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بررسی عوامل دامن زدن به گرانی مسکن؛

مقصر اصلی کدام است؟!

قیمت مسکن در کشور به دالیل متعددی از جمله
تاثیر شرایط اقتصادی از ابتدای سال جاری گرفته
تا رشد قیمت زمین و نهادههای ساختمانی ،با افزایش
همراه بوده اما پرسش مطرح شده آن است که کدامیک
از عوامل بیشترین نقش را در این افزایش بازی کردهاند؟
افزایش قیمت مسکن در ایران که با کمی تاخیر نسبت
به رشد قیمتها در بازار ارز و طال آغاز شد ،سبب شده ...
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شناساییکارگرانبرای
دریافتبستهحمایتی
نهاییشد
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شناسایی کارگران و تمام کارکنان تحت پوشش
قانون کار برای توزیع بسته حمایتی توسط وزارت
رفاه نهایی شده و آغاز واریز این منابع در انتظار
تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه است .توزیع
ســبد حمایتی دولت که برای جبران بخشی از
مایحتاج و کاالهای اساسی برخی از دهکهای
جامعه در دســتور کار دولت قــرار گرفت ،در
مراحل مختلف بین گروههای هدف توزیع شد
اما برخی از گروهها نیز از جمله کارگران و کارکنان
مشمول قانون کار هنوز این سبد حمایتی دولت
را دریافت نکرده اند .اما طبق پیگیریهای صورت
گرفته ،عملیات شناســایی گروههای کارگری
(تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار) و سایر
خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از ...
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فرصتسوزی؛
فرجامپسابرجام
خودروسازان
روزی که برجام به فرجام رسید،
به نظر می رســید بهار صنعت
خودروی ایران از پس زمستانی
سخت آغاز شده است .سه سال
پیش از آن در سال  ۱۳۹۱سخت
ترینتحریمهابرصنعتخودروی
ایران اعمال شده بود .غرب و به
ویژه آمریکا موتور محرک اقتصاد
ایران را نشــانه گرفتــه بودند.
شدیدترین تحریم ها بر صنعت
خودرو ایران چنان سایه افکند که
پژو شریک  ۳۰ساله ایران خودرو
راه خروج در پیــش گرفت و رنو
که هفت سال قبل با بوق و کرنا
شرکت مشترک باایران تاسیس
کــرده و همزمان در ســایت دو
خودروساز به تولید پرداخته بود،
تقریبا کار را تعطیل کرد.
اولین نشانه های تاثیر تحریم ها
با کاهش تولید خودروســازان و
به تبع آن قطعه سازان ایرانی بروز
کرد و خودرو بــه کاالیی نایاب و
گران قیمت بدل شد.
قیمت ها ســر به فلک کشید و
مــردم و رســانه هــا ناراضی از
وضعیت پیش آمده...

چالشی که از دیرباز گریبان اصفهان را گرفته است؛

قصهتلخمهاجرت

تغییرات زیست محیطی و به ویژه خشکسالی باعث شده که مهاجرت و حاشیه نشینی افزایش پیدا کند.
چنانچه هم اکنون به فکر حل این مشکالت نباشیم در دهه آینده شرایط مناطق حاشیه نشین به مراتب بدتر از حال حاضر میشود.
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ادامه در صفحه

بازار طال و سکه  97/10/22ساعت 15:05
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قیمت سکه

قیمت
فروش

قیمت قبلی

سکه طرح
قدیم

3,640,00

5,001,000

سکه طرح
جدید

3,788,00

5,182,000

نیم سکه

1,950,000

2,331,000

ربع سکه

1,210,000

1,241,000

سکه گرمی

660000

661,000

یک مثقال
طالی  17عیار

2,104,000

2,335,000

یک گرم طالی
 18عیار

343966

539,040

یک گرم طالی
 19عیار

512,650

568,940

یک گرم طالی
 24عیار

555610

718,720
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فرصت سوزی؛ فرجام
پسابرجام خودروسازان
ادامه از صفحه یک:
 ...ادعاهای ســابق خودروسازان را
مبنی بر تولیــد ۱۰۰درصد داخلی
خودروهای ملی همچون ســمند و
پراید به چالش کشــیدند .آن روزها
مشخص شد که ادعای تولید داخلی
خودروهــای ملــی صرفــا اهداف
تبلیغاتی داشته و عدم واردات برخی
قطعات همچون گیربکس اتوماتیک
و  icuو برخــی قطعــات موتــور
می تواند خطوط تولید محصوالت
خودروسازان را متوقف کند!.
بــا روی کار آمدن دولــت اعتدال،
مذاکــره با جهان غــرب در اولویت
قرار گرفــت و ســرانجام برجام به
فرجام رسید .سال های ابری و سرد
سپری شد و شــرکت های خارجی
با پیشــنهادهای رنگارنگ به تهران
سرازیر شدند .مذاکرات خودروسازان
با شــرکای خارجی اما رنگ و بوی
دیگری داشت .به نظر می رسید این
بار ایرانی ها هستند که برای شرکای
غربی شرط و شروط گذاشته اند.
خودروســازان ایرانی مدعی بودند
حداکثر منافع ملــی در قراردادها
دیده شــده و حاال عــاوه براینکه
خارجی ها باید جریمه تنهاگذاشتن
ما را در روزهای ســخت بپردازند،
متعهد شده اند که انتقال تکنولوژی
انجام دهند و در ایران سرمایه گذاری
کنند .خارجی ها هم ژست با لبخند
مقابل دوربین رسانه ها می گرفتند
و می گفتند این بار بــا تحریم هم
نخواهیم رفت! زمــان اما ثابت کرد
که غربی ها برای اخم آمریکا بیش از
خودروسازان ایرانی ارزش قایل اند و
با سخنرانی رییس جمهوری آمریکا
مبنی بر خروج یکجانبه از برجام ساز
جدایی کوک کردند.
حدود سه ســال فرصت پسابرجام
برای پوشــاندن نقاط ضربه پذیری
خودروسازان ایرانی از دست رفت و
حاال دوباره همان زخم های قدیمی
سر باز کرده اند .تولید خودرو کاهش
یافته ،قیمت ها سربه فلک گذاشته،
گیربکس اتوماتیک نایاب شــده و
رینگ آلومینیومی از خودروها حذف
شــده اند! ابتدای دهه  ۹۰با تحریم
اوباما حلقه های مفقوده خودروسازی
ایران برای پایان دادن به وابســتگی
آشکار شــده بود ،اما خودروسازان
ایرانی با فرصت سوزی تنها به مذاکره
برای واردات و مونتــاژ خودروهایی
جذاب همچون پژو ۲۰۰۸و سیترون
سی ۳قناعت کردند .نتیجه قناعت به
حداقل ها این شد که با اخم ترامپ،
عرصه از شرکای خارجی خالی شد؛
آن هم در شــرایطی کــه حتی به
یکی از قول هــای خود برای جبران
وعده های رنگارنگ سرمایه گذاری
عمل نکردند.
پنج دهــه پیــش بنــز در مذاکره
با ایرانی ها شــرکتی را برای تولید
موتور و گیربکــس محصوالت خود
پایه گذاشت و در حالی پس از وقوع
انقالب اســامی ،ایران را ترک کرد
که این ســرمایه گذاری ها پابرجا
باقی ماندند .اما با گذشــت  ۳۰سال
از مذاکــره و همکاری با شــریکی
همچون پژو هنوز حتی یک سوله از
این خودروساز در ایران به چشم نمی
خورد و یک گیربکــس اتوماتیک از
این خودروساز جهانی در ایران تولید
نمی شود .پســابرجام نیز گذشت و
آجری بر آجر سرمایه گذاری و انتقال
تکنولوژی امثال پــژو و رنو در ایران
مشاهده نشــد و تنها رنگین کمان
وعده ها لحظاتی کوتاه بر باالی سر
خودروســازی ایران مشــاهده شد
و تمام .چه کســی مدیران صنعت
خودروی ایران در پسابرجام را برای
این فرصت ســوزی مورد سوال قرار
می دهد؟ آیا مسئولین این فرصت
سوزی پاسخگو خواهند بود؟

چالشی که از دیرباز گریبان اصفهان را گرفته است؛

قصهتلخمهاجرت

تغییرات زیست محیطی و به ویژه خشکسالی باعث شده که مهاجرت و حاشیه نشینی افزایش پیدا کند.

اینجا همه چیز نبض زندگی داشــت ،هیج واژه ای تلخی بر
دوش آن سنگینی نمی کرد ،چه غم انگیز است قصه کوچ ،آری
سال هاست تیغ خشکسالی و کم آبی گلوی روستاها را بریده
است ،مناطقی که همچنان از داغ مهاجرت می سوزند.
غم مهاجرت سال هاست کمر روســتاهای ایران را شکسته،
روستاهایی که همه چیز داشــتند و غنی بودند اما امروز آب
ندارند ،چه وحشتناک است این آمار که گفته می شود 33هزار
روستای کشور خالی از سکنه شده است.
چــه شــده اســت که
روســتاهایی کــه چرخ
اقتصاد شــهر و کشور را
 ISFAHANمی گرداند امروز اهالی آن
 N E W Sبه شهر نیازمند ،عامل بروز
این تراژدی غمبار کیست؟
گـــزارش
ایرنا
آیا تغییر اقلیم یا نداشتن
مدیریت و برنامه ریزی ؟ چه شــده است
که جوانانــش ماندن در روســتا را مالل
انگیز می دانند؟پرسش دیگر این که چرا
تاکنون نتوانسته ایم برای رفع این چالش
فراگیر روستاهای ایران راهکاری اصولی
اتخاذ کنیم؟ چرا امکانات الزم مربوط در
زمینه های مختلف را برای روســتاییان
فراهم نکرده ایم؟
پدیده مهاجرت و رشــد آن در سال های
اخیر ،یــک چالش جمعیتی به شــمار
می رود که عــدم کنترل آن بــه تاکید
کارشناسان پیامدهای منفی بسیاری را
به دنبال داشته است.
مهاجرت های داخلی در درون مرزهای
یک ســرزمین انجام می شود ،مهاجرت
درون سرزمینی در ایران در دهه  1340و
بعـد از اصـالحات ارضـی رخ داد.
کارشناســان آمار می گوینــد در پنج
سال گذشــته چهار میلیون و  709هزار
و 149نفــر در داخل کشــور مهاجرت
کرده اند که ســهم مناطق شهری از آن
 84.4درصد و مقاصد روســتایی 15.6
درصد است.
نبود برنامه ریزی در
گذشته و فقدان توجه
به اقدام های ترویجی
و اصالح سیستم های
آبیاری ،تداوم کشت
به روش های سنتی
رایج را غیر ممکن
کرده که نتیجه آن
کاهش سطح درآمد
خانوارهای روستایی،
مهاجرت از روستاها به
شهرها بوده که با توجه
به نبودن ظرفیت الزم
در اردستان ،در نهایت
مهاجرت از شهرستان
صورت گرفته است.

اصفهان و چالش دیرین مهاجرت
براساس اطالعات آماری ،دهه  70نقطه
تشدید مهاجرت در استان اصفهان بود و
این روند در دهه های  80و  90نیز سریع
تر شده بگونه ای که در سال  63 ،90هزار
و  802مرد و  60هــزار و  46زن مهاجر
وارد اصفهان شدند .دسته بندی سنین
مهاجران نشان می دهد که محدوده سنی
مهاجران بین 20تا 49سال بود ،همچنین
 20.5درصد مهاجران به شهر اصفهان در
گروه سنی  35تا  39سال بودند و 22.5
درصد در سن  40تا  44سال قرار داشتند.
بر اساس سرشماری سال ، 90جمعیت
استان اصفهان چهار میلیون و  879هزار
و  312نفر یعنی دســت کم پنج میلیون
نفر بوده است.

