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روزنامه اقتصادی استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

منتقدان و موافقان نمایشگاه فروش و عرضه صنایع دستی چه می گویند؟؛   

آشفته بازار صنایع دستی اصفهان در نوروز

کمبود عدالت 
جنسیتی در جامعه؟!

چند سالی است شــعار عدالت 
جنسیتی در سراســر جهان بر 
افراشته شده اســت و متاسفانه 
اکثر کشــورها، ایــران را جزو 
کشورهایی می دانند که عدالت 
جنســیتی در آن رعایت نشده 
اســت. مسئله و مشــکل اصلی 
اینجاست که هر کس این واژه را 
متناسب با مبدا فکری خود بکار 
برده اســت، و توقع دارد دیگران 
با فکر او عدالت جنسیتی را برقرار 
کنند در صورتی کــه ایران یک 
کشور اسالمی با تاریخ و فرهنگ 
غنی است و جایگاه زن در اسالم 
و فرهنگ ایرانیان بسیار با ارزش 
و پسندیده است به همین دلیل 
هر کاری از یــک زن در جامعه 
انتظار نمی رود و این در کشــور 
ما به معنای بی عدالتی جنسیتی 
محسوب نمی شود در صورتی که 
به همین دلیل کشور ما محکوم به 

بی عدالتی جنسیتی شده است.
یکــی از دالیل درک نادرســت 
مفهوم لغت عدالت جنسیتی در 
جهان ، درک نا درست مفهموم 
عدالت است. در بیشتر کشورها 

عدالت و برابری و تساوی را ...

جزییات هزینه ۳میلیون و۷۶۰ هزار 
تومانی خانوار کارگری در ماه؛   

زندگی کارگری، چند؟ 
هزینه حداقلی زندگی کارگران در حالی سه 
میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شــده که 
خالص دریافتی یک خانواده ۳ نفره کارگری 
حداقلی بگیر، یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان 

است.
هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 
شمارش معکوس تعیین دستمزد سال آینده 
برای جامعه کارگری و کارکنان مشمول قانون 

کار آغاز می شود.
اما طی سه ســال گذشــته پیش از ورود به 
مذاکرات تعیین دســتمزد در شورای عالی 
کار، میزان مخارج ماهیانــه زندگی کارگران 
در »کمیته دســتمزد« این شــورا با حضور 

نمایندگان کارگری و کارفرمایی ...

فرزانه مستاجران
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

       در این شرایط که قیمت های غرفه های نمایشگاه صنایع دستی حاشیه ساز شده و در کل برگزاری این نمایشگاه باعث اعتراض گسترده فروشندگان صنایع دستی در میدان نقش جهان شده 
است، باید دید واکنش میراث فرهنگی چه خواهد بود. 

این پیامک ها را با دقت بیش تری بخوانید
دریافت پیامک های تبلیغاتی مزاحم آن قدر برای مشترکان آزاردهنده شده 

که بعضا موجب می شود پیامک هایی که از اهمیت برخوردارند، در میان 
انبوه این مزاحمت ها گم و ناخوانده حذف شوند؛ درنتیجه گاهی عدم توجه و 

نخواندن برخی از پیامک ها برای مخاطب زیان بار شده است.
ارسال پیامک های تبلیغاتی عمر درازی دارد و از سرشماره های مختلف تبلیغاتی 

تا شماره های شخصی را شامل می شود. اما ارسال بیش از اندازه ی این پیامک ها 
در طول روز موجب می شود زمانی که پیامک مهمی که از مخاطبان کاربری برای 
او ارسال و یا از طرف اپراتور برایش فرستاده شده که ماهیت اطالع رسانی داشته 

باشد، کاربری که از دریافت تبلیغات خسته شده، توجهی به این ...
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بازار طال و سکه  97/12/18 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,480,0004,300,000قدیم

سکه طرح 
4,518,0004,468,000جدید

2,570,0002,500,000نیم سکه

1,650,0001,550,000ربع سکه

870000830000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18416915411836 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

وی با اشاره به انتخابات اخیر 
اتاق های بازرگانی، گفت: تیم 
جدید اتــاق بازرگانی باید به 
عنوان یک بــازوی توانمند 
برای اســتانداری باشد و در 
حل مســائل کمک کننده و 

یاری دهنده باشد.
استاندار اصفهان اضافه کرد: انتخاب شدن 
برای انجام مســئولیت ها فرصتی است که 
بتوانیم گامی را بــرای آخرت خود برداریم 
و انتظار می رود تیم کارشناســی شورای 
گفت وگو بــا تیم جدیــد اتــاق بازرگانی 

همراهی و همدلی مطلوبی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه تیم جدید اتاق بازرگانی 
باید به عنوان یک بازو برای مدیریت ارشد 
استان باشد و در حل مسائل کمک کننده 
و یاری دهنده باشد، افزود: مدیریت استان 
آمادگی دارد که به صورت هفتگی با حضور 
مدیران ذیربط و اتاق بازرگانی مســائل و 

مشکالت را بررسی و حل و فصل نماید.
رضایی با بیان اینکه معتقدم کسی که یک 
شغل ایجاد کند قهرمان ملی است، افزود: 
مدیریت اســتان بارها اعالم کرده است که 
قوانین و مقررات برای بازکردن گره از کار 

مردم است و نه ایجاد مشکل و مدیران باید 
در این خصوص توجه ویژه داشــته باشند 
و مقررات را به سمتی ســوق دهند که کار 

مردم حل شود.
وی افــزود: تیم جدید اتــاق بازرگانی باید 
نوآوری و خالقیت را بر مبنای مسائل روز و 

مشکالتی که وجود دارد به کار گیرند.
اســتاندار اصفهان از همراهــی، تعامل و 
انسجام، و اتحاد موجود مجمع نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی، مدیریت 
استان و سایر مدیران که با مدیریت رییس 

مجمع نمایندگان اســتان می باشد، تشکر 
کرد و ضمن تقدیر از تیم سابق اتاق بازرگانی 
برای تیم جدید آرزوی موفقیت کرد و اظهار 
امیدواری نمود که این همراهی اســتمرار 

داشته باشد.
مدیر ارشد استان از تیم جدید اتاق بازرگانی 
خواست با بهره مندی از تجربیات تیم قبلی و 
همدلی و هماهنگی بیشتر با یکدیگر و سایر 
بخش ها، از ظرفیت هــا و توانمندی های 
استان برای رفع مشــکالت تولید و ایجاد 

اشتغال استفاده کنند.

استاندار اصفهان:
جاری شدن زاینده رود در نوروز غیر از حقابه کشاورزان است

 تیم جدید اتاق 
بازرگانی باید نوآوری 

و خالقیت را بر 
مبنای مسائل روز و 
مشکالتی که وجود 

دارد به کار گیرند.

استاندار اصفهان به جاری شدن آب زاینده رود به دستور رییس جمهور اشاره کرد و افزود: این آب، حقابه زیست محیطی خواهد بود و غیر از حقآبه 
کشاورزان است.

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، عباس رضایی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه 
افتخار می کنم خادم مردم شریف اصفهان هستم، اظهار کرد: از استان اصفهان انتظار همدلی، هماهنگی، همزبانی و اتحاد در جهت رفع مشکالت و مسائل 

استان می رود و بی شک با تعهد اخالقی و کرامت خاصی که در مردم و مسئوالن وجود دارد این انتظار روز به روز بیشتر تحقق خواهد یافت.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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خـــبــــر

6 نقطه حادثه خیز جاده ایی در شهرضا ایمن سازی شد

 معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار شهرستان شهرضا گفت: ۶نقطه از ۳8 
نقطه حادثه خیز جاده ایی امسال در این منطقه شناسایی وایمن سازی شد.

عباس نظام االسالمی افزود : آرام سازی و میخ کوبی تقاطع شهید همت در 
ورودی شهر ، آرام سازی و جداسازی فلکه ورودی شهر مقابل پارک شهید 
بهشتی، روان ســازی بلوار آیت اهلل غفاری، روان ســازی سه راه گاز،اصالح 
شکل هندسی میدان فاطمیه، اصالح هندسی و ایمن سازی خیابان منتهی 

به دانشگاه آزاد بعد از زیرگذر، نقاط حادثه خیزی بودند که ایمن سازی شد. 
وی گفت: اولویت بندی نقاط حادثه خیز شهرستان براساس میزان خسارت 
مالی ،جرحی و جانی تعیین شده و برهمین اســاس ازاولویت یک تا ۳2 به 
نقاط درون شهری و اولویت 1تا ۶به نقاط حادثه خیز برون شهری اختصاص 

یافته است. 
وی افزود: کیلومتر چهارسپهر آباد، پیچ افتخاریه در جاده شهرضا به اصفهان، 

کمربندی غربی شهرضا مقابل پمپ بنزین فالردی، جاده شهرضا سمیرم 
روبروی روستای کهرویه، محور شهرضا آباده روبروی مجتمع صنایع امیرکبیر 
 و جاده شهرضا به آباده روستای مقصود بیگ از نقاط حادثه خیز برون شهری 
هستند. معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندارشهرضا گفت: اجرای پروژه های 
ایمن ســازی خیابان امیرالمومنین)ع( ، باند کندرو کمربندی غرب مقابل 
پمپ بنزین فالردی ،خیابان شــهدای منا، خیابان سردارکشوری، میدان 
شهید رییسی و خیابان کشــاورز از برنامه های بلندمدت شورای ترافیک 
این شهرستان است. نظام االسالمی از اجرای طرح پایش تصویری وکنترل 
و نظارت الکترونیکی در شــهرضا خبرداد و گفت: این طرح به معنای نصب 
دوربین های الکترونیکی ترافیکی در معابر و میدان های اصلی و چهارراه های 
سطح شهر است که در ردیف اعتبارات سال 98 وسنوات اتی در شهرستان 

این موضوع مدنظر قراردارد.

آگهی مزایده مرحله اول 

دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش جلگه و جرقویه سفلی

دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش جلگه و جرقویه و هیئت امنا امامزاده عبدالعزیز روستای شاتور در نظر دارد طبق مجوز شماره 97/1271363 مورخ 97/12/12 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تعداد 6 عدد فرش نایینی را از طریق مزایده کتبی به شرح زیر به متقاضیان واگذار نماید. 

1- متقاضیان شرکت در مزایده می بایستی تقاضای کتبی خود را از تاریخ 97/12/18 به انضمام یک فقره چک تضمینی به مبلغ 100 میلیون ریال در وجه دفتر نمایندگی 
اوقاف و امور خیریه بخش جلگه و جرقویه تا پایان وقت ا داری 1397/12/28 به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه بخش جلگه واقع در شــهر هرند به شماره تلفن 

03146405069 تحویل و رسید دریافت نمایند. 
2- کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 98/1/19 تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگی خواهد شد. 

3- حضور شخص متقاضی در موعد مقرر الزامیست. 
4- کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و به پیشنهاد ناقص و یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

5- برنده مزایده موظف است ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از اعالم نظر کمیسیون نسبت به واریز مبلغ مورد نظر به حساب مذکور اقدام نماید. در غیر این صورت 
بمنزله انصراف تلقی و ضمن ضبط سپرده برابر مقررات نسبت به واگذاری به نفر بعدی اقدام خواهد شد. 

6- سپرده نفر دوم و سوم پس از انتقال سند به نفر اول مزایده مسترد خواهد شد. 
7- هزینه کارشناسی و نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

8- متقاضیان جهت بازدید به آدرس بخش جلگه شهر هرند – دهستان امامزاده عبدالعزیز )شاتور( مراجعه و با شماره تلفن 09132150630 تماس حاصل فرمایند.
ضمناً متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم پیشنهاد قیمت و یا کسب اطالعات بیشتر در یکی از ساعات اداری به آدرس فوق مراجعه نمایند. 

شناسه: 409434

قیمت کارشناسیتعدادسایزنوع

فرش دستبافت
نائینی

۷8/۵ میلیون تومان2 عدد۵×8

2۰ میلیون تومان 4 عدد۳×2

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

علی عرب چم چنگی- مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر 

چاپ دوم

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر براساس بند یک مصوبه مورخ 97/12/08 شورای سازمان در نظر 
دارد، عملیات اجرایی علف زنی سطوح فضای سبز با اولویت ناحیه شمال را به مدت یکسال با اعتبار اولیه 2/000/000/000 )دو میلیارد 
ریال( از محل ردیف اعتباری طرح های نگهداری فضای سبز بودجه عمرانی مصوب سال 98 طبق اسناد مندرج در اسناد آگهی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می بایستی جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به امور مالی سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر واقع در شاهین شهر، خیابان دهخدا، فرعی یک شرقی، پالک 105 مراجعه و نسبت 
به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/12/28 به دبیرخانه حراست شهرداری اقدام نمایند. پیشنهادات 
رسیده راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1397/12/28 با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت سازمان باز و قرائت خواهد شد. 

سایر شرایط: 
1- چنانچه برندگان اول تا سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد. 

2- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 100/000/000 ریال می باشد که به صورت وجه نقد به حساب سپرده به شماره 0108798157003 
نزد بانک ملی واریز یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با شرایط مندرج در اسناد مناقصه قابل ارایه می باشد. 

3- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده باشد یا مبهم 
مخدوش یا فاقد سپرده معتبر باشد ترتیب اثر نخواهد داد. 

4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

شناسه: 399727



کمبود عدالت جنسیتی 
در جامعه؟!

ادامه از صفحه یک:
...   به یک مفهوم مــی دانند در 
صورتی که عدالت در جامعه ما 
مفهومی دیگر دارد. عدالت یعنی 
اینکه همه افراد جامعه ) چه زن 
و چه مــرد( از رفاه نســبی برابر 
برخوردار باشند و به صرف اینکه 
یک زن اجازه ندارد برخی مشاغل 
را داشته باشد بی عدالتی برعلیه 
او نیســت بلکه به دلیل شرایط 
جسمی  و روحی زنان که مسلما 
 ظریف تر آفریده شــده اند، هر 
وظیفه ای به آنها ســپرده نمی 
شــود. البته این مفاهیم بر روی 
کاغذ اســت و در عمل بســیار 
متفاوت اســت وبی عدالتی در 
برخی نقاط موج مــی زند. البته 
این ربطی به زن بودن و مرد بودن 
فرد نــدارد و طبقه اجتماعی هر 
فرد میزان عدالت اعمال شده در 
سطح جامعه برای وی را مشخص 

می کند!
سازمان ملل متحد یک شعار ده 
ساله تحت عنوان شعار »زنان و 
توسعه« داشت که براساس آن 
می بایست نظام ها و حکومت ها، 
موانع پیشــرفت زنان را برطرف 

سازند. 
مثال اگر امکان کاندیداتوری زنان 
 در ریاست جمهوری امکان پذیر
 نمی باشد، باید موانع را بردارند.

