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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

پیکر شهدای حادثه سقوط بالگرد هوا نیروز در اصفهان تشییع شد؛

بدرقه تا بهشت

به بهانه روز کانون 
فرهنگی مساجد؛

 فرهنگ و دین
 از هم جدا نیست

از زمــان ظهور اســام تا کنون 
مساجد به عنوان مهم ترین پایگاه 
 اجتماعی مســلمانان شناخته

 می شــده اســت . در ایران نیز 
با آمدن اسام مســاجد هم در 
معماری کشورمان حضور پیدا 
کردند و مســاجد بزرگی چون 
مسجد شــیخ لطف ا... اصفهان 
اکنون بــه عنوان آثــار تاریخی 
ارزشمندی شناخته می شود و 
ســاالنه هزاران بازدید کننده از 
سراســر دنیا دارد. امــا به غیر از 
تاثیری که مســاجد بر معماری 
کشــورمان گذاشــته است از 
بســیاری جنبه های دیگر نیز 

مساجد در ایران موثر بوده اند. 
محلی برای باز ســازی فرهنگ، 
اخاق و حتی اقتصاد . از آنجایی 
که ما مساجد را خانه خدا  بر روی 
زمین می دانیم برکات  این خانه 
خدا برایمان نازل شــده اســت. 
مســجد جایگاه نزول برکات و 
خیرات آسمانی، خانه راز و نیاز، 
عشق و محبت، صفا و صمیمیت، 

ایثار و رحمت است . ...

سنت های نوروزی در سایه گرانی ها؛   

 نو شدن لباس شب عید 
یا خرید مایحتاج؟!

جایگاه پوشاک در سبد کاالی خانوار به دلیل 
افزایش قیمت ها در آستانه شب عید دیگر مانند 
گذشته نیست و امسال خریداران بیشتر ترجیح 
می دهند مایحتاج اولیه و کاالهای اساسی تر را 
خریداری کنند تا هزینه ای برای رخت و لباس نو 
شب عید بپردازند. هر ساله با رسیدن اسفندماه و 
نزدیک شدن به عید نوروز، مردم شروع به خرید 
نیازهای شب عید می کنند، بازارها شلوغ شده 
و به اصطاح جان می گیــرد. از دیرباز یکی از 
خریدهای مرسوم در میان ایرانیان، خرید لباس 
نو برای شــب عید بود و تا پیش از گران شدن 
قابل توجه پوشاک و البسه جایگاهی خاص در 

سبد خرید خانوار داشت. ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

        عشق هوانیروز خدمت رسانی به مردم است و شهدای ما چون سرباز والیت بـودند از خطرات راه باکی نداشتند.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

استفاده از آیفون در ایران ناممکن می شود
معاون وزیر ارتباطات گفت: اعمال ممنوعیت ها در زمینه استفاده از اپلیکیشن های ایرانی در 

سیستم عامل آی او اس استفاده از آیفون را در ایران ناممکن و فروش آن را کاهش می دهد.
 امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطاعات در یادداشتی آورده است: 

»این بار سه عامل استفاده از اپلیکیشن های یادشده را دچار چالش کرده است. مساله اول  
تحریم های آمریکا بر ضد ایران است، مساله دوم تغییر در سیاست های اپل در زمینه صدور 
گواهی های مربوط به توسعه دهندگان و برنامه نویسان تجاری اپ های آیفون است و 
موضوع سوم به انتشار گزارشی بازمی گردد که در آن فهرستی از استارت اپ های ایرانی 

وجود دارند که با استفاده از گواهی های یادشده برای ...
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 وی، وظیفــه شــهرک های 
علمی و تحقیقاتی را حمایت از 
شرکت های نوپا، رشد و توسعه 
آنها و ارزیابی مستمرشــان، 
کشف ایده های نو و حمایت 
از آنها، برداشتن موانع تجاری 
سازی ایده ها دانست و اظهار 
داشــت: جهان امروز بر پایه دانش و رقابت 
های سازمانی شکل گرفته و دانش الزم برای 

تحقیقات مدرن امروز، ضروری است. 
اســتاندار اصفهان، ایجاد شبکه ها و ائتاف 
منابع اصلی شــبکه ها را 2 اقدام مهم برای 
نوآوری در جامعه دانست و اضافه کرد: شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان از 2 دهه گذشته با 
هدف توسعه مبتنی بر دانایی از طریق ایجاد 
مراکز رشــد فعالیت خود را آغاز کرد و امروز 
بیش از 500 شرکت دانش بنیان و واحد فناور 

را در خود جای داده است. 
رضایی، اشاعه فرهنگ فعالیت های جمعی 
تحقیقاتی، جهت دادن مسیر جامعه علمی به 
تحقیق در رشته های مورد نیز و ایجاد فضای 
مناسب برای پژوهشگران را از ضروریات امروز 
کشــورمان خواند و گفت: عوامل بازدارنده 
نسبت به عوامل پیش برنده سبقه بیشتری 
دارد و این موضــوع باید با هــم افزایی بین 

دستگاه های مختلف برطرف شود. 
وی همچنین بــا بیان اینکــه صنایع مادر، 
دانشگاه های معتبر، مناطق وسیع کشاورزی 
و جاذبه های گردشگری فراوان، اصفهان را 
به یکی از قطب های اصلی اقتصادی کشور 
تبدیل کرده است، خاطرنشان کرد: مجاورت 

شهرک علمی و تحقیقاتی با این قطب علمی 
و اقتصادی کشور موقعیت ممتازی را برای 
شرکت ها و واحدهای مستقر در جهت توسعه 
فعالیت های اقتصــادی و ایجاد ارتباط های 
مناسب با دانشگاه های منطقه و صنایع ایجاد 

کرد. 
رضایــی، تاکیــد کرد: ســه عامــل مکان 
جغرافیایی، قوانین دولتی و وجود دانشــگاه 
های برتر و مادر بیشــترین تاثیر را بر میزان 
موفقیت شــهرک های علمی و تحقیقاتی 
دارند و پایه گذاری این شــهرک در اصفهان 
و همجواری آن با دانشگاه صنعتی اصفهان 
و دیگر صنایع مادر نشان از افق گسترده پایه 

گذاران شهرک است. 
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه حدود 520 
شــرکت دانش بنیان و واحد فناور با ضریب 
موفقیت بیش از 75 درصد در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان مستقر است، افزود: انتظار 
می رود که در این مرکز، گام های اساسی برای 

تولید فناوری های بومی و رفع موانع توسعه 
کشور برداشته شود. 

در این آیین از واحدهای فناور و شرکت های 
دانش بنیان برتر مستقر در مراکز رشد و پارک 
های علم و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان تقدیر شد. 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان 
نخستین سازمان موسس مراکز رشد و پارک 
های علم و فناوری در کشور فعالیت اجرایی 
خود را از سال 1380 با هدف حمایت و هدایت 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان آغاز کرد 
و اکنون حدود 500 شــرکت دانش بنیان با 
اشتغال بیش از 6 هزار و 500 دانش آموخته 

دانشگاهی در آن مستقر هستند. 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دارای یک 
مرکز رشد مقدماتی، 10 مرکز رشد فناوری و 
2 پارک علم و فناوری شیخ بهایی و ابوریحان 
است و حدود 10 درصد شرکت های دانش 

بنیان کشور در آن مستقرند. 

استاندار اصفهان:
شهرک علمی و تحقیقاتی راهگشای دولت و بخش خصوصی باشد

 استاندار اصفهان گفت: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان باید بتواند در شرایط سخت اقتصادی و بین المللی و تحریم های ظالمانه با 
ایده های خالقانه برای دولت و بخش خصوصی راهگشا باشد. 

عباس رضایی در دوازدهمین جشن پایان دوره مراکز رشد و آیین تقدیر از واحدهای فناور برتر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در محل 
این شهرک افزود: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان باید با توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان و فراهم کردن زمینه های مناسب 

برای تجاری سازی دستاوردهای آنها، مقدمات الزم برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم کند. 

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

سه عامل مکان 
جغرافیایی، قوانین 

دولتی و وجود 
دانشگاه های برتر و 
مادر بیشترین تاثیر 
را بر میزان موفقیت 

شهرک های علمی و 
تحقیقاتی دارند .

بازار طال و سکه  97/12/16 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,300,0004,170,000قدیم

سکه طرح 
4,468,0004,314,000جدید

2,500,0002,380,000نیم سکه

1,550,0001,450,000ربع سکه

830000770000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18411836362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

خـــبــــر

بازگشایی نوروزی زاینده رود با درنظر گرفتن تعهدات به کشاورزان انجام می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: بازگشایی آب زاینده رود در 
ایام نوروز با لحاظ کردن آب شرب و تعهداتی است که ما به کشاورزان داریم.

مسعود میرمحمد صادقی در جمع خبرنگاران پیرامون وضعیت سد زاینده رود 
اظهار داشت: امسال در سرشاخه های زاینده رود بارش های خوبی داشتیم، بر 
این اساس تا کنون 1350 میلیمتر بارش داشته ایم در حالی که سال گذشته 

در این زمان حدود 400 میلیمتر بارندگی صورت گرفته اســت. وی با بیان 
اینکه میزان بارش ها به نسبت سال گذشته 300 درصد افزایش یافته است، 
گفت: نسبت به میانگین بلند مدت که 956 میلیمتر است افزایش حدود 40 
درصدی را شاهد هستیم، بنابراین از نظر ذخیره برفی مشکلی نخواهیم داشت 

و با افزایش درجه حرارت هوا در سال جدید حجم سد افزایش پیدا می کند.

 

تازه ها

زومیت
گـــزارش

X7 تست و بررسی دامای 
 در ایران؛

 تازه وارد ناشناخته
در چند مــاه اخیر 
موجی از خودروهای 
اوور چینی  کراس 
گران قیمت با طراحی متفاوت و امکاناتی 
تاثیر گذار به بازار کشور راه یافته اند که از 
جمله مهم ترین آن ها می توان به ریگان 
کوپا یا دامای X7 اشاره کرد. این دسته از 
خودروها از آنچنان طراحی و مشخصاتی 
جذابی برخوردارند که می توانند تا حدی 
جای خالی خودروهای وارداتی را در بازار 
پر کنند، اما واقعیت این است که در شرایط 
اقتصادی فعلی، کمتر کسی جرات خرید 
این خودروهای ناشناخته را در بازار دارد. 
از این رو برای آشنایی بیشتر مخاطبان با 
این خودروها تصمیم گرفتیم تا در قالب 
یک تست و بررسی به معرفی و تحلیل 

شرایط دامای X7 بپردازیم.

  طراحی ظاهری
طرحی جذاب دامای X7 اصــا و ابدا اتفاقی 
نیســت. به خصوص وقتی بدانید که دامای یا 
DOMY در واقع زیر مجموعه ای از کمپانی 
کپی کار و مشهور زوتی محسوب می شود که 
در ســال های اخیر تقریبا تمامی خودروهای 
جذاب جهــان از محصوالت رنجــرور گرفته 
تــا المبورگینــی اوروس و ب ام و X4 را مورد 
تقلید و کپی کاری قرار داده است. اما این ماجرا 
خوشبختانه در مورد دامای X7 صدق نمی کند 
و مهندسان چینی منت بر دیده مشتریان نهاده 
و تمام تاش خود را به کار بســته اند تا X7 از 
طراحی منحصر به خود برخوردار باشد و برخاف 

سایر محصوالت گروه زوتی، 
یک کپی چینی و ارزان قیمت از خوردوهای روز 
جهان از آب در نیاید.  ماحصل این رویکرد البته 
جالب توجه از آب در آمده، در نمای جلو شاهد 
چهره ای نسبتا خشن و کاما تاثیر گذار هستیم 
که چهره ای نزدیک به خودروهای گروه لندروور 

و رنجروور را برای X7 به ارمغان می آورد.

  فضای داخلی و امکانات
با یک نگاه سریع به کابین دامای X7 می توان 
دریافت که اثرات طراحی بدنه مرتب و تمیز این 
خودرو در فضای داخلی نیز مشاهده می شود. 
مجموعه کاسیک پشت آمپر جای خود را به 
یک نمایشگر بزرگ داده است و نمایشگر مرکزی 
داشبورد نیز در ترکیب با طراحی کلی کنسول 
میانی و پوشــش چرمی فضای کابین، فضایی 
کاســیک مدرن را با خط و خطوطی اروپایی 
ایجاد کرده است. به عبارت دیگر می توان گفت 
که برخاف اکثر خودروهای چینی یا کره ای، 
کمتر اثری از المان های شرقی در طراحی فضای 
داخلی دامای X7 دیده می شود، اما این شکل و 
 X7 شمایل اتوکشیده و چشم نواز تنها جذابیت
برای سرنشینان نیست، بلکه دامای X7 انبوهی 
از امکانات رفاهی را ارائه می دهد که می تواند 
نقطه قوت این خودرو نسبت به سایر کراس اوور 

های چینی موجود در بازار باشد. 

  مشخصات فنی
دامای X7 مانند تمامــی خودروهای چینی 
موجود در بازار ایران از موتور چهار سیلندر نیرو 
می گیرد، اما اینبار اضافه شدن توربو به موتوری 
چهارسیلندر باعث شــده تا تولید قدرت 190 

اسب بخار و گشتاور 250 نیوتن متر مقدور
 باشد. 

این میــزان از نیــرو و گشــتاور از طریق یک 

 گیربکس شــش ســرعته اتوماتیــک راهی 
 X7 چرخ های جلو می شود. با این حساب دامای 
می تواند به راحتی بــا خودروهایی نظیر چری 
تیگو 7 توربو یا هاوال H2 رقابت کند. شــتاب 
صفر تا صد این خودرو در حــدود 9.5 الی 10 
ثانیه اعام شده است و با توجه به بهره مندی این 
خودرو از سیستم تعلیق مولتی لینک در چرخ 
های عقب، ویژگی های کلی ساختار فنربندی 
نیز قابل قبول به نظر می رسد. با این حال مصرف 
سوخت رســمی دامای X7 در حدود 9.3 لیتر 
در یکصد کیلومتر اعام شــده کــه با توجه به 
مشخصات پیشرانه و وزن 1.7 تنی خودرو رقمی 
واقع بینانه و البته کمی زیاد برای یک خودروی 

شهری محسوب می شود.