این بررسی ها نشــان می دهد باالترین
نرخ مهاجر فرستی مربوط به شهرستان
اصفهان بوده که بیشتر این مهاجرت ها
از شرق آن بوده اســت .پس از اصفهان،
شهرســتان هــای فریدن ،ســمیرم،
فالورجان ،فریدونشــهر و تیران و کرون
باالترین نرخ های مهاجر فرستی را داشته
اند .بر اساس نتایج سرشماری سال ،95
شهرستان های دهاقان ،چادگان ،فریدن،
فریدونشــهر و بویین و میاندشت اکنون
با نرخ رشــد منفی و پیر شدن جمعیت
مواجهند.
اردستان یکی از شهرســتان های شرق
اصفهان است که با پدیده مهاجرفرستی
مواجه است.
اقتصاد وابسته و غیر مولد ،عمده
دلیلمهاجرت
رییس دانشــگاه پیام نور اردســتان در
مورد علت ها و اثرهــای پدیده مهاجرت
از روستاهای این شهرستان و آسیب های
آن به ایرنا ،گفت :نخست موضوع مهاجرت
از روستاها و بخش ها به مرکز شهرستان
است که توسعه شهرنشینی را به همراه
داشته ،کاهش جمعیت مولد روستایی،
رها سازی کشت بومی و محلی را موجب
شده و تغییر کنش و ماهیت روستاها را در
پی داشته است.
ابراهیم ایرج پورافزود :مقوله دوم مهاجرت
از شهرستان به مرکز اســتان و یا کالن
شــهرها اســت که خود زاییده مسائل
گوناگونی بــوده کــه در چارچوب های
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی قابل بحث
و بررسی می باشد.
وی اضافه کرد :اقتصاد شهرستان اردستان
در گذشته بیش از اینکه به صنعت وابسته
باشد ،بر پایه کشاورزی و دامپروری نهاده
شده بود و این موضوع به ایجاد گونه ای
اقتصاد پویا ،درون زا و به نسبت پایدار منجر
شده بود که بر این اساس نیز در ردیف باغ
شهری شاخص به حساب می آمد .این
استاد دانشگاه تصریح کرد :فقدان برنامه
ریزی های راهبردی ،گــره زدن اقتصاد
بومی و درون زای شهرستان به اقتصاد بی
برنامه و کم رونق ،تالش برای گذر از اقتصاد
کشاورزی و رفتن به سمت اقتصاد صنعتی
در بازه های کوتاه مدت به دلیل ناآگاهی
دست اندرکاران امر ،کنشگران و بازیگران
سیاسی و اقتصادی محلی موجب شده تا
اردستان اقتصاد درون زا و مولد خود را در
این سال ها از دست بدهد و به یک اقتصاد
وابسته و غیر مولد تبدیل شود.
وی افزود :این شرایط مساله اقتصادی و
چالش های پیش روی آن مانند بیکاری،
فقدان توســعه یافتگی و مهاجرت را در
شهرستان به دنبال داشــته که استمرار
چنین روندی در سال های ،تخلیه بیشتر

چنانچه هم اکنون به فکر حل این مشکالت نباشیم در دهه آینده شرایط مناطق حاشیه نشین به مراتب بدتر از حال حاضر میشود.

روستاها و سیل مهاجرت از منطقه را به
دنبال خواهد داشت.
ایرج پور تاکید کرد :موضوعی که اکنون
با آن رو به رو هســتیم ،تبدیل شــدن
روســتاها از مرکز تولید بــه نوعی مرکز
تفریحی ناکارآمد در روزهای پایانی هفته و
تعطیالت است که در نتیجه آن سه چهارم
روزهای ســال این نقاط خالی از سکنه
بوده که می تواند آسیب های اقتصادی و
مشکالت امنیتی هم در پی داشته باشد.
این استاد دانشگاه از دیگر مسائل اثرگذار
بر سیمای روستانشــینی و شهرنشینی
را موضوع کمبود بارندگی و خشکسالی
دانست و تشریح کرد :نبود برنامه ریزی
در گذشــته و فقدان توجه به اقدام های
ترویجی و اصالح سیســتم های آبیاری،
تداوم کشــت به روش های سنتی رایج
را غیر ممکن کرده که نتیجه آن کاهش
ســطح درآمــد خانوارهای روســتایی،
مهاجرت از روستاها به شهرها بوده که با
توجه به نبودن ظرفیت الزم در اردستان،
در نهایت مهاجرت از شهرستان صورت
گرفته اســت .رییس دانشــگاه پیام نور
اردســتان یادآور شد :توســعه نیافتگی
مرکز شهرستان ،نبود امکانات آموزشی،
تفریحی و بهداشــتی مناســب جاذبه
مهاجرت را بیشتر کرده و از بازگشت اهالی
به زادگاهشان جلوگیری کرده است.
وی اثرگذارترین اقــدام برای جلوگیری
از ســرعت مهاجرت و کاهش جمعیت
شهرستان اردستان را ساماندهی وضعیت
روستاها از جمله مشکالت کشاورزان و
باغداران ،آمایش فوری و هدفمند و ایجاد
اشتغال پایدار ،توسعه صنایع کوچک و زود
بازده ،توسعه صنعت گردشگری ،فراهم
کردن زمینه رفاهی و ایجاد فرصت های
مناسب تر زندگی در این نقاط عنوان کرد.
نرخ منفی رشد جمعیت در غرب
اصفهان
فریدن یکی دیگر از شهرستان های مهم

و تاریخی غرب اســتان اصفهان اســت
که در طول ســال های اخیر بــا پدیده
مهاجرفرستی و نرخ منفی رشد جمعیت
مواجه بوده است.
فرماندار فریدن در ایــن رابطه گفت  :در
ســال های اخیر با پدیده پیرسال شدن
جمعیت برخی از شهرستان های استان از
جمله فریدن مواجه شده ایم به این معنی
که سهم جمعیت باالی 60سال آن از سایر
گروه های سنی فزونی گرفت و نرخ رشد
منفی جمعیت دارند.
معین الدینی افزود :مهاجر فرستی عمده
دلیل پیرشدن جمعیت این منطقه بوده
اســت .وی تصریح کرد :ایــن در حالی
است که چنانچه امکانات ،جذابیت ها و
زیرساخت های کافی در شهرستان های
با جمعیت پیر در طول چند دهه گذشته
فراهم شــده بود اکنون بــا این وضعیت
مواجه نبودیم.
وی به اهمیت تراکم جمعیت در مطالعات
آمایشی سرزمین اشاره و خاطرنشان کرد:
به این موضوع در سال های گذشته توجه
چندانی نشده و برنامه های توسعه بدون در
نظر گرفتن تبعات آن در توازن منطقه ای،
صورت گرفته است.

برنامه ریزی شهری باید به گونه ای
عمل کند که توزیع امکانات به طور
عادالنه تری انجام گیرد و تفکیک
پذیری و توسعه مناطق مرکزی شهر
نباید به فراموشی نقاط پیرامونی
منجرشود.
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درجريانبازآفرينينیازمند 1250ميلياردتومانمنابعهستیم

معاون وزير راه وشهرسازي گفت :در جريان بازآفريني  470ميليارد تومان سهم دولت 280 ،ميليارد تومان
سهم شهرداري ها و 500ميليارد تومان سهم بخش خصوصي است.
به گزارش اداره کل راه وشهرسازي استان اصفهان ،هوشنگ عشایری در جلسه ستادبازآفريني شهري
استان كه به رياست استاندار اصفهان برگزار شد ،اظهار کرد :براساس قانون برنامه ششم توسعه بايد ساالنه
 270محله در كشور بازآفريني شود.
وي با اشاره به اينكه در برنامه ملي تدوين شده ،بازآفريني شهري در سه بخش «نوسازي و مقاوم سازي مسكن» ،
«توسعه خدمات روبنايي و زيربنايي» و «نرم افزاري» انجام مي شود ،افزود :در اجراي اين برنامه ها دولت ۳۱درصد،
شهرداري ها  ۲۹درصد و بخش خصوصي  ۴۰درصد سهم دارند.
مدير عامل شركت بازآفريني شهري گفت :باوجودی كه ادبياتي به عنوان تحميل منابع وجود ندارد ،اما الزم است در جريان بازآفريني
شهري 1250ميليارد تومان هزينه شود كه 470ميليارد تومان سهم دولت 280،ميليارد تومان سهم شهرداري ها و 500ميليارد تومان سهم
بخش خصوصي است .وي ادامه داد :براي احياي بافت هاي فرسوده با دستور رهبر معظم انقالب حدود  60هزار ميليارد ريال از محل صندوق
توسعه ملي در نظر گرفته شده كه 40هزار ميليارد ريال آن سهم شركت بازآفريني شهري است.

بهرهبرداری از 4طرح بهداشتی و تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشــان از بهرهبرداری چهار طرح بهداشتی و تحقیقاتی در این واحد
دانشگاهی خبر داد.
ابراهیم کوچکی اظهار کرد :چهار طرح بهداشــتی و تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان به
بهرهبرداری رسید .آزمایشــگاه جامع تحقیقات و مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کاشان از جمله
طرحهایی است که به بهرهبرداری رسید و برای ساخت و تجهیز آنها اعتباری بالغ بر 23میلیارد ریال از
محل اعتبار دانشگاه هزینه شده است.
وی تصریح کرد :آزمایشگاه جامع با مدرنترین تجهیزات آزمایشگاهی ،محیط مناسبی جهت انجام انواع
تستهای تخصصی در همه حوزههای تحقیقاتی سعی دارد گام مؤثری در جهت برآوردن نیازهای جامعه دانشگاهی
بردارد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،افزود :ســاختمان جدید بخشهای نوزادان و مراقبتهای ویژه نوزادان ( )NICUو مجتمع
بیمارستان شهید بهشتی کاشان از دیگر طرحهایی است که با هزینه  12میلیارد ریال از محل اعتبار دانشگاه با زیربنای  630متر به
بهرهبرداری رسید که بخش نوزادان شامل  21تخت فعال و مراقبتهای ویژه نوزادان ( )NICUنیز دارای  13تخت فعال است.

فرماندار فریــدن گفت :ایــن در حالی
است که نقاط دارای تراکم بیش از اندازه
جمعیت باید از اولویت های پایین تر برای
سرمایه گذاری جدید برخوردار شوند.
به گفته وی در ســند پایه الگوی ایرانی
اسالمی پیشرفت که مهر امسال توسط
رهبر معظم انقالب ابالغ شد توجه ویژه
ای به اســتقرار متعادل جمعیت و توازن
منطقه ای در پهنه ســرزمین بر مبنای
آمایش ملی شده است .
بر اســاس بند  30این ســند ،تخصیص
امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه گذاران
دربخشهایاقتصادیوفرهنگیمختلف
باید بر اساس اســتعدادهای سرزمینی و
تعادل جمعیت صورت گیرد اما در عمل
توجه چندانی به رعایــت این مهم نمی
شود .فرماندار فریدن ادامه داد :مهاجرت
نخبگان به طــور معمــول ورود آنان به
عرصه های مطلوب اشــتغال در مراکز
شهرها را به دنبال خواهد داشت اما نیروی
کار در برخی موارد موفق و اغلب ناموفق
است و زندگی در حاشیه شهرهای بزرگ
مشکالت و آسیب های جبران ناپذیری را
برای آنان به دنبال دارد .فرماندار فریدن با
بیان اینکه مهاجرت ،منطقه را از نیروی
فکری ،انسانی و کار تهی می کند ،توجه به
توازن منطقه ای و توزیع عادالنه فرصت ها
و سرمایه ها را در کاهش مهاجر فرستی
شهرستان های محروم موثر دانست.
وی به مهاجرت روســتائیان به شهرها
اشاره کرد و افزود :گردش پول و سرمایه
و فضای کسب و کار در شهرهای بزرگ
به گونهای است که بستر اشتغال افراد در
مشاغل واقعی و حتی کاذب را در مقایسه
با روستاها به راحتی فراهم میکند ،از این
رو امروز با آنکه روستاها به طور نسبی از
امکانات اولیه مناسب برخوردار هستند
اما به دلیل باالرفتن سطح توقع و تمایل به
تغییر سبک زندگی ،روند مهاجرت از این
مناطق سرعت گرفته است.
به گفته وی نبود شغل و از بین رفتن پیشه

های خاص مردم هر روستا نظیر کشاورزی
و باغبانی به دلیل اســتمرار خشکسالی
 ،تغییر نگرش و ســبک زندگی و جاذبه
های کاذب شهرها از دالیل مهم مهاجرت
روستاییان است.
حاشیه نشینی ،پیامد عدم کنترل
مهاجرت
یک استاد جامعه شناسی پدیده حاشیه
نشینی را ارتباط مســتقیم با مهاجرت
دانســت و اضافه کرد :تغییرات زیســت
محیطی و به ویژه خشکسالی باعث شده
که مهاجرت و حاشــیه نشینی افزایش
پیدا کند.
مرتضــی پدریان با اشــاره بــه ضرورت
مدیریت مهاجــرت ادامــه داد  :پدیده
مهاجرت از جمله موضــوع های زندگی
های کنونی در سراســر جوامع بشــری
به شــمار می رود اما باید با برنامهریزی
مناسب آن را به سمت و سویی سوق داد
که میزان آســیب آن کمتر و بهره وری
انســان های مهاجر افزایــش پیدا کند.
پدریان تصریح کرد  :نظــام برنامه ریزی
باید به گونه ای عمل کند که مهاجرت ها
با نظارت و کنترل همراه شود و امکانات
رفاهی در این مناطــق همچون مناطق
مرکزی و برخوردار شده برای شهروندان
ارایه شود.
به تاکید این استاد دانشگاه ما نباید جلوی
مهاجرت را بگیریم اما باید مهاجرت ها را
مدیریت و به سمت بهره وری پیش رویم.
این جامعه شناس با بیان این که چنانچه
هم اکنون بــه فکر حل این مشــکالت
نباشــیم در دهه آینده شــرایط مناطق
حاشــیه نشــین به مراتب بدتر از حال
حاضر میشــود ،گفت  :برنامــه ریزی
شهری باید به گونه ای عمل کند که توزیع
امکانات به طور عادالنه تری انجام گیرد و
تفکیک پذیری و توسعه مناطق مرکزی
شهر نباید به فراموشــی نقاط پیرامونی
منجر شود.