 اگــر ورود زنان به رشــته هایی 
چون معدن محدودیــت دارد، 

باید محدودیت ها حذف شوند.
 بــا این وجــود فمینیســت ها 
حذف این محدودیــت ها را نیز 
کافی ندانســتند.اما مسلما این 
فاکتورهای غربی برای کشــور 
ما مفیــد نخواهــد بــود و هر 
 کشــوری نســبت به فرهنگ و

 پیشــینه اش باید این شعار را 
بومی سازی کند. 

دولتمــردان ما باید مشــخص 
کنند در این حوزه می خواهند 
چــکار کنند؟ چرا کــه در حال 
حاضر مساله اساســی در ایران 
این است که حقوق فقهی زنان 
 را دائمــا به مســاله عدالت گره 
مــی زنیــم و متاســفانه فقه را 
 هم زیر ســوال برده ایــم با این 

بی قانونی هایمان.
ســازمان توســعه و همکاری 
اقتصــادی، بــه مناســبت روز 
جهانی زن لیســتی را منتشــر 
کرده و کشــورهای جهان را از 
 لحاظ عدالــت جنســیتی در 
محیط هــای کاری مشــخص 
کرده اســت. در این لیست که 
سوســیس بهترین جایگاه را به 
خود اختصاص داده است ایران 
جایگاه مناســبی کسب نکرده 

است.
این سازمان اعالم کرده است که 
محروم شدن زنان از فرصت های 
شــغلی برابر به اقتصاد جهانی 
شش تریلیون دالر خسارت زده 
است که معادل ۷.۵ درصد از کل 
تولید ناخالص داخلی کشورهای 
جهان اســت. ایران در این رده 
بندی از بین 120 کشور جهان 
رتبــه 118 را از آن خــود کرده 

است .
یکــی از مهم تریــن دالیل این 
رتبه برای کشور ما نبود تعریف 

از عدالت جنسیتی است.
به نظر می رســد اگــر بتوانیم 
تعریف مشــخصی را از مفهوم 
عدالت جنســیتی ارائــه دهیم 
و شــاخص های آن را تعییــن 
کنیم، هر دســتگاهی می تواند 
زیرمجموعه سیاست های کالن 
خود بــه سیاســت های عدالت 

جنسیتی  بپردازد.

اقتصاد استان
02
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کاهشتعرفهبرقدرکاشانموجبافزایشسایرحاملهایانرژینمیشود
 نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس ضمن اشاره به کاهش تعرفه برق کاشان گفت: کاهش تعرفه 

برق موجب افزایش سایر حامل های انرژی نمی شود.
سیدجواد ساداتی نژاد ضمن اشاره به تصویب اخیر هیئت دولت مبنی بر کاهش تعرفه برق در کاشان اظهار 
داشت: بر اساس مصوبه هیئت دولت که با تالش های هزار روزه و پیگیری های متعدد صورت گرفت، تعرفه 

برق کاشان از ابتدای خرداد تا پایان شهریور ماه از چهار گرمسیری به سه گرمسیری کاهش یافت.
وی با بیان اینکه با این مصوبه برق مصرفی مردم کاشــان و آران و بیدگل تا یک چهارم کاهش پیدا می کند، 

افزود: تعرفه برق ارتباطی با تعرفه گاز نداشته و قانونی مبنی بر افزایش حامل های انرژی با کاهش تعرفه یکی دیگر از 
حامل های انرژی وجود ندارد زیرا تعرفه برق مربوط به وزارت نیرو و تعرفه گاز در حوزه وزارت نفت است.

وی ضمن اشاره به کاهش تعرفه گاز بخش برُزک افزود: در سال ۹۵ با پیگیری های صورت گرفته تعرفه گاز بخش برزک با مکاتبه با وزارت نفت 
کاهش یافت اما تغییری نیز در تعرفه برق برزک پیش نیامد و بر همین اساس برخی ادعاها مبنی بر افزایش تعرفه گاز همزمان با کاهش تعرفه برق 
شهرستان کاشان رد می شود.  ساداتی نژاد ابراز داشت: تعرفه قبلی کاشان و آران و بیدگل تعرفه گرمسیری منطقه چهار و آن هم تنها برای دو 
ماه در سال بوده است، اما با پیگیری های صورت گرفته در مصوبه جدید تعرفه برق به منطقه سه گرمسیری و برای چهار ماه گرم سال تغییر کرد.

افتتاح۲خطاتوبوسرانیدراصفهان
صبح دیروز امتداد خط 2۹ اتوبوسرانی از میدان امام علی)ع( به سمت میدان بزرگمهر و امتداد خط 80 از 
ملک شهر تا صفه افتتاح شد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در مراسم افتتاح 2 خط 
اتوبوسرانی گفت: خیابان ابوالحسن اصفهانی، خواجه نظام الملک و خیابان گلزار از قدیمی ترین خیابان های 
مرکز شهر اصفهان محسوب می شود که سابقه تاریخی دارد، اما تاکنون به دالیل مختلفی، تحت پوشش خط 

اتوبوسرانی قرار نداشت، بنابراین با برنامه ریزی انجام شده  با معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
و انجام مطالعات کارشناسی، امتداد خط 2۹ امروز به صورت رسمی به بهره برداری رسید. افتخاری ادامه داد: 

امتداد این خط از میدان امام علی)ع( آغاز و پس از عبور از خیابان های ولیعصر، خواجه نظام الملک، گلزار و آیت اهلل 
ابوالحسن اصفهانی به میدان بزرگمهر می رسد؛ قبل از این مسافران در میدان بزرگمهر از اتوبوس پیاده و با استفاده از دو خط 

اتوبوس به میدان امام علی)ع( می رسیدند،  این در حالی است که از طریق امتداد خط 2۹ اکنون مستقیما به سامانه سه تندرو متصل 
شده و بدین ترتیب کرایه کمتری پرداخت و مسیر بیشتری طی می کنند. وی گفت : با توجه به نیازمندی اعالم شده این سرویس مورد استقبال 
شهروندان و به خصوص ساکنان منطقه سه شهرداری اصفهان قرار می گیرد که متاسفانه تاکنون از سیستم اتوبوسرانی استفاده نمی کردند، 

به طور حتم رعایت قوانین ترافیکی در طول مسیر با توجه به محدودیت عرض در خیابان گلزار و اصفهانی، بسیار تعیین کننده خواهد بود.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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خـــبــــر

مدیرکل کمیته امداد اصفهان خبر داد؛
امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و باشگاه سپاهان اصفهان

کمیته امداد و باشــگاه فرهنگی ورزشی سپاهان 
اصفهان به مدت دو سال تفاهم نامه همکاری امضا 

کردند.

به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد اصفهان، محمدرضا متین 
پور، مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان در حاشــیه دیدار تیم های فوتبال 
ســپاهان و پارس جنوبی جم و در جریان امضای تفاهم نامه همکاری با باشگاه 
فرهنگی ورزشی سپاهان، گفت: جامعه ورزشــی استان و به ویژه اهالی فوتبال 
همواره همراه کمیته امداد و حامی نیازمندان همشــهری خود بوده اند و منش 

پهلوانی را به درستی با ورزش حرفه ای درآمیخته اند.
متین پور هدف از امضای تفاهم نامه را در وهله اول استفاده معنوی از نام بلند تیم 
سپاهان عنوان کرد و افزود: اشاعه و ترویج فرهنگ پهلوانی، برانگیختن احساس 
خیرخواهانه ورزشکاران و اســتفاده از ظرفیت آن ها در راســتای کاهش فقر و 
تســکین آالم نیازمندان و محرومان جامعه از دیگر اهداف کالن این تفاهم نامه 

همکاری است.
وی مدت این تفاهم نامه را دو ســال اعالم کرد و گفت: عالوه بر اهداف فرهنگی 
و معنوی عمده ای که به واســطه این تفاهم نامه دنبال می شــود، ظرفیت اماکن 
فرهنگی و تفریحی در اختیار دو طرف برای برنامه های فرهنگی و هنری به اشتراک 

گذاشته می شود.

مدیرکل کمیته امداد اصفهان تاسیس مرکز نیکوکاری باشگاه سپاهان در مجموعه 
باغ فردوس را از دیگر دستاوردهای این تفاهم نامه عنوان کرد و افزود: کمک های 
جمع آوری شــده در این مرکز با صالحدید باشــگاه در میان نیازمندان محدوده 

فعالیت آن توزیع می شود.
متین پور توافق برای خرید مقداری از کاالهای فرهنگی-هنری موردنیاز باشگاه 
از میان محصوالت تولیدی مددجویان کمیته امداد اصفهان را از دیگر نتایج این 
تفاهم نامه برای جامعه تحت حمایت این نهاد اعالم کرد و گفت: پیش تر از این نیز 
مجموعه ذوب آهن اصفهان برای حمایت از نیازمندان مجری طرح های اشــتغال 
مبادرت به چنین اقدام خداپسندانه ای کرده بود که امیدواریم با همکاری باشگاه 
 ســپاهان این اتفاق به یک جریان مؤثر در جامعه خیر و احســان استان تبدیل 

شود.
شایسته ذکر است که امیر قلعه نویی، ســرمربی تیم فوتبال سپاهان، مدیر عامل 
باشگاه، سرپرســت تیم و تنی چند از بازیکنان این تیم با حضور در پایگاه جشن 
نیکوکاری که در ورزشگاه بزرگ نقش جهان اصفهان برپاشده بود اقدام به ثبت نام 

در طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین کردند. اخبار اصفهان
خـــبــــر

مغازه داران میدان 
نقش جهان هر سال 
هزینه های زیادی را 

متحمل می شوند، 
یکی از دالیل 

نارضایتی کسبه از 
غرفه های صنایع 

دستی همین مسئله 
است.

منتقدان و موافقان نمایشگاه فروش و عرضه صنایع دستی چه می گویند؟؛   

آشفتهبازارصنایعدستیاصفهاندرنوروز

صنایع دستی ارزش زیادی دارد و هنرمندانی که این رنگ ها، 
طرح ها و نقش ها را در کنار هم به بهترین شکل قرار می دهند، 
جایگاه واالیی در هنر و صنعت اصفهان و ایران دارند، آیا 
اداره میراث فرهنگی در ایام نوروز حامی این قشــر مهم 

خواهد بود؟
نمایشگاه فروش و عرضه صنایع دستی که هرساله همزمان 
با عید نوروز در مجموعه باغ موزه چهلستون توسط اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
برپا می شود، همواره منتقدان سر سختی را داشته که مغازه 
داران و هنرمندان صنایع دستی میدان نقش جهان در راس 

آنها قرار دارند. 

ایمنا
گـــزارش
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       در این شرایط که قیمت های غرفه های نمایشگاه صنایع دستی حاشیه ساز شده و در کل برگزاری این نمایشگاه باعث اعتراض گسترده فروشندگان صنایع دستی در 
میدان نقش جهان شده است، باید دید واکنش میراث فرهنگی چه خواهد بود. 

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان: 

 فوالد مبارکه در کاهش مصرف آب
 پیشتاز است

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان به همراه جمعی از مدیران 
بحران فرمانداری های شهرستان های این استان ضمن بازدید از 
خطوط تولید فوالد مبارکه، این شــرکت را در کاهش مصرف آب 

پیشتاز خواند.
  ایرج ترابی  سرپرســت روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه در آغاز این 
نشست، ضمن خوشامدگویی به مهمانان، با اشاره به تعامل مناسب مدیران 
دستگاه های مرتبط با مدیریت بحران استان خاطرنشان کرد: شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان در راستای توجه به مسئولیت های اجتماعی خود و نیز حفظ 
محیط زیست تاکنون اقدامات متعددی داشته است  که شاهد نتایج مثبت 
آن ها نیز بوده ایم  و  از آن جمله می توان بــه کاهش مصرف انرژی در فوالد 
مبارکه، توجه به مصرف آب و اســتفاده از پساب شهری شهرهای پیرامون 

فوالد مبارکه اشاره کرد.
ترابی، هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی را در سطوح منطقه ای و 
ملی مثبت خواند و افزود: خوشبختانه از ابتدای بهره برداری فوالد مبارکه 
تاکنون، مدیریت این شرکت توانسته با اقدامات به موقع و مناسب در مدیریت 
بحران نقش سازنده و متعامل داشته باشــد و در مواقع اضطراری به کمک 

دستگاه های مرتبط آید.
منصور شیشه فروش در مصاحبه با خبرنگار فوالد اظهار داشت: این بازدید با 
هدف آشنایی عوامل مدیریت بحران استان اصفهان و کارگروه های تخصصی 
این مدیریت با اقدام های فوالد مبارکه در زمینه پروژه های زیست محیطی، 
کاهش مصارف انرژی، گاز، برق، آب و چگونگی تعامل با بخش های مدیریت 

بحران انجام شد و با نتایج خوبی همراه بود.
وی گفت: در این برنامه ابتدا با تشکیل کارگروه تخصصی در فوالد مبارکه به 
بررسی دستورالعمل هایی که مدیریت بحران در زمینه مصرف بهینه انرژی 
ابالغ کرده پرداختیم و در ادامه در بازدید میدانی انجام شــده، تمام موارد از 
نزدیک دیده شد و خوشبختانه مشخص گردید تمام موارد ابالغی با جدیت 
تمام در فوالد مبارکه اجرایی شده و نتایج شایان توجه و متمایزی مانند کاهش 
مصرف آب را به همراه داشته است. در حقیقت این اتفاق مهم، برآیند اقداماتی 

است که فوالد مبارکه در زمینه مدیریت بحران انجام داده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان ادامه داد: پروژه های متعددی در 
سیستم های تولید و خدمات پشتیبانی و جنبی فوالد مبارکه تعریف و اجرا 
شده که می توان به کاهش مصرف آب در خطوط تولید و تغییر در سیستم 
فضای سبز اشاره کرد. در فضای سبز کارخانه فوالد مبارکه گونه هایی شامل 
درخت های مقاوم به شوری و خشکی دیده می شود که بر اساس بوم شناسی 
منطقه انتخاب و کاشته شده اســت. این فضا به سیستم های آبیاری نوین 
و قطره ای مجهز شــده و نیز به جهت کاهش مصرف آب، خشک منظری 
جایگزین چمن شده است. در بسیاری از محل ها نیز در این کارخانه از ظرفیت 
پساب استفاده می شود و آب جاری از سیستم حذف شده است. همین اقدام 
ارزشمند باعث کاهش مصرف آب فوالد مبارکه شد و در راستای برنامه های 

مدیریت بحران در سطح فوالد مبارکه به سرانجام رسید.
وی افزود: در زمینه مصرف انرژی به ویژه گاز و برق، سیستم های مورد استفاده 
در فوالد مبارکه بررسی شد و مورد بازدید قرار گرفت. در بررسی گزارش ها 
مشخص است که فوالد مبارکه در جهت مدیریت بار و رفع مشکالت کشور، 
هم به شبکه های سراسری کمک کرده و هم در جهت کاهش مصرف انرژی، 
خودگردانی داشته است. شیشه فروش گفت: با توجه به حمل ونقل مواد اولیه و 
محصوالت فوالد مبارکه و استفاده این شرکت از خدمات جاده ای در حجم باال، 
در جهت پیشگیری از تصادف و دست یابی به حمل ونقل ایمن، سیستم های 
پیمانکاری مکلف شده اند موارد ایمنی در جاده ها را رعایت و اجرایی کنند 
که این مهم نیز بررسی شد و نتایج خوبی مشاهده گردید. نکته بعدی که از 
اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است انجام کار ایمن و رعایت اصول ایمنی در کار 
و استفاده از لوازم حفاظت فردی و بهداشت حرفه ای در بین کارکنان است. 
در این زمینه نیز فوالد مبارکه سرمایه گذاری کرده و شرکت را به امکانات روز 
تجهیز نموده است. مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان تصریح کرد: باید 
به این نکته اشاره کنم که همان طور که شرکت فوالد مبارکه در عرصه های 
حفاظت زیسـت محیطی و کاهش مصارف انرژی به خصوص آب، گاز و برق 
عملکرد شایانی دارد، در کمک به حادثه دیدگان حوادث غیرمترقبه نیز خوش 

درخشیده است. 