  تجربه رانندگی و شرایط بازار
اگر قرار باشد تا دامای X7 را با محصولی مانند 
MG GS بــه عنوان اولین چینــی توربو در 
کاس کراس اوور های تک دیفرانسیل مقایسه 
کنیم، باید گفت کــه دامای X7 به راســتی 
خودرویی هماهنگ تر، با کیفیت باالتر ساخت 
کابین و گیربکس مناسب تر به نظر می رسد، 
هرچند که در زمینه شتاب گیری یا هندلینگ 
در مقابل MG GS حرف چندانی برای گفتن 
نداشته باشــد، اما در مقابل کیفیت سواری و 
مشخصات کلی خودرو به یک محصول مدرن 
و به روز صنعت خودروسازی جهان نزدیک تر 
اســت. البته بحث دوام و میزان قابل اطمینان 
بودن اجزای فنی چیزی نیســت که بتوان در 
خصوص آن با چند دقیقه رانندگی نظر داد، به 
خصوص آنکه در ماه هــای اخیر، عرضه بنزین 
سوپر نیز در کشور کاهش داشته است و دامای 
X7 نیز مانند سایر خودروهای توربو موجود در 
بازار، نیازمند بنزین با کیفیت و نگهداری دقیق 

در زمینه تعویض روغن و ... است.
درست در همین مورد است که به پاشنه آشیل 
این خودرو می رســیم. فعالیت شرکت عرضه 
کننده دامای X7 طی هفته هــای اخیر رو به 
کاهش گذاشته و مشــخص نیست که متولی 
خدمات پــس از فروش این خــودرو جذاب از 
این به بعد به چه نحوی انجام خواهد شــد. این 
درحالیست که خرید یک دامای X7 در شرایط 
فعلی نیاز به پرداخت رقمی افزون بر 400 میلیون 
تومان دارد و با توجه به نامشخص بودن شرایط 
تامین قطعات و خدمات پس از فروش ریسک 
چنین خریدی برای بســیاری افراد پذیرفتنی 
نیست.  بنابراین شــاید بتوان دامای X7 را نیز 
به فهرســت بلندباالی خودروهای جذابی که 
 قربانی شــرایط عجیب بازار ایران شــده اند،

 اضافه کرد.



 فرهنگ و دین
 از هم جدا نیست

ادامه از صفحه یک:
...    به همین دلیل بزرگان ما تاکید 
فراوانی بر گرامیداشــت این مکان 
مقدس داشــته اند.مقــام معظم 
رهبری همیشه در تکریم مساجد 
کوشیده اند به نظر ایشان: اجتماع 
در مســاجد را همچنــان باید نگاه 
داشت. جوان ها مســجد را کالس 
درس و صحنه رزم بدانند. به مساجد 
رو کنند مســاجد خانه خداست و 
خانه بندگان خداســت. مســاجد 
کالس دین و درس سیاست و درس 
رزمندگی با دشــمنان دین است.

مساجد را گرم بدارید محافل مذهبی 
را مانند دوران اختناق رژیم همچنان 
گرم نگاه دارید. سعی کنید مسائل 
تبلیغاتی مذهبی و اسالمی سمعی و 
بصری را به مساجد بکشانید. مسجد 
خانه خداست پس خانه همه خلق 

خداست. 
مســجد کانون برکت خیز اســت، 
مســاجد به ما امکان می دهد که با 
برادران مسلمان خود و با خواهران 
مسلمان خود رابطه خویشاوندی را 
حفظ کنیم مساجد را پاس بداریم 
و آنها را گرم نــگاه داریم. به همین 
دلیل یــک روز در تقویم جمهوری 
 اســالمی ایــران بــه عنــوان روز 
کانون های فرهنگی مســاجد  نام 

گذاری شده است .
 این روز از 18 اســفند سال 1371 
در تقویم ما جای گرفت و باعث شد 
نگاه مردم و مســئولین به مساجد  
تنها به عنوان مکانــی برای برقرای 
نماز جماعت  تغییر کنــد و بدانند 
در مساجد می توان برای  گسترش 
و تعمیق فرهنگ اسالمی در بطن 
جامعه فعالیت های زیادی را انجام 
داد. گســترش زمینه مشــارکت و 
مباشــرت مردم در امور فرهنگی، 
هنری ، اجتماعــی، علمی و حتی 
اقتصادی در ســال هــای اخیر در 
مساجد باعث شده است که این مکان 
مقدس به جایگاهی که ارزشش را 
دارد نزدیکتر شود و جایگاهی باشد 
برای پناه آوردن به معبود و بندگان 

شایسته اش.
به همین دلیل  زمینه ســازی برای 
حضور فعــال جوانــان و نیروهای 
متعهد در عرصه فعالیتهای فرهنگی 
و هنــری و شناســایی و تربیــت 
استعدادهای درخشــان و استفاده 
از اوقات فراغت جوانــان و حفظ و 
ترویج فرهنگ بسیجی در مساجد 
مهیا شده است که البته بسیاری از 
افراد با این روند مخالف هستند و این 
افراد حتی در بدنه دولت و مسئولین 
نفوذ کرده و تا جایی پیش رفته اند که 
ما برخی مواقع حتی شاهد توهین و 
جو سازی برخی از برنامه های صدا 
و ســیما بر علیه این مکان مقدس 

هستیم. 
البته این فرهنگ اشتباه از تلوزیون 
بیگانه به تلوزیون داخلی نیز سرایت 
کرده است. وقتی در فتنه 88  درب 
مســاجد جز اولین هایی بود که در 
آتش معاندان سوخت باید متوجه 
می شــدیم که هدف دین است نه 

سیاست!
 اما متاسفانه این نشــانه ها جدی 
گرفته نشــد و هر روز جوانان ما از 
مساجد دورتر شــدند. اکنون روی 
صحبت با بچه مسجدی هاست. این 
ریســمان الهی را محکم نگه دارید 
مساجد می تواند بهترین مکان برای 
مقابله با جنگ نرم دشمن باشد. امروز 
که در مسجد عالوه بر عبادت، مسایل 
اقتصادی هم مطرح می شود و این 
موارد نشان می دهد که مردم مسجد 
را به عنوان پایگاه مورد اعتماد خود 
برگزیدهانــد. امیدواریم در این روز 
به عنوان روز کانون فرهنگی مساجد 
به تاثیر گذاری این مکان مقدس بر 

مردم بیشتر توجه شود.

اقتصاد استان
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جذبتوریسمسالمتیکاقدامراهبردیبراینجاتاصفهاناست
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: درنقشه گسترش توسعه اصفهان جذب توریسم سالمت و علمی 

به عنوان یک اقدام راهبردی برای نجات اصفهان شناخته شده است.
طاهره چنگیز ظهر چهارشنبه در آئین امضای تفاهم نامه کنسرسیوم فعالیت های بین المللی مراکز علمی 
و فناوری پیشرو اصفهان اظهار داشت: انعقاد قرارداد با چهار مرکز علمی در استان اصفهان از جمله دانشگاه 

صنعتی، دانشگاه اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی و دانشگاه هنر یک نهالی است که امیدوارم با همکاری و 
هم افزایی و دوستی و مشارکت به یک درخت تنومند مبدل شود و برکات آن را در استان اصفهان شاهد باشیم و 

در سایه همدلی رویدادهای علمی و آموزشی فناوری های سالمت کشور در اصفهان کلید بخورد.
وی بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امروز در همه جا و زمینه ها نفوذ کرده است و در حوزه بین الملل نیز به صورت 

گسترده ای وارد شدیم که مایه افتخار است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ورود به کنسرسیوم مرزهای دانش را در حوزه استانی و ملی و 
بین المللی گسترش می دهد. وی اضافه کرد: مرزهای دانش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تنها به دیوار و نرده های پردیس دانشگاه محدود 

نمی شود بلکه در تمامی نقاط آرم دانشگاه را خواهیم دید و اثرات حوزه بهداشت و درمان را شاهد هستیم.

یکطرحتولیدیدراردستانبهرهبرداریشد
یک واحد تولید مکمل های خوراک دام، طیور و آبزیان در اردستان روز پنجشنبه در آیینی با 
حضور رییس سازمان حفاظت از محیط زیســت و جمعی از مسووالن این شهرستان به بهره 

برداری رسید.
فرماندار اردستان در حاشیه این آیین به خبرنگاران گفت: این واحد تولید مکمل دام و طیور با 

زیربنای 2 هزار مترمربع در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع ساخته و افزون بر 40 میلیارد 
ریال برای طرح سرمایه گذاری شد.

حمیدرضا تاملی افزود: این واحد با ظرفیت تولید ساالنه 6 هزار تن مکمل دام، طیور و آبزیان راه اندازی 
شده و برای 15 نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال خواهد کرد.

به گــزارش ایرنــا، حضــور در گلزار شــهدای گمنــام، شــرکت در آیین غــرس چند اصلــه نهــال و حضور در 
 جلســه بررســی مشــکالت زیســت محیطی این شهرســتان از دیگر برنامه های ســفر عیســی کالنتری به شهرستان

 اردستان بود.
اردستان با جمعیت افزون بر 42 هزار نفر در فاصله نزدیک به 118 کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع است.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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خـــبــــر

پیکر شهدای حادثه سقوط بالگرد هوا نیروز در اصفهان تشییع شد؛

بدرقه تا بهشت

صبح پنجشــنبه با حضور پرشــکوه مردم و جمعی از 
مسئوالن کشوری و استانی مراسم تشییع شهدای سقوط بالگرد هوانیروز در 

میدان فیض اصفهان برگزار شد.

صدای مارش نظامی گروه موسیقی ارتش جمهوری اسالمی ایران خبر از ورود شهدای 
گرانقدر هوانیروز به میدان فیض می دادند و مردم بی اختیار یا حسین می گفتند.

مادران شــهدا تاب و تحمل نداشتند و می خواســتند هر چه زود تر پیکر پاک فرزند 
شهیدشان را در آغوش بگیرند و برای آخرین بار آن را ببوسند.

همکاران شهیدان از گوشه و کنار میدان به سوی جایگاه مراسم می آمدند و هر یک با ذکر 
خاطره ای درباره ایام خدمت با دوست شهید، از خوبی هایی می گفتند که لیاقت شهادت 

در حین خدمت را نصیب این افراد کرده است.
خانواده های شهدا نیز با کمک بستگانشان در سمت راست جایگاه قرار گیری پیکر پاک 
و مطهر شهدا نشستند. مادران شهدا نگران سمت چپ میدان را می نگریستند تا از آمدن 

فرزندان شیر مردشان ردی بجویند.
در ادامه مراسم مجری پیام تسلیت فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران و نماینده 

ولی فقیه در استان را قرائت کرد.

  هوانیروز یعنی عاشق بودن برای پر کشیدن به سوی معبود
امیر سرتیپ یوسفعلی قربانی، فرمانده کل هوانیروز ارتش با ذکر آیه ای از قرآن اظهار کرد: 
شهادت واژه مقدسی است که انسان را به ربوبیت سوق می دهد و شهدای ما با افتخار در این راه 
قرار گرفتند. امیر سرتیپ قربانی با بیان این که شهادت تسلیت ندارد، بلکه جای تبریک دارد، 
این شهدا نور چشم والیت و مردم هستند و مردم اصفهان می دانند که شهدایشان همیشه 
 پا در رکاب والیت بوده اند ادامه داد: شهدای ما برای دفاع از حریم والیت و خون شهدا عهد 
بسته اند و شهیدان هوانیروز راه شهید کشوری ها را می روند. فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری 
اسالمی ایران خاطر نشان کرد: ودعی ها و خواجویی ها به ما نشان دادند که عشق به والیت و 

خدمت رسانی به مردم انسان را گرانقدر می کند.
وی با اشاره به ماموریت های خطیر هوانیروز در کشور گفت: هوانیروز یعنی عاشق بودن و 

عاشق بودن به معنای پر کشیدن به سوی معبود است.
امیر قربانی اضافه کرد: عشق هوانیروز خدمت رسانی به مردم است و شهدای ما چون سرباز 
 والیت بـــودند از خطرات راه باکی نداشتند. ما تا آخرین قطره خون و نفس مان از اسالم و 

خاک مان دفاع خواهیم کرد و باید بر دست پدر و مادر این شهدا بوسه زد.
ایمنا

خـــبــــر

 هرسال یک جشنواره 
نوروزی برای شب عید 

برگزار می کنیم و امسال 
هم در حال تدارک آن 

هستیم. در این جشنواره 
برخی از فروشندگان 
حتی اجناس را بدون 

سود می فروشند.

سنت های نوروزی در سایه گرانی ها؛   

نوشدنلباسشبعیدیاخریدمایحتاج؟!

جایگاه پوشاک در سبد کاالی خانوار به دلیل افزایش قیمت ها در 
آستانه شب عید دیگر مانند گذشته نیست و امسال خریداران 
بیشــتر ترجیح می دهند مایحتاج اولیه و کاالهای اساسی تر 
را خریداری کنند تا هزینه ای برای رخت و لباس نو شــب عید 
بپردازند. هر ساله با رسیدن اسفندماه و نزدیک شدن به عید 
نوروز، مردم شروع به خرید نیازهای شب عید می کنند، بازارها 
شلوغ شده و به اصطالح جان می گیرد. از دیرباز یکی از خریدهای 
مرسوم در میان ایرانیان، خرید لباس نو برای شب عید بود و تا 
پیش از گران شدن قابل توجه پوشاک و البسه جایگاهی خاص 

در سبد خرید خانوار داشت.

ایمنا
گـــزارش
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       فقط فروشندگان نیستند که درد دل های فراوانی از کسادی بازار و گم شدن شور و حال نوروزی قدیم در کشمکش های اقتصادی این روزها دارند بلکه خریداران نیز دل 
پری از ناتوانی شان در لباس نو به تن کردن برای دید و بازدیدهای نوروز دارند.

کالنتری:
تحریم ها، 10 ماِه دیگر بیشتر دوام نمی  آورد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تحریم های کشور 
نهایتا تا 10 ماه آینده بیشتر دوام نخواهد آورد و غربی ها مجبور 

هستند تحریم ها را بردارند.

عیسی کالنتری در سفر خود به اردستان در جلسه فرمانداری این شهر، 
اظهار کرد: شهرستان اردستان نسبت به بیست سال گذشته هیچ تغییری 
نداشته است. منطقه اردستان جز مناطق کم آب است، ولی باید یک رویکرِد 

توسعه پیش بینی شود که این رویکرد نیاز به آب نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در اردستان کمبود آب محدودیتی برای توسعه نیست، 
افزود: شما در مرکز کشورهستید و پاک ترین هوای کشور را دارید، پس 
برای توسعه باید دیدگاه خود را عوض کنید و حداکثر استفاده از ممنوعیت 
صنعت در کالن شهر را ببرید. نتایج فکر کردن سنتی همین اتفاق هایی 

است که در این شهرستان افتاده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه حق نداریم مثل چهل 
سال گذشته فکر کنیم، گفت: فکرکردن سنتی شاید در چهل سال گذشته 
جواب می داد، ولی متاســفانه با همان طرز فکر امروز هم داریم زندگی 

می کنیم.
کالنتری گفت: مسئوالن منطقه قول دهند در استقبال ازسرمایه گذار 
کارشکنی نکنند و راه پیشرفت را هموار سازند، آن وقت شما شاهد خواهید 

بود یکی از مراکز توسعه کشورهمین اردستان خواهد بود.
وی با بیان اینکه تحریم های کشور نهایتا تا ده ماه آینده بیشتر دوام نخواهد 
آورد، ادامه داد: غربی ها مجبور هستند تحریم ها را بردارند، البته باید یک 

مقدار ما هم عاقالنه برخورد کنیم و معقول کشور را اداره کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: بنا به گفته معاون 
بهداشتی وزارت بهداشت ودرمان  در چند کالن شهر بزرگ کشور ساالنه 
حدود 30 هزار نفر فوتی به دلیل آلودگی هوا داریم در صورتی که کل تلفات 

جاده های کشور 16 هزار نفر است.
کالنتری راه توسعه درست منطقه اردستان را تالش خود مدیران شهرستان 
دانست و گفت: مدیران شهرســتان باید با برنامه ریزی کارشناسی شده 
مشکالت شهر را برطرف کنند. اردســتان برای توسعه نیاز به یک سری 
فاکتورهای محدود کننده دارد که بیش از 90درصد آن در خود شهرستان 

وجود دارد.
وی تاکید کرد: امروز این قول را می دهیم که برای توسعه اردستان مشکالت 
زیست محیطی هیچ مانعی برای این هدف نباشد. دراردستان برای توسعه 

محدودیت فیزیکی وجود ندارد، ولی شاید محدودیت فکری باشد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه کمبود آب باعث توسعه نیافتگی 
یک منطقه نمی شود، گفت: شهرستان اردستان فاکتوری به عنوان عامل 
محدود کننده توسعه ندارد، منتهی نحوه توسعه باید مشخص شود. امکانات 
توسعه اردستان بیشتر از بسیاری از شهرستان های استان است و برای اینکه 
توسعه پایدار پیدا کند باید با عقل و تدبیر برنامه ریزی اصولی داشته باشید.