خـــبــــر

با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب در آبفا منطقه 5برگزار شد؛

سلسله نشست های جاری حیات در ایستگاه چهل و پنجم

مدیریت مصرف بهینه آب گفت :در حال حاضر مصرف ســرانه آب درآبفا
منطقه ، 5حدود 154لیتردرشبانهروزمیباشدکهدرصددهستیمباترغیب
مردم به مصرف بهینه این عدد را به 110لیتر در شبانه روز کاهش دهیم.

خـــبــــر
اخبار اصفهان

علیقیصریمدیرآبفامنطقه 5درچهلوپنجمینبرنامهاز
سلسلهنشستهایبرنامهرادیوییجاریحیاتباموضوع

وی افزود :در حال حاضر بیش از  86هزارمشترک در آبفا منطقه  5تحت پوشش شبکه
آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند با تدابیری که در نظر گرفته شد می خواهیم میزان
مصرف این مشترکین را به 110لیتر در شبانه روز برسانیم.
مدیر آبفا منطقه  5اعالم کرد :با تعاملی که با ادره آموزش و پرورش و سایر نهادها وادارات
داریم نه تنها کارکنان این سازمان ها را از طریق مروجین مصرف بهینه ،تشویق به درست
مصرف کردن می کنیم بلکه از آنها می خواهیم با نصب تجهیزات کاهنده  ،میزان مصرف را
به استاندارد برسانند .وی اصالح شبکه های فرسوده آب را یکی از عوامل موثر در هدررفت
آب دانست و بیان کرد:ساالنه بیش از  10کیلومتر اصالح شبکه فرسوده آب در دستور کار
قرار می گیرد و نیز اصالح انشعابات فرســوده هم با جدیت دنبال می شود که این امر در
کاهش هدر رفت آب بسیار تاثیر گذار می باشد.

قیصری به توزیع عادالنه آب در منطقه  5پرداخت و تصریح کرد:هم اکنون با بهره گیری از
تکنولوژی تله متری و تله کنترل ،پایش هوشمند شبکه توزیع آب صورت می گیرد که در
نهایت توزیع عادالنه آب را دربرداشته اســت بطوریکه آب با فشار یکسان میان مشترکین
توزیع می شود .
مدیر آبفا منطقه  5در پاسخ به چگونگی کیفیت آب شرب عنوان کرد:کیفیت آب شرب که
دراختیار مشترکین قرار می گیرد مطابق با استاندارد می باشد این در حالیست که دستگاه های
نظارتی مانند شبکه بهداشت بطور مستمر کیفیت و سالمت آب شر را رصد می نماید .
وی افزود :آبفا منطقه 5با اقدامات فرهنگی مانند برگزاری جشنواره نخستین واژه آب ،برگزاری
مسابقات نقاشی آب مساوی زندگی  ،برگزاری مراسم زنگ آب و راه اندازی اکیپ مروجین
گروه های مختلف جامعه را به مصرف بهینه آب راهنمایی کردند.
در ادامه این برنامه اعرابی رییس آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
گفت :درست مصرف آب یکی از موضوعات جدی و اساسی آموزش و پرورش می باشد که
در این راستا اداره آموزش ابتدایی با انعقاد تفاهم نامه با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
در صدد فرهنگ سازی مصرف بهینه در جامعه است.

تالشبرایدستیابیبهشهریبدوندفنپسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت :در حال حاضر ۵۲درصد پسماندهای شهر اصفهان
دفن میشود ،اما در تالش هستیم با پروژههای در نظر گرفته شده به شهر بدون دفن پسماند دست یابیم.
علیدهنویاظهارکرد:مشارکتشهروندانبرایرسیدنبههدف«کمتریندفنزبالهدرشهر»مهمتریندغدغه
سازمان مدیریت پسماند است؛ اگر شهروندان با تفکیک مناسب پسماندتر و خشک از مبدأ با مدیریت شهری و
این سازمان همکاری کنند ،حجم پسماند ورودی به تاسیسات پردازش کاهش یافته و هزینههای دفن پسماند
کاهش مییابد .مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه دفن پسماند در زمین ،خسارت
های زیادی به دنبال دارد و سالها باید سپری شود تا این خسارتها جبران شود ،افزود :بیشترین تالش این سازمان برای
کاهش دفن پسماند در زمین ،حرکت به سوی بازیافت و احیاء حداکثری مواد و انرژی از پسماندهای تولیدی است .وی با تاکید بر
اهمیت همکاری شهروندان در تفکیک از مبدأ پسماند ،تصریح کرد :شهروندان باید بدانند اگر در پروژههای زیستمحیطی مثل تفکیک
پسماند مشارکت نکنند ،طرحهای پیشبینی شده با شکست رو به رو خواهد شد .دهنوی خاطرنشان کرد :با توجه به فرهنگسازیهای انجام شده
میزان همکاری و مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدأ پسماند بسیار مطلوب بوده و پسماندهای خشک خانگی را به ایستگاههای ثابت بازیافت
تحویل میدهند؛ همه اقدامات زیست محیطی هزینهبر است ،اما برای سالمت آیندگان ،اینها را هزینه حساب نمیکنیم.

خالقیتکارکنانخطوطلولهومخابراتاصفهاندرساختهوزینگبیرینگبوسترپمپ

به همت کارکنان واحد مکانیک شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،منطقه اصفهان منطقه اصفهان
طراحی هوزینگ بیرینگ بوستر پمپ مرکز انتقال نفت شهید جابرآل خمیس امیدیه (شماره  1مارون-
اصفهان) تغییر و در مدار بهره برداری قرار گرفت.
علیرضا مرادپور رییس واحد مکانیک این منطقه در این باره گفت :در پی افزایش دمای هوزینگ بیرینگ
بوستر پمپ شماره  1و همچنین ایجاد لرزش در پمپ که مانع بهره برداری از تجهیز می شد ،تعمیر اساسی
پمپ با بیش از  102هزار ساعت کارکرد در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد :پس از بازکردن و بررسی قطعات داخلی تجهیز ،خوردگی شدید محور پمپ و همچنین از حالت خارج
شدن بوش بیرینگ ها مشاهده گردید.
رییس واحد مکانیک در خصوص تغییر طراحی هوزینگ و بیرینگ فوق گفت :در راستای استحکام قطعات و چیدمان داخلی اجزا تغییراتی
انجام شد.
مرادپور افزود :این عملیات و تعمیر اساسی در قالب  190نفرساعت کار انجام شد و در حال حاضر بوستر پمپ در محل مورد نظر نصب و مورد
بهره برداری مجدد قرار گرفته است.

بررسی عوامل دامن زدن به گرانی مسکن؛

در ایــن بین هر کــدام از
بخشهــای درگیــر در
بازار مســکن ،گناه رشد
ISFAHAN
قیمتهــا را بــه گردن
 N E W Sدیگری میاندازد .برخی
گـــزارش
عقیده دارند رشد قیمتها
ایرنا
در نهادههای ساختمانی
مهمترین دلیل افزایش قیمتهاست.
در فضای کسب و کار
نیزقوانینخلقالساعه
با نگاه سرمایهگذاری
در حوزه مسکن وضع
میشود ،با توجه به این
نگاه ،نباید انتظار داشته
باشیم کاالیمصرفی
تغییر ماهیت نداده و به
کاالی سرمایهای تبدیل
نشود.

افزایــش  49درصــدی قیمت
نهادههایساختمان
آمارها نشان میدهد شاخص کل قیمت
نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر
تهران در تابستان امســال نسبت به بهار
امسال  25.7درصد و به تابستان پارسال
 49.1درصد افزایش داشته است.
براســاس آخرین گزارش مرکــز آمار از
شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای
مسکونی شــهر تهران ،در گروه ایزوگام و

شناسایی کارگران برای
دریافتبستهحمایتی
نهاییشد
باعث شده تا مردم از ترس کاهش ارزش
داراییهای خود به سمت بازارهایی مانند
سکه ،ارز و یا مسکن بیایند.
سهعاملموثربرافزایشقیمتمسکن
«فرشید پورحاجت» دبیرکانون سراسری
انبوه سازان ،مهمترین عامل افزایش قیمت
مســکن را «بیثباتی اقتصــادی» اعالم
کرد و افزود :رشــد قیمت زمین ،افزایش
دستمزدها و نهادههای تولید به بیثباتی
اقتصادی باز میگردد و ارتباط مستقیم
با سیاستگذاری حوزه مسکن و غبارآلود
بودن فضای کسب و کار دارد.
پورحاجت افزود :این ســه عامل اساسی
باعث دامن زدن به افزایش قیمت زمین،
افزایش هزینهها و حتی مصالح ساختمانی
شده است.
تغییر ماهیت مسکن با تصویب
قوانینخلقالساعه
دبیرکانون سراســری انبوهسازان با بیان
اینکه در فضای کســب و کار نیز قوانین
خلقالساعه با نگاه سرمایهگذاری در حوزه
مسکن وضع میشــود ،گفت :با توجه به
این نگاه ،نباید انتظار داشته باشیم کاالی
مصرفی تغییر ماهیت نــداده و به کاالی
سرمایهای تبدیل نشود.
وی گفت :زمانی که قوانین متعددی برای
دریافت عــوارض ،مالیات و ســایر وجوه
مصوب میشــود زمینه را برای حرکت از

گـــزارش
ســا یت ها ی
مهر
گر د شــگر ی
طرحهای شکستخوردهای هستند که
هر سال هم به بهانه نمایشگاه بینالمللی
گردشگری توسط رییس سازمان میراث
فرهنگی رونمایی شده و پس از چند ماه از
دور فعالیت خارج میشوند.

هر سال در آســتانه روز جهانی گردشگری در
مهر ماه و یا همزمان با نمایشــگاه بین المللی
گردشــگری در بهمن ماه که می شود ،سازمان
میراث فرهنگی برای نشان دادن فعالیت های
زیاد معاونت گردشگری اقدام به رونمایی از یک
کاالی تبلیغاتی در حوزه گردشگری می کند .این
کاال اپلیکیشن ،سایت و یا کتاب است.
اگر تا کنون یازده دوره از برگزاری نمایشگاه بین
المللی گردشگری تهران برپا شده است در بیشتر
این دوره ها ســایت ها و کتابهای زیادی نیز در
حاشیه آن معرفی شده اند .سایت هایی که پس
از چند ماه از رونمایی کاربرد خود را از دست داده
اند و دوباره با شکل و شمایل جدید در سال آینده
رونمایی می شــوند .معاونان گردشگری کشور
نیز هر سال این اتفاق را به عنوان اتفاق جدید در
نمایشگاه گردشگری اعالم می کنند.
امسال هم دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری
اعالم کرد که قرار است بهمن ماه در دوازدهمین

پیکره مسکن به حوزه سرمایهگذاری ایجاد
کرده و نگاه سرمایهگذاری به تولید مسکن
را دامن میزند.
پورحاجت ادامــه داد :تصویــب قوانین
مزاحم در بخش هــای مختلف همچون
«پیش فروش ســاختمان» ،فقــط ابزار
مالی بخش تولید را بدون توجه به شرایط
کنونی میگیرد و نتیجه آن ،از دست دادن
کارایی تنهامنبع تامیننقدینگیدربخش
خصوصی است و بنگاههای تولیدی قادر به
تامیننقدینگیخودخارجازسیستمبانکی
نخواهند بود.
به گفته وی ،این مساله در سالیان گذشته
به انحراف رفته و سبب شده برای اقتصاد
کشور و بخش تولید چالشهای اساسی
ایجاد شود.