گـــزارش

کاسبان میدان معتقدند 
که ایــن غرفه ها فروش 
آن ها را تحــت تاثیر قرار 
می دهد و میراث فرهنگی 
به عنــوان متولی اصلی 
صنایع دســتی به جای 
حمایت از فروشندگان 
و هنرمندان با برگزاری این نمایشگاه 

آن ها را ضعیف تر خواهد کرد.
یکی از فروشندگان میدان نقش جهان 
در همین رابطــه به خبرنــگار ایمنا 
می گوید: مغازه داران برای مغازه های 
خود هزینه های زیــادی می کنند، از 
هزینه جواز و دکــور گرفته تا قبوض و 
مالیات و اجاره. ایــن غرفه هایی که در 
نزدیکی میدان نقش جهان برای فروش و 
عرضه صنایع دستی برپا می شود هرساله 
ضرر زیادی به مغازه داران میدان می زند.

او با اشــاره به نقش میراث فرهنگی به 
عنوان متولی اصلی صنایع دســتی در 
کشور ادامه می دهد: تمام بازار و کسبه 
میدان نقش جهان چشم امیدشان به 
بازار ایام عید است، اما اداره کل میراث 
فرهنگی اصفهان این مسائل را در نظر 

نمی گیرد و به فکر منافع خودش است.

  تکلیــف مالیات و اجــاره ما چه 
می شود!

مغازه داران میدان نقش جهان هر سال 
هزینه های زیادی را متحمل می شوند، 
یکــی از دالیــل نارضایتی کســبه از 
غرفه های صنایع دستی همین مسئله 
است. یکی دیگر از فروشندگان صنایع 
دستی میدان در این باره اظهار می کند: 
مغازه های فروش و عرضه محصوالت 
صنایع دســتی در میدان نقش جهان 
هزینه های زیادی مثل اجاره، مالیات، 
عوارض را در کنار هزینه های سرسام آور 

قبض های برق پرداخت می کنند.
او می افزاید: »زمستان در صنف صنایع 
دستی هیچ خبری نیســت و به قول 
معروف قو در این بــازار پر نمی زند. در 
وقفه ای که بعد از عیــد نیز وجود دارد 
این صنف فروشــی نمی کند. به نوعی 

همه در میدان نقش جهان چشمشان 
به تعطیالت عید نوروز است تا بلکه در 
این دوران فروشی کنند. در این شرایط 
میراث فرهنگی در همسایگی میدان 
نقش جهان بازارچه و غرفه فروش صنایع 
دستی راه اندازی می کند تا همین اندک 
فروش عید نوروز را نیز از فروشندگان در 

میدان نقش جهان بگیرد.«
یک نفر دیگــر از کاســبان نیز ضمن 
اعتراض به رویکرد میراث فرهنگی در 
برپایی غرفه ها می گویــد: مغازه داران 
برای مغازه های خود هزینه های زیادی 
می کنند، از هزینه جواز و دکور گرفته تا 
قبوض و مالیات و اجاره. این غرفه هایی 
کــه در نزدیکی میــدان نقش جهان 
برای فــروش و عرضه صنایع دســتی 
برپا می شــود هرســاله ضرر زیادی به 
مغازه داران میدان می زند. اما اداره کل 
میراث فرهنگی اصفهان این مسائل را 
در نظر نمی گیرد و به فکر منافع خودش 

است.

  غرفه های میلیونی
در کنار جدل هایی که بین مغازه داران 
و غرفه داران نمایشگاه چهلستون وجود 
دارد، بحث قیمت  غرفه ها نیز حواشی 
بسیار زیادی به دنبال داشته است. یک 
هنرمند میناکار در مصاحبه ای قیمت 
هر غرفه ۹ متری را هفت میلیون اعالم 
کرد که بر این اساس هر متر غرفه حدود 
800 هزار تومان می شــود. اما معاون 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان در گفت وگو با اصفهان زیبا این 

خبر را تکذیب کرد.
جعفر صالحی بــا بیان ایــن نکته که 
»نمایشگاه چهلستون کارکردی صرفاً 

در حد آشنایی مسافران نوروزی با صنایع 
دستی و خرید سوغات خوراکی خواهد 
داشت« گفته بود: »برگزاری نمایشگاه 
کاماًل بر عهده بخش خصوصی اســت 
و فقط برای مدل و بــه صورت نمادین 
از هر رشته صنایع دســتی یک غرفه 
در نمایشــگاه مشــخص خواهد بود. 
نمایشــگاه ها نباید بر فــروش صنایع 
دســتی در میدان تاثیر بگذارند چون 
معاش خیلی از هنرمندان به فروش در 

مغازه های میدان بستگی دارد.«
اما بر خالف صحبت های معاون صنایع 
دستی اصفهان، فروشــندگان صنایع 
دستی در میدان نقش جهان معتقدند 
که برگزاری نمایشــگاه بــر فروش آن 
تاثیر می گذارد. یکی از این فروشندگان 
باور دارد » بیشــتر این غرفه داران یا از 
شهرستان می آیند و یا مغازه ای ندارند، 
اگر هم مغازه ای داشته باشند به قدری 
کارشان گسترده اســت و شعبه دارند 
که این مبلغ هفت میلیونی که عنوان 
شده اگر درست باشد، برای آن ها چیزی 
نیست. این کاسبان در کنار مغازه غرفه را 
هم می گیرند و بر میزان فروش ما بسیار 

تاثیر می گذارند.«

  جای فروش صنایع دستی در غرفه 
نیست

صنایع دســتی ارزش زیــادی دارد و 
هنرمندانی که ایــن رنگ ها، طرح ها و 
نقش ها را در کنار هم به بهترین شکل 
قرار می دهنــد تا این صنعت شــکل 
گیرد جایــگاه باالیی دارند. بســیاری 
از هنرمندان صنایع دســتی به فروش 
این آثار در غرفه اعتراض دارند، یکی از 
مینا کاران اصفهانی در این باره تصریح 

می کند: » به من پیشنهاد شد که یکی 
از غرفه ها را امسال بگیرم، اما کار ما هنر 

است و محل عرضه هنر، غرفه نیست.«
او با اعتراض به فروش صنایع در غرفه و 
نمایشگاه فصلی مثل چهلستون خاطر 
نشان می کند: »هنر اعال صنایع دستی 
را در کنار محصوالتی مانند بدلیجات و 
لواشک قرار می دهند و عرضه می کنند. 
هنرمندان صنایع دستی هیچگاه زیر بار 
فروش محصــوالت در غرفه نمی روند. 
بلکه افرادی که مغازه ندارند و بیشــتر 
فکر کاسبی هســتند تا هنر، مشغول 
فروش آثار در این نمایشگاه ها و غرفه ها 
می شوند که خود این نیز برای مغازه دار 

ضرر است.«
دامنه اعتراضات به نمایشــگاه صنایع 
دستی چهلستون بسیار گسترده شده 
است و حتی عباس شــیردل، رییس 
اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان 
نیز در ایــن رابطه می گویــد: در کنار 
مغازه هــای ما در زمانــی که موقعیت 
خوبی برای فروش است، غرفه هایی دایر 
می کند. قطعاً اتحادیه صنایع دســتی 
 اصفهان مخالف برپایی این نمایشگاه 

است.
در این شرایط که قیمت های غرفه های 
نمایشگاه صنایع دســتی حاشیه ساز 
شــده و در کل برگزاری این نمایشگاه 
باعث اعتراض گســترده فروشندگان 
صنایع دستی در میدان نقش جهان شده 
است، باید دید واکنش میراث فرهنگی 
چه خواهد بود. آیا نمایشــگاه امسال با 
رویکردی نظیر سال های پیش برگزار 
خواهد شد یا تجدید نظری درباره شکل 
و نوع ارائه صنایع دستی در این نمایشگاه 

خواهد شد.



Morshedi 
Traditional 
House Hotel

You must have been 
to various hotels that 
showcase grandeur 
architecture with 
convenient facilities. 
Well, now it’s time 
to experience 
the traditional 
architecture and 
transcend back to 
the old era. Morshedi 
House at Boustani 
Alley in Kashan, 
Iran is a traditional 
Persian house that 
was built 200 years 
ago. There are many 
historical hotels in 
Kashan but Morshedi 
House ensures that 
their guests have the 
best services for the 
price. The location of 
the Morshedi House 
is an advantage as 
most of the tourist 
places and the bazaar 
is in the vicinity. 
From the time you 
enter this boutique 
hotel until the time 
of your departure, 
you will witness the 
ethnic lifestyle of the 
Persians.
As Morshedi House is a 
revamped traditional 
house in the center 
of the city, it does not 
have many rooms. 
There is a total of 8 
rooms in the hotel. 
As this is a boutique 
hotel, you can 
presume everything 
to be unique. There 
are 4 double rooms, 
2 triple rooms and 2 
family rooms with 
five beds in each 
room. The rooms are 
conveniently spacious 
and the interiors 
are commendable. 
All rooms have 
handcrafted carpets 
and traditional 
furnishings imparting 
a royal feel to the 
weary traveler. There 
are private bathrooms 
and some rooms have 
a kitchen as well. 
Moreover, all rooms 
have a garden view and 
the family rooms have 
a pool as well. Besides 
these facilities, there is 
a mini-bar, bathrooms 
with bathtub and 
shower, refrigerator, 
wardrobe, air 
conditioning, wake-
up service, and other 
basic amenities.
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More 
importantly, 
the dung was 
an essential 
ingredient in the 
manufacture 
of gunpowder, 
which consists of 
approximately 
%75 potassium 
nitrate 
(saltpeter), %10 
sulfur and %15 
carbon. The 
shah’s army had 
no natural source 
of potassium 
nitrate, but 
was able to 
manufacture it 
using a mixture 
of pigeon dung, 
ash, lime and soil.

Omani businessmen to 
invest in Isfahan

240 million ornamental 
fish produced for Nowruz

news

news

“Omani businessmen have a huge interest 
in investing in Isfahan, and it is necessary to 
create a direct flight from Isfahan to Muscat,” 
the representative of Muscat’s businessmen 
delegation said.
“I thank Isfahani people and the company 
that invited us to Iran, the meeting which 
was held with the presence of Iranian and 
Omani businessmen for three days was very 
fruitful,” Yaghoub Abutamimi said.
“We are ready to trade with Iranian 
people; there are many agile companies in 
industrial parks of Isfahan; therefore, many 
businessmen are interested in investing in 
Iran,” he noted.
Saying that bureaucracy system regarding 
investment should be managed in Iran, he 
continued, “Omani delegation is made up of 
the most important Omani businessmen in 
various fields.”
Pointing out that three big companies of 
Oman has planned and consulted to import 
foodstuff from Iran, he added, “There is so 
much land available for food production in 
Iran, so another bilateral meeting should be 
held in this regard.”
Referring to the high capacities of tourist 
attraction in Iran, especially in Isfahan, he 
continued, “The number of tourists should 
be 10 times more than the current statistics.”
“We thought that no more than a contract 
will be concluded this week, but 405 
business meetings were held and 25 
memorandums of understanding were 
signed. The duty of presenting the 
documents of this event to continue the 
business meetings is upon the private 
sector,” Mohsen Nasr, the head of the inviter 
company said.

“Based on the most recent data available, more 
than 240 million ornamental fish are produced 
in the country; it indicates a growing trend 
in comparison to the last year,” the expert of 
ornamental fish in fisheries organization said.
“Considering that goldfish is a kind of 
ornamental aquatic animals, we don’t have an 
exact statistics about producing goldfish for 
Nowruz. But estimates suggest that one third of 
ornamental fish production belongs to goldfish 
for Nowruz,” Mohammad Hassan Elahi noted.
“If you are going to buy goldfish, it is suggested 
to buy them from ornamental fish shops, not 
from the stores that keep them in appropriate 
conditions,” he added. “When you want to buy 
goldfish, be sure of their health, and avoid buying 
fish that have a bruise or blood spots under their 
skins,” he continued.
“After buying fish, keep them in a container with 
a liter of water and in a cool place, so as to prevent 
creating any problems for their breathing. To 
change the water in your fish bowl , keep the 
water for 24 to 48 hours in a container, so that 
the high chlorine in water will not poison fish,” 
he noted.