کالنتــری گفت: مســئوالن شهرســتان باید تــالش خود را بیشــتر 
کنند و بدانند هیچ نقطه منفــی در این منطقه وجود نــدارد. امروز در 
 کشــور کمبود ســرمایه وجــود  دارد، ولــی این کمبود همیشــگی

 نیست.

گـــزارش

اما نوروز 98 با گرانی های 
رنگارنگ، گویی رنگ و 
بــوی دیگری بــه خود 
گرفته اســت و با وجود 
مشــکالت اقتصادی و 
معیشتی مردم و کاهش 
قدرت خریدشان بازارها 
آن رونق همیشگی را ندارد. تحریم های 
آمریکا، نوســانات قیمت ارز، افزایش 
نرخ طــال و مســائلی از ایــن قبیل، 
افزایش ســطح عمومی قیمت ها را به 
دنبال داشته و از آن جا که درآمد قشر 
حقوق بگیر، ثابت مانده اســت، عموم 
مردم دیگر توان خرید بیش از نیازهای 

ضروری و اساسی را ندارند.
بررســی های میدانی خبرنگار ایمنا از 
برخی مناطق شهر اصفهان گویای آن 
است که رونق همیشگی در بازار نیست، 
بازاری جان نگرفته و حتی بســیاری 
فروشندگان در پرداخت بدهی هایشان 

نیز با مشکل مواجه شده اند.

  بازار شب عید کفاف چک های ما را 
هم نمی دهد

فروشــنده ای در منطقه بزرگمهر که 
خود را فعال 25 ســاله حوزه پوشاک 
معرفی می کند، می گوید: »بازار شب 
عید حدودا بین 30 تا 40 درصد افت 
و قیمت کاالها نیز تا حــدود دو برابر 
افزایش داشته اســت.  بعضی کاالها 
مانند پوشاک دخترانه و زنانه در بازار 
کم شده اما لباس های مردانه و بچه گانه 
هنوز به اندازه کافی در بازار هســت، 
شاید به این خاطر که لباس های مردانه 
کاهش فروش بیشتری به نسبت بقیه 

داشته است.«
وی می افزاید: »بازار شــب عید حتی 
کفــاف پرداخت چک هایمــان را هم 
نمی دهد، اجناس را با چک خریداری 
کردیم اما فروش به قدری نیســت که 
بتوانیم چک ها را پاس کنیم. از آذرماه 
امســال، فروش خیلی کم شده است. 
حتی بعضی اجنــاس از یک ماه پیش 
تا کنون دوباره افزایش قیمت داشته 
است. به عنوان مثال شلوار زنانه از 98 
هزار تومان در ماه گذشته به 120 هزار 

تومان در اسفند ماه رسیده است.اینطور 
که پیداست هزینه ها حتی سر به سر 
نمی شــود و ممکن است مقداری هم 

کم بیاوریم.«
وی دربــاره وضعیت خریــد خود نیز 
شکایت دارد و می گوید »در وضعیت 
مناسبی نیســت، در گذشته خرید به 
صورت چکی بوده اســت اما در حال 
حاضر 90 درصد خریدهایمان نقدی 
و مابقی به چک های نهایتا سی تا چهل 

روزه تبدیل شده است.«

  بازارهای قدیم رونق دیگری داشت
فروشــنده دیگری نیز که در محدوده 
مرکز شهر فعالیت می کند، می گوید: 
»22 سال است که در زمینه پوشاک 
مردانه فعالیت می کنم، قدیم شــب 
عید بازار شــور و حال دیگری داشت، 
متاسفانه فروش نسبت به سال گذشته 
حدودا پنجاه درصد کاهش داشــته و 
قیمت ها نیز تقریبا دو برابر شده است.«

وی می افزاید: »کســادی بازار مانع از 
افزایش بیشتر قیمت  پوشاک مردانه 
شده و حاشیه سود به شدت پایین آمده 
است. گاهی مجبوریم پوشاک را با سود 
پنج درصدی بفروشیم در صورتی که 
ســود ما از فروش هر جنس باید 20 

درصد باشد.«

  افزایش 20 تا ۳0 درصدی قیمت ها 
نسب به پارسال

فروشنده دیگری که فروشگاه اش در 
محدود دروازه شیراز است و 14 سال 
نیز سابقه کار دارد، می گوید: »قیمت ها 
به نسبت پارسال بین 20 تا 30 درصد 
افزایش اما فروش حدودا 40 درصد افت 
داشته اســت؛ وضعیت خرید مناسب 
نیست و خریدها کامال نقدی شده به 
همین دلیل خرید ما هم کمتر شــده 

است.«

بررســی های میدانی از دل بازارهای 
شــهر اصفهان، مردم و فروشگاه های 
پوشــاک در مناطق مختلف شهر در 
آســتانه ایام نوروز گویای آن است که 
فقط فروشــندگان نیســتند که درد 
دل های فراوانی از کســادی بازار و گم 
شــدن شــور و حال نوروزی قدیم در 
کشــمکش های اقتصادی این روزها 
دارند بلکه خریداران نیــز دل پری از 
ناتوانی شــان در لباس نو به تن کردن 

برای دید و بازدیدهای نوروز دارند.
یک خریدار مرد در حوالی میدان امام 
حسین نیز که تاکید دارد برای حمایت 
از تولیدکنندگان ایرانی، بیشتر پوشاک 
ایرانی را تهیه می کند، می گوید: »سال 
گذشته قیمت ها مناسب تر از امسال 
بود. از دی ماه قیمت ها افزایش زیادی 

یافته است.«
بانوی خریــدار دیگری مــی گوید: 
»قیمت ها 100 درصد افزایش داشته 
اما کیفیت ها همانی اســت که بود، به 
همین دلیل خرید من هم کمتر شده 
 است.« یک خریدار از مزون لباس بانوان

 می گوید: »قیمت ها به نســبت سال 
گذشــته خیلی افزایش داشته و فکر 
می کنم سه برابر شــده است. قدرت 
خرید مردم پایین آمده و کیفیت هم به 

همین دلیل کاهش پیدا کرده است.«
سطح عمومی قیمت ها نسبت به سال 

گذشته افزایش چندانی نداشته است
رضا باطنی، نایب رییس اول اتحادیه 
پوشاک اصفهان اظهار می کند: سطح 
عمومی قیمت ها نسبت به سال گذشته 

افزایش آن چنانی نداشته است.
وی اضافه می کند: دیگر مانند ســال 
گذشته جنس خارجی در بازار وجود 
ندارد اما چــون پارچه گران اســت، 
تولیدات نهایی پوشاک نمی تواند ارزان 
تمام شود، به عنوان مثال مانتویی که 
در سال گذشته 100 هزار تومان قیمت 

داشته، حاال باید 130 هزار تومان فاکتور 
شود و این رشد قیمت به دلیل افزایش 
در مزد دوخت، کارگر و ... نیست بلکه 
به دلیل افزایش قیمت پارچه، نخ، مواد 
اولیه و خرج کار اســت. این قیمت به 
نسبت سال گذشــته بین 20 اتا 30 

درصد افزایش داشته است.
نایب رییــس اول اتحادیه پوشــاک 
اصفهان افزایــش دو برابری در قیمت 
پوشاک را به شدت تکذیب می کند و 
می گوید: طبق آمار دقیقی که در اختیار 
داریم چنین افزایش قیمتی در پوشاک 
وجود ندارد. در حال حاضر فروشنده ما 
به دنبال مشتری است که فقط جنس 
خود را بفروشد. ضمن اینکه بازرسان 
ما به همراه بازرسان اداره اماکن و اتاق 
اصناف در سطح شهر حضور دارند و این 

موضوع را به دقت رصد می کنند.
باطنی همچنیــن از برگــزاری یک 
جشنواره ســاالنه به عنوان بخشی از 
فعالیت اتحادیه پوشــاک قبل از سال 
نو خبر داده و می گوید: هرســال یک 
جشنواره نوروزی برای شب عید برگزار 
می کنیم و امسال هم در حال تدارک 
آن هستیم. در این جشنواره برخی از 
فروشندگان حتی اجناس را بدون سود 
می فروشند، یعنی حتی از 20 درصد 
سود خود نیز چشم پوشی می کنند تا 

اجناس خود را بفروشند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم 
بر جامعه، به این موضوع اشاره می کند 
که پوشاک دیگر جایگاه سابق را در سبد 
کاالی خانوار نــدارد و اظهار می کند: 
زمانی پوشاک در سبد کاالی خانواده 
حرف اول را می زد اما با توجه به شرایط 
حال حاضر، مردم به دنبال پوشــاک 
نیســتند؛ البته ممکن است به خاطر 
فرزندانشان خرید کوچکی انجام دهند 
اما دیگر پولی برایشــان نمی ماند که 

بخواهند به دنبال پوشاک باشند.
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 plus Galaxy A6 گوشی موبایل سامسونگ مدل
3,050,000 تا 20184,269,000 ظرفیت 64 گیگابایت

64G-Lite 10 Huawei Honor5,880,000 2,551,185 تا



Shapouri House in 
southern Iran

Registered as a national 
heritage, Shapouri House is 
a historical house in Shiraz, 
southern Iran, built in the 
early years of Pahlavi dynasty 
(1925-1979). the mansion 
was designed and built by 
Abol Qasem Mohandesi 
between 1930 and 1935.
As a two-floor house built 
in a 4,635-square-meter 
garden, Shapouri House 
is different from other 
historical buildings of the 
region in that it has a balcony 
with 14 pillars, an innovation 
in Iranian architecture at 
the time. Upon entering the 
garden, one comes across 
a big Iranian pool, colorful 
balcony, wall paintings at 
top of the stairs, the mirror 
work, stucco, hand painted 
walls and traditional 
decorations, which together 
create a breathtaking 
scene.Shapouri Pavilion 
and Garden or Shapouri 
House sold to Iran’s Cultural 
Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization and 
was reconstructed in 2008; 
since then it has been used 
as a museum and restaurant 
with a capacity of 150 people. 
Its rooms are suitable for 
holding meetings for up to 
20 people. Booking a table 
on the balcony and watching 
the view from the 2nd floor, 
especially at night, is the best 
choice.Shapouri House is 
in downtown Shiraz, Fars 
Province, Iran, in an old 
neighborhood known as 
Anvari. Located in Karim 
Khan Zand Boulevard and 
on Anvari St. Vakil Mosque 
and Bazaar, Karim Khan 
Citadel and Shahcheragh 
Holy Shrine are a walking 
distance of the House.
Oriental plane, cedar, maple, 
fig, pomegranate, orange 
and date are among the trees 
found in Shapouri Garden 
which, altogether with the 
colors and lights, make the 
ambience of Shapouri House 
delightful and memorable.
Although the restaurant 
inside the house is ready 
to serve dinner and lunch, 
you may choose not to eat 
there due to its limited menu 
or high price. Don’t worry, 
there are good restaurants 
and cafés around Shapouri 
House.If you choose not to 
eat at Shapouri House, you 
should pay a small entrance 
fee to visit the house and its 
beautiful garden. Don’t forget 
your camera. The house and 
its garden are wonderful 
places for photography.
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Isfahan’s Fire 
Department on high 
alert in Chaharshanbe 
Suri

Mah Bibi Hostel :New 
And Nice Accommodation 
For Travelers

news

where to stay

“ As in past years,, the Fire Department and 
Safety Services Organization is on high alert 
and has taken out special safety measures to 
tackle possible incidents of Chaharshanbe 
Suri,” the managing director of Isfahan’s Fire 
Department and Safety Services Organization 
said.
“Several meetings have been held on the eve 
of Chaharshanbeh Suri, with the presence 
of representatives of responsible bodies 
like police force, emergency department, 
University of Medical Sciences, and Education 
Department, and the duties have been divided 
among the organizations,” Mohsen Golabi said.
Announcing the distribution of training CDs 
in Isfahan’s schools, he added, “A number of 
training CDs including video clips inspired 
by the real incidents of Chaharshanbe Suri 
have been provided by the Fire Department 
of Isfahan for the General Department of 
Education, in order to be distributed among 
students.”
Saying that preventing unfortunate incidents 
like Chaharshanbeh Suri disasters require 
promoting the safety culture, he emphasized, 
“Parents should control their children on the 
eve of Chaharshanbeh suri, and don’t leave 
them alone as far as possible.”
“Citizens should observe the safety tips, even 
in lighting small and less dangerous fires, and 
prevent adding flammable materials to the 
fire; they should be aware that making fire in 
the vicinity of gas holder is very dangerous,” he 
continued.
“If citizens see an accumulation of waste 
materials, tree branches, or a rubber tire in 
the passages of the city, they should call 137 
to report it, so that the waste will be collected 
and subsequently children can’t fire them up,” 
he also said.

Mah Bibi traditional hostel is a new and nice 
accommodation for travelers inside the city 
of Isfahan. The hostel is wonderful, charming 
and really nicely renovated by a team of young 
enthusiastic people. Everything is super clean 
and you have the feeling of being at home. You 
can make wonderful experience here by having 
a perfect breakfast in the mountains in the very 
early morning, sunrise included. This lovely 
place is really a place to recommend. The rooms 
are beautiful, simply decorated and very clean. 
The yard in the middle of the hostel is beautiful 
and the atmosphere is very friendly. The only 
recommendation would be to have separate 
men /female .Stay in Mahibibi Hostel where 
your character and expertise can shine. Our 
hostel is located in center of Isfahan with great 
quality of accommodation and food which has 
easy access to famous places, suits travelers and 
backpackers and organize the diversity training 
seminars. Come and enjoy our fully-renovated 
sparkling clean and specious house.

The Shaikh Lotf-Allah Mosque Alternative 
written forms include Shaykh or Sheikh 
Lutfallah or Lotfollah. This is surely a candidate 
for the world’s most beautiful Mosque. It is 
also a little unusual for example there are no 
minarets. The mosque was built for the private 
use of Shah Abbas and his court, so having no 
congregation to call to prayer there was no need 
for minarets. It was completed in 1619 and 
named after a famous Isfahani imam Shaikh 
Lutf-Allah who lived on the site and died in 
1622.

The Jadid-e Abbasi Mosque The New Abbasi 
Mosque is also known as the Shah Mosque, 
the Imam Mosque, and the Abbasi Jameh 
Mosque (Abbasi Congregational Mosque). 
It is regarded as one of the finest examples of 
Safavid architecture and it is very large, some 
19,000 square metres in extent. Building was 
begun in 1611 and completed around 1630. 
It became a second congregational mosque 
along with the Old Friday Mosque, (see below) 
hence two of the names applied to it. This was a 
highly significant political event, attempting to 
legitimise the new dynasty and to do so without 
challenging the symbolism of the old mosque. 
It seems to have been successful in this respect 
- both building are still functioning as intended.

