننــد و درنهایــت، 
گروه هایی برای پرداختن به آن ها 
تشکیل می شود. گروه ها در ادامه  
روز با همکاری میهمانان محتوا 
نگارش می کنند. در این بخش، 
عالوه بر تجربه  نگارش به صورت 
فردی یا گروهی، انتشار محتوا در 
پلتفرم های مخصوص نیز تجربه  
می شــود. مقاله هایی که در روز 
برگزاری رویــداد ضدکنفرانس 
محتوا اصفهان آماده و منتشــر 
می شــوند، برترین فعاالن حوزه  
محتوای ایران داوری و بررســی 
می کنند و برترین مقاله یک هفته 
پس از برگــزاری رویداد معرفی 

می شود.

زومیت
گــزارش
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