But as the bus drew closer, I noticed 
the towers didn’t have crenellated 
battlements or loopholes in the upper 
walls for rifles. Moreover, open farmland 
seemed an oddly exposed placement for 
any sort of fortification. Standing 9 to 12 
meters high, these plastered, dun-colored 
towers looked like giant chess pieces.
After reading about the exquisite Persian 
melons and the elaborate gardens and 
fortifications of Isfahan in the travels 
books of the German scholar Adam 
Olearius in Seventeenth-Century Iran, did 
I eventually discover that these structures 
were pigeon towers dating back to at 
least the Safavid Empire (1502-1736). 
Especially noteworthy are the towers 
built during the rule of Shah Abbas the 
Great (1571-1629), who made Isfahan 
his capital.Olearius’ account led me to later 
observations by the French traveler Jean 
Chardin. Traveling in Iran from 1673 to 
1677, Chardin described how the towers 
were built to attract huge flocks of wild 
pigeons, numbering in the thousands. He 
estimated there were more than 3,000 
pigeon towers in and around Isfahan.
  History
Given the number of towers (called 
kabutar-khane in Persian) and their size 
and architectural sophistication at the 
time of Chardin’s observations, it seemed 
reasonable to assume that the pigeon 
towers of Isfahan in fact considerably 
predated the Safavid Empire. Lending 
support to this theory, Hafiz-i Abru 
stated, in his 15th-century work Majma’ 
al-Tawarikh, that Ghazan Khan (1271-
1303), the seventh ruler of the Ilkhanid 
dynasty, “has banned hunting near the 
towers to protect the pigeons.”
The typical pigeon tower of Isfahan is 
cylindrical outside, constructed of unfired 

mud brick, lime plaster and gypsum. 
Large towers range from 10 to 22 meters 
in diameter, and stand 18 meters high or 
more.
The pigeon towers were designed to 
collect pigeon dung, which has high 
nitrogen content and is a boon for Isfahan’s 
nitrogen-deficient soil. Pigeon droppings 
are also rich in phosphorus, another 
fertilizing agent. The dung was used to 
fertilize fruit trees, as well as the legendary 
cucumber and melon fields of Isfahan.
  Calculations
Chardin wrote that pigeon dung, when 
mixed with soil and ash, was tehalgous, 
or “enlivening,” according to the Persians. 
Applied at the standard rate of 900 grams 
per fruit tree per year and approximately 
1,680 kilos per hectare annually, the dung 
increased the harvest by as much as 50%.
By rough calculation, a large pigeon 
tower of that time may have contained 
5,000 to 7,000 pigeonholes. On average, 
one pigeon produces 2,750 grams of 
dried dung per year, which translates 
into approximately 16,500 kilos of high-
quality fertilizer per large tower per year. 
Under optimal conditions, such a tower 
could thus provide enough fertilizer for 
more than 18,000 fruit trees or nearly 10 
hectares of cropland, and was therefore 
a very valuable source of income for a 
village or the individuals who built and 
maintained it.
  Other Usages
Pigeon dung was also used in the 
legendary leatherworking shops of 
Isfahan. Mixed with water, it acts as an 
important softening agent in what is called 
“bating”—the final step before the actual 
tanning process.
More importantly, the dung was an 
essential ingredient in the manufacture 
of gunpowder, which consists of 
approximately 75% potassium nitrate 
(saltpeter), 10% sulfur and 15% carbon. 
The shah’s army had no natural source 
of potassium nitrate, but was able to 
manufacture it using a mixture of pigeon 
dung, ash, lime and soil.
The wild rock pigeon (Columba livia) was 
by far the most common pigeon inhabiting 

the towers. The birds were not captured 
and trained to occupy the towers—rather, 
they were instinctively attracted to them 
because they replicated the rocky ledges 
and crevices in which pigeons like to nest, 
mate and rear their young in the wild.
The birds were provided housing, but not 
food. The flocks of pigeons went out to 
seek water and to forage during the day. 
At night they would return to the pigeon 
towers where they were safe from raptors, 
mammals, snakes and other predators.
They nested in a checkerboard pattern 
of closely spaced niches that covered the 
entire interior surface of the towers, which 
slanted inward slightly toward the top. The 
pigeonholes measured approximately 
20 by 20 by 28 centimeters, with a short 
projecting perch made of dried clay set 
at the opening of each one. The inward-
slanting tower walls allowed pigeon dung 
to fall directly into a central collection pit 
at the foot of the tower, where it dried. The 
towers were opened once a year to harvest 
and sell the dung. A small tax was paid to 
the shah.
Today, perhaps 250 or 300 towers remain 
in and around Isfahan. Some 65 of them 
are now nominally protected by their 
inclusion on the National Heritage List.
Even in their tumbledown state, 
the pigeon towers that remain are 
still impressive to see. Small flocks of 
wild pigeons occasionally roost in the 
towers, despite collapsed ceilings and 
huge cracks in the walls that expose the 
roosts to the weather. The view upward 
from the bottom of a tower reveals a 
sculptural quality and haunting beauty 
that transcend its utilitarian purpose as a 
place to collect the dung of wild birds.
Beyond the preindustrial mud-brick 
engineering that so efficiently solved 
complex structural problems with a 
perfect marriage of form and function, 
the pigeon towers remain as an enduring 
tribute to the ingenuity of unknown 
master builders who have left their unique 
creations for all to see, still standing on the 
fields of Isfahan.This article is written by 
Eric Hansen who is a free-lance writer and 
photographer based in California.

Isfahan Pigeon towers: Persian 
Luxury Accommodations for Pigeon

Late one summer day, I was seated on a local bus 
as it rumbled through open fields and orchards on 
the outskirts of Isfahan. Lurching down the hot, 
dusty road, while my fellow passengers napped, 
I looked out the window and saw in the distance 
what appeared to be four or five ancient mud-brick 
watchtowers falling to ruin.
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 Iran’s Ambassador to 
Lebanon Mohammad Jalal 
Firouz-Nia and the country’s 
Tourism Minister Avedis 
Guidanian explored avenues 
for promoting bilateral ties in 
the field of tourism.
Iran’s envoy congratulated 
Guidanian’s appointment 
as the country’s tourism 
minister.
Firouz-Nia’s Friday meeting 
took place in continuation 
of meeting with Lebanon’s 
newly-appointed ministers 
following the formation of 
Cabinet.

Lebanon’s Cabinet includes 
32 ministers who won 
votes of confidence from 
the country’s parliament on 
February 16.
Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif visited 
Lebanon on February 7 to 
congratulate formation of the 
country’s new government. 

Iran 
Petrochemical 
Sector Shifting 
Focus on Value-
Added Approach
Over the past six years 
and thanks to the 
completion of several 
South Pars Gas Field 
phases, there has 
been an abundance of 
ethane and ethylene 
supply.
T he Persian Gulf 
P e t r o c h e m i c a l 
Industries Company 
is looking closely at 
ways to add value to its 
output and is building 
petrochemical plants 
estimated to cost $8.5 
billion, the managing 
director said Thursday.
Speaking at the 
g r o u n d b r e a k i n g 
ceremony of a 
petrochemical project 
in the southwestern 
city of Andimeshk, 
Khuzestan Province, 
Jafar Rabiei said three 
major complexes 
would come on early 
next year, the Oil 
Ministry news website 
Shana reported.
“Bid Boland Gas 
Refinery in Khuzestan, 
urea and ammonia 
units of Lordegan 
P e t r o c h e m i c a l 
Complex in 
Chaharmahal and 
Bakhtiari Province, 
and two olefin plants 
at Ilam Petrochemical 
Complex, costing 
over $4 billion will be 
launched next year,” 
he said.
Italy Ponders 
INSTEX 
Membership
A n Italian Foreign 
Ministry official 
says his country is 
reviewing details 
about the newly 
developed financial 
mechanism known 
as INSTEX and is 
considering joining 
it.  Manlio Di Stefano 
who met Gholamareza 
Ansari, Iran’s deputy 
foreign minister for 
economic affairs in 
Rome on Thursday, 
said in the current 
circumstances INSTEX 
is the best possible way 
for supporting small 
and medium sized 
companies.
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Iran, Lebanon keen on boosting tourism relations

In an interview 
with Tasnim, 
secretary of the 
Iranian Union 
of Oil Product 
E x p o r t e r s , 
H a m i d 

Hosseini, said the US 
sanction waivers for 
Iranian oil importers 
will be likely extended.
“Given the current 
situation in Venezuela 
and the relatively 
increasing trend of oil 
prices in the world, it 
is unlikely that the US 
will not extend waivers 
for the eight countries 
purchasing Iranian oil,” 
he said, adding that even 
if the sanction waivers 
are not extended, China 
and India do not seem 
to abide by the US 
sanctions against Iran.
Raising the possibility 
that the US sanction 

waivers for at least 
four of the eight Iranian 
oil customers may be 
extended, Hosseini said 
even if the waivers do 
not remain in place, 
Iran will still be able 
to export oil by using 
methods that are 
different from the sale 
systems under normal 
circumstances.
He further pointed 
to the methods that 
Venezuela has adopted 
to sell its crude in the 
free market under 
the foreign sanctions, 
saying Iran, too, should 
find ways to keep 
exporting crude and 
oil products even if 
the sanction waivers 
are terminated.In an 
interview with Tasnim 
in February, Secretary 
of Iran’s Supreme 
National Security 

Council Ali Shamkhani 
said the country has 
devised initiatives to 
foil the US sanctions on 
its oil exports and has 
multiple ways to sell 
its crude.In comments 
in January, Iranian 
President Hassan 
Rouhani said there are 
several approaches 
available for Iran to sell 
its oil despite the US 
sanctions.
“We proudly get around 
the US sanctions,” the 
president said.
The US government 
imposed a new round 
of sanctions on Iran in 
November 2018.

In May last year, the US 
president pulled his 
country out of the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), the 
nuclear deal that was 
achieved in Vienna 
in 2015 after years of 
negotiations among 
Iran and the Group 5+1 
(Russia, China, the US, 
Britain, France and 
Germany).
The US had announced 
plans to drive Iran’s oil 
exports down to zero, 
but backed off from 
its policy and granted 
waivers to at least 8 
countries that import 
Iranian oil.

Iran-Iraq trade volume can rise 
to $20B
Iraq Trade Minister Mohammad Hashim has announced 
that the trade volume between Iran and Iraq would 
increase to $20 billion.
“The current trade volume between Iran and Iraq is $13 
billion and by the will of two countries, it would rise to 
$20 billion in the future,” he said, Trend reports.
“Iran has a good opportunity to develop trade with Iraq 
and two nations have a lot of common in cultural and 
religious views,” he added during a joint meeting with his 
Iranian counterpart Reza Rahmani in Tehran.
The official noted the Iranian President Hassan Rouhani 
is to visit Baghdad to discuss the development of trade 
ties between Iran and Iraq.
Referring to meeting with the Iraqi official on Wednesday 
night, Iran Minister of Industry, Mine and Trade has 
indicated that there have been negotiations to improve 
strategic relations between two countries and increase 
the trade.

Largest privately-funded metal 
production unit goes on stream 
in Semnan prov.
The first nongovernmental metal unit of the country was 
inaugurated in Fajr 2 Industrial Area, Aradan, Semnan 
province on Saturday in the presence of First Vice 
President and Es’hagh Jahangiri and Minister of Defense 
Brigadier General Amir Hatami.
Governor of Aradan Mojtaba Bourbour was the first 
speaker on the inaugural ceremony of this industrial 
and production unit and added, “located on a land area 
as large as 100 ha, this industrial unit would generate 
new employment opportunities for 300 job-seeking 
people.”Some 66,000 tons of lead and copper are 
produced in this industrial and production unit annually, 
he stated.He went on to say that the ground was broken 
for the construction operation of this giant project in 
2014 after acquisition of land and removal of problems 
in the fields water, gas and electricity infrastructures.
Development of important economic infrastructures in 
automotive sector, defense industry and also increasing 
competitive capability of promotion of exports have 
been cited as the main aim behind launching this project, 
Bourbour emphasized.

Iran’s Capital Market 
Outperforms Other Sectors
A report by Tehran Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture says the value of equities traded in 
the capital market during first ten months of the current 
Iranian fiscal to January 20 grew 181%.  
The report presented data based on the base figure of 100 
points in the year 2016-17 (2016-17=100). Accordingly, 
the value of traded equities dropped to 91.4 in the first ten 
months of the previous fiscal (2017-18) and jumped to 
256.8 during the same period in the current fiscal. 
During the period under review the index for number of 
shares also rose to 200.2 (based on 2016-17=100) in the 
current fiscal to register 132.3% annual growth.

An official predicted that the US may extend a waiver for at least four of 
the eight nations that still import oil from Iran, stressing that Tehran 
should nonetheless look for unconventional methods to keep selling 
crude.

Official: Iran Can Find Ways to Sell 
Oil in Defiance of US Sanctionsnews

Pres. Rouhani calls for 
cementing Iran-Azerbaijan ties 
in all fields
President Hassan Rouhani hailed the close ties between 
the Islamic Republic of Iran and the Republic of Azerbaijan 
and stressed the importance of promoting mutual 
cooperation in different sectors.
In a meeting with the visiting Foreign Minister of 
the Republic of Azerbaijan Elmar Mammadyarov on 
Saturday, Rouhani said that “the Islamic Republic of Iran is 
determined to further develop relations with Azerbaijan 
in all fields of mutual interest.”

Rouhani pointed to the Rasht-Astara Railway saying that 
the project is an important step for the region, serving the 
interests of the two nations and we hope that its process 
beings as soon as possible.
He also referred to other fields of cooperation between the 
two sides, including dam and power plant construction, 
saying, “Iran and Azerbaijan have always sought peace 
and stability in regional and international issues scopes.”
On the significance of the tripartite summit of Iran, 
Azerbaijan and Russia, Rouhani said “there are various 
projects in the region that we can follow in trilateral and 
multilateral frameworks.”
The Azeri Foreign Minister Mammadyarov, for his 

part, said that there are no 
obstacles on the path of 
developing relations 
between the two countries 
and his country welcomes 
the efforts to promote the 
mutual ties between Tehran 
and Baku.
He also presented 
the official invitation o f 
Azerbaijan’s President Ilham Aliyev to Rouhani for 
attending the next round of the Non-Aligned Movement 
Summit, which will be held in Baku next year.
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“We proudly 
get around the 
US sanctions,”

US Doubles Trade with 
Iran but Bans Europe, 
Asia: Germany
While the US companies have doubled 
their trade volume with Iran, Washington 
continues to ban the European Union 
firms from doing business with the 
country, said a senior German official.
The remarks were made in a tweet by 
Miguel Berger, the Director-General 
for Economic Affairs and Sustainable 
Development at Germany’s Federal 
Foreign Office, who also serves as German 
envoy in the Instrument in Support of 
Trade Exchanges (INSTEX), the special 
payment channel created by Europe to 
facilitate trade with Tehran in the face of 
the US sanctions.
He referred to the growing US exports 
to Iran in 2018 and said this comes as 
European firms are banned from trading 
with the country.

“The US trade with Iran has more than 

doubled in 2018, the highest level in 
ten years. At the same time European 
companies are discouraged from doing 
business with the country,” he was quoted 
as saying in a report by Fars news agency.
US President Donald Trump who had 
described the Iran nuclear deal as 
a catastrophe during his presidential 
campaign unilaterally withdrew from 
the accord in May 2018. Since then, 
his administration has launched an 
extensive campaign to ban foreign firms 
from establishing any trade ties with the 
Islamic Republic.
Reports by European media say the US 
treasury officials have directly contacted 
CEOs of European firms to warn them 
against direct trade ties with Iran.
US trade with #Iran has more than 
doubled in 2018, highest level in ten years. 
At the same time European companies are 
discouraged from trading with Iran.
Based on a table released by the German 
official, the trade volume between the 
US and Iran in 2018 stood at over $503m 

including more than 435m exports of 
American products to Iran. On the other 
hand, Iran exported nearly $70m worth 
of products during last year. In overall, 
according to the table, the trade balance 
between the US and Iran was $367.5m in 
2018.
This comes as during the same period in 
previous year (2017), the trade volume 
between the two sides stood at $200m. 
The US exports to and imports from Iran 
stood at $136m and $63.1m respectively. 
Meanwhile the trade balance between 
the two sides was nearly $73m, the table 
suggests.
A comparison between the figures of the 
last two years reveals that the US trade 
balance with Iran increased by five times 
in 2018 compared with the previous year.
The growing trade volume comes as due 
to the sanctions re-imposed by the US 
on Iran following Trump’s unilateral 
withdrawal from the JCPOA, any trading 
with Iran requires permission by the US 
Treasury Department.