The Friday Mosque This mosque sits on 
the site of a Zoroastrian temple, it became 
a mosque in the 8th century, and was soon 
enlarged to include a library, and facilities for a 
congregation of 5,000. That building was burnt 
down in 1121. It was rebuilt, and was the main 
mosque, until the building of the Jadid-e Abbasi 

Mosque in the 17th century, from which time it 
has shared the position of the city’s principle 
mosque. Jama, usually rendered as Friday 
or Congregational in English, can be spelt in 
a number of ways including: Jama, Jami and 
Jameh, the principle mosque of a town is given 
this epithet.

Sultan Hossain Madrasa Sometimes called the 
Chahar Bagh Madrasa, after the road by which 
it lies, or the Madar-i Shah Madrasa (Mother 
of the Shah). This mosque is part of a complex 
which was built at the end of the Safavid period 
between 1704 and 1710. It, a bazaar and the 
caravanserai (like a motel for camels) were 
designed as one complex. The quality of the 
tile work is superb, a final elegant fling of the 
dynasty, in contrast to its evident aesthetic 
decline elsewhere.

Seyyed Mosque is the greatest and most famous 
mosque in Isfahan that was built in thirteenth 
Hijri century to the order of Hojjat al-Islam Haj 
Seyyed Bagher Shafti, one of the great scholars 
of Imamieh who was living at the reign of 
Mohammad Shah Qajar. Light red color plays a 
crucial role in tile works of vase and landscape 
designs and this is the color that can also be 
seen in other mosques of Qajar era like Rahim 
Khan Mosque and Rokn al-Molk Mosque. The 
tomb of Seyyed Hojjat al-Islam that was built 
very gloriously and luxuriously is located in 
the north eastern of the scene of the mosque. 
Different dates from 1255 to 1311 hijri can be 
seen in this mosque whose inscriptions are 
done by Mohammad Bagher Sharif Shirazi. The 
decorations inside the dome include moldings, 
mirror works and gildings that along with the 
silver and gold inlayed zarih and very beautiful 
calligraphies are visitable parts of the mosque.

Hakim Mosque in Isfahan is located at the end of 
dyers bazaar and was built in Shah Abbas II time 
by his physician, Hakim Mohammad Davoud, 
in remains of Jurjir Jameh Deilami Mosque or 
Saheb al-Zaman Ismail Ibn Ibad Mosque from 
the fourth Hijri century.Portal manuscripts 
and the interior porches of the mosque are 
from 1067-1073 hijri years and they were 
written by Mohammadreza Imami, the famous 
calligrapher of Safavid time. Jurjir Mosque 
portal is in the north west of the mosque. Jurjir 

Deilami Mosque used to be called “Saghir 
Jameh Mosque” and it used to be a beautiful and 
elegant mosque at the second half of the fourth 
hijri century.
This mosque was registered in 1313 as a 
national monument with registration number 
223.

Shah Mosque with the alternative names of 
Jameh Mosque, Soltani Mosque and Imam 
Mosque is one of the mosques in Naghsh-e 
Jahan Square in Isfahan which was built 
in Safavid era and is considered one of the 
important Iranian-Islamic architectural 
buildings. This building is an immortal 
masterpiece in architecture, tiling and 
carpentry of the eleventh Hijri century. Shah 
Mosque was registered in the list of Iran’s 
national monuments on 15th Dey 1310 with 
number 107.Imam Mosque is located in the 
south side of Naghsh-e Jahan Square and is one 
of the prominent architectural monuments in 
Iran in terms of its architectural properties, 
rich decorations and other invaluable parts. 
As it can be inferred from the sources, its 
building began to be built in the third stage 
of Naghsh-e Jahan Plan to the order of Shah 
Abbas the Great (996-1038 hijri/1588-1629) 
and was finished in Safavid period (1038-1052 
hijri/1629-1642).
The interesting point about Imam Mosque 
that most of the visitors and tourists point to 
and is considered by architects and engineers 
as the most professional architectural 
techniques is the issue of Qibla that is perfectly 
observed in this mosque. The builders have 
built the frontispiece in a way that without 
knowing you will half-turn right by entering 
the entrance balcony. In fact, the prom inent 
architect of this monument has made the 
mosque face Qibla with a 45 degree angle.
In general, Imam Mosque of Isfahan with 
high minarets, towering balconies, perfect 
bedchambers, exquisite sanctuaries and an 
integrated and balanced design is one of the 
unique and incontrovertible masterpieces 
of Safavid architecture; a mosque that has 
been one of the wonders of its time and has 
been in fact one of the bright stars in the art of 
Safavid era for its beautiful design, greatness, 
dimensions and its glorious and splendor  
tilings.

Isfahan Mosques : Masterpieces 
of Persian Architecture

The Mosques of Isfahan  Go to another 
site show the work of Islamic artists 
and architects in its full glory. Today 
there are still a score or more mosques, 
while back in the 1600s one source 
records there being 162. This page 
has pictures of four of these, including 
three of great fame: the Shaikh Lotf-
Allah, the Friday, and the Jadid-e 
Abbasi Mosques. One problem for 
the visitor is that it is normal for new 
regimes to rename mosques, some 
of the alternative names are given on 
this page.
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 Minister of Petroleum Bijan 
Namdar Zanganeh says Iranian 
oil industry is developing despite 
enemy’s unprecedented pressures.
‘Iranian oil industry is developing 
despite enemy’s unprecedented 
pressures and huge steps have been 
taken in this field,’ said Zangeneh 
in ceremonies marking opening 
of executive operations for a 
petrochemical project.
He said Amercians have been trying 
to prevent Iran oil sales and money 
transfer and blocking Iranian 
banking system and they could 

not do anything at the time the 
sanctions were in their climax.
Elsewhere in his address, Zangeneh 
said oil industry projects worth 
$6.5 billion are implemented on 
domestic resources.
He said this year, 100 million cubic 
meters were added to national gas 
capacity which is a big move.
He added that Iranian 
petrochemical industry is getting a 
big development because next year 
Iran will be able to meet feedstock 
for petrochemical projects for the 
first time.

Iran, 
Slovenia 
keen on 
boosting 
agricultural 
cooperation
 Minister of 
A g r i c u l t u r e , 
Forestry and Food 
of the Republic 
of Slovenia, 
Aleksandra Pivec 
stressed the need 
for increasing 
e x c h a n g e s 
between the two 
countries and 
cooperation in the 
field of agriculture 
including animal 
h u s b a n d r y , 
forestry and 
foodstuff.
In a meeting with 
Iran’s Ambassador 
in Ljubljana 
Kazem Shafei on 
Thursday, she 
added that the 
exchange of goods 
between the two 
countries will take 
place at a desirable 
level. 
“Interests for 
cooperation in the 
field of foodstuff 
exist between the 
two countries, but 
in the field of trade 
exchanges, the 
share of foodstuff 
and agriculture is 
meager,” he said.
“There are 
n u m e r o u s 
opportunities for 
cooperation in the 
fields of food and 
agriculture that we 
can take advantage 
of them,” he said.
Shafei, for his 
part, said that 
f o r t u n a t e l y , 
despite problems, 
trade exchanges 
have witnessed 
growth.
Referring to 
holding joint 
e c o n o m i c 
c o m m i s s i o n 
as a suitable 
mechanism for 
promoting trade 
and economic 
relations, he hoped 
that first meeting 
of the commission 
will be held in near 
future.
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Iranian oil industry developing despite 
enemy’s pressures

India has 
reduced its 
purchases of 
Iranian oil, but 
has been in talks 
on extending 
a sanctions 

waiver, known as a 
significant reduction 
exception, a senior 
official in India said 
in January, Reuters 
reported.
The talks come just 
as trade tensions rise 
between Washington 
and New Delhi. The 
United States is planning 
to end preferential trade 
treatment for India that 
allows duty-free entry 
for up to $5.6 billion 
worth of its exports to 
the United States.
India is the biggest 
beneficiary of the 
Generalized System of 
Preferences, which dates 
from the 1970s, and 
ending its participation 
would be the strongest 
punitive action that 
Washington has taken 
against the country since 

President Donald Trump 
took office.
Amid this, New Delhi is 
asking Washington to 
be allowed to still buy 
Iranian oil at current 
levels of around 1.25 
million tons per month, 
equal to about 300,000 
bpd, the sources said.
The United States 
reimposed sanctions 
against Iran last 
November after Trump 
pulled Washington out 
of the 2015 nuclear deal 
between Tehran and six 
world powers.
Vincent Campos, a 
spokesman at the US 
State Department’s 
energy bureau, would 
not confirm that India 
was asking the United 
States to renew its 
waiver, but said talks are 
ongoing with the eight 
consumers of Iran’s oil 
that received waivers 
in November with the 
aim of eventually cutting 
imports to zero.
“We continue to have 
bilateral discussions” 

with each of the 
countries, including 
India, Campos said.
A US State Department 
official is this week 
visiting South Korea, 
Iran’s fourth largest oil 
customer in Asia, to talk 
about sanctions, Seoul 
said.
David Peyman, a deputy 
assistant secretary for 
counter threat finance 
and sanctions, met on 
Wednesday with Hong 
Jin-wook, an official 
specializing in African 
and Middle Eastern 
affairs at South Korea’s 
foreign ministry.
Peyman offered “to 
continue to closely 
consult on the extension 

of sanctions exemption 
and Korean companies’ 
technical issues 
regarding trade with 
Iran,” a statement from 
Seoul’s foreign ministry 
said.
The US State Department 
did not immediately 
respond to questions 
about their talks.
Iran, a member of the 
Organization of the 
Petroleum Exporting 
Countries (OPEC), 
exported almost 3 
million bpd of oil at its 
pre-sanctions peak, 
but that has dwindled 
to around 1.25 million 
bpd since the start of the 
year, shipping data from 
Refinitiv showed.

Iran, Lebanon consider 
trade development
 Iran and Lebanon considered ways to develop 
trade ties between the two countries.
Iran, Lebanon consider trade development
Iran’s Ambassador to Beirut Mohammad Jalal 
Feirouznia discussed the issue with Lebanese 
Minister of Transportation and Public Services 
Youssef Fenianos here on Thursday.
In the meeting, the two sides underlined Tehran 
and Beirut intention to strengthen ties and 
discussed ways to develop trade and economic 
cooperation, especially in the field of executing 
infrastructures and transportation plans in 
Lebanon.
The meeting was in the framework of 
ambassador consultations and visit with new 
Lebanese government members.
In the past two weeks, Feirouznia met and 
considered issues of mutual interests with 
Minister of Youth and Sports Mohammad Fneish, 
Defense Minister Elias Bou Saab, Minister of 
State for Foreign Trade Hassan Mourad and 
Lebanese Finance Minister Ali Hassan Khalil.
Lebanese cabinet including 32 ministers 
received confidence vote from parliament on 
February 16, 2019.

Iran, Russia examine legal 
mechanisms to confront 
sanction
Iran and Russian representatives at the first 
round of legal consultations examined legal 
mechanisms to confront unilateral sanctions.
The meeting took place between Foreign 
Ministry Director General for legal and 
international affairs Abbas Baqerpour Ardakani 
and his Russian counterpart Evgeniy Zagaynov 
here on Thursday.
The two sides also considered practical ideas 
in legal mechanisms to confront unilateral 
sanctions and underlined common legal stances 
of the two countries concerning international 
issues.They also agreed to continue legal 
consultations between the two states and 
to hold the next round of talks in Tehran.
US President Donald Trump ordered his 
government to exit from Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) on May 8, 2018.Western 
Troika including Germany, France and Britain 
opposed departure of the US from JCPOA and 
accompany with Russia and China underlined 
to keep stay in nuclear agreement with Iran.The 
11th joint JCPOA commission meeting in the 
level of political directors and deputy foreign 
ministers of Iran and Group 4+1 (Germany, 
Britain, France, Russia and China) held meeting 
in Vienna on Wednesday and all participants 
underlined cooperation useful in JCPOA, in spite 
of the US departure from agreement.

India wants to keep buying Iranian oil at its current level of about 
300,000 barrels per day (bpd), as it negotiates with Washington about 
extending a waiver of US sanctions past early May, a report said.

India Seeking to Extend Iran Oil 
Waiver: Reportnews

Blind subsidy system costing 
economy greatly
 The heavily subsidized gasoline and its rising consumption 
are putting the country in a difficult situation both 
strategically and economically.
Strategically because the country has come under illegal 
tough sanctions by a deceitful and mad person at the White 
House, and economically because the country’s oil export 
is being reduced to almost half due to sanctions.
Despite these cruel sanctions, both the government and 
parliament are following the failed and costly policy of 
energy subsidy, especially in regard to gasoline.

Following the devaluation of national currency due to 
sanctions, the current price of gasoline is very far from its 
real price and this has led to further smuggling of gasoline 
and other fuels. 
In submitting the national budget bill to the parliament 
for the next fiscal year, which starts on March 21, 2019, the 
government did not propose an increase in gasoline prices. 
It even did not propose rationing it. 
The special parliamentary committee (talfiq commission), 
which comes into existence when the national budget is 
being studied at the parliament, also did not propose an 
increase in gasoline prices. A majority of parliamentarians 
also blindly backed the special committee’s decisions when 

the issue was put for a vote at 
the parliament on February 
23
The special committee 
and government opposed 
proposals by the Majlis 
Research Center to 
distribute the dividends from 
a partial release of gasoline 
prices to those who do not have cars. 
The committee members said it causes more inflation, 
which has already increased due to sanctions. They claimed 
it hurts the poor people. 
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The United 
States 
reimposed 
sanctions 
against Iran last 
November after 
Trump pulled 
Washington 
out of the 2015 
nuclear deal 
between Tehran 
and six world 
powers.

€Planning underway to increase 
trade volume with Iraq at 20$bn
 Minister of Industry, Mine and Trade Reza Rahmani said on 
Thu. that it is scheduled that Iran’s trade and business volume 
with neighboring Iraq will hit $20 billion.
Iran and Iraq are determined to expand bilateral trade volume, 
he said, adding, “planning is underway to achieve $20 billion 
worth of trade with Iraq in the next two years.”
He revealed the upcoming visit of President Rouhani to Iraq for 
broadening and enhancing bilateral trade and business ties.
The two sides are deeply interested in increasing bilateral trade 
and economic ties, he said, adding, “people, traders and officials 
of the two countries of Iran and Iraq have established friendly 
relationship with each other.”
The two countries of Iran and Iraq share cultural 
commonalities based on good neighborhood policies and 
enjoy high potentials for broadening and expanding mutual 
relationship, Rahmani added.

Pakistan wants to enhance trade 
with Iran: Minister
Pakistan’s State Minister for Parliamentary Affairs has 
informed the upper house of Parliament that Pakistan was 
very keen to enhance trade with the neighboring country 
Iran, state media reported.
Ali Muhammad Khan was responding to a question in the 
Senate.
The minister said that lack of a banking channel between the 
two countries is causing hindrance in direct transactions 
between Iran and Pakistan.
He said the government was trying to enhance bilateral trade 
between the two countries.
The minister informed the house that the exports with Iran 
from April to December 2018 stood at $319 million.
Leaders of Iran and Pakistan have already agreed to enhance 
bilateral trade volume to $5 billion within next five years.