تورم ،تب مسکن را باال برد
دبیرکانــون سراســری انبوهســازان،
اصلیترین دلیل نوسانات در قیمت مسکن
را عامل تورم دانست و افزود :این موضوع به
همه دولتها باز میگردد.
وی تاکید کــرد :زمانی که تــورم باالیی
دراقتصاد به وجود میآیــد مردم تالش
میکنند تا ارزش سرمایههای خود را باال
ببرند و از همین رو دارایی خود را به کاالیی
تبدیل میکنند که میتواند ارزش خود را
حفظکند.
وی گفت :این مشــکل اکنــون در حوزه
مســکن ،دالر ،طال ،بورس و  ...رخ داده و
همه نشات گرفته از موضوع تورم است .در
واقع اگر تورم کنترل میشد هیچگاه این

اتفاقت در اقتصاد رخ نمیداد.
پورحاجت ادامه داد :مصالح ساختمانی نیز
بخش عمده آن در کشور تولید میشود
اما زمانی که تولیدکننــده میخواهد در
بازارهای جهانی به صورت رقابتی کار کند،
نیم نگاهی به این بازارها دارد و از آنجا که
قیمتگذاریها به دالر انجام میشــود،
نوسان قیمت دالر بر کاالهای تولیدی نیز
اثرگذار خواهد بود.
افزایــش  100درصــدی نــرخ
محصوالت فوالدی
وی در این زمینه ،به مــواردی در بخش
محصوالت فوالدی و پتروشیمی اشاره کرد
و گفت :در فوالد با افزایش  100درصدی
قیمت نسبت به پارسال مواجه هستیم.

خبرهای دو خطی

گردشگری

رونماییهای چندباره از
یک طرح شکستخورده
گردشگری
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قیر تابستان امسال نسبت به تابستان سال
گذشته  169درصد رشد ،گروه چوب 108
درصد ،گروه آهن آالت ،میلگرد و پروفیل
در و پنجره نیز تابستان امسال در مقایسه
با فصل مشابه پارســال با تورم  94درصد
رشد داشته است .این سه گروه از مصالح
ساختمانی که بیشترین تورم را در میان
سایر گروههای نهادههای ساختمانهای
مسکونی شهر تهران در تابستان امسال
تجربه کردند از شروع ساخت و ساز تا زمان
تکمیل واحدهای مســکونی ،مورد نیاز
سازندگان هستند؛ در واقع این سه گروه از
مصالح ساختمانی طیف متنوعی از مراحل
و فرآیندهای مربوط به اجرای پروژههای
ســاختمانی را به لحاظ رشد قیمت تمام
شدهساختوسازهایمسکونیتحتتأثیر
قرار میدهند و در همه مراحل ساخت ،اثر
افزایشی خود را بر هزینههای ساختمانی
اعمال میکنند.
با این حال بســیاری ازفعاالن این بخش
عقیده دارند که رشد قیمت زمین سبب
شده تا قیمت مسکن با افزایش باالیی روبه
رو شود .دلیل این افراد نیز اختالف قیمت
مسکن در نقاط مختلف شــهر است به
گونهای که حتی در مواردی قیمتها در
نقاط پایین و باالی شهر تا  7برابر اختالف
دارد.
از سوی دیگر افرادی نیز هستند که افزایش
قیمت مسکن را بازتابی از شرایط اقتصادی
حاکم میدانند و عقیــده دارند که تورم

دوره نمایشگاه گردشگری تهران دوباره از سایت
ویزیت ایران رونمایی شــود .تکمیل این سایت
جامع گردشــگری را به کانــون جهانگردی و
اتومبیلرانی زیر مجموعه این سازمان سپرده اند
تا آن را به دو زبان فارسی و انگلیسی در اختیار
کاربران قرار دهد.
سال گذشته نیز این ســایت با نام پورتال جامع
گردشگری ایران در آستانه عید نوروز توسط علی
اصغر مونسان رییس ســازمان میراث فرهنگی
رونمایی و اعالم شد که از آن  ۶میلیون نفر بازدید
کرده اند وقتی این ســایت رونمایی شد تازه آن
موقع ایرادات اساســی آن نیز به رخ مخاطبان
کشیده شد مانند اینکه نوشته شده بود برج آزادی
تهراندرفهرستمیراثجهانیقرارگرفتهاستو
یا اطالعات تاریخی و مکانی و گردشگری فاحشی
در آن وجود داشت مانند جانمایی آثار تاریخی
شیراز در تهران و یا ارائه اطالعات تاریخی درباره
یک اثر برای اثری دیگر.
غیــر از این دوباره در نمایشــگاه بیــن المللی
گردشگری یک مراسم رونمایی دیگری برای این
سایت گرفتند و نامش را پورتال جامع گردشگری
گذاشتند و در این باره نیز مونسان رییس سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری
تصریح کرد« :پورتال جامع گردشگری کشور با
هدف معرفی تمام داشتهها و ظرفیتها طراحی
شده است ،در این سامانه تمام مقاصد گردشگری
کشــور ،اقامتگاههای بومگــردی ،جاذبههای
فرهنگی ،تاریخی و طبیعی ،هتلها ،مجتمعهای
بینراهی ،موزهها و رویدادهای گردشگری کشور
معرفی شده است».
او افزود« :ایــن پورتال منبع همه داشــتهها و
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خـــبـــر

مقصر اصلی کدام است؟!
قیمت مسکن در کشور به دالیل متعددی از جمله تاثیر شرایط
اقتصادی از ابتدای ســال جاری گرفته تا رشد قیمت زمین و
نهادههای ساختمانی ،با افزایش همراه بوده اما پرسش مطرح
شده آن است که کدامیک از عوامل بیشترین نقش را در این
افزایش بازی کردهاند؟
افزایش قیمت مسکن در ایران که با کمی تاخیر نسبت به رشد
قیمتها در بازار ارز و طال آغاز شد ،سبب شده تا فرصت خانهدار
شدن افراد کمتر شــود تا آنجا که کارشناسان رفاه اجتماعی
معتقدند خانهدار شدن مردم تا پنج سال به تاخیر افتاده است.
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اقتصاد ایران
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جاذبههای گردشــگری کشور اســت و مردم
میتوانند بــا مراجعه به این ســایت مقاصد
گردشــگری خود را انتخاب کنند ،ما در تمام
کشور مقاصد و مناظر گردشگری بسیار زیبایی
داریم که به دلیل معرفی نشدن ،این ظرفیتها
ناشناخته مانده است ،تمام  ۳۱استان برای ایام
نوروز برنامههای متنوعی دارند که امیدواریم با
برگزاری این برنامهها شاهد نوروزی پرنشاط و
شاد در کشور باشیم».
این سایت در واقع همان ســایتی بود که پیش
از این در دوره زهرا احمدی پور رییس ســابق
ســازمان میراث فرهنگی رونمایی شده بود و
هزینه زیادی نیز برای تکمیل آن شد اما گویا با
تغییر افرادی که برای این سایت تولید محتوا می
کردند دسترسی به محتواهای قبل ناممکن بود
به این ترتیب دوباره از اول اقدام به تولید محتوا
برای این سایت شد.
اما تنها سایت ویزیت ایران نبود که بارها رونمایی
شده و می شــود .بلکه قبل از این سایت جامع
گردشــگری نیز با همین ادمین رونمایی شده
بود در واقع وقتی آدرس آن سایت یعنی همان
توریســم ایران زده می شــود؛ ویزیت ایران در
صفحات اینترنتی باال می آید .ســایت توریسم
ایران هم در بهمن سال  ۹۳یک بار رونمایی شده
بود! سایت ایران پلنر هم سایت دیگری بود که با
همراهی یکی از شبکه های مخابراتی در خرداد
ماه سال  ۹۶رونمایی شــد اکنون در درسترس
نیســت .قرار بود این ســایت هم سامانه جامع
گردشگری کشور باشد.
دربهمنسال ۹۵همدرحاشیهدهمیننمایشگاه
بین المللی گردشگری و صنایع وابسته دفترچه
راهنمای سفر به ایران رونمایی شد این دفترچه
هم قرار بود اطالعات جامعی را به گردشــگران
بدهد اما کسی از سرنوشت این کتابچه ها خبر
ندارد و اگر کسی اکنون آن را از سازمان میراث
فرهنگی طلب کند آنها چنین کتابی را در اختیار
ندارند .دفترچه راهنمای سفر به ایران در حاشیه
دهمیننمایشگاهبینالمللیگردشگریوصنایع
وابسته رونمایی شد .برای این رونمایی های چند
باره افراد مختلفی نیز دعوت شده اند مانند اسحاق
جهانگیری و یا طالب ریفاعی دبیرکل سازمان
جهانی گردشگری .هر ســال درباره این سایت
ها نیز گفته می شود که قرار است این بار سایت
جامع اطالع رسانی در حوزه گردشگری داشته
باشیم اما هر سال دریغ از پارسال! تنها آنچه که
می ماند هزینه هایی است که بابت این رونمایی
ها و سایت ها و کتابها می شود و عده ای مدتی
مشغول به کار می شوند .همین!

عضو اتاق بازرگانی ایران ،از نزول ۱۰پلهای رتبه سهولت کسب و کار ایران طی یکسال اخیر خبر داد و
گفت :رتبه سهولت کسب و کار ایران در ارزیابیهای جهانی ،از ۱۱۸به ۱۲۸تنزل پیدا کرده است.
بر اساس قیمتهای جدید اعالمی از سوی گروه خودروسازی سایپا ،قیمت انواع خودروهای این
کارخانه تولیدی ،بین ۳۰تا ۸۷درصد افزایش یافت.
مجری طرح گیاهان دارویی از صادرات  ۳۰۰میلیون دالری گیاهان دارویی در  ۸ماه خبر داد و گفت:
سامانه جامع گیاهان دارویی به منظور توسعه تولید و صادرات این گیاهان بزودی راه اندازی می شود.
نمایندهویژهآمریکادرامورایرانمدعیاستمعافیتلحاظشدهبرای ۸کشوریکههمچنانخریدار
نفت ایران هستند ،از ماه میالدی می به بعد تمدید نخواهد شد.
قیمت مرغ با حدود ۱۰۰۰تومان افزایش نسبت به روزهای گذشته ،به کیلویی ۱۳هزار و ۹۰۰تومان در
مراکز خرده فروشی رسید.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :در طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی ،بانک عامل به عنوان
واسطه میان تولیدکننده مصالح و انبوه ساز عمل کرده و از دو طرف ضمانت هایی را اخذ می کند.
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شناســایی کارگران و تمام کارکنان
تحت پوشش قانون کار برای توزیع
بسته حمایتی توســط وزارت رفاه
نهایی شده و آغاز واریز این منابع در
انتظار تامین اعتبار از سوی سازمان
برنامه اســت .توزیع سبد حمایتی
دولت که بــرای جبران بخشــی از
مایحتاج و کاالهای اساســی برخی
از دهکهای جامعه در دســتور کار
دولت قرار گرفت ،در مراحل مختلف
بین گروههای هدف توزیع شــد اما
برخی از گروهها نیز از جمله کارگران و
کارکنان مشمول قانون کار هنوز این
سبد حمایتی دولت را دریافت نکرده
اند .اما طبــق پیگیریهای صورت
گرفته ،عملیات شناسایی گروههای
کارگری (تمام کارکنان تحت پوشش
قانون کار) و ســایر خانوارهایی که
درآمد آنها کمتر از سه میلیون تومان
در ماه اســت و در هیچ یک از گروه
کارگران ،کارمندان ،بازنشستگان و
نهادهای حمایتی قرار ندارند توسط
معاونت رفاهــی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی نهایی شده اما این گروه
 ،به دلیل تاخیر در تخصیص اعتبار از
سوی سازمان برنامه و بودجه در نوبت
انتظار دریافت بســته حمایتی خود
قرار دارند.
بر اســاس مصوبه ابالغی از ســوی
معاون اول رییس جمهور ،ســازمان
برنامه و بودجه کشــور موظف شد
در راســتای اجــرای طــرح توزیع
بسته های حمایتی  ۹هزار میلیارد
تومان از محــل مابه التفــاوت نرخ
تسعیر قیمت خوراک کارخانه های
پتروشیمی و پاالیشگاه ها تامین کند
و به این امر تخصیص دهد.
در مرحلــه اول اجرای ایــن طرح،
بسته حمایتی مشمول مددجویان
نهادهای حمایتی شــد؛ در مرحله
دوم بازنشستگان کشوری ،لشگری
و صندوق فوالد و در مرحله ســوم
نیز کارمندان دولــت با درآمد کمتر
از  ۳میلیون تومــان در ماه در نوبت
دریافت مبلغ بسته حمایتی دولت
قرار گرفتند.