South Africa Committed 
to Downgrading Embassy 
Status in Israel: President
The South African president announced that 
he remains committed to downgrading his 
country’s embassy in Tel Aviv in protest to 
continued and excessive human rights 
violations committed by Israel against 
Palestinians.
“We are clear on our support for the 
achievement of the Palestinian state, alongside 
the right of... Israel to exist in peace and security 
with its neighbors,” Cyril Ramaphosa told the 
parliament this week, according to RT.
He urged the government to implement South 
Africa’s ruling party’s 2017 resolution which 
called for downgrading the country’s embassy 
in Israel to the status of a liaison office, because 
of the “continued Israeli violations of the rights 
of Palestinians.”
“The South African government remains 
seized with the modalities of downgrading 
the South African Embassy in Israel and we 
will communicate once the cabinet has fully 
finalized on this matter,” he said.
 A few weeks after US President Donald Trump 
recognized Jerusalem (al-Quds) as the capital 
of Israel and instructed the State Department to 
move the US embassy from Tel Aviv to the Holy 
City, the African National Congress, under the 
leadership of former South African president 
J acob Zuma, passed a resolution to show 
“support to the oppressed people of Palestine.”

Strong air defense capability 
‘a must’ in countering 
potential threats: Gen. 
Bagheri
The Chief of General Staff of Iranian Armed 
Forces Major General Mohammad Hossein 
Bagheri highlighted the significance of having 
broad outlooks in the field of air defense, saying 
that improving such capabilities is necessary to 
thwart potential threats in the future.
Addressing a gathering of the Iranian Army’s 
Air Force commanders in Tehran on Saturday, 
General Bagheri pointed to the recent statement 
by the Leader of the Islamic Revolution on not 
yielding to the enemies’ threats, saying that 
provision of strong documents and devising 
a  broad outlook in the defense sector are 
necessary for countering possible threats.
Noting that all the Iranian forces are at the 
highest level of preparedness to tackle any 
kinds of threats, General Bagheri urged them to 
continue the efforts to improve their capabilities 
in the defensive field.
He added that In order to follow the Leader’s 
statement on the second phase of the Islamic 
R evolution, as one of the main strategic 
documents of the country, and in order to reach 
the goals of the 20-Year National Vision (2020-
2025), the armed forces should continue their 
efforts in the strategic sector.

Germany refuses to ban Hezbollah despite 
US, Saudi pressure

Germany’s Minister of State 
Niels Annen told weekly news 
m agazine Der Spiegel that 
Hezbollah is “a relevant factor 
in Lebanese society”, adding 
that Germany is “interested in 
Lebanese stability.”
B erlin’s decision may fuel 
tensions with Saudi Arabia 
and the United States, which 
have been pressurizing their 
a llies to ban the Lebanese 
movement.
The German foreign minister 
rejected the US’ criticism that 
Berlin was not doing enough 
t o combat Iran’s influence 
i n the region, saying that 
his country’s foreign policy 
remained focused on finding 
p olitical solutions even in 
tough situations.
The British government last 
month designated the entire 
Hezbollah organization – both 

its political and military wings 
– as a terrorist entity.
T he UK had previously 
b lacklisted Hezbollah’s 
m ilitary apparatus as a 
“terrorist group”.
T he Lebanon’s Hezbollah 
c ondemned the British 
government’s decision and 
d escribed it as an insult to 
the Lebanese nation, saying 
t he move showed “servile 
o bedience” to the United 
States.
“ The British government, 
i n this decision, insulted 
the sentiments and the free 
will of the Lebanese people, 
w ho consider Hezbollah 
such a political and popular 
force that they granted it big 
representation in Parliament 
and Cabinet,” Hezbollah said in 
a statement released after the 
UK’s decision.

H ezbollah is strongly 
supported by the people of 
L ebanon and has a strong 
representation in the country’s 
political process, especially 
after its victory in last year’s 
elections, where it won over 
half of the parliamentary seats.
As a result of the victory, it later 
gained control over three of 30 
ministries in the government 
led by Prime Minister Saad al-
Hariri, the largest number ever.
Earlier on Friday, Hezbollah 
S ecretary General Sayyed 

Hassan Nasrallah condemned 
t he British government’s 
decision to outlaw Hezbollah 
in its entirety, stating that some 
countries would follow suit.
“ They list us as a terrorist 
o rganization because they 
have failed in their military 
confrontations and schemes, 
and are fearful of a new war. 
H ezbollah’s willpower and 
might is getting stronger day 
by day indeed,” PressTV quoted 
him as saying.

Germany will not follow Britain’s lead in declaring the 
Lebanese resistance movement Hezbollah as a terrorist 
organization, despite pressures from Saudi Arabia and the 
United States, a senior official said on Friday. 
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Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif and 
his Azeri counterpart Elmar 
Mammadyarov reviewed 
the most important regional 
and international issues.
Iran, Azerbaijan discuss 
regional, int&#39;l issues
During the meeting which 
was held on Saturday, both 
sides emphasized bilateral 
cooperation in economic 
field. 
Earlier, Azeri Minister 
of Economy Shahin 
Mustafayev referred 
to opening of Rasht-
Qazvin railway and said 
it is a historical, sensitive 
and important move. 
‘The railway is the most 
important part of North-
South corridor and of high 
importance for both Iran 
and Azerbaijan and even 
regional countries.
He said Baku has taken 
necessary measures to 
complete Rasht-Astara 
railway which is hoped to be 
implemented soon.
Meanwhile, earlier, 
Iranian President Hassan 
Rouhani said Tehran-
Baku cooperation in 
various fields, especially 
in the current Iranian 
government, is developing 
more compared with the 
past.
He emphasized the fact 
that Iranian government is 
determined to strengthen 
and to expand cooperation 
with the Republic of 
Azerbaijan as a neighbor, 
friend and brother.

SCO backs 
Iran’s counter-
terrorism 
policies
The Shanghai Cooperation 
Organization (SCO) 
Secretariat Adviser 
Vladimir Zakharov 
said Saturday that the 
Organization is in support 
of Tehran’s policies, 
particularly those on the 
economic cooperation and 
the fight against terrorism.
SCO backs Iran’s counter-
terrorism policies
SCO attaches great 
importance to its relations 
with Iran, Zakharov told 
the Islamic Republic 
News Agency (IRNA) in an 
interview.
The SCO official also 
described Iran as an 
important player in the 
region.He added the SCO 
has positive attitudes about 
fostering cooperation with 
Tehran.

Iran, 
Azerbaijan 
discuss 
regional, int’l 
issues
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Iranian amb. to France meets 
with Pres. Rouhani before 
leaving on mission
Newly-appointed ambassador to France, Bahram 
Ghasemi, as well as ambassador to Tajikistan, met with 
President Hassan Rouhani before leaving Iran to start 
their diplomatic missions in the designated countries.
During the meeting, President Rouhani wished 
them success in carrying out their responsibilities, 
and called on the ambassadors to introduce Iran’s 
capabilities and potentials to the private sector and 

investors of the country of their mission.
For their parts, the ambassador to France, Bahram 
Ghasemi, and ambassador to Tajikistan, Mohammad 
Taghi Saberi, presented Rouhani with a report on the 
status of Iran’s relations with the countries of their 
mission, and highlighted their determination and 
seriousness in expansion of all-out cooperation and 
economic ties between Iran and other countries.
Bahram Ghasemi, former spokesperson for the 
Ministry of Foreign Affairs, was appointed as the 
ambassador to France on Friday after months of 
diplomatic tensions between the two sides.
Meanwhile, France has appointed Philippe Thiebaud, a 

former envoy to Pakistan, 
as the ambassador to 
the Islamic Republic 
of Iran.
The new 
ambassadors will 
fill posts that have 
been vacant for more 
than six months. The 
previous ambassadors 
left their missions last 
summer.

Pak-India tensions, a nuclear threat to 
world
Dispute between Pakistan and India could lead to nuclear 
conflict in South Asia however a senior US general says 
terrorists continue to stoke tensions between the two 
countries, local media reported.Pakistan, too, in a meeting 
with Senator Mitt Romney told the senior lawmaker, who 
now heads the Senate’s Sub-committee on South Asia, that 
peace in the region would remain elusive if the Kashmir 
dispute was not resolved, but General Joseph Votel, who 
leads the US Central Command (CENTCOM), underscored 
the need to fight militancy for restoring peace in the region.

“Militants operating out of Pakistan and Afghanistan 
continue to threaten Afghan stability as well as stoke 
tensions between Pakistan and India,” the general told the 
US House Committee on Armed Services.
Earlier western media alerted the international community 
that the ongoing conflict between South Asia’s two nuclear-
armed neighbours could have dangerous consequences.
An article in the western media suggested that both 
countries were hiding facts from their people while working 
quietly to prevent a war.As the international community 
expedites efforts to reduce India-Pakistan tensions, 
Islamabad’s envoy in Washington Asad Majeed Khan 
has reached out to US lawmakers to explain his country’s 

positions. 
At the congressional 
hearing, Gen Votel 
who, as CENTCOM 
c o m m a n d e r , 
s u p e r v i s e s 
Washington’s military 
strategy for the Pak-
Afghan region, said the US security assistance 
to Pakistan remained suspended, but some military 
cooperation activities continued, demonstrating “the 
importance of military cooperation, despite challenges in 
the bilateral relationship”.

News

Iran Navy foils pirate attack on oil 
tanker in Gulf of Aden
Iran›s naval forces have successfully thwarted a pirate 
attack on an Iranian oil tanker in the Gulf of Aden.
Pirates in 11 speedboats attacked the oil tanker with a 
cargo of more than 150,000 tonnes in Bab el-Mandeb 
Strait. However, commandos of the Navy’s 60th flotilla of 
warships, which patrols the Gulf of Aden in an overseas 
mission, managed to repel the attack.The 60th flotilla, 
comprising Bayandor destroyer, Bushehr logistic vessel 
and Lavan logistic warship, set off for high seas on January 
23 on a mission to maintain the Islamic Republic’s power in 
international waters and safeguard maritime routes.

Rouhani voices support to newly-
appointed Judiciary head
Iranian President Rouhani in a letter to Hojjatoleslam 
Ebrahim Raisi has congratulated him on his appointment 
as head of Judiciary, saying his government is ready to 
cooperate with the body.President Rouhani sent a message 
to Hojjatoleslam val-Moslemin Ebrahim Raisi on Saturday 
to offer him congratulations on his appointment as head of 
Judiciary by Leader Ayatollah Khameni and stressed that 
his government was ready to cooperate and interact with 
the judiciary for the realisation of the noble causes of the 
Islamic Establishment and full implementation of the laws 
of the Iranian Constitution.

Iran-Iraq ties 
exceptional in region: 
Pres. Rouhani
President Rouhani on Sat. described 
relations between Iran and Iraq as 
exceptional and a model for relations 
in the region, expressing hope that 
the model could be used by the entire 
region.
Speaking with the new Ambassador 
of Iraq to Tehran on Saturday while 
receiving his letter of credence, 
President Hassan Rouhani stated that 

there are ample potentials for further 
development of relations between 
Tehran and Baghdad.
Rouhani maintained that the interest 
of the people of both countries in each 
other is an asset for the development 
and deepening of relations, adding 
“the Islamic Republic of Iran has been, 
and will be, alongside the people and 
government of Iraq in all sad and happy 
events.»
He also went on to refer to his 
upcoming visit to Iraq, reportedly on 
March 11, and expressed hope that 
good agreements would be reached for 

further cementing of relations.
The new Ambassador of Iraq to Tehran, 
Abdul-Rahman Saad Jawad Qandeel, 
also presented his letter of credence 
to President Rouhani and said, “Iran 
is one of the very important countries 
to Iraq and we are working hard to 
further develop Tehran-Baghdad 
relations.»
“Everything is ready for the Iranian 
President’s visit to Baghdad, and we 
hope that the agreements reached 
during the visit will serve as an 
important step for deepening of ties,” 
he said.



Official: Iran Can Find Ways to Sell 
Oil in Defiance of US Sanctions

New Drug Designed to Treat Multiple Kinds of Flu
A pill to fight the flu could be closer than expected as scientists reveal they are developing a 
drug which mimics the immune system.The medication may be a promising shot at a cure 
because it can work against various strains of the virus and is cheap to make, experts say, 
New Scientist reported.A pharmaceutical company has developed a conventional drug 
that mimics the effect of antibodies that are effective against a wide range of flu viruses. 
Conventional drugs are cheaper and easier to make and store than antibodies, and can 
be taken in pill form.Mice that were give 25 times the normal lethal dose of one flu virus 
survived after taking the drug, which is known only as JNJ4796. It was also effective in tests 
on human cells grown in a dish. The hope is that this antibody-mimicking strategy could lead 
to new treatments for many viral diseases, not just flu.

Iranian President 
Hassan Rouhani is going 
to hold a meeting with 
prominent Shiite cleric 
Grand Ayatollah Ali al-
Sistani during a trip to 
Iraq next week, Iran’s 
ambassador to Baghdad 
said.
Iraj Masjedi said 
Rouhani will be meeting 
Ayatollah Sistani during 
his upcoming visit to 
Iraq.
The Iranian president 
is planned to travel to 
Iraq on March 11 for an 
official visit.
Heading a high-ranking 
delegation, he will be 
visiting the Arab country 
at the official invitation of 
Baghdad.
It will be Rouhani’s 
first official visit to Iraq 
during his tenure.
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By: Marjohn Sheikhi
I will probably be forever 
grateful to my discovery of 
the Icelandic musician Ólafur 
Arnalds and his somber 
neo-classical works, which 
carved a path for me on digital 

music services, paved with numerous 
suggestions of artists from all around 
the world, each unique in their own way, 
and yet sharing the same sweet vibe of 
melancholy and nostalgia, which I crave 
deeply with my battered, troubled soul.
Sebastian Plano was a late discovery, but 
definitely a case of ‘love at first sound’. His 
2018-released electro-acoustic single 
‘Purples’ with those soothing and at 
the same time soul-searching melodies 
brought to life on a sampler, and then the 
bleeding, sober cries of the cello that wind 
tendrils of the purest emotions around 
your heart, was the first track I listened 
to that was composed by him, and I know 

many would agree that it is among his best 
and most powerful works.
Someone once aptly described the sound 
of violin at its best as a ‘swan’; graceful, 
magnificent and elegant, with the serene 
feeling of being afloat in mid-air. Plano’s 
magic on his cello makes the swan soar, 
and you feel like soaring with it. The sound 
of string instruments like violins and cellos 
can be grounding sometimes, if it bleeds 
too much and seeps in too deep, but Plano’s 
cello melodies are liberating, at times 
even therapeutic, as they soar gratefully 
in the air and raise you up with them. Such 
might be the subtle distinction between 
intimately tragic and aesthetically 
melancholic. And Plano’s music abounds 
in the latter.
Still, his studio-recorded music can’t hold 
a candle to his live performance. And I had 
the absolute pleasure to witness Plano’s 
working miracles and weaving threads 
of magic on Friday in a small music hall in 
downtown Tehran.
Even though it is that time of the year in 
Iran when people are busy making the 
last minute arrangements for Nowruz 
holidays and making plans for New Year 
vacations, and despite the fact that the 
tickets for Plano’s shows were quite 
pricey for someone on a tight budget and 