Iran Urges Pakistan to Do 
More to Secure Common 
Border
Ali Akbar Velayati, an adviser to the Leader 
of the Islamic Revolution in international 
affairs, urged Pakistan to do more to ensure 
the security of the border areas between the 
two countries.
March, 08, 2019 - 10:00 Politics Comments 
Iran Urges Pakistan to Do More to Secure 
Common Border
“Relations between Iran and Pakistan are 
brotherly, good and constructive,” Velayati 
said in a meeting with Pakistan’s Minister 
for Railways Sheikh Rasheed in Tehran 
on Thursday, adding that promotion of 
economic cooperation and establishment 
of a railroad line linking Iran, Pakistan and 
China could further strengthen the ties.
However, he said, incidents like a recent 
attack on Iranian forces by terrorists who 
entered Iran’s Sistan and Balouchestan 
province from Pakistan do harm to the 
relations.
The Pakistani government should not allow 
other countries like Saudi Arabia and the 
Zionists to undermine Tehran-Islamabad ties 
and foment crises along the common border, 
Velayati added.
He said the terrorist groups that recently 
killed a number of Islamic Revolution 
Guard Corps (IRGC) forces in Sistan and 
Balouchestan receive equipment and 
financial support from Saudi Arabia and 
Israel.
Velayati called on Pakistan to make more 
efforts to ensure the security of the common 
border and put an end to terrorist attacks 
against Iran by groups based in Pakistan.
Rasheed in this meeting handed over to 
Velayati a written joint message by Pakistan’s 
President Arif Alvi and Prime Minister Imran 
Khan to the Leader of the Islamic Revolution.
He hoped for the development of bilateral 
ties between Tehran and Islamabad and 
underlined that Imran Khan is willing 
to enhance Pakistan’s relations with all 
countries, including the Islamic Republic of 
Iran.
Last month, a bus carrying IRGC personnel 
was traveling between the cities of Zahedan 
and Khash, in Sistan and Balouchestan, when 
it was targeted in a suicide car bomb attack.
Twenty-seven IRGC members were killed and 
13 others injured in the February 13 attack, 
claimed by the so-called Jaish ul-Adl terrorist 
group based in Pakistan.
Iranian military forces along the 
southeastern border areas are frequently 
attacked by terrorist groups coming from 
Afghanistan and Pakistan.
Tehran has frequently asked the two 
neighbors to step up security at the common 
border to prevent terrorist attacks on Iranian 
forces.

Saudi Seeking to Hit Iran by Pursuing 
Closer Ties with Israel: Ex-US Diplomat

“Saudi Middle East policies appear 
built on regime change in Iran and 
the Kingdom’s overestimation 
of its self-importance,” Michael 
Springmann, the former head of 
the American visa bureau in Saudi 
Arabia, said .
“In my view, Saudi Arabia has one 
and only one goal in pursuing 
closer ties with Israel, the 
Apartheid Entity: the destruction 
of Iran,” he said.
J. Michael Springmann served in 
the US government as a diplomat 
with the State Department’s 
Foreign Service, with postings 
in Germany, India, and Saudi 
Arabia. He left federal service 
and currently practices law 
in the Washington, DC, area. 
Springmann’s works and 
interviews have been published 
in numerous foreign policy 
publications, including Covert 
Action Quarterly, Unclassified, 
Global Outlook, the Public Record, 
OpEdNews, Global Research 
and Foreign Policy Journal. He 
has written Visas for Al Qaeda: 
CIA Handouts That Rocked The 
World and a second book Goodbye, 
Europe? Hello, Chaos? Merkel’s 
Migrant Bomb. Both are available 
on Amazon. The books’ website is: 
www.michaelspringmann.com
The following is the full text of the 
interview:
As you know, the Israeli and 
Saudi regimes do not have any 
official diplomatic relations 
but media reports have 
surfaced indicating extensive 
behind-the-scenes diplomatic 
and intelligence cooperation 
between the two. In your 
opinion, what goals is Riyadh 
pursuing by getting closer to 
Tel Aviv?
Springmann: In my view, Saudi 
Arabia has one and only one goal in 
pursuing closer ties with Israel, the 
Apartheid Entity: the destruction 
of Iran. The Saudis have an inflated 
view of their own worth and their 
own power. Some of it is cultural 
and some of it is political. And 
they want to use this perceived 
dominance to topple the Islamic 
Republic.

As a whole, the Saudis and their 
government want to be the 
dominant force in the region. 
The largest country there, the 
birthplace of Islam, yet dominated 
by Wahhabi fanatics, the Kingdom 
apparently believes it has the right 
to dictate international policy. To 
do so, it needs allies.
Riyadh has America’s backing, 
but even in the United States, long 
an enemy of Iran, Saudi excesses 
are beginning to alienate some 
influential politicians and parts 
of the news media. Therefore, the 
Kingdom is seeking extremist 
collaborators closer to hand. Israel, 
with its irrational hatred of Iran, 
fills the bill.  Backing Riyadh with 
its hidden nuclear, biological, and 
chemical weapons, Israel can help 
wreck the Islamic Republic--so 
long as someone else fights and 
dies in the process. 

Recently, some media reports 
revealed secret links between 
top Saudi officials, including 
Minister of State for Foreign 
Affairs Adel al-Jubeir, and the 
Israeli spy agency, Mossad. Can 
we say that Israel has managed 
to infiltrate into Saudi Arabia 
and is dictating its policies to 
Riyadh? How do you see the 
future of relations between the 
two?
Springmann: Asserting that the 
Israelis have infiltrated the Saudi 
government and are now dictating 
future policy in the Kingdom 
doesn’t quite fit the facts. While 
the Saudi-sponsored Arab Peace 
Initiative - a peace plan dating 
back some 16 years - may have 
marked a change in the Saudi 
outlook towards Israel, nothing of 
substance occurred subsequently. 
The reason is simple:  it offered 
a full peace to Israel in return for 
things the Zionists would never 
accept--return to pre-1967 
ceasefire lines; a just resolution of 
the Palestinian refugee problem; 
and a Palestinian capital in East 
Jerusalem.

The real change occurred when 
the overly-ambitious Mohammed 

bin Salman began moving up in 
the Saudi government:  head of 
the Crown Prince’s Court, with the 
rank of minister (2013); Minister 
of Defense (2015); and Crown 
Prince (2017). Bin Salman’s 
irrational hatred of Iran matched 
that of Apartheid Israel’s Prime 
Minister, Binyamin Netanyahu.  
They both opposed the Joint 
Comprehensive Plan of Action.  
They hated Iran’s assistance 
to Syria, enabling Al-Assad’s 
legitimate government to survive 
their attacks.  Together, they began 
fulminating against the Islamic 
Republic and apparently started 
planning ways to bring it down.
Without the aid of a crystal ball or 
a gypsy fortune teller, the future 
of Saudi-Israel relations is not 
entirely clear.  Certainly, Netanyahu 
is the hardest of the hardline 
Israeli officials. And he may leave 
office should he be indicted for 
corruption. However, given the 
increasingly radicalized Israeli 
voter and the choice of extremists 
that could succeed Netanyahu, 
there will likely be no drastic shift 
in policy towards Iran.
The real question is how long 
Mohammed bin Salman will 
remain as Crown Price and work 
with the United States and the 
Kingdom against Iran.  If he’s 
removed for his extremist behavior 
in Yemen and against Qatar and 
Iran, the Saudis may become more 
moderate in their foreign policy.  
If he stays, we will see more of his 
militant behavior and increasingly 
closer ties to the Zionist Entity.
 Generally speaking, how do 
you think about Saudi policies 
in the Middle East, including 
normalization of ties with Israel, 
and do you believe that regional 
countries would follow suit? If 

they would do so, how much are 
they ready to pay?
Springmann: Saudi Middle East 
policies appear built on regime 
change in Iran and the Kingdom’s 
overestimation of its self-
importance. By and large, given 
Crown Prince Mohammed bin 
Salman’s ambitions and radical 
behavior, Riyadh seems bent 
on throwing its weight around. 
Without oil and the funds derived 
from it, the Saudis would be 
bereft of influence, unable to 
buy governments or weapons to 
use against them. Improved ties 
with Israel are part and parcel of 
this. The Kingdom (especially its 
crown prince) apparently sees 
the Zionist Entity as a helper in 
asserting their regional policy, 
especially in their efforts to impose 
their control on other countries in 
the neighborhood.
The other Arab states may not 
necessarily follow the Saudi line.  
They have their own internal 
difficulties, such as Algerian 
resistance to President Bouteflika’s 
attempt to extend his time in 
office.  Also, the Kingdom is not 
well-liked by its neighbors, except 
for the autocratic members of 
the (Persian) Gulf Cooperation 
Council.
For the Saudis to bring along 
a significant portion of the Arab 
world, a lot of money and aid would 
be necessary.  Getting other Arabs 
to die for Riyadh’s foreign policy 
could well be another matter.  Any 
kind of cooperation could prove 
difficult.  As one Palestinian-
American always says, 300 million 
Arabs cannot recognize their own 
interests.  Moreover, they are either 
unable or unwilling to promote and 
protect them if they could realize 
what they were.

An American author and former diplomat deplored the 
Israeli regime as “the Apartheid Entity” and said Riyadh is 
seeking to change the government in Iran by pursuing closer 
ties with Tel Aviv.  
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Iran’s Ambassador to 
Japan Morteza Rahmani-
Movahhed said Iran 
considers US unilateral 
sanctions against 
international regulations 
and for the same reason it 
will do its best to promote 
normal economic relations 
with all countries, including 
Japan.Iran seeking 
boosting ties with world 
irrespective of sanctions
Addressing the economic 
seminar ‘A Path to Trade’ 
held in Tokyo on Thursday 
to introduce Iran’s 
capacities, he stressed that 
Iran does not recognize 
the US unilateral sanctions 
and deems it a move in 
contradiction of Resolution 
2231 of United Nations 
Security Council.Referring 
to Iran’s 82-million 
population market, he 
described Iran as a crucial 
state in the region. The 
seminar attended by 110 
representatives from 
Japanese companies was 
held as part of programs to 
mark the 90th anniversary 
of Iran-Japan diplomatic 
relations by Iran’s Embassy 
to the country and The 
Japan External Trade 
Organization (JETRO).

Iran waiting for 
Pak’s practical 
steps in fighting 
terrorism
Chairman of Majlis National 
Security and Foreign 
Policy Commission said 
on Thursday that Pakistan 
should release the Iranian 
border guards to show 
its resolve for fighting 
terrorism.Heshmatollah 
F a l a h a t - P i s h e h 
commented on banning 
activities by a terrorist 
group in Pakistan, saying 
that putting the group 
on the list of terrorists by 
the country is a positive 
step on its behalf. Hoping 
that Pakistan Military 
Intelligence will move on 
the path until its practical 
results would be observed 
in Tehran-Islamabad 
relations, he said, “The 
essential thing for that is to 
limit activities of the group 
so that it will not be able 
to commit acts of terror in 
Iran.”
Hands of the terrorists are 
tainted with the bloods of 
the Iranians and a number 
of Iranians, including 
border guards are currently 
detained by the terrorists. 

Iran seeking 
boosting ties 
with world 
irrespective of 
sanctions
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 Saudi Arabia Faces First Rebuke at 
UN Rights Forum
Three dozen countries, including all 28 EU members, called on 
Saudi Arabia to release 10 activists and cooperate with a UN-led 
investigation into the murder of journalist Jamal Khashoggi at its 
Istanbul consulate.It was the first rebuke of the kingdom at the UN 
Human Rights Council since it was set up in 2006 and came amid 
growing concern about Saudi violations of basic freedoms such as 
freedom of expression.
“It is a success for Europe to be united on this,” an envoy of an EU 
country told Reuters.
The joint statement, also backed by Canada and Australia but not 

the United States, was read out by Harald Aspelund, Iceland’s 
ambassador to the United Nations in Geneva.
“We are particularly concerned about the use of the counter-
terrorism law and other national security provisions against 
individuals peacefully exercising their rights and freedoms,” 
Aspelund read.
Activists can and should play “a vital role in the process of reform 
which the Kingdom is pursuing,” the text said.
The joint statement called for the release of Loujain al-Hathloul, 
Eman Al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Nassima al-Sadah, Samar 
Badawi, Nouf Abdel-Aziz, Hatoon al-Fassi, Mohammad al-Bajadi, 
Amal al-Harbi and Shadan al-Anezi.
Activists allege that jailed women activists, including those who 

campaigned for the right to 
drive, have been subjected 
to electric shocks, flogging, 
sexual assault and other 
forms of torture.
The EU and other 
sponsoring countries 
said they “condemn in the 
strongest possible terms” 
the killing of Khashoggi, 
noting that Saudi Arabia has 
confirmed it took place at its 
Istanbul consulate on Oct. 2.

Hojatoleslam Raeisi Appointed 
Iran’s Judiciary Chief
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei appointed veteran judicial official 
Hojatoleslam Ebrahim Raeisi as new head of Iran’s 
Judiciary.
The Leader made the appointment on Thursday 
through an official decree, naming Raeisi to replace 
Ayatollah Sadeq Amoli Larijani, who served in the 
position for nine years.
In the decree, Ayatollah Khamenei cited the 
knowledge, experience, and efficiency displayed by 

Raeisi at various junctures and his long-term service 
in the Judiciary as the basis of his decision.
Raeisi was the Islamic Republic’s former attorney 
general and, up to his appointment as the Judiciary 
chief, was the chief custodian of Astan Quds Razavi, 
the organization managing the affairs of the Holy 
Shrine of Imam Reza (AS), the eighth Shiite Imam.
The Thursday decree also featured Ayatollah 
Khamenei’s opinion on the Judicial Development 
Document proposed by Raeisi.
The Leader called the document “beneficial and 
efficacious,” but advised that first and foremost, 
the new Judiciary chief should work out a 

timeline for the 
implementation 
of its entire 
content and 
commit both 
himself and his 
colleagues to its 
c o m p re h e n s ive 
fulfillment.
Secondly, Ayatollah Khamenei recommended that 
the new judicial document must pay due attention 
to people while being of a revolutionary nature and 
dedicated to fighting corruption.
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India Seeking to Extend Iran Oil 
Waiver: Report

Foreign interventions, unjust sanctions have spread inequality
Iran’s representative to UN Geneva office said foreign interventions, especially in the form 
of unilateral hostile measures and unjust sanctions, are causing inequality and contributing 
to its spread in the world.Iran’s permanent representative to the United Nations Office at 
Geneva, Esmail Baghaei Hamaneh, made the remarks in reaction to an an annual report read 
by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet before the agency’s Human 
Rights Council in Geneva.He maintained that the recognition of the right to development, 
the elimination of inequalities, and the fight against unilateral coercive measures taken by 
some governments, would lead to the resolution of human rights challenges in the world.
Sanctions act as an aggravating factor, and the destructive effects of unilateral coercive 
measures on the enjoyment of human rights are clear, he noted.