www.esfahan-news.com

اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :رضا محزونیه
سر دبیر :مرضیه ربیعی
دفتراصفهان  :میدان احمدآباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح (بهرام) ساختمان محمد
تلفن031-32274500:
روابطعمومی:تلفن 031-32274754 :فاکس32274514 :ـ 031
سازمان آگهیهای اصفهان 32274506 - 32274512 32274517 - 32274518:ـ 031
فاکس بازرگانی اصفهان 32274507 -32274511 :ـ 031
چاپ :گلریز
امور مشترکین اصفهان031-32274508 :

04
کسب و کار
ISFAHAN
NEWS

یکشنبه  23دی  | 1397شمـاره 140

گــزارش
ایرنا

لزوم حمایت از
استارتآپ ها  برای
اشتغالزایی بانوان
معاون امور زنــان و خانواده رییس
جمهــوری بر لــزوم حمایــت از
اســتارتآپ ها (کســب و کارهای
نوین ) برای اشتغالزایی بانوان تاکید و
خاطرنشان کرد :باید با تاسیس خانه
اســتارتآپی مرکزی برای حضور
جوانان و فعاالن در حوزه کار آفرینی
و کسب و کارهای خالقانه ایجاد کرد.
معصومه ابتکار روز شنبه در نشست
انتقال تجارب موفــق حوزه زنان در
مدیریت شهری افزود :انتقال و تبادل
تجربیات و شبکه سازی زنان که در
شهرهای مختلف کشور مسئولیت
دارند اقدام شایسته ای است.
وی یادآورشــد :حضرت زینب(س)
بهترین زن برای الگو ســازی زنان
محسوب می شــود که پیام آوری
صادق بود و زندگی شگفت انگیزی
داشت.
ابتکار اظهار داشت :نقش و اهمیت
توجه به موضوع زنــان و خانواده در
مدیریت شــهری اهمیت بسزایی
دارد و یکی از محورهای توسعه پایدار
شهرها است.
معاون امور زنــان و خانواده رییس
جمهوری گفت :بدون برنامه ریزی
موثر برای زنان و خانواده نمی توان به
اهداف کالن دست یافت و باید مبتنی
با هر برنامه ای به سمت تحقق عدالت
گام برداشت.
وی خاطر نشــان کرد :در مدیریت
شــهری باید بــه مفهــوم عدالت
جنســیتی پرداخت تا همه زنان و
مردان از خدمات مدیریت شــهری
بهره مند شوند.
ابتکار ادامه داد :ایــن خدمات باید
حقوق اولیه را تامین و مطالبات زنان
و خانواده را با نگاه وسیعتر جواب دهد
و عدالت جنسیتی در همه دستگاه
ها اجرا شود.
معاون امور زنــان و خانواده رییس
جمهوری گفت :اگر شــورای شهر
شــاخص های مربوط بــه عدالت
جنســیتی را تصویب کند می توان
بر اساس اسناد فرادستی در برنامه
سالیانه شــورا به عنوان یک محور
مطرح شود.
وی با بیان اینکه دولــت در الیحه
بودجه ســال  98گام هــای خوبی
برداشته است ،اضافه کرد 30 :درصد
پست های مدیریت طی چهار سال بر
اساس شایستگی و توانمندی به زنان
واگذار شود.
ابتکار تاکید کــرد :حدود  60درصد
در اســتانداری ها در مورد واگذاری
پست های مدیریتی به زنان نسبت به
سال قبل رشد داشته است.
معاون امور زنــان و خانواده رییس
جمهــوری گفــت:در برنامه ریزی
شهریهمبایدشاخصهایدوستدار
خانواده را در نظر بگیریم و به دنبال آن
چهره خشن شهری را با برنامه ریزی
تغییر دهیــم و عناصری که آرامش
و نشــاط را به شــهر باز می گرداند
شناسایی کنیم .ابتکار به اجرای طرح
گفت و گوی ملی خانواده در بیشتر
شهرها اشاره کرد و افزود :این طرح
با بهره گیری از مشارکت تشکل های
مردم نهاد ،شهرداری ها و مدارس در
تالش است تا نشان دهد خانواده در
معرض همه آسیب های اجتماعی
قرار دارد .معاون امور زنان و خانواده
رییس جمهوری گفت :در خانواده
دچار اختالل ارتباطی شده ایم و این
اختالل اعضای آن را از هم جدا کرده
و امروز ارتباط بین نسلی به یکی از
مشکالت نهاد خانواده تبدیل شده
است.

کارآفرینی یک استعداد درونی است؛

همکارمندباشهمکارآفرین!
اکثر ما کارآفرینی را نقطه مقابــل کارمندی میدانیم در حالی که
در زندگی کارمندی هم میتوان رویکرد کارآفرینی را تجربه کرد.
وقتی صحبت از «کارآفرین» بودن میشود اغلب اوقات شخصی را
تصور میکنیم که کسب و کار کامال مخصوص به خود را دارد .در واقع
کارآفرینان برای خود کار میکنند تا بتوانند انعطافپذیری زمانی و
استقاللبیشترینسبتبهمشاغلسنتیداشتهباشند.بااینحال،
کارآفرینانی هستند که در مشاغل معمولی کار می کنند اما دنیای
کارآفرینی را هم در کنارش تجریه میکنند.
چنانچــه در حال حاضر
در یک سازمان مشغول
به کار هستید و احساس
 ISFAHANمیکنید کــه روحیهی
 N E W Sکارآفرینی در شما وجود
یـــادداشت
دارد ،راهکارهایی وجود
منبعInc  :
دارد که بتوانید کیفیت
کارآفرینی را در خود باال ببرید ،حتی اگر
کسب و کار فعلی متعلق به شما نباشد!
  ساختارشکن باشید
بــا ذهنیــت کارآفرینــی ،میتوانید
تشخیص دهید که کدام راهکار سازمانی
دیگر مانند گذشــته پاسخگو نیست و
چه پیشنهاد جایگزینی میتوان برای
آن داشــت؛ برای مثال در یک شرکت،
بیشــتر اموراداری به صــورت کاغذی
انجام میشود.
در حالــی که اســتفاده از فناوریهای
متنوع می تواند جایگزین هوشمندانهای
برای این روند باشــد .به ایــن ترتیب
میتــوان صورتحســابهای حقوق و
دســتمزد را به صــورت آنالیــن ارایه
داد و مواردی ماننــد مدیریت پروژه و
اشتراکگذاری فایلها را به صورت ابری
انجام داد.

اشتیاق یک کارآفرین
میتواند از یک مشکل
یامعضلاجتماعی
نشاتبگیرد.بنابراین
میتوانید به دنبال طرح
یا پروژهای در سازمان
خود باشد و از همین
نقطه ،اشتیاق خود را
برای ایجاد یک تغییر
آغاز کنید.

   یک برند شخصی ایجاد کنید
در حین کار کردن زیر نظر یک سازمان
یا یک شرکت ،میتوانید نقش رهبری
خود را هم توســعه دهیــد .برای مثال
وبالگ یا حســاب کاربری در شبکهی
اجتماعی ایجاد کنید و از طریق ایجاد
محتوا آن را توســعه دهید .این راهکار
مســیری پیش رو میگذارد تا بتوانید
از دیگر کارآفرینان چنــد قدم جلوتر
باشید .در واقع ،با این کار در کنار مطرح

کردن نام خود به توسعهی برند سازمان
فعلیتان هم کمک خواهید کرد.
  با شهود خود پیش بروید
زندگی کارمندی ،اغلب افراد را در یک
قالب خاص محــدود میکند و معموال
بیشتر کارمندها عالقهای به خطرپذیری
ندارند .با این حال ،اکثر سازمانها تمایل
دارند که کارکنانشــان ریســکپذیر
باشند تا مســیر شــرکت را به سمت
نوآوری سوق دهند.
  رویکرد کارآفرینی
قرار نیست هر ایدهای که در سازمانتان
مطــرح میکنید جــواب بدهد؛ حتی
اگر آن ایده از نظر شــما بهترین باشد.
با گذشت زمان می توانید ایدههایی را
مطرح کنید که در سازمان شما پذیرفته
شود .کافی اســت به صدای درون خود
گوش دهید و آن را به اشتراک بگذارید.
  شوق خود را کشف کنید
اشــتیاق یک کارآفرین میتواند از یک
مشکل یا معضل اجتماعی نشات بگیرد.
بنابرایــن میتوانید به دنبــال طرح یا
پروژهای در سازمان خود باشد و از همین
نقطه ،اشــتیاق خود را برای ایجاد یک
تغییر آغاز کنید .در این میان ،پیشنهاد
میشــود به دنبال مواردی باشــید که
برایتان جالب و جذاب باشد .برای مثال
به دنبال حل کردن یک مشکل سازمانی
باشید .این مشــکل میتواند مربوط به
بخشی از وظایف شما باشــد یا آن که
خودتان در زمان فراغت آن را کشــف
کنید.
  کنجکاوی خود را حفظ کنید
یک ویژگی مشترک همهی کارآفرینها
این است که به دنبال «چرا» ها هستند.
در واقع این افراد به طور ذاتی کنجکاو
هســتند .وقتی کنجکاوتر میشوید و
نســبت بــه رویدادهای اطــراف نگاه
پرسشگرانهتری دارید ،به فرصتهای
بیشتری برای مطالعه ،تحقیق ،توسعهی
مهارت و دیگر موارد دست پیدا خواهید
کرد.

از این رو در کنار یک شغل کارمندی ۸
ساعته میتوانید عالقمندیهای خود را
کشف کنید و سودآوری بیشتری برای
سازمانتان ایجاد کنید.
   کارآفریــن درون خود را با یک
ترفند ساده کشف کنید
کارآفرین شــدن در نگاه اول میتواند
سخت و غیرممکن باشد؛ اما باور اصلی
شما باید نســبت به این موضوع تغییر
پیدا کند.
همیشــه کارآفرینانی وجود دارند که

دستاوردشان از شما بیشتر بوده است .در
چه حالت میتوانید از آنها فراتر بروید؟
یک راهکارش این است جایزهی نوبل
برنده شوید یا استارتاپی با سود میلیارد
دالری راهاندازی کنید یا اینکه جهان را
از مشکالت فعلیاش نجات دهید! در غیر
این صورت از آنها عقبتر خواهید بود.
اگر بخواهیم واقعگرایانهتر عمل کنیم،
باید بپذیریم که ما تنها میتوانیم موارد
محدودی را تغییر دهیــم .برای مثال
ما این توانایی را داریم که شــغلی برای
خود ایجاد کنیــم ،هدفهایی در نظر

هیچکس از اینکه ببیند ایدههایش
بهجایی نمیرسند لذت نمیبرد.
یکی از اشتباهات رایج مدیران این
است که افکار ،نظرات و ایدههای
کارمندانشان را جویا میشوند
ولی بعد آنها را به مرحلهی اجرا
درنمیآورند.
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صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور از طریق دانشگاه پیام نور
حمیدرضا سیفی در حاشیه امضای تفاهم نامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با دانشگاه پیام
نور گفت :شرایط اقتصادی جامعه ایجاب می کند تا در حوزه فنی و مهندسی صدور خدمات داشته باشیم
و ما می توانیم از طریق دانشگاه پیام نور در خارج از کشور این کار را انجام دهیم.
وی ادامه داد :ما با یکسری از کشورهای خارجی ارتباط بسیار خوبی داریم اما چون این ارتباط از طریق دانش
نبوده نتوانسته ایم آن بهره وری کامل را از آن داشته باشیم .بر همین اساس صدور خدمات فنی و مهندسی
با انعقاد این تفاهم نامه از طریق شعبات دانشگاه پیام نور در خارج از کشور انجام می شود.
دبیر کل و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ،افزود :تفاهم نامه کانون و دانشگاه
پیام نور ،بیشتر در زمینه ارتباط دانشگاه پیام نور با صنعت است و اینکه پایان نامه ها کاربردی شده و از حوزه نظری
خارج شوند و دانشجویان به صورت علمی در صنعت کارآموزی کنند.
وی ادامه داد :از اهداف دیگر این تفاهم نامه تشکیل استارت آپ های جامع در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و آموزش است که هر کدام را
به صورت فاز به فاز پیش خواهیم برد .در ادامه محمد علی کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور نیز گفت :برنامه کارآفرینی و ارتباط
با صنعت دانشگاه پیام نور در حال شکل گیری است و در روزهای آینده عملی می شود.