who probably had little to no idea how 
the performance would turn out, the 
Argentinean-born multi-instrumentalist 
musician opened his act to an almost full 
house.
Born into a family of musicians, which he 
calls “a string quartet”, with two on violins, 
one on viola, and he himself on the cello, 
and having been classically-trained, the 
now Berlin-based Sebastian Plano has 
the solid foundation of a musical savvy to 
know what he is doing, even at times when 
his melodies come too close to this side of 
erratic, because the end result is always 
pleasant to listen to and smooth, like fine 
silk draped over bumps and jagged lines.
His works have been compared to, and said 
to be inspired by, Ólafur Arnalds, Sigur Rós, 
Arvo Pärt, Nils Frahm and Max Richter. 
With the release of his debut album 
‘Arrhythmical Part of Hearts’ in 2013, 
which already earned him international 
acclaim, Plano also became recognized as 
one of the pioneering artists who combine 
acoustic instruments and electronic 
music. His second album, ‘Impetus’ 
released in the same year, was mastered 
by Nils Frahm, and combines cello, piano, 
percussion and light electronics. His latest 
album, ‘Verve’, has just been released a 
few days ago, and a number of his CDs 

were available for purchase in the lobby 
of the music hall on Friday. The gorgeous 
‘Purples’ is on this album, and the soothing 
track ‘Verve’ that somehow still holds true 
to its title, is the artist’s most favorite.
Plano performed for two consecutive 
nights in Tehran, both of which receiving 
an enthusiastic response and standing 
ovation. The concert, called ‘In Between 
Worlds’, was organized by ‘RooBeRoo 
Mansion’, an artistic-cultural institute 
in the heart of Tehran, as the third 
installment of the ‘Resonance Project’, an 

initiative started by RooBeRoo Mansion 
in December 2016 with ‘Autumn Light’ 
concert by Ólafur Arnalds, followed by 
‘Blue Hour’ concert by Italian composer 
Federico Albanese in 2018.
The project’s goal is to give a spotlight to 
artists working in the neo-classical genre 
for the Iranian audience, and it has already 
gained a great number of loyal followers. 
The project will pick up the tradition in a 
few months by introducing more of the 
best of the neo-classical music to Iranian 
music lovers.

In Between Worlds: Sebastian Plano’s sweet, melancholic melodies on Iranian stage
Argentinean multi-instrumentalist musician 
Sebastian Plano performed two shows for the Iranian 
audience on 8-7 March, taking them through a musical 
journey on the acoustic wings of somber cello and 
wheels of sweet electronic music.
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Iran, Syria Sign Academic 
Cooperation Deal
The Islamic Azad University of Iran and the University 
of Damascus signed an agreement to launch academic 
cooperation.
A delegation from the Islamic Azad University (IAU), 
led by its president Mohammad Mehdi Tehranchi, 
made a two-day visit to Syria.
After a series of extensive talks with Syrian officials, 
the IAU’s Science and Research branch- located in 
Tehran- signed the cooperation agreement with 
the University of Damascus, the largest and oldest 
university in Syria.
The agreement was signed by Tehranchi and Syria’s 
Minister of Higher Education Bassam Bashir Ibrahim.

During the trip to Damascus, the president of the 
Islamic Azad University also held meetings with 
Syria’s senior academic officials and university 
professors.
In July 2017, Head of the Founding Council and 
Board of Trustees of the Islamic Azad University 
Ali Akbar Velayati said the university seeks to boost 
cooperation with the neighboring countries and 
allies, and unveiled plans for opening new branches 
in Iraq and Lebanon.
In April 2018, Velayati visited Syria to discuss the 
launch of IAU branches in Damascus, Aleppo and 
Latakia.
He announced at the time that the IAU has about 1.5 
million students, adding that the university was ready 
to open a center for its regional activities in Syria.

Hakim Rejects Saudi 
Invitations to Visit Riyadh 
Several Times
A senior Iraqi official said the head of the 
country’s National Wisdom Movement (NWM), 
or Hikma, has rejected several invitations by 
Saudi Arabia to visit Riyadh.
RNA - The kingdom invited Seyed Ammar Hakim 
for a visit to the Arabian Peninsula country 
six times, but all requests were rejected, the 
high-profile official with the movement, who 
preferred anonymity, told Tasnim in Iraq on 
Friday.  
He added that any potential visit to Riyadh by 
Hakim would be conditional on resolving the 

problems of Shiites living in Saudi Arabia and 
Bahrain.
The source said visa restrictions for Shiite 
citizens in the country should be removed so 
that they can easily travel to Iraq.  
The head of the National Wisdom Movement 
has also called on Saudi officials to arrange a 
meeting between him and the Bahraini king in a 
bid to address the problems of the Persian Gulf 
state’s Shiite population, the official further 
said.Both Saudi Arabia and Bahrain have gone 
to great lengths to clamp down on any sign of 
dissent. Scores of people have lost their lives 
and hundreds of others sustained injuries or got 
arrested as a result of the two regimes’ ongoing 
crackdown.



گردشگری

ایسنا
گـــزارش

 یک چالش دردسرساز 
در گردشگری 

ســازمان جهانی 
جهانگــردی برای 
حل یــک چالش 
جدی دست به کار شــد. ۱۱ استراتژی در 

برابر هجوم گردشگران تدوین شده است.

به گزارش stratourism، یکی از موضوعات 
کلیدی در نمایشگاه گردشــگری ITB برلین 
٢٠١٩، overtourism اســت که شهرها و 
کشــورهای زیادی را درگیر کرده و به واسطه 
هجوم یا حضور انبوه گردشگران در یک مقصد، 

دردسرهایی را به جود آورده است.
زورآب پولولیکاشویلی، دبیر کل سازمان جهانی 
جهانگردی درباره تالش های این سازمان برای 
مبارزه با این مساله، توضیح داد: سازمان توریسم 
جهانی، مدت ها پیــش از overtourism یا 
»گردشــگری تهاجمی« یا »گردشگران زیاد« 
در برابر شــکلی از گردشــگری حرف می زند 
که در آن برای تعداد افرادی که ممکن اســت 
بدون ایجاد تخریب محیط فیزیکی، اقتصادی 
و اجتماعی و کاهش غیرقابل قبول در کیفیت 
رضایت بازدیدکنندگان در یک ســایت حضور 
یابند، برنامه ریزی می شود. در این خصوص ما با 
یک چالش جدید مواجه نیستیم اما باید بتوانیم 
گردشگری را به نفع بازدیدکنندگان و ساکنان به 

طور یکسان مدیریت کنیم.
وی افزود: ســازمان جهانی گردشــگری خود 
را متعهد می داند که بــرای مواجهه و حل این 
چالش به کشــورها کمک کند. به همین دلیل 
است که در یک گزارش جدید به ١١ استراتژی و 
۶۸ اقدام برای کمک به درک و مدیریت در حوزه 
گردشگری پرداخته ایم. این گزارش چگونگی 
مدیریت گردشــگری در مقاصد شهری به نفع 
بازدیدکنندگان و ســاکنان را مورد بررسی قرار 
می دهد و همچنین شامل یک سری مطالعات 
موردی درباره اقداماتی است که توسط شهرهای 
سراسر جهان به اجرا در می آید. این کنفرانس در 
۶ مارس و با همکاری مرکز CELTH، دانشکده 
علوم کاربردی BREDA و مؤسسه چشم انداز 
گردشــگری اروپا )ETFI( از دانشــگاه علوم 

کاربردی NHL ارائه خواهد شد.
دبیرکل ســازمان جهانی گردشگری گفت که 
اساساً ما وقتی در مورد فقدان مدیریت صحیح و 
توسعه کنترل نشده گردشگری صحبت می کنیم 
باید بتوانیم برای کنترل آن به تعامل اجتماعی، 
مدیریت ازدحام، کاهــش بازدیدهای فصلی و 
برنامه ریــزی دقیق بپردازیــم. برنامه ریزی که 
محدودیت های ظرفیتی مقصد و حساسیت های 

یک مقصد گردشگری را محترم می شمارد.
پولولیکاشویلی در حاشیه نمایشگاه ITB برلین 
در گفت وگو با رسانه ی این نمایشگاه، مهمترین 
اهداف این سازمان را در ســال پیِش رو یادآور 
شد و بر آموزش، توسعه مهارت ها و مشاغل در 

گردشگری تاکید کرد.
وی گفت که گردشگری به طور منظم، 
اقتصاد جهان را ۶ درصــد در برابر ۳.۷ 
درصد در سال ٢٠١۸ افزایش می دهد و 
از هر ١٠ شغل در دنیا یکی به گردشگری 
مربوط است. گردشگری بسیار سریع تر از 
تجارت جهانی در حال رشد است و یکی از 

چهار اقتصاد برتر جهان است.
دبیرکل سازمان جهانی گردشگری افزود: 
این سازمان که مسؤولیت گردشگری پایدار 
را در دنیا بر عهده دارد، امســال با دقت به 
برقراری ارتباط و توسعه مهارت ها به منظور 
تضمین عملکرد کیفیت در گردشگری و 
اشتغال پایدار در گردشگری تاکید می کند 

و دقت نظر دارد.
پولولیکاشــویلی بر لزوم نوآوری در عرصه 
گردشــگری تاکید کرد و آن را یک چالش 
مشــترک در اقتصاد دنیا دانست و گفت که 
ســهامداران دولتی و خصوصی و مؤسسات 
آموزشــی باید با یکدیگر کار کنند و سازمان 
جهانی گردشگری هم به برقراری این هم افزایی 

جهانی کمک خواهد کرد.

  جاده ابریشم مهمترین مسیر قرن ٢۱
دبیرکل ســازمان جهانی گردشــگری درباره 
نشست وزیران گردشگری مسیر جاده ابریشم، 
بیان کرد: نشســت جاده ابریشم به یک ویژگی 
دائمی در ITB برلین تبدیل شــده است و ما 
اطمینان داریم که جاده ابریشــم بــه یکی از 
مهم ترین مسیرهای گردشگری در قرن بیست 

و یکم تبدیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: از سال ٢٠١١، وزرای گردشگری 
و مقامات سطح باال از کشــورهای مسیر جاده 
ابریشــم، همراه با نمایندگان دیگر آژانس های 
سازمان ملل و بخش های گردشگری خصوصی، 
در ITB برلیــن برای بحث و گفتوگــو درباره 
استراتژی های گردشگری مشترک کنار هم جمع 
می شوند تا به ایجاد جاده ابریشم به عنوان یک 
مسیر گردشگری فرهنگی و یکپارچه بین المللی 
دست یابند و اکنون ۳۴ کشور از اروپا، خاورمیانه 
و آســیا در بازاریابی و تبلیغات، ظرفیت سازی، 
تحقیقات گردشگری و تســهیل سفر در جاده 

ابریشم با یکدیگر همکاری می کنند.
پروژه های گردشــگری در حال افزایش است، 
منافع تجاری و منافع ذی نفعان در مسیر جاده 
ابریشم در حال توسعه و پیشرفت است و آگاهی 
در بین کشورهای جاده ابریشم در رابطه با کمک 
به حفظ و انسجام فرهنگی، انسجام منطقه ای و 

تعامل بین فرهنگی کامالً مشخص شده است.

برگزاری مراسم روز درختکاری در فالورجان
مراسم روز درختکاری، با کاشت نهال درختان مقاوم به کم آبی توسط مسئولین شهر و شهرستان، شهردار، ریاست 
و اعضای شورای اسالمی شهر فالورجان برگزار شد. پانزدهم اسفند ماه هرسال ، روزی است که در هفته منابع 
طبیعی در راستای حفظ و توسعه فضاهای سبز و طبیعت ، تمامی کشور در یک بسیج همگانی، اقدام به کاشت 
درخت می نمایند . به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فالورجان؛ در این مراسم که از 

ساعت ١٠ صبح دیروز در ابتدای مسیر کندرو بلوار فاضل هندی، یکی از پروژه های تازه تاسیس توسط شهرداری، 
برگزار شد، امام جمعه شهر، شهردار، ریاست  و اعضای شورای اسالمی شهر ، جمعی از مسئولین شهر و شهرستان و 

همچنین جمعی ازخانواده معظم شهداء، اهالی و معتمدین شهر فالورجان نیز دراین مراسم حضور داشتند به نام شهدای 
گرانقدر شهرستان ، هر یک درختی به رسم یادبود کاشتند . در این مراسم مهندس جواد نصری ضمن گرامیداشت این روز و 

خوشامدگویی به مدعوین عزیز چنین اظهار نمود: در راستای اشاعه فرهنگ درختکاری روز جمعه ١۷ اسفند ماه سال جاری نیز در محل 
برگزاری نماز جمعه شهر فالورجان توزیع ١5٠٠ اصله نهال های مثمر و مقاوم به کم آبی خواهیم داشت.  شهردار فالورجان در پایان سخنان خود 
گفت: کاشت این نهال ها موجب زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای عظیم الشان هشت سال دفاع مقدس به ویژه سرداران و ١۴٠٠ شهید خط 

شکن شهرستان خواهد بود.

پاک سازی اصفهان از تخلفات شهری
مسئول کمیته قضایی و انتظامی ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان گفت: کنترل و نظارت دقیق و 
مستمر امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری مناطق ١5 گانه شهرداری اصفهان توسط واحدهای تخصصی 

در قالب ۳٢ گروه به صورت ویژه انجام می شود.
حسن محمدحسینی با اشاره به برنامه زمان بندی فعالیت کمیته قضایی و انتظامی ستاد هماهنگی خدمات 

سفر شهر اصفهان، اظهارکرد: آماده سازی محیط و فضای شهری در قالب چهار طرح پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری انجام می شود.

وی تصریح کرد: طرح نخست در این بخش شامل پاکسازی زمین های بایر و تسطیح آنها، تعیین تکلیف بناهای 
مخروبه و رها شده در راستای اجرای ماده ١١٠ قانون شهرداری ها و بند ١۴ ماده 55 قانون شهرداری ها است که از ٢۷ بهمن 

تا سوم اسفندماه سال  جاری انجام شده است.
مسئول کمیته قضایی و انتظامی ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان افزود: طرح دوم در خصوص رفع سد معبر صنوف با رویکرد اطالع 
رسانی، پیشگیری، آموزش، اخطار و جمع آوری خودروهای دوره گرد، خودروهای فرسوده، گاری ها و خودروهای بازیافتی غیرمجاز است که 

از روز چهارم تا دهم اسفندماه به اجرا درآمد.