China’s Foreign Ministry 
Spokesman Lu Kang says 
along with all parties, 
China will try to keep 
the Iran nuclear deal, 
formally known as the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA).
Lu Kang told that efforts 
made by all parties to 
keep the Iran deal have 
produced good results.
Referring to the July and 
September meetings 
of foreign ministers of 
countries signing the 
JCPOA, he said in the 
meetings all parties have 
been praising Iran for 
continuing to fulfill its 
JCPOA duties.
He also said that the 
IAEA should continue 
monitoring and 
inspection impartially 
and professionally. 
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By: Hossein Mousavian*
‘Even if Washington and 
Tehran want to remain 
eternal enemies, at least 
they could refrain from 
insulting each other’s 
people, history and 

culture,’ Mousavian said.
The full text of Mousavian’s 
article that originally appeared 
in middleeasteye.net is as follows:
In a statement issued on February 
20, more than 50 pro-diplomacy 
organizations representing 
millions of American voters urged 
US policymakers to respect the 
Iran nuclear deal, which verifiably 
blocks Iran’s pathway to a nuclear 
weapon, supports good-faith 
diplomacy and opposes war with 
Iran. 
Earlier last month, as millions 
of Iranians rallied to mark the 
40th anniversary of the 1979 
revolution that ended 2,500 
years of monarchy in Iran, US 
President Donald Trump tweeted 
in Persian and English: “40 
years of corruption. 40 years of 
repression. 40 years of terror. 
The regime in Iran has produced 
only #40YearsofFailure. The long-
suffering Iranian people deserve 
a much brighter future.” 
In response, Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarif 
tweeted: “#40YearsofFailure 
to accept that Iranians will 
never return to submission. 
#40YearsofFailure to 
adjust US policy to reality. 
#40YearsofFailure to destabilize 
Iran through blood & treasure.”

Nuclear fallout
Both Iranian and US leaders 
concur that Washington has 
imposed the most biting 
sanctions ever on Tehran. It 
bears noting, however, that with 
the exception of a brief period 
from 2013 to 2016, when Tehran 
and Washington negotiated 
at the highest levels to resolve 
one of their most complicated 
disagreements - the nuclear 
issue - the US policy towards Iran 
has been constantly focused on 
economic sanctions, pressure and 
regime change. 
The question remains whether 
Trump wants to continue on this 
ineffective and costly path, or 
pursue a new approach with Iran 
to break decades of deadlock 
in their bilateral relations. 
“Change and our attitude will 
change,” Iranian Supreme Leader 
Ayatollah Ali Khamenei has said. 
Trump could, in fact, end decades 
of US-Iran animosity by adopting 
a five-pronged strategy.
Even if Washington and Tehran 
want to remain eternal enemies, 
at least they could refrain from 
insulting each other’s people, 
history and culture.
First is intention. Washington 
must convey to Tehran its 
intention to abandon its regime-
change policy, something that 
is only attainable if Washington 
shows its sincerity through 
both words and actions. Empty 
words followed up by hostile 
actions would only demonstrate 
Washington’s disingenuousness 
and lack of seriousness, likely 
leading to the opposite of the 
intended results. 
Second is language. The US has 
always talked down to Iran, 
employing disrespectful and 
offensive language towards the 

country, calling it a “pariah state” 
and adding it to the “axis of evil”. 
To be fair, Iran has used the same 
derogatory language in reference 
to the US, which it brands as the 
“Great Satan”.
Even if Washington and Tehran 
want to remain eternal enemies, 
at least they could refrain from 
insulting each other’s people, 
history and culture. Ayatollah 
Khamenei recently clarified that 
Iranians would chant “Death to 
America” as long as Washington’s 
hostile policies continued, but 
noted that the slogan is directed 
at US leaders, not the American 
nation.
Diplomatic approach
Third is approach. A termination 
of hostilities will be impossible 
as long as Washington thinks it 
can coerce Iran into submission. 
A diplomatic approach must 
replace the threat of war and 
coercive policies - but diplomacy 
is not about issuing maximalist 
demands to a sovereign state and 
expecting total capitulation.
Fourth is having a pragmatic 
plan of action. A number of 
reports by US think tanks have 
recommended a “grand bargain, 
big for big” approach, but this is 
not realistic. A more practical 
approach is to begin with “small 
for small” measures.
The existing mistrust between 
Iran and the US runs deep, and 
Trump’s unilateral withdrawal 
from the nuclear deal has only 
exacerbated the situation. 
Therefore, the more realistic 
path forward involves smaller 
confidence-building steps, 
such as Iran-US cooperation on 
counter-narcotic and anti-piracy 
operations.
Fifth is the end state. Washington 
and Tehran will only enter 

such a roadmap if they can see 
the end state. During nuclear 
negotiations, the end state for 
the US was to prevent Iran from 
acquiring a nuclear weapon; 
for Iran, it was ‘nuclear rights’ 
under the non-proliferation 
treaty and the lifting of sanctions. 
Negotiating for the mere purpose 
of negotiating is not in the 
interests of either country.
Resolving the current animosities 
between Iran and the US can be 
based on non-intervention and 
a joint respect for sovereignty. 
There can also be win-win 
solutions for some of the ongoing 
practical issues, such as a fair 
regional arrangement for 
conventional and unconventional 
weapons in the Middle East. 
Sustainable peace
While Iran has voluntarily limited 
the range of its ballistic missiles to 
2,000 kilometres, Israel and Saudi 
Arabia both possess missiles with 
more than double that range. 
And while Israel is the only 
country in the Middle East with 
a nuclear weapons arsenal, Iran - 
which does not have any nuclear 
weapons - is under pressure and 

biting sanctions. 
Repeated UN resolutions have 
called for establishing nuclear-
weapon-free zones in the Middle 
East. The implementation of 
UN resolutions, without double 
standards, will open the path 
towards sustainable peace, 
potentially resolving many of the 
disputes between Tehran and 
Washington.
A day after Trump’s hostile 
remarks about Iran during 
his State of the Union address, 
Iranian President Hassan 
Rouhani said Iran was ready to 
establish ‘friendly relations’ with 
the US if it apologised for past 
wrongs.
A change in relations is possible, 
but it requires patience and the 
right approach. A real change - a 
big change - would take many 
years, requiring both sides to 
embrace the obligations and 
opportunities that come under 
the banner of peace. 
*Hossein Mousavian is Middle 
East Security and Nuclear Policy 
Specialist at Princeton University 
and a former spokesman for Iran’s 
nuclear negotiators. 

How Trump can forge a new path towards diplomacy with Iran

Iranian ex-diplomat and former nuclear negotiator 
Hossein Mousavian in an article revealed the way 
US President Donald Trump can forge a fresh way in 
diplomacy towards Iran.
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توصیههایایمنیدرخانهتکانیها
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به شهروندان توصیه کرد: هنگام خانه تکانی 
به نکات ایمنی توجه کنند و مراحل خانه تکانی را دو نفره انجام دهند. محسن گالبی اظهارکرد: در امر خانه تکانی 
قبل از شروع کار پاکیزه سازی باید برق محل قطع و شیر اصلی گاز  بسته شود تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری 
شود. وی با بیان اینکه برای نظافت باید از مواد شوینده دارای استاندارد استفاده شود، افزود: هنگام استفاده از 

موادشوینده در خانه تکانی ها، حتما از ماسک و تهویه مناسب استفاده و از مخلوط کردن مواد شوینده مختلف 
خودداری شود، زیرا این کار موجب آزاد شــدن بخارات سمی از جمله گاز کلر شده و به ریه، چشم و پوست انسان 

آسیب جبران ناپذیری می رساند و احتمال مسمومیت را افزایش می دهد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه در انجام خانه تکانی ها نباید از نردبان های یک طرفه با توجه به احتمال لغزش بر روی سرامیک 

استفاده شود گفت: هنگام پاک کردن شیشه و پنجره ها اصول ایمنی را رعایت و از قرار گرفتن روی لبه پنجره، نرده یا قرنیزها خودداری 
کنید. وی با بیان اینکه لوازم خانگی به ویژه اجاق گاز باید با احتیاط و دقت جا به جا و اتصاالت مربوط به گاز با آب و صابون کنترل شود تصریح کرد: 
پاک کردن و شستشوی لوازم برقی از جمله چراغ روشنایی، لوستر بدون قطع کردن جریان برق بسیار خطرناک است و احتمال برق گرفتگی را 

افزایش می دهد، بنابراین نخست جریان برق را در وسیله برقی قطع و سپس به پاک کردن یا شستشوی آن بپردازید.

رونقساختوسازدراصفهان
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: بر اساس آمار و اطالعات با ارائه بسته تشویقی، امسال در 
کالنشهر اصفهان در مقایسه با سایر کالنشهرها رونق ساخت و ساز و تولید مسکن از رشد خوبی برخوردار 

بوده است.
سید احمد حسینی نیا  اظهارکرد: به منظور رونق اقتصادی به خصوص ایجاد محرک در صنعت ساخت و 

ساز، شهرداری اصفهان بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر در ماه های منتهی به پایان سال بسته تشویقی 
را به منظور تسهیل و روان سازی مباحث ساخت و ساز به خصوص در صدور پروانه به شهروندان ارائه کرد.

وی با بیان اینکه بسته تشویقی ساخت و ساز امسال در برهه ای از زمان با تخفیف ۳۵ درصدی و سپس با تخفیف ۳۰ 
درصدی با مصوبه شورای شهر توسط شهرداری اصفهان اجرایی شد تاکید کرد: ارائه بسته تشویقی ساخت و ساز باعث ایجاد 

انگیزه و مشارکت در بخش ساخت و ساز شد. معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در حوزه مباحث مربوط به تراکم و 
صدور پروانه آمارها نشان می دهد که امسال تا پایان بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۳ درصد افزایش در بخش ارزش افزوده 
تراکم ایجاد شده است. حسینی نیا ادامه داد: طی پنج ماه پایانی امسال )شهریور تا بهمن ماه ۹۷( به استثنای اسفندماه که در آن قرار داریم نرخ 

رشد ۹۲ درصدی را در خصوص ارزش افزوده تراکم شاهد بوده ایم.
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تشکیل دومین نشست 
دستمزد۹۸ در روزسه شنبه؛

 مذاکرات مزد
 جدی تر می شود

نشست شورای عالی کار برای تعیین 
دســتمزد ۹۸ کارگران و کارکنان 
مشمول قانون کار سه شنبه هفته 
جاری بــا حضور وزیــر کار برگزار 

می شود.
با دعــوت وزارت کار از نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی، دومین نشست 
شورای عالی کار ســه شنبه هفته 
آینده با حضور محمد شریعتمداری 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

محل این وزارتخانه برگزار می شود.
دومین نشست بررسی دستمزد ۹۸ 
کارگران در حالی برگزار می شــود 
که این نشست با توقف بیش از دو 
هفته ای و به فاصلــه ۱۷ روز پس از 
نشست نخست تشکیل خواهد شد.

در نشست نخست شــورای عالی 
کار که با حضور معــاون روابط کار 
وزیر کار برگزار شــد، مباحث اولیه 
در خصوص مواضــع کلی طرفین 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت و 
به نوعی مقدمات ورود به مذاکرات 

دستمزد بود.
بر اساس محاسبات صورت گرفته در 
کارگروه دستمزد شورای عالی کار 
که به تأیید نمایندگان کارفرمایی نیز 
رسیده است، هزینه ماهیانه کارگران 
در سال جاری به ۳ میلیون و ۷۵۹ 
هزار تومان افزایش یافته است که 
این میزان در ســال گذشته حدود 
۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. با 
این حساب در ســال جاری قدرت 
خرید یک میلیون و ۸۹ هزار تومان 
نسبت به سال گذشته کاهش پیدا 

کرده است.
همزمان با نزدیک شدن به روزهای 
پایانی سال و تعیین تکلیف دستمزد 
تا پیش از پایان ســال، قطعاً انتظار 
می رود نشست هفته آینده به ریاست 
وزیر کار، مذاکرات دستمزد را وارد 
فاز تازه و جدی تر کند تا با نزدیک 
شدن نظرات نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی با میانجی  گری وزیر کار، 
دســتمزد ۹۸ تا پیش از پایان سال 

نهایی شود.
البته قطعاً در نشســت این هفته 
شورای عالی کار دستمزد سال آینده 
نهایی نمی شود، چراکه نمایندگان 
کارگری تالش می کنند قدرت خرید 
از دســت رفته کارگران و کارکنان 
مشمول قانون کار را جبران کنند 
و نمایندگان کارفرمایــی نیز ادله 
خود در خصوص افزایش هزینه های 

تولید و خدمات ارائه می دهند.
بنابراین دســتمزد هر ساله طبق 
ســنوات گذشــته در یک یــا دو 
جلســه شــورای عالی کار عموماً 
نهایی نمی شود بلکه با چانه زنی و 
مذاکرات چندین جلسه شورا تعیین 
خواهد شــد. با این حال دستمزد 
۹۸ در روزهــای پایانــی اســفند 
پس از مذاکرات فشــرده با توافق 
نمایندگان کارگــری و کارفرمایی 

تعیین می شود.
دستمزد ساالنه کارگران و مشموالن 
قانون کار هر ساله در شورای عالی 
کار با حضور نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی پس از برگزاری چندین 
جلســه و توافق طرفیــن تعیین 
می شود. الزم به ذکر است، حقوق 
کارمنــدان دولت و دســتگاه های 
اجرایی کــه در قوانین بودجه های 
سالیانه پیش بینی می شود، به هیچ 
وجه مشــمول کارگران و کارکنان 
مشــمول قانون کار نمی شــود. با 
تصویب مجلس شــورای اسالمی، 
حقوق ســال آینده کارکنان دولت 
۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد 
افزایش یافت. البته الیحه بودجه ۹۸ 
پس از تأیید شــورای نگهبان الزم 

االجرا خواهد بود.
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رئیس جمهــور افزایش 
تولید و عرضه مسکن را در 
تنظیم بازار مسکن و اجاره 
مؤثر دانست و گفت: دولت 
با تحول در تولید مسکن، 
هم قیمت مسکن را مهار 
و هم ایجاد اشتغال کند و 
مشکل مردم را در پرداخت اجاره مسکن 
حل کند. در این زمینــه بانک مرکزی و 
بانک ها می توانند کمک و در سال آینده 

تالش بیشتری کنند.

  گام مهم دولت در حمایت از سمت 
عرضه مسکن با افزایش وام ساخت

همچنین روز سه شــنبه ۱۴ اسفند نیز 
بانک مرکزی در اطالعیــه ای از افزایش 
وام ساخت مسکن در تهران تا سقف ۱۰۰ 
میلیون تومان برای متقاضیان فردی و ۱۶۰ 

میلیون تومان برای زوجین خبر داده که در 
جهت تقویت سمت عرضه مسکن با این 
افزایش تسهیالت ساخت مسکن از سوی 

شورای پول و اعتبار موافقت شده است.