بگیریم و تصمیــم بگیریم وقت خود را
چطور ســپری کنیم .هر کسی در این
جهان نیروی محــرک متفاوتی دارد.
بعضی افــراد با پول یا شــهرت انگیزه
پیــدا میکنند .بعضی دیگــر خواهان
این هستند که اثری مثبت در این دنیا
بگذارند و عدهای دوســت دارند فارغ از
شرایط و مقررات کار کارمندی ،کار آزاد
داشته باشند .طبیعی است که هیچکدام
از این دیدگاهها نادرست نیست.
در خصوص رسیدن به کارآفرینی ،چه
بخواهید از موانع ســخت و طاقتفرسا
عبور کنید و چــه با صعــود از نردبان
شرکتها به چتر طالیی نجات برسید،
مسیری پیش روی شما قرار دارد .توجه
داشته باشــید که در دنیای امروز ،اگر
روحیــهی کارآفرینی در شــما وجود
نداشته باشد ،استارتاپهایی روی کار
خواهند آمد که به مشتریانتان خدمات
بهتری ارائه خواهند داد و آنها را جذب
خواهند کرد.
  برای «کار کردن» کار نکنید
قبل از ایــن که به نــکات و ترفندهای
گرانبهاتــر برســیم ،الزم اســت روی
ذهنیت خود کار کنیم .توصیهی نخست
این اســت که غرق کار نشوید! مطمئنا
شما هم مجبور هستید سر ماه قسط و

صورتحســاب پرداخت کنید .اما نباید
ذهن خود را درگیر «بایدها» کنید .برای
مثال به خودتان فشار نیاورید که امروز
هر طور شــده باید بتوانم چیزی را به
فروش برسانم .چنین نگاهی در کسب
و کار عمیقا اشتباه است.
بپذیرید که کســب و کار یــک بازی
است و عناصر آن اســتراتژی ،رقابت و
موفقیت هســتند .به بیانی دیگر ،یک
بخش این بازی شــطرنج و بخش دیگر
مار و پله اســت .معلوم نیست روز بعد
قرار اســت چه اتفاقی بیفتد .بنابراین
نهایت تــاش خود را بکنید تــا از این
بازی لــذت ببریــد و روی صحنه باقی
بمانید.
کســب و کار مانند دیگــر بازیها باید
ســرگرمکننده باشــد؛ بهطــوری که
از تجربههایی ماننــد تجزیه و تحلیل،
برنده شدن ،سود و زیان ،روابط و تمامی
آیتمهای آن لذت ببریــد .چنانچه در
این میان احساس کردید لذت چندانی
نمیبرید ،ســعی در بهتر ساختن خود
کنید و اگر باز هم جواب نگرفتید ،کسی
را پیدا کنید که در این خصوص به شما
کمک کند تــا با جنبــهی لذتبخش
کار پیش روی خود آشــنا شــوید .به
این ترتیب نقاط ضعــف و قوت خود را
شناسایی خواهید کرد.

تآپ
استار 

حمایت بدون دخالت؛ سیاست دولت در حوزه استارتآپ

یـــادداشت

در حوزه فناوریهای نو و نــوآوری نباید کارهای
تجارت امروز
زودبازده را دنبال کرد .نفــوذ تدریجی و بازاریابی
مویرگی میتواند به رشد جریان استارتآپها و شکلگیری شرکتهای
استارتآپی َق َدر کمک کند .این مســئله به عنوان زیربنای کار در نظر
گرفته شده است.
جریان استارتآپی با ورود نسل جدیدی از کسب وکارهای نوپا در حوزه تکنولوژی
مثل سالمت دیجیتال ،ســلولهای بنیادی ،زیست فناوری ،هوانوردی و پهپادها
وارد فاز جدیدی میشــود .امروز شــاهد بروز نســل تازهای از استارتآپهای
فناوریمحور در کشور هستیم و این نشان میدهد که این جریان نهتنها فروکش
نکرده بلکه با قدرت بیشتری درحال رشــد و نمو است .من به هیچ عنوان فرضیه
کاهش رشد استارتآپها و از رونق افتادن این حوزه را قبول ندارم چراکه در هفته

رشدنمایی  15تا  20درصدی اســتارتآپها را
شاهدیم .این رشد را میتوان موید این نکته دانست
که اکوسیستم اســتارتآپی ایران به سمت رشد
تکشاخها حرکت میکند و به فضایی میرسیم که
در آن استارتآپهای یک میلیارد دالری فعالیت
خواهند کرد .مطالعات میدانــی اولیه که به تازگی
در معاونت علم و فناوری ریاســت جمهوری انجام
شده و در روزهای آتی جزئیات بیشتری از آن منتشر
خواهد شد نشان میدهد که ایران در منطقه آسیای
جنوب غربی و خاورمیانه در زمینه رشــد و فعالیت
استارتآپها بینظیر است .در خاورمیانه کشور ترکیه
در روند تولید علم شانه به شانه ایران حرکت میکند
اما در حوزه کسب و کارهای نوپا و استارتآپها هیچ
کشوری از منطقه مثل ایران کار نکرده است .این شواهد
نشان میدهد برنامه محوری که معاونت علم و فناوری
ریاست جمهوری برای توسعه اکوسیستم استارتآپی و
زیستبوم فناوری و نوآوری در کشور دنبال میکند ،در
حال ثمر دادن است.
در حوزه فناوریهای نو و نوآوری نباید کارهای زودبازده را دنبال کرد .نفوذ تدریجی
و بازاریابی مویرگی میتواند به رشد جریان استارتآپها و شکلگیری شرکتهای
استارتآپی َق َدر کمک کند .این مسئله به عنوان زیربنای کار در نظر گرفته شده
است.
کارخانههای نوآوری در پاریــس و برلین از نمونههای خوب در رشــد تدریجی
استارتآپها به شمار میآیند .ایران در این زمینه هم از کشورهای پیشرفته دنیا
عقب نیســت .هماکنون بیش از هزار نفر از فعاالن اســتارتآپی در کارخانههای
نوآوری کشــور فعالیت میکنند و تا پایان ســال جاری با بهرهبــرداری کامل از
دیگر بخشها این تعداد به بیش از  3هزار نفر میرســد .در دو ،سه سال گذشته
فعالیتهای بیهمتایی در کارخانههای نوآوری ایران انجام شــده است و شریف
استیشن به عنوان یکی از بزرگترین کارخانههای نوآوری کشور فعالیت میکند.

اکوسیستم استارتآپی ایران از بعد زیرساختی ،فنی و محتوایی هم در بسیاری از
حوزهها خوب ظاهر شده است .در فناوریهای زیستی استارتآپهایی در کشور
با هدف تولید واکســن و دیگر داروهای نوترکیب شکل گرفته است .در واقع موج
دوم جریان استارتآپی در کشور با اتکا به فناوری در حال ظهور است .اگر تا دیروز
بیشتر استارتآپها در زمینه خدمات شکل میگرفت و سهم خوبی از بازار را هم
به دست میآورد ،در سالهای آتی استارتآپها بیشتر بر مبنای فناوری و تولید
شکل میگیرند.
برنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این است که در حین شکلگیری
استارتآپهای جدید ،فرایند شکلگیری شتابدهندههای تخصصی هم آغاز شود.
این یکی از مهمترین برنامههای آینده برای حمایت و هدایت استارتآپهاست.
بیش از  13شتابدهنده تخصصی در زمینههای آب ،محیط زیست ،خشکسالی،
فناوری هوا و فضا ،مواد پیشــرفته و چاپگرهای ســهبعدی ،دریا ،گردشــگری و
اپهای دریایی در آینده فعال میشــوند .با تولد این شتابدهندههای تخصصی
میتوان به خوبی از منافع جریان اســتارتآپی حفاظت کــرد و البته این تالش
نه از بعد دولتی بلکه با نگاه تخصصی و خصوصی اســت .ما به دنبال شکلگیری
کسبوکارهای خصوصی در زیســتبوم فناوری کشور هستیم .دولت میخواهد
با کمتریــن مداخله بیشــترین حمایت از اســتارتآپها را محقــق کند تا این
شــرکتها به تدریج به جایــگاه اصلی خود برســند و در چرخه اقتصاد کشــور
به کار بیایند.
مشکالت اقتصادی ناشی از تحریمها ممکن است حوزههای فعالیت استارتآپها
را هم تحت تاثیر قرار دهد اما از نظر من ،این آســیبپذیری بیشتر ناشی از ضعف
زیرساختی است .متاسفانه در حوزه جمعسپاری مالی کم کار کردهایم و نهادهای
واسط برای هدایت سرمایههای خرد به سمت و سوی استارتآپها جان نگرفتهاند.
صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و نهادهای جمعسپاری مالی شکل نیافتهاند
و نمیتوانیم ادعا کنیم که امروز یک فرد دارای سرمایه در بخش خصوصی میتواند
به راحتی در اکوسیســتم اســتارتآپی کشور ســرمایهگذاری کند .برای فراهم
کردن امنیت خاطر سرمایهداران خرد و ســنتی برنامه شکلگیری صندوقهای
سرمایهگذاری جسورانه را دنبال میکنیم تا در این پلتفرم با راحتی خاطر ورود
پیدا کنند.
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Nomad Tribes of
Iran

There are about one and
a half million nomads in
modern Iran, extending
from the border of
Turkistan to the warm
waters of the Persian
Gulf. Most of these tribes,
the Kurds, the Lurs, the
Bakhtiari, the Guilaks
(on the Caspian coast),
the Baluchis, are the
original invaders who,
in the first millennium
BC, swept down from
Central Asia and settled
in various parts of the
Iranian Plateau. Most
of the tribes of central
Iran are from pure
Aryan stock. While
other tribes such as the
Arabs of Khuzestan and
Khorassan , the Turkish
tribes of Quchan, the
Quashqai tribes, the
Shahsevan and Afshar
Tribes of Azarbaijan
and the Turkamans are
remnants of races that
have passed through
Iran at various periods
of history.
Traditionally, There has
always existed a close
link in Iran between
the ruling dynasty
and the domination
of one particular tribe
or ethnic group. In the
20th century. Some
governments have in
vain attempted to carry
out national integration,
or Persianization, of
this heterogeneous
population (particularly
during the reign of Reza
Shah). In the hope that
tribal and cultural
distinctions would
disappear with the
economic and political
development of the
country.
There are many
divisions and subdivisions for each of
the main tribes and
tens of smaller tribes.
With the expansion of
education and better
communications the
young generation of
Iranian tribes has made
great progress supplying
very
intelligent
engineers, medical
men. Administrators.
Scientists and even
women doctors to serve
the country.
Today there re over a
hundred different tribe,
each with its own dialect,
picturesque dress,
dwelling- place and chief.
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Shaking minarets,
enigmatic destination
worth visiting once!

Minakari: Art Of Painting, Coloring
And Decorating Surface Of Metals

The art of minakari or enamelling is used as a
miniature of the fire as well as the decoration
of metal and tiles with mina glaze. Minakari or
enamelling is the art of painting, coloring and
decorating the surface of metals by merging
over them brilliant colors that are decorated in a
complex design.

Fine silver
is used in
almost all
enamels
because the
melt (glass)
melts and
best adheres
to a pure
metal. In
simple terms,
enameling is
the process
of producing
metal models
(fine silver in
general) and
then melting
different
colors and
types of glass
on the model
to create an
objet d’art.