اما طی ســه سال گذشته 
پیش از ورود به مذاکرات 
تعیین دستمزد در شورای 
عالی کار، میــزان مخارج 
ماهیانــه زندگی کارگران 
در »کمیته دستمزد« این 
شورا با حضور نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی مورد بررســی قرار 
می گرفت تا با استخراج اعداد و ارقام مربوط 
به هزینه هــای زندگــی، حداقل هزینه 
معیشت خانوار کارگری به عنوان مقدمه ای 

برای مذاکرات دستمزد مشخص شود.
کمیته دستمزد شــورای عالی کار برای 
ســال ٩5 حداقل هزینه معیشــت را دو 
میلیون و ۴۸٩ هزار تومان و برای ســال 
٩۶ این هزینه را دو میلیــون و ۶۷٠ هزار 
تومان در ماه تعیین کرد؛ به این ترتیب در 
سال ٩۶ نسبت به سال ٩5 هزینه ماهیانه 
زندگی ١۸١ هزار تومان افزایش یافت؛ به 
عبارتی قدرت خرید خانوار در ســال ٩۶ 
نسبت به ســال ٩5 به میزان ١۸١ هزار 

تومان کاهش یافت. در ســال جاری اما 
هزینه معیشــت خانوار - ماه دی مبنای 
استخراج این محاســبات بود- به میزان 
قابل توجهی نسبت به سال گذشته افزایش 
یافت. با محاسبات صورت گرفته در کمیته 
دستمزد شورای عالی کار، حداقل هزینه 
معیشت خانوار برای سال ٩۷ با احتساب 
نرخ تورم ٢٠.۶ درصدی دی ماه و میانگین 
هر خانواده ۳.۳ نفر، معادل ســه میلیون 
و ۷5٩ هزار تومان اســتخراج شد که این 
میزان افزایش هزینه نشان می دهد قدرت 
خرید جامعــه کارگری در ســال جاری 
نسبت به سال ٩۶ یک میلیون و ۸٩ هزار 
تومان کاهش یافته است. از مجموع سه 
میلیون و ۷5٩ هزار تومانی هزینه معیشت 
در ســال جاری که نمایندگان کارگری و 
کارفرمایی در مورد آن متفق القول هستند، 
٩٩٢ هزار و ۴5٠ تومان سهم هزینه های 
اقالم خوراکی و ٢میلیون و ۷۶۷ هزار تومان 
سهم اقالم غیرخوراکی است؛ به این ترتیب 
٢۶.۴ درصد سهم اقالم خوراکی و ۷۳.۶ 

درصد سهم اقالم غیرخوراکی است.
جزئیات هزینه های اقالم خوراکی ســبد 
معیشــت خانوار که ســیزده قلم کاالی 
دارای بیشترین سهم در سبد خوراکی ها 
را شامل می شوند، نشان می دهد که نان، 
برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، 
سبزیجات، میوه ها، گوشت قرمز، گوشت 
سفید، تخم مرغ، لبنیات، روغن های نباتی 
و قندوشــکر مبنای تخمین هزینه های 

خوراکی خانوار بوده است.
البته به گفته نمایندگان کارگری شورای 
عالی کار، در محاســبه هزینه های اقالم 
خوراکی حداقل هزینه ها مبنا قرار گرفته 
است بنابراین هزینه معیشت ۳ میلیون و 
۷5٩ هزار تومانی، »حداقل هزینه معیشت 

ماهیانه خانوار« محسوب می شود.

   هزینه ماهیانه خوراکی ها چقدر است؟
مقایسه تغییرات قیمتی هر یک از اقالم 
مذکور در ســال ٩۶ نســبت به سال ٩۷ 
نشان می دهد، در کمیته مزد شورای عالی 
کار، هزینه مصرف ماهیانه نان یک خانوار 
کارگری در سال گذشته ۷٠ هزار و ٩٩٢ 
تومان تخمین زده شــد که در سال ٩۷ 
هزینه این قلم کاال تقریباً بدون تغییر ماند.

هزینه مصرف ماهیانه برنج در سال گذشته 
۶۶ هزار و ۳١٠ تومان برآورد شــد که در 
ســال جاری این هزینه ۸5 هزار و ۶۳٢ 

تومان تخمین زده شد.
همچنین هزینه مصرف ماهیانه ماکارونی 
که در سال گذشته 5 هزار و ١۴۸ تومان 
تخمین زده شد، برای امسال ۷ هزار و ٩٢٠ 
تومان در سبد خوراکی خانوار تعیین شد. 
حبوبات مورد نیاز ماهیانه در سبد هزینه 
خانوار نیز از حدود ٢١ هزار و ۴٠٠ تومان به 
٢۳ هزار و ٢٠٠ تومان افزایش یافته است.

هزینه ماهیانه ســیب زمینــی از ٩ هزار 
و ۳55 تومان در ســال ٩۶ با رشد ١.۷۴ 
درصدی به ١۶ هزار و ٢۸5 تومان در سال 

جاری رسید. هزینه ماهیانه سبزی ها در 
سبد خوراکی خانوار نیز با رشد قابل توجه 
١١۷.١ درصدی همراه بود و از 5٠ هزار و 
۴٩٠ تومان در سال گذشته به ١٠٩ هزار و 

۶٠٠ تومان افزایش یافت.
هزینه میوه مصرفی ماهیانه نیز از ۷٩ هزار 
و ۳٠٠ تومان به حدود ١٠۸ هزار تومان در 

ماه افزایش پیدا کرده است.
هزینه گوشت قرمز و گوشت سفید در سبد 
خوراکی خانوار نسبت به سال گذشته هر 
کدام ۴۷.٩ درصد رشد داشته اند به طوری 
که هزینه مصرف ماهیانه گوشــت قرمز 
در ماه ٢٢٠ هــزار تومان و هزینه مصرف 
ماهیانه گوشت سفید نیز ۶5 هزار و 5٠٠ 

تومان تخمین زده شده است.
هزینه مصرف تخم مرغ در ماه که ســال 
گذشته ٢١ هزار و ۸٠٠ تومان برآورد شده 
بود، در سال جاری ٢5 هزار و ۶٠٠ تومان 

تخمین زده شده است.
همچنین هزینه هــای مربوط به لبنیات 
مصرفی ماهیانه خانوار از ١۳۷ هزار و ۷٠٠ 
تومان در ســال ٩۶ به ٢١٩ هزار و 5٠٠ 
تومان افزایش یافته است. روغن خوراکی 
و قندوشکر به عنوان دو قلم کاالی مورد 
نیاز سبد خوراکی های ماهیانه خانوار به 
ترتیب ۴٢ درصد و ١۸.۶ درصد نســبت 
به سال گذشته افزایش هزینه داشته اند. 
هزینه مصرف ماهیانــه روغن های نباتی 
خانوار از ١۷ هزار و ۳٠٠ تومان در ســال 
گذشته به ٢۴ هزار و ۶٠٠ تومان و هزینه 
مصرف ماهیانه قند و شکر نیز از ١۳ هزار و 
١٠۷ تومان در سال ٩۶، برای سال جاری 

١5 هزار و 5۴٠ تومان برآورد شده است.
در حالی سبد هزینه خانوار کارگری سه 
میلیون و ۷5٩ هزار تومان تعیین شــده 
اســت که حداقل دســتمزد امسال یک 

میلیون و ١١١ هزار و ٢٠٠ تومان اســت 
و حداقل دریافتی یــک کارگر متاهل با 
یک فرزنــد )خانوار ۳ نفره( با احتســاب 
حق مسکن، بن کارگری و حق اوالد یک 

میلیون و 5۳۴ هزار و 5٠٠ تومان است.
یک محاسبه ساده نشان می دهد، فاصله 
دســتمزد دریافتی یک کارگــر متاهل 
حداقلی بگیر حدود ٢ میلیون و ٢٢٠ هزار 
تومان با هزینه ماهیانه او فاصله دارد. یعنی 
دخل و خرج یک کارگر حداقلی بگیر، ٢.٢ 

میلیون تومان کسری دارد.
برایــن اســاس، پیشــنهاد نمایندگان 
کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی 
کار این اســت که حداقل دستمزد برای 
سال ٩۸، بصورت نقدی و همراه با توزیع 
ماهانه کاالهای اساســی به گونه ای باشد 
که کارگران بتواننــد حداقل هزینه های 

معیشت خود را پوشش دهند. 

جزییات هزینه ۳میلیون و۷۶۰ هزار تومانی خانوار کارگری در ماه؛   

زندگی کارگری، چند؟

مهر
گـــزارش
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هزینه حداقلی زندگی کارگران در حالی ســه میلیون و ۷۶۰ 
هزار تومان برآورد شده که خالص دریافتی یک خانواده ۳ نفره 

کارگری حداقلی بگیر، یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان است.
هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شمارش معکوس 
تعیین دستمزد ســال آینده برای جامعه کارگری و کارکنان 

مشمول قانون کار آغاز می شود.

در محاسبه 
هزینه های اقالم 
خوراکی حداقل 

هزینه ها مبنا قرار 
گرفته است بنابراین 

هزینه معیشت ۳ 
میلیون و ۷۵۹ هزار 

تومانی، »حداقل 
هزینه معیشت 
ماهیانه خانوار« 

محسوب می شود.

خبرهای دو خطی

اقتصاد ایران
۰۷
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این پیامک ها را با دقت 
بیش تری بخوانید

دریافــت پیامک هــای تبلیغاتی 
مزاحم آن قــدر برای مشــترکان 
آزاردهنده شــده که بعضا موجب 
می شود پیامک هایی که از اهمیت 
برخوردارنــد، در میــان انبوه این 
مزاحمت ها گــم و ناخوانده حذف 
شــوند؛ درنتیجه گاهی عدم توجه 
و نخواندن برخی از پیامک ها برای 
مخاطب زیان بار شده است. ارسال 
پیامک های تبلیغاتــی عمر درازی 
دارد و از سرشــماره های مختلف 
تبلیغاتی تا شماره های شخصی را 
شامل می شــود. اما ارسال بیش از 
اندازه  این پیامک هــا در طول روز 
موجب می شــود زمانی که پیامک 
مهمی که از مخاطبان کاربری برای 
او ارسال و یا از طرف اپراتور برایش 
فرستاده شده باشد، کاربر توجهی به 
این پیامک های شخصی نکند.  اکثر 
مشترکان تلفن همراه، از بسته های 
تشویقی اینترنت اپراتورهای همراه 
استفاده می کنند، اما با تمام شدن 
این بسته ها، اینترنت با تعرفه آزاد 
محاسبه خواهد شد که در مقایسه 
با بسته های تعریف شده در اپراتورها 
برای کاربران مقرون به صرفه نیست. 
به همین دلیل، آگاهی از زمان اتمام 
بسته اینترنتی اهمیت زیادی دارد و 
اپراتورها ملزم به اطالع رسانی دقیق 
اتمام بســته به کاربران هستند؛ با 
وجود ایــن، به نظر می رســد این 
اطالع رسانی از سوی برخی اپراتورها 
برای برخی از کاربران به درســتی 
اعالم نشــده و هزینه هایی به آنان 
تحمیل شده اســت. برای کاربران 
اعتباری، در صورت اتمام بســته و 
در شرایطی که اطالع رسانی انجام 
نشود، مصرف اینترنت با تعرفه  آزاد 
می تواند موجب تمام شــدن شارژ 
شــود؛ عدم اطالع رسانی دائمی ها 
می تواند عواقب بدتری داشته باشد، 
زیرا اگر با تمام شدن اینترنت بسته 
به آن ها اطالع رسانی انجام نشود و 
کاربر به مصرف اینترنت با تعرفه آزاد 
ادامه دهد، این موضوع می تواند به 
هزینه های اضافی روی قبض موبایل 

کاربر منجر شود .

ایسنا
خـــبـــر
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1۰۳

1۰2

    رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اعالم اسامی خودروسازان و جلوگیری از تولید خودروهای 
غیراستانداردی که نتوانستند استانداردهای 8۵ گانه را پاس کنند، اوایل سال آینده انجام می شود.

    معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست: محیط زیست به عنوان یک سازمان 
نظارتی از عملکرد وزارتخانه های صنعت در زمینه تولید خودرو و نفت در زمینه انرژی راضی نیست.

    نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور سال ۱۳۹۷ نشان داد که تعداد شاغالن 
معادن در حال بهره برداری در سال ۹۶ نسبت به سال پیش از آن ٢.۵ درصد رشد کرد.

    مدیر عامل منطقه آزاد ماکو گفت: ۷۰۰ هکتار از اراضی این منطقه برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک 
با ترکیه در نظر گرفته شده که رایزنی با این کشور برای همکاری در حال انجام است.

    سه میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر در بهمن ماه امسال در فرودگاه های کشور جابجا شدند که نسبت به 
دی ماه امسال هشت درصد رشد داشته است.

    رییس کل گمرک از واردات ۱۱ میلیارد دالری کاالهای اساسی به کشور خبر داد و گفت: در کاالهای 
اساسی نه تنها بحران نداریم، بلکه در برخی اقالم مثل ذرت یا گوشت واردات افزایش داشته است.
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استارت آپ ها باید به حوزه آب و آلودگی هوا ورود کنند
معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: باید اکوسیستم استارت آپی، 

به حوزه های اولویت دار وارد شوند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مهدی الیاسی در نخستین رویداد »نوروز نوآوری« 
موضوعات و اولویت هایی همچون مشکل بحران آب، آلودگی هوا، آلودگی های زیست محیطی و موضوعات 

مطرح در حوزه سالمت و سالمندی را ازجمله مواردی برشمرد که در حال حاضر و یا در آینده نزدیک با آن 
مواجه خواهیم بود.

وی ادامه داد: باید شرایط را به گونه ای مهیا کرد تا اکوسیستم استارت آپی، به این حوزه های اولویت دار نیز وارد شده 
و به ایفای نقش بپردازد.

معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه پرداختن به این موضوعات به عنوان پیشران های 
نوآوری و توسعه فناوری های مسئله محور، می تواند گامی در راستای به کارگیری ظرفیت های موجود در راستای پاسخ به نیازهای جامعه باشد 
گفت: اگر بخواهیم از تصمیمات نوآورانه و تغییر پرهیز کنیم، نمی توان انتظار داشت محیطی توانمندساز برای بازیگران جدید حوزه های مختلف 

کسب وکار به وجود آید.
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در چنیــن شــرایطی 
اکثر کارآفرینان سعی 
می کنند تــا با تلفیقی 
از دو روش »آزمــون و 
خطــا« و »نوآورانه« به 
توســعه فعالیت های 
خــود بپردازنــد و بــا 
پشتکار فراوان، شــرایط مناسب را 
برای موفقیت فراهــم آورند. تفاوت 
کارآفرینان با مدیران حرفه ای در این 
است که مدیران حرفه ای در استفاده 
از یک دستورالعمل قطعی برای انجام 
کارها اصرار بیشــتری دارند و کمتر 

برنامه  اصلی را تغییر می دهند.
اصوالً تفــاوت هــای کارآفرینان با 
مدیران حرفه ای و صنعتگران سنتی 
را می توان به صورت زیر خالصه کرد:

  ۱- کارآفرینــان تمایــل ذاتــی 
بــه اتخاذ ریســک دارنــد، در حالی 
که مدیــران حرفــه ای و صنعتگران 
ســنتی، به منظور حفظ استقالل و 
 بقــا، از اتخاذ ریســک، خــودداری 
 می کنند. مدیران حرفه ای در راستای

 فعالیت های حرفه ای خود، در اکثر 
اوقات نقش رییــس را بازی می کنند 
و بار مسئولیت را بر دوش دارند، از این 
رو باید در برابر عواقب شکست پاسخگو 
باشند و این مانعی برای اتخاذ ریسک 

به حساب می آید.