  تغییر رویکرد مثبت دولت به سمت 
تولید و عرضه مسکن

در همین ارتباط مهدی غالمی مدیر گروه 
مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه 
علم و صنعت با مثبت ارزیابی کردن تغییر 
رویکرد دولت به سمت تولید مسکن گفت: 
با توجه به ظرفیت باالی اشتغالزایی تولید 
مسکن و ارتباط گسترده آن با صنایع دیگر، 
رونق این بخش می تواند موجب حرکت 
کل اقتصاد کشور شود. البته این موضوع 
در سال های اخیر مورد غفلت قرار گرفت 
و سیاســت های اعمالی نتوانست بخش 

مسکن را از رکود خارج کند.
غالمی افزود: بررســی آمار کشور بیانگر 
کمبود عرضه مسکن در این سال ها است. 
مطابق با داده های حاصل از سرشــماری 
سال ۹۵ در حالی که تعداد خانوار کشور 
به ۲۴.۱ میلیون نفر رسیده، کل موجودی 
مسکن کشــور ۲۲.۸ میلیون واحد اعالم 
شده اســت که نشــان از کمبود تعداد 
 مسکن نســبت به خانوارهای کل کشور

 دارد.
همچنیــن در همین موجــودی فعلی 
مســکن، حدود ۳۰ درصد از واحدهای 
شهری و ۶۰ درصد از خانه های روستایی 

کشور در بافت های فرسوده قرار گرفته اند 
که نیاز به بهسازی و نوسازی دارند. عالوه 
بر این، با توجه به جمعیت جوان کشــور، 
بازار مسکن در این سال ها همواره با حدود 
۷۰۰ هزار تقاضای ناشی از ازدواج رو به رو 
بوده است. این در حالی است که مطابق 
با داده های مرکز آمار از تعداد پروانه های 
صادر شده توسط شــهرداری های کشور 
میانگین تولید مســکن در سال های ۹۳ 
 تا ۹۶ به ۳۵۰ هــزار واحد در ســال هم

 نرسید.

  کمبود تولید و عرضه مسکن یکی از 
علل افزایش قیمت در یک سال اخیر

این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: 
اینکه در یک سال اخیر قیمت ها در بازار 
مسکن تقریباً دو برابر شده است و همچنین 
مستأجران با افزایش شدید مبلغ اجاره بها 
مواجه شده اند علل مختلفی دارد که یکی از 
آنها همین کاهش تولید و عرضه واحدهای 

مسکونی بوده است. 
غالمی به تکمیل واحدهــای باقی مانده 
مسکن مهر اشــاره کرد و گفت: در حال 
حاضر حدود ۵۰۰ هــزار خانواده منتظر 
واحدهای مسکن مهر خود هستند. برای 
مثال بیش از ۱۲۰ هزار واحد تکمیل نشده 
در شهرهای جدید اطراف شهر تهران وجود 
دارد که تکمیل و تحویل آنها می توانست 
نقش مهمی در تنظیم بازار مسکن و اجاره 

در شهر تهران داشته باشد.

  تالش بانک هــا در جهت تولید 
مسکن باید باشد

غالمی با اشــاره بــه صحبت های رئیس 
جمهور در مورد نقش مهــم بانک ها در 
ایجاد رونق در تولید مسکن گفت: در مورد 
سرمایه گذاری و ورود بانک ها نیز باید این 
نکته را در نظر داشت که ورود بانک ها به 
بخش مسکن در صورتی می تواند منجر 
به رونق اشتغال و رشد اقتصاد شود که این 
سرمایه گذاری ها در جهت افزایش تولید 
مسکن باشــد. برای مثال تمرکز بانک ها 
برای اعطای تسهیالت ساخت باید بسیار 
بیشتر از تســهیالت خرید مسکن باشد. 
وام ساخت هم می تواند به گونه ای باشد 
که بعد از تکمیل ســاختمان قابل انتقال 
به مصرف کننده باشد. در این صورت هم 

ساخت مسکن و هم تقاضای خرید مورد 
حمایت قرار می گیرند. این کارشــناس 
اقتصاد مســکن اضافه کرد: در مورد وام 
خرید هم باید گفت بانک ها باید این وام ها 
را به واحدهای نوســاز و نه همه واحدها 
اختصاص دهند تــا در این صورت تولید 

مسکن مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.

  الگوهای مناسب در تولید مسکن 
مورد توجه قرار گیرد

این کارشــناس مســکن در مورد برنامه 
وزارت راه و شهرســازی برای تولید ۴۰۰ 
هزار واحد مســکونی تا سال آینده گفت: 
اگر قرار است بخشــی از تولید مسکن با 
استفاده از ابزارهای وزارت راه و شهرسازی 
مانند زمین های دولتی یا پروانه ساخت 

رایگان تسهیل شود، روش هایی باید مد 
نظر باشد که تولید مسکن با سرعت انجام 
شود و عرضه نیز به موقع و با قیمت مناسب 
انجام شود. در غیر این صورت نباید منتظر 
افزایش اشتغال و همچنین عرضه مسکن 

باشیم. 
غالمی اضافه کــرد: برای مثــال اجرای 
پروژه های انبوه ســازی مشارکتی که در 
آن سازندگان در نهایت در مالکیت واحدها 
سهیم هستند، چنین نتیجه ای را نخواهد 
داشت. زیرا در این صورت سازندگان که 
ســود خود را بیشــتر در افزایش قیمت 
حاصل از تورم زمین می دانند، انگیزه ای 
برای تکمیل واحدها و عرضه به موقع آن 
نمی بینند. از طرفی دلیلی بر عرضه واحدها 

به قیمت تمام شده ندارند.

حمایت دولت ازعرضه مسکن؛

اشتغالزاییوکاهشقیمتباساختوساز

مهر
گـــزارش
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کارشناســان معتقدند تغییر رویکرد دولت به سمت تولید و 
عرضه مسکن به شرط استفاده از روش های صحیح می تواند 

منجر به افزایش اشتغال و تنظیم بازار مسکن شود.
حسن روحانی رئیس جمهور سه شنبه هفتم اسفند ماه در پنجاه 
و هشتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی و در جمع مدیران بانکی 
کشور، با اشاره به لزوم افزایش اشتغال در کشور گفت: بخش 
تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و مسکن زمینه فراوانی برای 
اشتغال زایی دارند، لذا دولت در همه این زمینه ها به ویژه مسکن 

مصمم است تحولی به وجود بیاورد.

با توجه به ظرفیت 
باالی اشتغالزایی 

تولید مسکن و ارتباط 
گسترده آن با صنایع 

دیگر، رونق این بخش 
می تواند موجب 

حرکت کل اقتصاد 
کشور شود. 

عکس نوشت

اصفهاندرهفتهایکهگذشت
باغ گل ها چون نگارستانی دلپذیر و مرواریدی درخشان در شهر 

اسطوره ای می درخشد؛ این شکوه و زیبایی مدیون دستان زحمت 
کش و پر از مهر باغبانی است به نام »مهدی مقیمی« که به عشق گل و 
گیاه، شغل باغبانی را انتخاب کرده است. او هر روز از ساعت 7 صبح تا 
۴ بعدازظهر با دستانی چروکین اما پر از مهر، گل ها را از گلدان جدا و به 

دل خاک می سپارد تا بهشتی زیبا بیافریند. 

نشست بازآفرینی شهری و مدیریت شهری عصر روز 
سه شنبه ۱۴ اسفند ۹7 در سالن همایش های کتابخانه 
مرکزی برگزار شد. 

 چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۹7 به مناسبت روز درختکاری با دستور ویژه شهردار اصفهان ۴۴ اصله 
درخت چنار ۲0 ساله که به دلیل عملیات مترو قطع شده بود در گذر فرهنگی چهارباغ دوباره 

کاشته شد. 

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان از توزیع مدادهای 

کاشتنی در بین شهروندان اصفهانی در هفته 
درختکاری خبر داد. 

با نزدیک شدن روزهای 
پایانی سال تردد 
میلیونی خودروها نیز 
در خیابان های شهر 
افزایش می یابد و 
حجم ترافیک باالیی 
را به شهر تحمیل 
می کند؛ در این میان 
وانت بارهایی هستند 
که حجم باری چند برابر 
از ظرفیت خود را به 
یدک می کشند و چهره 
نامناسبی را به شهر 
تحمیل می کنند. 
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تیم ویدوبوک رتبه برتر استارت آپ آموزشی دانشگاه آزاد شد
اولین استارت آپ ویکند محتوای آموزشی هفته گذشته برگزار شد و تیم ویدوبوک)vidobook( توانست 

مقام اول در استارت آپ مذکور را کسب کند.
اولین استارت آپ ویکند محتوای آموزشی هفته گذشته به همت واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی، 
در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد تا افراد دارای طرح و ایده بتوانند طرح های خود را ارائه 

دهند. نام ۵۵ طرح در لیست معرفی به عنوان طرح های انتخاب شده وجود داشت که چند طرح به دلیل عدم 
حضور افراد صاحب ایده، معرفی نشدند. در پایان رویداد سه تیم برتر انتخاب شدند تا سرمایه گذاران فرصت 

حمایت از ایده ها را داشته باشند و در نهایت تیم ویدوبوک)vidobook( موفق به کسب رتبه اول در استارت آپ 
ویکند آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی شد.

سمانه خشنود درباره طرح برتر اظهار کرد: طرح گروه ما »استفاده از موشن گرافیک در خالصه کردن کتب علمی و تخصصی« بود که حائز 
رتبه اول در استارت آپ ویکند آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی شد. مدیر گروه ویدبوک درباره مزیت طرح موشن گرافیک کتب علمی تخصصی 
در مقایسه با سایر طرح ها تصریح کرد: علت پذیرش این طرح از نظر داوران اهمیت مسئله و راه حل پیشنهادی آن بود. زندگی پرمشغله، زمان 

اندک جهت مطالعه و نیاز به آموزش و یادگیری موجب شد تا به این طرح فکرکنم. 
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از شــرکت های فنــاوری 
گرفته تا بنگاه های مالی، 
این زنان توانسته اند مسند 
برتر خود را بــاالی نمودار 
ثابت کنند و نفــوذ آن ها 
راه را برای دیگر زنانی که 
می خواهند پای در مسیر 

موفقیت بگذارند، باز می کند.
در این مطلــب، ۸ زن قدرتمند برتر دنیا 
و ارزش خالــص ثروت آن هــا را معرفی 
می کنیــم و می بینیــم آن هــا چگونه 

توانسته اند اقتصاد آمریکا را متحول کنند.

   ابیگیل جانسون، ثروت خالص: 
۱۵.۳ میلیارد دالر

ابیگیل جانسون نسل سوم خانواده اش در 
شرکت Fidelity است و اولین زنی است 
که اداره  این شرکت را به عهده گرفت. او 
متأهل و مادر دو فرزند اســت و در سال 
 Fidelity ۲۰۱۴ به عنوان مدیرعامــل
انتخاب شــد. از ســال ۲۰۱۶ که پدرش 
بازنشسته شد، او ریاست هیئت مدیره را هم 

به عهده  گرفت.
او مــدرک MBA خــود را از دانشــگاه 
هاروارد دریافت کرده است و مالکیت ۲۴ 
درصد شرکت را در اختیار دارد . مجموع 
دارایی های شــرکت Fidelity  تا تاریخ 
۱۲ اگوست ۲۰۱۷ بیش از  ۲.۱ تریلیون 

دالر است.
ابیگیل جانســون اولین حرفه  خود را با 

یک شغل تابســتانی در دوران دانشگاه 
به عنوان کارمند مرکز خدمات مشتریان 
یک شرکت شروع کرد و اولین مسئولیت 
تمام وقتــش در Fidelity، آنالیــزور 

تحقیقاتی در سطح مقدماتی بود.

   مگ ویتمــن، ثروت خالص: ۲.8 
میلیارد دالر    

طبق گــزارش بلومبرگ مــگ ویتمن، 
مدیرعامــل شــرکت هیولت-پــاکارد 
اینترپرایز و رئیس هیئت مدیره HP، در 
طول سال مال ۲۰۱۶ پاداشی برابر ۳۵.۶ 
میلیون دالر به دست آورد. مگ ویتمن که 
یکی از بازیکنــان قدیمــی و قدرتمند 
سیلیکون ولی به شــمار می رود، در سال 
۲۰۱۵ این دو شرکت مجزا را مدیریت کرد.

مگ ویتمن پیش ازاین عضو هیئت مدیره  
شــرکت های SurveyMonkey و  
Proctor & Gamble بــود و البته 
بیشتر به خاطر رشــد eBay شناخته 
می شــود. زمانی که او به در سال ۱۹۹۸ 
مدیرعامل eBay شــد، فروش ساالنه  
این شــرکت حدود ۴ میلیــون دالر بود 
و زمانــی کــه او در ســال ۲۰۰۸ از این 
شــرکت بیرون آمد، فروش ساالنه  آن به 
۸ میلیارد دالر رســیده بود. مگ ویتمن 
متأهل و مادر دو فرزند است و همچنین 
نویسنده  کتاب هایی مثل »قدرت اکثریت: 
ارزش هایی برای موفقیت در کسب وکار و 

زندگی« است.

   شریل سندبرگ، ثروت خالص: 
۱.۶۱ میلیارد دالر

درست است که شریل سندبرگ مدیرعامل 
نیست؛ اما به عنوان رئیس اصلی اجرایی 
فیس بوک، یکــی از تأثیرگذارترین افراد 
فهرست ما به شمار می رود. طبق اعالمیه  
فیس بوک، او در سال ۲۰۱۵، ۱۸.۷ میلیون 
دالر از این شبکه  اجتماعی درآمد کسب 

کرده است.
شریل سند برگ دو فرزند دارد و نویسنده  
پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز )زنان، 
کار و توانایی رهبری و گزینه  B( اســت. 
او همچنین بنیــاد LeanIn.Org را 
با هدف کمک به زنان تمــام جهان درراه 
رســیدن به رؤیاهایشــان تأسیس کرده 
اســت. او پس ازاینکه شوهرش را در سال 
 Option B ۲۰۱۵ از دست داد، سازمان
را راه اندازی کرد. Option B می کوشد 
به مردم کمک کند تا در روزهای سخت، 

قوی بمانند و دلسرد نشوند.

   ســفرا کاتز، ثروت خالص: ۶۷0 
میلیون دالر

سفرا کاتز، پس از لری الیسون مسئولیت 
دشواری را در شرکت اوراکل عهده دار شد 
که به خوبی توانست از عهده  آن برآید. او با 
همــکاری مدیرعامل مارک هــارد، این 

شرکت را به سودآوری غیر قابل  انتظاری 
هدایت کرد و توانست قیمت سهام اوراکل 
را در بازار بــورس محفوظ نگه دارد. طبق 
گزارش نشــریه  فوربــز، کاتــز یکی از 
گران ترین مدیران زن جهان است که در 
ســال ۲۰۱۶، دســتمزدی حدود ۴۰.۹ 

میلیون دالر داشت.
سفرا کاتز، متأهل و مادر دو فرزند است و 
نام آوری او بیشتر به خاطر استراتژی هایی 
اســت که در اوراکل به کار گرفت. از سال 
۲۰۰۵، او بیــش از ۱۰۰ شــرکت را به 
مالکیت اوراکل درآورده است. او ۱۸ سال 
ســابقه  همکاری با اوراکل را در کارنامه  
خود دارد و پیش ازاین در سمت های مدیر 
مالی و معاون ارشــد این شرکت فعالیت 

کرده است.