Mina is the feminine form of Minoo in
Persian, which means Heaven. Mina refers
to the azure color of the sky. The Iranian
craftsmen of the Sasanied era invented
this art and Mongols spread it to India and
other countries. The French tourist Jean
Chardin, who traveled Iran during the
Safavid journey, refers to an enamel work
of Isfahan, which contains a pattern of birds
and animals on a floral background in light
blue, green, yellow and red.
Some experts associate the historicity of
enameling in Iran with the Arsacids and
Sassanids. However, the use of this art in
the Islamic period before the rule of the
seventh ruler of the Ilkhanid Department of
the Mongolian Empire in Iran, Ghazan Khan
(694-703 AH), which Mongol introduced
Persia to Islam, is not clear.
Ghazan Khan purchased the chemistry
chemistry in a short time and preferred to
use his knowledge and his efforts to the art
of enamelling.
Fine silver is used in almost all enamels
because the melt (glass) melts and best
adheres to a pure metal. In simple terms,
enameling is the process of producing metal
models (fine silver in general) and then
melting different colors and types of glass on
the model to create an objet d’art.
In a more scientific approach, melt (or
vitreous enamel or porcelain enamel in US
English) is defined as the colorful result
of fusing powder glass onto a substrate
by firing, typically between 750 and 850
degrees Celsius.
The powder melts, flows and cures to a
smooth, durable glassy coating on metal,
glass or ceramics. According to some
sources the word melt comes from the
High German word smelzan (to smell) over
the old French esmail. As a noun, a melting
plant is a typically small decorative object

coated with an enamel coating, such as a
champlev® or a cloisonn.
The paintings or patterns used for fusion
work in Iran are traditional designs
depending on the taste and preferences
of the artist. In the Iranian version
of enameling, copper and silver are the
dominant metals. There are also special
tools that are used in this old artistic
endeavor such as oven, pliers, press
machine, brush and so on.
Enamel is usually used to embellish vases,
jewelery and candlesticks in addition to
doors and chandeliers of sacred shrines.
Isfahan is the main Iranian enamel. Enamel
works can be washed with lukewarm water,
soap and even ordinary detergents.
Gold has traditionally been used for
minakari jewelery as it keeps the enamel
better, lasts longer and its shine brings
the colors of the enamel. Silver, a later
introduction, is used for artefacts such
as boxes, bowls, spoons and tricks, while
copper, which is used for craft products,
was introduced only after the Gold Control
Law, which forced the minakars to look for a
material other than gold All over the world.
Enamelling and decorating metals with
colorful and baked coats is one of the most
notable artistic directions in Isfahan. Mina,
defined as a kind of vitreous colored layer
which can be stabilized by heat on various
metals, in particular copper. Although this
course is industrially used industrially
for the production of metal and hygienic
devices, it has long ago attracted great
attention from painters, goldsmiths
and metal engravers. In the world, it is
categorized into three types as below:
1- painting enamel
2- Charkhaneh or chess like enamel
3- Cavity enamel
What is more availability in Isfahan is the
varnishing lacquer, some of which have
remained in the museums of Iran and
abroad, which indicated that Iranian artists
were interested in this art, and in their
metalworks since the Achaemenids and the
Sassanid dynasties Used. The enamel, which
is so delicate, we have not left many of them
from the old times. Some documents show
that during the entire Islamic civilization
of and during the Seljuk, Safavid and Zand

dynasties, there were excellent enamelled
food and materials.Most of the enamelled
plates related to the past belong to the Qajar
Dynasty between the years 1810-1890 AD.
There are also some earrings remaining.
Bracelets, boxes, waterpipes, vases and
golden plates with beautiful paintings in
blue and green colors from this time. This
was followed by fifty years of stagnation
through the First World War and the social
revolution. However, this painting, after
being prepared, was supported by the
efforts of Ostad Shokrollah Sani’e zadeh,
the outstanding painter of Isfahan in 1935,
and forty years by the quantitative and
qualitative standpoints.
The technique of this art brings persistence
and reflection. In Minakari, an ornament
is made of silver and then the artist draws
the desired design. It is then outlined by
the engraver to adhere the melt firmly to
the metal. Enameller then brushed the
ornament on the engraved design with
special colors named Mina in red, green,
black, yellow, blue etc. A single piece of Mina
passes through many tapes before it reaches
completion.
The intricate geometric design pattern of
Minakari symbolizes various elements of a
faith structure that has been developed since
the rule of the Mithraism era in the Iranian
plateu. Here symbolizes the mediterranean
medal Mithra, the sun.
Now, after a few years of stagnation since
1992, this art has begun to continue its
fragility, which has many remarkable
artists working in this field. To prepare an
enamelled dish, we should do the following:
The process of manufacturing minakari
is not very complicated. First, a metallic
substrate such as copper, silver, or brass
is selected and shaped by an experienced
copper founder. This layer is the basis of the
melt. In the past, the melt had been
Applied to tiles, ceramics or glass, but
nowadays copper is more commonly
used because it is moldable and flexible. A
new and first copper layer is better than a
recycled one.Then the body is covered with
a white glaze using the dipping technique.
Next, it is heated at a maximum temperature
of 750 ° C, and the body is re-coated with a
glaze of higher quality and reheated.

For centuries Menar Jonban (“shaking
minarets”), which is located in Isfahan, central
Iran, has been a source of charm for Iranians and
even foreign visitors because its dual minarets
are really prone to vibrate!
The minarets are almost 17 meters in height
from the ground level, and in a distance of about
10 meters.
The popular destination is in fact a burial
monument surmounted by two brick towers
that can be swung with little pressure; when
one is shaken by the human force, the other
starts to vibrate automatically.
It was originally built some 700 years ago as
a mausoleum for “Amu Abdullah” who was a
mystic figure in the Ilkhanid era (1256-1353
CE). Archeological studies suggest that the dual
minarets were later added to the mausoleum
during the Safavid era (1501–1736).
The unique characteristic of the shaking of
the minarets, and the entire building, have
been repeatedly studied. The findings of most
of such researches indicate that the specific
dimensions and proportions of the building
and minarets and even the material forming
the bricks used for the building contributes to
the vibrations.
Following physical experiments, it was
suggested that this phenomenon is similar to
the mirror image vibrations observed when
connecting two vertical identical pieces of
string to a connecting horizontal one. Should
the two vertical strings be of different lengths or
weights the same results would not be achieved.
However, such a theory also has its skeptics
and is dismissed as a mere coincidence under
the guise that most buildings also have such
vibrations (although on a smaller scale) and it’s
only the height of the minarets that make it so
visible in this particular case.
The city’s historical relics are standing almost
close to each other but the “shaking minarets”
are located on the outskirts.
Used to be one of capitals of the mighty Safavid
Empire, Isfahan is a top tourist destination for
good reasons. Unlimited visual appeals such
as tree-lined boulevards, Persian gardens and
majestic Islamic buildings has named the city a
living museum of traditional culture.
Under tourists’ eyes
“Shaking minaret”
If you want to see they're really shaking, choose
the time to get there, otherwise you have to wait
for nearly an hour. They shake the minarets
every hour sharp (I mean 12, 1, 2...) Before the
shaking, a guy will explain you the structure but
only in Persian. Luckily the guy spoke English
so he explained for us with the DVD they were
selling as souvenir.
Interesting.... As a Japanese, who has
earthquake often think it's a bit scary for such
building to shake a lot, but in a ways, it may
absorb the shake so it may be... good? Iran is also
an earthquake country.... well? (MizuhoK from
Hino, Japan )
“This has to be the silliest thing ever!”
You hang around for 45 minutes and then a
burly man climbs up into one of the minarets
and shakes it, which causes a little bell on the
other minaret to tinkle! There are plenty of
other things to see in Isfahan. Don't bother with
this one. (Mandi B. from Sydney, Australia)

Beijing-Tehran
economic ties durable,
growing: China

China and Iran are great economic partners,
and the two nations enjoy growing and
durable economic relations, the spokesman
for the Chinese ministry of commerce said
on Saturday.
The two countries remain to be important
trade partners and, based on the figures,
relations between Beijing and Tehran are

satisfactory, Gao Feng said in an exclusive
interview with the Islamic Republic News
Agency (IRNA).
China-Iran economic cooperation is on
a positive path, and the two nations are
expected to witness growing cooperation,
Feng said.
Beijing attaches great importance to its
relations with Iran and will continue
its legitimate and regular economic
cooperation with the country despite US
sanctions, he said.
Two months after the US May 2018 unilateral

news

Dropping zeros from bills
to stabilize Iran economy:
Agency

Iran’s decision to slash four zeros from its currency will improve the economic situation in
the country and gain more credibility for the
currency on the international scene, a Spanish News Agency has reported.According to a
Friday report by EFE, the idea to delete zeros
from the bills in Iran was suggested a long time
ago, but the depreciation of Iran’s currency
and galloping inflation have once again turn
the spotlight on the issue. Last week Head of
Iran’s Central Bank Abdul Nasser Hemmati
proposed the removal of four zeros from the
country’s currency, i.e. rial.On Sunday, Hemmati announced a bill would soon be presented to the parliament to slash four zeros
from the national currency. ‘The move is in
many countries ushering in serious economic
reforms,’ Hemmati said.Based on the report by
EFE, Iran’s economy requires major reforms,
including in the banking system. Zero elimination from national currency that has taken
place in many countries and most recently in
Venezuela can help curb inflation, facilitate
foreign currency exchanges, save costs of
printing notes and increase its face value, the
Spanish news agency wrote.

Iran Payment Channel to
Be Finalized in ‘Coming
Weeks’: Germany

German Foreign Minister Heiko Maas said
“final requirements” for the special purpose
vehicle (SPV), a payment mechanism aimed
at facilitating business with Iran in the face
of US sanctions, are being clarified and that
it will be finalized in the “coming weeks”.“I
am hopeful that we will be able to finalize the
payment channel in the coming weeks,” Maas
told Germany’s Spiegel Online on Friday.
He added, “We are working urgently to clarify
the final requirements -- such as determining
the country where the mechanism will
be headquartered. That isn’t easy in a
confrontative situation with the US because
it is, of course, trying to exert pressure”.In
2018, the EU foreign policy chief, Federica
Mogherini, said that the bloc’s members
were working on a legal entity that would
allow businesses to buy oil and conduct other
business with Iran in hopes of avoiding US
sanctions.On May 8, 2018, US President
Donald Trump 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 between
Iran and the Group 5+1 (Russia, China, the US,
Britain, France and Germany).
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withdrawal from the Iran Deal, formally
known as the Joint Comprehensive Plan of
Action, Chinese Foreign Ministry said China
and Iran are friendly countries to each other.
‘We maintain normal exchanges and
cooperation on the basis of conforming to
our obligations under the international law,
including in the fields of economy, trade and
energy. This is beyond reproach,’ it stressed.
About bilateral relations in other areas
than trade, Feng said China and Iran have
also great cooperation in the New Silk Road
known as ‘One Belt, One Road’ project.

The first freight train that left China for Iran
in line with development of the Silk Road
project, did make Tehran more determined
to further develop ties with Beijing, the
Chinese official said.
The freight train, carrying 32 containers,
arrived in the Iranian capital in Feb 2016
after a journey from Yiwu city in east China.
Referring to the southeastern Iranian
strategic port of Chabahar, Feng said the
Persian Gulf port city is a vital and important
sea gateway for the New Silk Road as it
connects together shipping routes.

-96year-old female artist sets record
high at 10th Tehran Auction
A work by -96year-old Iranian female artist Monir
Farmanfarmaian was hammered at 40 billion rials
at the 10th Tehran Auction on Friday, setting a
record high among 113 other artworks presented
to Iran’s major art market.

Another mirror
mosaic and
plaster on wood
creation by
Farmanfarmaian
also managed
to hit the billion
bar; an untitled
work created
in 2009, which
was hammered
at 29 billion rials
(960,477 USD).

US says not
to extend
waivers
on Iran oil
sanctions

The Tehran Auction, conceived in June
2012, is described by the organizers
as a national endeavor to fulfill the
increasing interest in modern and
contemporary Iranian art and to
facilitate the acquisition of the best
quality works in the most reliable
way possible in a pleasant and secure
atmosphere.
But perhaps six years ago, few would
have predicted that the Auction would
live to see its tenth edition, and not
only that, but to have grossed over
150 trillion rials by having sold a total
of 843 artworks in its previous runs.
Counting the 10th edition in, 957
works by 313 artists – 242 of whom
living – have so far gone under the
hammer at this highly anticipated
event, with female artists taking up 9
percent share of the whole proceeds,
and younger artists having a total

share of 5 percent – a trend which has
been on the rise with each passing
edition.
On Friday, January 11, Parsian Azadi
Hotel in northern part of the capital
played host to the 10th Tehran Auction
– a three-hour event during which
114 contemporary artworks by
105 Iranian artists went under the
hammer, grossing 344,030,000,000
rials ($8,191,904*), which shows an
increase by more than twice compared
to last year’s total proceeds.
All 114 works were sold, at times
above their estimated price, and there

The United States will grant no more waivers for Iranian oil after the reimposition of US sanctions, the US
special representative for Iran said on Saturday.
Addressing a news conference in the United Arab Emirates capital Abu Dhabi, Brian Hook said that the
move comes in line with Washington’s push to exert the so-called “toughest ever” sanctions on the Islamic
Republic to isolate Iran’s economy.Tensions between Iran and the United States have increased since May,
when US President Donald Trump unilaterally withdrew from the 2015 nuclear deal and reintroduced
sanctions on Iran that had been lifted under the pact.Despite Trump’s hawkishness on cutting the Iranian oil
exports to zero, Washington has been forced to grant waivers to eight major buyers of Iranian oil - including
China, India, Japan and South Korea - after restoring energy sanctions in November.