  ۲- کارآفرینــان، رویــا پردازند و 

با تالش فــراوان، رؤیای خــود را به 
نوآوری تبدیل می کنند، در حالی که 
مدیران حرفه ای و صنعتگران سنتی، 
ساعات طوالنی را صرف فعالیت های 
تکراری مــی کننــد و مجبورند در 
چهارچوب شــرح وظایف خاصی به 

فعالیت بپردازند.

  ۳- کارآفرینان ســعی می کنند بر 
شرایط محیطی تسلط یابند و هرجا 
که نیاز باشد با پشتیبانی خارجی به 
تغییر شرایط محیطی می پردازند، در 
حالی که مدیران حرفــه ای در برابر 
تغییــر در شــرایط محیطی، عکس 
العمل نشــان می دهند و سعی می 
کنند با تغییر در شــرایط دردســر 

نیافرینند.

  ۴- کارآفرینــان در موقعیت های 
بحرانی و مبهم لیاقت خود را نشــان 
می دهند، آنــان در این شــرایط از 
برتری فکری خود نسبت به دیگران 
اســتفاده می کننــد و توجــه آنان 
را به عقاید خود جلب مــی نمایند. 
کارآفرینــان می توانند در شــرایط 
بحرانــی گره گشــای بســیاری از 
مشکالت باشــند. آنان این پتانسیل 
را دارنــد که با ابــراز عقایــد خود، 
 سایرین را به سمت موفقیت رهنمون

 کنند.
درحالی کــه، مدیران حرفــه ای از 
رویارویی بــا فن آوری نویــن و ارائه  
محصوالت جدید و گشایش بازار و به 
طور کلی تغییر و اتخاذ ریسک واهمه 
دارند. مدیران حرفه ای در شرکت های 
بزرگ، تمام تالش خــود را در جهت 
اجتناب از بروز بحــران و کاهش عدم 

اطمینان، به کار می بندند.

  ۵- کارآفرینــان از زمــان حداکثــر 
اســتفاده را می برند، آنان همچون یک 
شکارچی در انتظار فرصت های طالیی 
هستند و ســعی می کنند در لحظات 

مناسب از ابتکار شخصی به منظور خلق 
ارزش اســتفاده کنند. کارآفرینان در 
لحظات بحرانی توانایی خود را نشان می 
دهند، برعکس مدیران حرفه ای همواره 
از بحران و خطر گریزانند. مدیران حرفه 

ای، در مواقع بحران، ســاعات کاری را 
افزایش می دهند، اما سعی در نوآوری 

نمی کنند.

کارآفرینــان قادرنــد در مدت زمان 

 کوتاهــی بهتریــن راه حــل را ارائه
 دهند.

 این نکته را به خاطر بسپارید که در 
مقوله  کارآفرینــی، زمان یک منبع 
استراتژیک است و باید از آن به نحو 

احسن استفاده نمود.

  ۶- کارآفرینــان از منابــع داخلی 
و خارجی ســازمان به بهترین وجه 
استفاده می کنند و سعی می کنند با 
انعطاف پذیری خاصی این منابع را در 
قالب یک شبکه  کاری ترکیب کنند 
و از پشتیبانی مالی به منظور کسب 
صالحیت فنی و ارائه  ارزش استفاده 

می نمایند.
در حالی که صنعتگران سنتی با تکیه 
بر یک طرز تفکر مشخص و با احتیاط 
به اســتفاده از منابع می پردازند. از 
طرفی مدیران حرفه ای در بعد مالی 

شجاعت بیشتری به خرج می دهند.

  ۷- کلید موفقیــت در کارآفرینی 
چیزی نیســت جز شــهود بر اساس 
تجربه، تجربه ای که ناآگاهانه توسط 
 ضمیر ناخودآگاه شــخص کســب 

می شود.
 البته نباید از تاثیر شــرایط محیطی 

غافل شد.
 از طرفــی کلید موفقیــت مدیران 
 حرفــه ای و صنعتگــران ســنتی،

 مهــارت های کلیشــه ای و مفاهیم 
آموختنی و تجارب همیشــگی است 
که در خالل آموزشــهای رسمی فرا 

گرفته می شوند.
از آنجا که نقش کارآفرینان، شناسایی 
و معرفی موقعیت های جدید و عدم 
اطاعت از دستورالعمل های کلیشه ای 
کسب وکار است، آموزش های رسمی 
و وادار نمودن کارآفرینان می تواند در 
بلند مدت رغبت آنان را به کارآفرینی 

کاهش دهد.

تفاوت کارآفرینان با مدیران حرفه ای و صنعتگران سنتی؛   

یک کارآفرین مدرن باشید

درحالی که، مدیران 
حرفه ای از رویارویی 

با فن آوری نوین و ارائه 
محصوالت جدید و 

گشایش بازار و به طور 
کلی تغییر و اتخاذ 

ریسک واهمه دارند.

در این مطلب قصد داریم به تفاوت کارآفرینان با مدیران 
حرفه ای و صنعتگران ســنتی بپردازیم. کارآفرینان، 
آنگاه که از تمام مهارت های خود برای توســعه کسب 
 و کار خود اســتفاده می کنند، بیشــتر بــه مدیران
 حرفه ای شباهت دارند. کارآفرین در راه گسترش کسب 
و کار خود با موقعیت های بحرانی روبرو می شوند و حتی 
ممکن اســت در یک برهه زمانی دلسرد شوند. وجود 
موقعیت های مبهم و یا حتی متناقض نما از ویژگی های 

کارآفرینی است.

 
استارت آپ

 پیدایش و توسعه ســریع اقتصاد اشتراکی، صنعت 
توریسم و اقامتگاه ها را متحول کرده است. البته آواتار این تغییر ظهور شرکت 
Airbnb بود که از یک استارت آپ کوچک اشتراک جای خواب، به بازیگری 
جهانی تبدیل شده است. اما تغییری که از آن صحبت می کنیم، خیلی گسترده تر 

از این است. 

تعدادی از این بازیگران بزرگ حاال بیش از یک میلیون مورد برای اقامت پیشنهاد می دهند 
و سرمایه گذاری ها به سمت این کسب وکارها سرازیر شده است. صنعت هتلداری هم در 
واکنش به این اتفاق نوآوری و سازگارپذیری را آغاز کرده است. د ه ها و شاید صدها شرکت 
فرعی در این حوزه پیدا می شوند )و گاهی دوباره از بین می روند( تا به مهمانان و میزبانان، 
خدمات تازه و روش های تازه سفر کردن را پیشنهاد دهند. این پیشرفت ها باعث می شوند 
فرصت ها )مدل های کسب وکار جدید، شرکت های جدید و مشاغل جدید(، دشواری ها و 
چالش هایی ایجاد شود. برخی افراد از این پیشرفت ها استقبال می کنند و برخی دیگر تمام 
تالش خود را به کار می بندند تا آنها را نادیده بگیرند. اما همان طور که فرانس یئو، متخصص 
کارآفرینی در دانشگاه سنگاپور عنوان می کند، »این یک موج بزرگ است، یک سونامی است 
که اتفاق افتاده و باید آن را شناخت و مدیریت کرد. جنگیدن با این موج، کاری بیهوده است.« 
با ادامه پیدا کردن این تغییرات و حتی سرعت گرفتن آن، سوالی که خیلی از افراد می پرسند 
این است که »آینده چه شکلی خواهد بود؟« دیدگاه تحلیلگران گروه بوستون این است که 

این بخش با سرعتی باال همچنان رشد خواهد کرد. داغ ترین حوزه های رشد هم 
آسیا، کسب وکار سفر و توریست های نسل هزاره خواهند بود. مدل های کسب وکار 
تغییر خواهند کرد و هتل ها و اقامتگاه های موقت از یکدیگر الگو خواهند گرفت. 
صنایع وابسته هم توسعه خواهند یافت تا این اکوسیستم را تکمیل کنند و در نتیجه 
اشتغال در این زمینه هم با تحوالتی روبه رو خواهد شد. دولت هایی که نگاه رو به جلو 
دارند و با این پیشرفت ها همگام می شوند و مزیت های قابل توجهی برای اقتصادها و 

جوامع خود به دست خواهند آورد.

  سرعت گرفتن رشد
همان طور که گفته شد، اقتصاد اشــتراکی، از جمله اقامتگاه های موقت به سرعت 
در حال رشدند. در حال حاضر، سایت بوکینگ )Booking.com( بیش از ۶/ ۵ 
میلیون مورد برای اقامت در ۲۲۷ کشور دنیا دارد و به طور میانگین شبی ۵/ ۱ میلیون 
اتاق از طریق این شرکت رزرو می شود. شرکت Airbnb هم بیش از ۵ میلیون مورد در 
۱9۱ کشور مختلف دارد و در مجموع، اقامت ۴00 میلیون میهمان را پوشش می دهد. 
شرکت های دیگری مثل آگودا )Agoda( و توجیا )Tujia( هم هستند که برای حدود 

یک میلیون مسافر محل اقامت فراهم می کنند.
کارشناسان صنعت توریسم در سال ۲0۱۷ پیش بینی کرده بودند که درآمد جهانی حاصل از 
میزبانی محلی تا پایان ۲0۱8 به ۱۶9 میلیارد دالر می رسد. این رشد همچنان ادامه خواهد 
داشت، چون نظرسنجی ها نشان داده 8۲ درصد کاربران فعلی، در آینده هم از این خانه های 
اجاره ای محلی استفاده خواهند کرد. با توجه به این سرعت، عجیب نیست که سرمایه گذاران 
هم به این بخش هجوم آورند. تنها در سال ۲0۱۷، دو شرکت چینی توجیا و شیائوزو با هم 
بیش از ۵00 میلیون دالر سرمایه جدید از این سرمایه گذاران جذب کردند. آسیا به قطب 
اقتصاد اشتراکی تبدیل شده است. شرکت تحقیقاتی و جمع آوری داده نیلسون، به این 
نتیجه رسیده که ساکنان آسیا-اقیانوسیه در دنیا بیشترین تمایل را به مشارکت در اقتصاد 
اشتراکی دارند؛ به طوری که 8۱ درصد آنها ترجیح می دهند دارایی های دیگران را اجاره 
کنند یا با آنها شریک شوند و ۷8 درصد هم تمایل دارند دارایی های خود را اجاره بدهند یا به 
اشتراک بگذارند. از میان ۱0 کشور برتر دنیا در اقتصاد اشتراکی، چهار کشور متعلق به آسیا 
هستند: چین، فیلیپین، تایلند و هند. از آنجا که چین ۱۳۵ میلیون مسافر به کشورهای دنیا 

می فرستد، می تواند تاثیر زیادی در روندهای جهانی داشته باشد.

  مسافرت های کاری و جوانان نسل هزاره
»انجمن جهانی مسافرت های کاری« اعالم کرده در سال ۲0۱۶ افرادی که سفرهای کاری 
داشته اند، ۳/ ۱ تریلیون دالر خرج کرده اند که این رقم رشد ساالنه ۶ تا ۷ درصدی را نشان 

می دهد. خانه های اشتراکی برای مسافران کاری هنوز بسیار نوپا است، اما این بخش هم به 
سرعت در حال رشد است. هم بوکینگ و هم Airbnb اکنون گزینه هایی برای سفرهای 
کاری ارائه می دهند )اقامتگاه هایی که ویژگی هایی مثل وای فای و یا سیاست های لغو رزرو 
منعطف تری دارند(. البته تعداد افرادی که این روزها مسافرت های کاری و تفریحی را با هم 
ترکیب می کنند در حال افزایش است؛ اقدامی که می تواند برای صنعت خانه های اشتراکی 

و موقتی بسیار مفید باشد.
این گونه فعالیت ها به ویژه در میان جوانان نسل هزاره بیشتر دیده می شود. از هر ۱0 جوانی 
که به ســفر کاری می روند، هفت نفر ترجیح می دهند در خانه های محلی اقامت داشته 
باشند تا تجربه ای جدید را امتحان کنند. جوانان نسل هزاره در حال حاضر ۲/ ۱ میلیارد نفر 
از جمعیت زمین را تشکیل داده اند که بیش از نیمی از آنها در آسیا هستند. انجام کارهای 
 Hipmunk متفاوت، از ویژگی های این نسل است. در واقع، نظرسنجی شرکت مسافرتی
نشــان داده ۴۴ درصد جوانان نسل هزاره، خانه های اشــتراکی محلی را به هتل ترجیح 
می دهند. نظرسنجی شرکت اکسپدیا هم نشــان داده که ۶۲ درصد جوانان نسل هزاره 
دوست دارند سفرهای کاری خود را ادامه دهند تا یک زندگی محلی را هم تجربه کنند. افراد 
این نسل از جنبه های دیگر هم در سفر کردن متفاوت هستند. گروه مشاوره بوستون اعالم 
کرده نسل هزاره در مقایسه با مصرف کنندگان مسن تر، دوره های زمانی طوالنی تری برای 
سفر برنامه ریزی می کنند. آنها معموال در سایت های مرجع و آژانس های مسافرتی آنالین 
جست وجو می کنند و به توصیه ها و کامنت هایی که مردم در این سایت ها ثبت کرده اند، 
توجه زیادی نشان می دهند. برای شرکت هایی که می خواهند بازار نسل هزاره را تسخیر 

کنند، نوآوری کلید ماجرا است.

  مدل های کسب وکار در حال ظهور
ماهیت مدل های کسب وکار، تغییر کردن اســت. اقامتگاه های اشتراکی اتفاق جدیدی 
نیستند، اما این بخش در دو دهه گذشته به دو دلیل اصلی، بسیار سریع رشد کرده است. 
یک دلیل آن رشد و تغییر تقاضا است که به خاطر قیمت باالی هتل ها در بازارهای شهری 
اتفاق افتاده است. به جز آن، در ســفرهای خانوادگی نیازهایی مثل ماشین لباسشویی و 
آشپزخانه احساس می شــود که هتل ها آن را ارائه نمی کنند. دلیل دیگر هم تکنولوژی و 
ظهور خدمات مسافرتی آنالین است. جالب است که با رشد این بازار، اقامتگاه های موقت و 
هتل ها، پیشنهادها و خدمات خود را به هم نزدیک تر و شبیه تر می کنند. با توسعه خدمات 
اجاره موقت، تقاضای مشتری باعث می شود اقامتگاه ها خدمات خود را با استانداردسازی 
بیشتر، پذیرش راحت تر و اجاره کامل یک واحد )بر خالف روشی که فقط اتاق خواب یک 
خانه اجاره می شود( مشابه هتل ها  کنند. در مقابل، هتل ها هم تمرکز خود بر خدمات محلی 

را بیشتر می کنند. 
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