   مریســا میر، ثروت خالص: ۵۴0 
میلیون دالر

مریسا میر از زمان استعفای خود از شرکت 
یاهو در ژوئن ۲۰۱۷، سمت خاصی ندارد؛ 
ولی این موضوع به دارایی های او خدشه ای 
وارد نکرده اســت. او که از ســال ۲۰۱۲ 
به عنــوان مدیرعامل خدمــات وب یاهو 
انتخاب شد، درآمد هفتگی بیش از ۹۰۰ 

هزار دالر )درمجموع ۲۳۹ میلیون دالر( 
داشته است.

بزرگ ترین حرکت او به عنوان مدیرعامل، 
عقد قرارداد با شرکت ورایزن برای خرید 
یاهو به مبلغ ۴.۴۸ میلیارد دالر بود که البته 
همین موضوع باعث شد او از این شرکت 
خارج شــود. ورایزن پاداشی به مبلغ ۲۳ 
میلیون دالر برای خدماتش در یاهو در نظر 
گرفت. مریسا میر متأهل و مادر سه فرزند 
اســت. او یکی از اولین کارمندان گوگل 
بود؛ موقعیتی که بیــش از هر چیز باعث 

پیشرفت او شد.

   ایندرا نویی، ثــروت خالص:  80 
میلیون دالر

ایندرانویی از زمانی که در سال ۱۹۹۴ به 
شرکت پپسی پیوســت، تاکنون روندی 
صعودی در این شرکت طی کرده است. او 
در ســال ۲۰۰۶ به عنوان مدیر و در سال 
۲۰۰۷ به ریاست این شرکت برگزیده شد. 
به گزارش سی ان ان، او مادر دو دختر است 
و درمجمــوع ۲۹.۸ میلیــون دالر از این 

شرکت درآمد داشته است.
مدیر اجرایی پپسی اعالم کرده است که 
این شــرکت دیگر به ادامه  مسیر تولید 
نوشیدنی هایی بر پایه  سودا فکر نمی کند 
و در حال تالش بــرای تولید گزینه های 
ســالم تری اســت. ایندرا نویی عالوه بر 
فعالیت خــود در شــرکت پپســی، در 
هیئت مدیره  کنســول کسب وکار هند-

 Consumer Goods ،آمریــکا
Forum و Catalyst هم حضور دارد. 
دولت اوباما او را بــه مدیرعاملی انجمن 

هند- آمریکا منصوب کرد.

   ایرنه روزنفلد، ثروت خالص: 80 
میلیون دالر

شاید ماندلز اینترنشــنال برای شما ناِم 
آشنایی نباشد. این شرکت که با مدیریت 
ایرنه روزنفلد هدایت می شــود، برندهای 
مشــهوری نظیر Oreo، Nabisco و 

آدامس های Trident را در مالکیت خود 
دارد. روزنفلد پیش ازاین مدیرعامل شرکت 
Kraft Foods بود که در سال ۲۰۱۲ 
این شرکت را به دو بخش مجزای ماندلز 

اینترنشنال و کرفت فودز تقسیم کرد.

ایرنه روزنفلد دو فرزند دارد. طبق گزارش 
رویترز او تا ســال ۲۰۱۶ درآمدی معادل 
۱۶.۷ میلیون دالر از این شرکت دریافت 
کرده است. از فعالیت های دیگر روزنفلد 
می توان به باشــگاه اقتصادی شــیکاگو، 
 Consumer  عضویت در هیئت مدیره
 Business Council و Goods

اشاره کرد.

   جینی رامتی، ثروت خالص: ۴۵ 
میلیون دالر

جینی رامتی پس از ۳۰ سال همکاری با 
IBM، به عنوان اولین مدیرعامل زن این 
شرکت انتخاب شــد. او در حال حاضر با 
حفظ ســمت مدیرعاملی، ریاســت این 
 IBM شرکت را هم عهده دار است. شرکت
او  رهبــری  بــا   ۲۰۰۲ ســال  در 
 PricewaterhouseCoopers

را خریداری کرد.
طبق گــزارش CNBC، هیئت مدیره  
IBM در نشست ساالنه  ۲۰۱۷، حقوق 
رامتی را ۶۰ درصد افزایــش داد و به ۳۳ 
میلیون دالر رساند. فاینانشال تایمز گفته 
اســت کــه او در دوران انترنــی خود در 
کالج GM، با همسر خود آشنا شد و سه 
سال بعد با او ازدواج کرد. او همچنین در 
چندین هیئت مدیره  دیگر ازجمله شورای 

ارتباطات خارجی حضور دارد.

همگام با پیشروان کارآفرینی؛   

قدرتمندترین مدیران زن دنیا را بشناسید

از شرکت های فناوری 
گرفته تا بنگاه های مالی، 

این زنان توانسته اند 
مسند برتر خود را باالی 
نمودار ثابت کنند و نفوذ 

آن ها راه را برای دیگر 
زنانی که می خواهند 

پای در مسیر موفقیت 
بگذارند، باز می کند.

قدرتمندترین مدیران زن دنیای کســب وکار چه کسانی 
هستند و چه مســیری را برای رسیدن به این موفقیت طی 
کرده اند؟ دنیای کســب وکار به طور ســنتی تحت تسلط 
مردها قرار دارد؛ اما برخی از زنان موفق شــده اند از همه ی 
محدودیت ها بگذرند و خود را تا مقام مدیرعاملی باال ببرند. 
فهرست Fortune ۵00 تنها شــامل ۳۲ مدیرعامل زن است 
ولی این زن ها اجازه نمی دهند در اقلیت بودنشان، آن ها را 

از پیشرفت بازدارد.

 
استارت آپ

معاون علمی و فنــاوری رییس جمهوری در جمع 
خبرنگاران،گفت: در شرایط تحریم تعداد شرکت های ما رشد داشته اند 

و این اتفاق مانعی برای ما ایجاد نکرده است.

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در حاشیه بازدید از روند اجرایی آزمون 
استخدامی و در جمع خبرنگاران درباره آزمون استخدامی بخش خصوصی بیان کرد: در 
حال حاضر اتفاقات خوبی در حوزه تامین نیروی انسانی در شرکت ها افتاده است و استارت 

آپ ها در حال توسعه هستند.
وی ادامه داد: برنامه آزمون استخدامی که از ســال  پیش کار خود را آغاز کرده است رشد 

و توسعه داشته و توانسته برای بســیاری از جوانان فرصت شغلی 
ایجاد کند.

ستاری با بیان اینکه هدف ما استعدادیابی و موقعیت شغلی برای افراد 
در شرکت های خصوصی است، گفت: امسال تعداد بیشتری از جوانان 
در شرکت های خصوصی جذب بازار کار می شوند و این اتفاق بسیار 

خوبی است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه پیش بینی می شود 
امسال ۱۰ هزار نفر در بازار شغلی توسط این آزمون جذب بازار کار شوند، 
اظهار کرد: این جوانان می توانند برای خود آینده شغلی خوبی داشته 

باشند و در شرکت های خصوصی مشغول به کار شوند.
وی با اشاره به ظرفیت خوب شرکت های دانش بنیان برای ایجاد استخدام 
افزود: صفر تا صد این آزمون دست بخش خصوصی است و ما به عنوان 
دولت در این حوزه وارد نمی شویم و ابتکاری که از دو سال پیش آغاز شده 

می تواند توسعه اقتصادی و شغلی را به دنبال داشته باشد.
ستاری درباره حمایت هایی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها انجام می دهد، اظهار کرد: معاونت 
علمی به شتاب دهنده ها، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان حمایت هایی 
را در حوزه های مختلف انجام می دهد که البته باید بدانیم عمده این حمایت ها مالی نیستند 

بلکه حمایت های معنوی و زیست بومی از جوانان برای ادامه کارشان هدف اصلی ما است.
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری درباره تحریم ها گفت: خوشبختانه در شرایط 
تحریمی تعداد شرکت های ما رشد داشته اند و با وجود اینکه تحریم روی مشکالت ارزی و 
اقتصادی تأثیر گذاشته است اما باز هم در این حوزه موفقیت های خوبی به دست آورده ایم و 

ما تمام این مشکالت تحریمی را پیگیری می کنیم.
ستاری با اشاره به صادرات گفت: صادرات شرکت های دانش بنیان خوب است و به طور 
قطع سال آینده به کشورهای همسایه و جنوب شرق آسیا هم صادرات را انجام می دهیم و 

پایگاه های صادراتی ایجاد می شوند.

ایده استارت آپی موفق هفته ای ۱۰ درصد رشد دارد
همچنین ستاری با حضور در چهارمین دوره رویداد فن آورد، گفت: یک ایده خوب و موفق 
استارت آپی باید هفته ای ۱۰ درصد رشد داشته باشد، در غیر این صورت، موفقیتی حاصل 

نشده است.
معاون علمی و فناوری با اشاره به وجود استارت آپ های موفق در کشور، بیان کرد: در ایران 
استارت آپ هایی وجود دارند که هفته ای ۱۰ درصد رشد می کنند، این استارت آپ ها می 

توانند آینده ای روشن داشته باشند و به اقتصاد کشور نیز کمک کنند.
وی افزود: استارت آپ هایی که رشــد چندانی ندارند صد در صد ایده خوبی نداشته اند و 

مشکل آنها هیچ ربطی به کمبود اعتبار و سرمایه ندارد.
به گفته ستاری، اگر ایده یک استارت آپ خوب و خالقانه باشد سرمایه گذاران برای ورود به 
آن رغبت خواهند داشت. وی در ادامه تصریح کرد: فن آورد نمونه یک استارت آپ موفق، 
قوی و منحصر به فرد در دنیا است که برای تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت های 
دانش بنیان تالش می کند. وی ادامه داد: نیروی انسانی سرمایه اصلی اقتصاد دانش بنیان 
است و تامین این نیروی متخصص توسط یک استارت آپ قابل تحسین و منحصر به فرد 
است. رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه نیروی متخصص جایگزینی ندارد، عنوان 
کرد: نیروی متخصص کسی است که جایگزینی ندارد و نمی توانیم برای این نیرو مابه ازایی 
پیدا کنیم. بنابراین معرفی چنین نیرهای متخصص و ماهری به شرکت های خصوصی یک 
کار علمی و ارزشمند است. وی همچنین عنوان کرد: معرفی ۱۰ هزار نفر نیروی متخصص 
در سال به شرکت های دانش بنیان یک کار مهم و با اثرگذاری باال برای کشور و جوانان است.

ستاری ادامه داد: نیروی توانمند و دارای دانش تخصصی به راحتی پیدا نمی شود و جایگزینی 
هم ندارد، بنابراین باید قدر چنین رویدادهای علمی و خالقانه ای را بدانیم.

مجموعه رقابت های تخصصی فن آورد از سال ۱۳۹۳ با حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری  در رشته  هوش و به همت جمعی از 
فارغ التحصیالن و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف راه اندازی شده است. هدف از برگزاری 
این رقابت، حل مسایل شرکت ها و سازمان ها بدست متخصصان و نخبگان از طریق ارتباط 

صنعت و دانشگاه شکل گرفته است.
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در گذشته، اکثریت 
کارآفرینان را مردان 

تشکیل می دادند، اما در 
سال های اخیر تعداد زنان 

کارآفرین به نحو چشم 
گیری افزایش پیدا کرده 

است. داستان موفقیت این 
زنان شگفت انگیز واقعا 

شنیدنی است. 

خبرگزاری دولت
گـــزارش

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در جمع خبرنگاران در رویداد فن آورد:

تحریم ها تعداد شرکت های دانش بنیان را کاهش نداد

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:
استفاده از آیفون در ایران 

ناممکن می شود

معاون وزیر ارتباطات گفت: اعمال 
ممنوعیت ها در زمینه اســتفاده از 
اپلیکیشن های ایرانی در سیستم 
عامل آی او اس اســتفاده از آیفون 
را در ایران ناممکــن و فروش آن را 

کاهش می دهد.
 امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات 
و رئیس سازمان فناوری اطالعات 
در یادداشتی آورده است: »این بار 
سه عامل استفاده از اپلیکیشن های 
یادشده را دچار چالش کرده است. 
مســاله اول  تحریم های آمریکا بر 
ضد ایران است، مســاله دوم تغییر 
در سیاســت های اپــل در زمینه 
صدور گواهی های مربوط به توسعه 
دهندگان و برنامه نویسان تجاری 
اپ های آیفون است و موضوع سوم 
به انتشار گزارشی بازمی گردد که 
در آن فهرستی از استارت اپ های 
ایرانی وجود دارند که با اســتفاده 
از گواهی هــای یادشــده بــرای 
شرکت های آمریکایی، تحریم ها را 
دور  می زدند. با تشدید تحریم های 
آمریکا بر علیه ایران، اپل اخیراً برای 
جلوگیری از اعمــال مجازات های 
احتمالی کاخ سفید، اپلیکیشن هایی 
را که توسط شرکت های ایرانی تولید 
شده اند از اپ استور خود حذف کرد. 
بدیهی اســت که چنین تصمیمی 
می تواند استفاده از اپ استورهای 

ایرانی را نیز افزایش دهد.
اما اپل مدتی اســت با هدف حفظ 
حریم شخصی کاربران خود و مقابله 
با نقض حقوق مالکیت معنوی، قبل 
از انتشار اپلیکیشن ها در اپ استور 
خود آنها را مورد بررسی جدی قرار 
می دهد ولی توزیع نــرم افزارهای 
غیرقانونی و ناقض حقوق  مالکیت 
معنــوی، از طریق دســتکاری و 
سوءاســتفاده از برخی گواهی های 
صادر شده برای توسعه دهندگان 
تجاری ادامه داشته است. لذا اپل با 
مرور و بررسی مجدد سیاست های 
خود در ایــن زمینه تــالش کرد 
جلوی سوءاستفاده از گواهی های 
مذکور را بگیرد. این مساله به ضرر 
کاربران ایرانی آیفون تمام شده که 
از اپلیکیشن های دور زننده تحریم 
مبتنی بر دســتکاری گواهی های 
مذکور اســتفاده می کردند. همین 
مساله موجب شده تا حتی در صورت 
توزیع اپلیکیشن های آیفون در اپ 
اســتورهای  ایرانی، استفاده از آنها 
ممکن نباشــد. اگر چه ظاهراً اپل 
این تغییرات را بــا هدف حفاظت 
از داده هــای خصوصــی کاربران 
خود انجام داده، اما در عمل جلوی 
دسترســی ایرانیان به جریان آزاد 
اطالعــات و خدمات آنالیــن را در 

داخل کشور گرفته است.
نتیجه نهایی این تغییرات از دست 
رفتن کارکردهای اصلی آیفون در 
ایران است. زیرا به عنوان مثال، دیگر 
از آیفون نمی توان بــرای پرداخت 
آنالین هزینــه اســتفاده از کاال و 

خدمات استفاده کرد.
بررسی ها نشان می دهد ۵.۲ میلیون 
نفر در ایــران از آیفون اســتفاده 
می کنند و اپل دارای ســهمی ۱۲ 
درصدی از بازار گوشی های هوشمند 
ایران اســت. ارزش کلی بازار تلفن 
همراه در ایران به ۴۳۸ میلیون دالر 
می رســد. در نهایت اپل دو گزینه 
پیش رو دارد. یا باید شرایط را برای 
ایرانیان به حالت اولیه بازگرداند و یا 
بر اجرای طرح فعلی خود اصرار کند 
که در این صــورت بخش زیادی از 
بازار خود را در ایران از دست خواهد 

داد.«

عصر ارتباط
گــزارش
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