India to continue to import
Iranian oil despite US sanctions

In spite of US sanctions imposed on Iran, India will continue
to import oil from Iran.
“We have had several rounds of meeting with Iran and several
other stakeholders. I can tell you that India continues to
import oil from Iran. We have got a waiver in this regard and
we will continue to be engaged with all the stakeholders as far
as matters related to India’s energy security are concerned,”
Raveesh Kumar, spokesperson for India’s Ministry of External
Affairs, said on Friday afternoon during weekly media
briefing.
A day after Washington threatened to impose further
economic sanctions against Iran, India once again reiterated
that it will continue to import Iranian crude oil to fulfill the

Sudoku

were nine works in total which were
hammered at over 1 billion rials. To
be able to sell all of the presented
artworks at an auction is a feat that
many auctions around the world
usually cannot pull off. Now living
in Paris and New York, Zenderoudi
is an Iranian painter, calligrapher
and sculptor, known as a pioneer of
Iranian modern art and as one of the
earliest artists to incorporate Arabic
calligraphy elements into his artwork.
His painting titled, ‘Tchaar Bagh’ was
sold at Christie’s international auction
in Dubai for $1.6 million in 2008.

Solution: NO 130

country’s energy needs.
Following the re-imposition of sanctions against Tehran,
Washington granted exemptions to eight key oil buyers —
China, India, Japan, South Korea, Turkey, Taiwan, Italy and
Greece, Sputnik news agency reported.
Earlier this week, India’s top bank executive said that New
Delhi had begun paying Iran in Indian rupees for its oil — an
unprecedented move. Indian imports from Iran totaled about
$11 billion between April and November, with oil accounting
for about 90 per cent.Earlier, India gave Iran permission
to open a bank branch in three months to ease payment
complications. Indian crude imports from Iran are expected to
average about 300,000-350,000 barrel per day (bpd) during
the waiver period, which ends in March. Sputnik reported on
26 December that India is looking to extend the waiver period
to ensure its energy security beyond March 2019.

News

Markazi Province’s small
industries export over $ 16 Million
Managing Director of
Markazi
Province’s
Townships Company said
that 16 million and 200,000
dollars worth of goods have
been exported to different
parts of the world from the
beginning of this current
Iranian year (starting in
March 21) to date from
the small and average
scales industries based in
the industrial townships
and industrial areas of the
province.

Mustafa Amereh added, ‘The
weight of the goods exported
from Markazi Province’s
small industries is estimated
at more than 24,957 tons.
The official reiterated, ‘Most
of the goods have been
exported to different parts
of the world from Markazi
Province are from units
located in the industrial cities
of Kheyrabad Arak, Delijan,
Khomein, Aybak Abad, Arak,
and Shahid Babaei industrial
zone.

ISFAHAN
NEWS

06

Economy
Sunday,January13, 2019, No.140

ISFAHAN
NEWS
What’s News
economy

Iran exports
$200 mn worth
of chandeliers
annually

Islamic Republic of
Iran annually exports
$200 million worth
of chandeliers to
neighboring countries,
said
managing
director of chandeliers
cooperatives on Friday.
Mohammadreza
Qareh Yazi made the
remark on Friday on
the sidelines of 26th
Iran
International
Chandeliers
&
Decorative
Lights
Exhibition.
Yazi said the chandeliers
industry can bring
foreign currency to
country at the moment.
He went on to say that
Islamic Republic of Iran
is among the top five
countries in the field of
producing chandeliers
and decorative lights.
Iraq, Turkey, Armenia,
Republic of Azerbaijan
and Kazakhstan are
among Iran’s main
export markets, he said,
adding, “moreover,
Islamic Republic of Iran
exports chandeliers
and decorative lights
to Persian Gulf littoral
states, Saudi Arabia,
European Union and
East Asian countries.”
Mohammad
Javad
Ghanbari
Deputy
Head of Iran Intl.
Exhibition Company
for Exhibition Affairs
was the next speaker
who said, “participation
of Iranian companies
paves suitable way for
introducing products
and exporting them to
neighboring countries
in particular.”
He pointed to Iran’s
export of chandeliers
to other countries and
added, “Iran can bring
about more profitability
in case of producing
raw materials in this
industry.”
The
26th
Iran
International
Chandeliers
&
Decorative
Lights
Exhibition kicked off
in Tehran Permanent
International
Fairgrounds
this
morning and will run
through Jan. 14.
GOLD PRICE PER OUNCE
1,287.9 $

Currency IRR

USD

42000
53929
CHF 42692
EUR 48160

GBP
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Zarif describes
anti-Iran conference in Poland
“desperate
circus”
Iranian Foreign Minister,
Mohammad Javad Zarif
has slammed an antiIran conference due to
be held by the US in the
Polish capital of Warsaw
next month.
“Reminder to host/
participants of anti-Iran
conference: those who
attended last US antiIran show are either
dead, disgraced, or
marginalized. And Iran
is stronger than ever.
Polish Govt can’t wash the
shame: while Iran saved
Poles in WWII, it now
hosts desperate anti-Iran
circus,” Mr. Zarif wrote
on his official Twitter
account.
He posted the tweet after
US Secretary of State
Mike Pompeo told Fox
News in an interview
to air on Friday that
Washington will jointly
host a global summit
focused on Iran and the
Middle East next month
in Poland.
The
international
gathering will take
place in Warsaw from
February 13 to 14, the US
State Department said in
a statement.
Meanwhile, Iranian
deputy Foreign Minister,
Abbas Araqchi also
tweeted that 1892 Polish
people have been buried
in Polish cemetery in
Tehran since 1942.

Iran extradites
242 Afghan convicts to Kabul

Iran has extradited
another 242 Afghan
convicts to their country,
the Iranian deputy
minister of justice told
the Islamic Republic
News Agency (IRNA) on
Saturday.
‘According to the
extradition treaty signed
by the ministers of justice
of Afghanistan and Iran
in Tehran about two
months ago, 700 convicts
are to be extradited to
Afghanistan until the end
of the Iranian calendar
year (March 20), said
Mahmoud Abbasi.
With the 201 Afghan
convicts that were sent
to their country last
week, the number of the
extradited convicts has
already reached 443, he
added.
The Iranian official said
that the crimes of the
convicts were mostly
drug-related and illegal
entrance into Iran.

Iran slams France for ‘irresponsible’ missile claims

Iranian Foreign Ministry spokesman, Bahram Qassemi has criticized his French
counterpart’s remarks about Iran’s missile program, urging Paris not to repeat the
incorrect claims of those opposed to the Iran nuclear deal.“Contrary to the French
Foreign Ministry spokeswoman’s claim, Iran’s missile program has neither been
established for non-conventional purposes, nor the country’s natural right to strengthen
its scientific and defensive capabilities as developed in the form of missile program is in
violation of [UN Security Council] Resolution 2231,” said Qassemi in a statement.Iran
has not been prevented from developing defensive and conventional missile program
and those with scientific application in any part of the Resolution, he added.“We strongly
believe that any attempt to induce and impose a wrong interpretation of Resolution 2231
regarding Iran’s missile program is an irresponsible act,” Qassemi added.

Arab Trade Unions underline Joint work for Syria
reconstruction

Participants in the consultative meeting of Chairmen of Arab Trade Unions and annual
meeting of general-secretaries of Arab vocational unions have asserted the necessity
of joint action to contribute to the reconstruction of what has been destroyed by the
terrorist war on Syria and return of displaced people to their country.
The participants’ announcement came during their meeting held in Damascus on
Friday under the title of “Role of Arab Vocational Unions in the Reconstruction of
Syria”.Secretary-General of the International Confederation of Arab Trade Unions
(ICATU) Ghassan Ghosn underlined the important role played by Arab unions and
vocational associations at the national and pan-Arab levels, Syrian News Agency
(SANA) reported.

Government Shutdown Becomes
Longest in US History
The US government shutdown that has left 800,000 federal
employees without salaries as a result of President Donald Trump’s
row with Democrats over building a Mexico border wall entered a
record 22nd day today.

US birth rate
drops to
lowest level in
3 decades
Women in the
United States
gave birth last
year at the
lowest rate in
30 years.

The Democrats’ refusal
to approve US$5.7 billion
(RM20.4 billion) demanded
by Trump for the wall project
has paralyzed Washington,
with the president retaliating
by refusing to sign off on
budgets for swaths of
government departments
unrelated to the dispute.
As a result, workers as
diverse as FBI agents, air
traffic controllers and
museum staff, did not receive
paychecks yesterday.
The partial shutdown of the
government became the
longest on record at 0500
GMT (1pm Malaysian time),
when it overtook the 21-day
stretch in 1995-1996, under
President Bill Clinton.
Trump on Friday backed
off a series of previous
threats to end the deadlock
by declaring a national
emergency and attempting
to secure the funds without
congressional approval, AFP
reported.
“I’m not going to do it so fast,”
he said at a White House
meeting.
Trump described an
emergency declaration as
the “easy way out” and said
Congress had to step up to the
responsibility of approving
the US$5.7 billion.
“If they can’t do it... I

will declare a national
emergency. I have the
absolute right,” he insisted.
Until now, Trump had
suggested numerous times
that he was getting closer
to taking the controversial
decision.
Only minutes earlier,
powerful Republican ally
Senator Lindsey Graham
tweeted after talks with
Trump: “Mr. President,
Declare
a
national
emergency NOW.”
It was not clear what made
Trump change course.
But
Trump
himself
acknowledged in the White
House meeting that an
attempt to claim emergency
powers would likely end up
in legal battles going all the
way to the Suprem Court.
Opponents say that a
unilateral move by the
president over the sensitive
border issue would be
constitutional overreach and
set a dangerous precedent in
similar controversies.
The standoff has turned
into a test of political ego,
particularly for Trump, who
came into office boasting
of his deal making powers
and making an aggressive
border policy the keystone of
his nationalist agenda.
Democrats, meanwhile,

SNSC chief: Poland circus, US’
latest desperate move against Iran

Secretary of Supreme National Security Council of Iran Ali
Shamkhani referred to the US decision to hold an anti-Iran
meeting in Poland as its latest desperate move against the
Islamic Republic.
Talking to reporters on Saturday, Shamkhani said ‘changing
sanctions and pressures to seminars and meetings means US
is desperate against Iran.’
US Secretary of State Mike Pompeo earlier announced holding
a meeting with the focus on Iran on February 13-14 in Poland.
Pompeo claimed that countries from Asia, Africa, Europe and
the Middle East will participate in this meeting.
The meeting will be held in line with US efforts to promote

seem determined at all costs
to prevent a president who
relishes campaign rally
chants of “build the wall!”
from getting a win.
Both Democrats and
Republicans agree that
the US-Mexican frontier
presents major challenges,
ranging from the hyperviolent Mexican drug trade to
the plight of asylum seekers
and poor migrants seeking
new lives in the world’s
richest country.
There’s also little debate that
border walls are needed:
About a third of the frontier
is already fenced off.
But Trump has turned his
single-minded push for more
walls into a political crusade
seen by opponents as a stunt
to stoke xenophobia in his
right-wing voter base, while
wilfully ignoring the border’s
complex realities.
For Trump, who visited the
Texas border with Mexico
on Thursday, the border
situation amounts to an
invasion by criminals that can
only be solved by more walls.

“We have a country that’s
under siege,” he told the local
officials in the White House.
Some studies show that
illegal immigrants generally
commit fewer crimes than
people born in the United
States, although not everyone
agrees on this.
More certain is that while
narcotics do enter the
country across remote
sections of the border, most
are sneaked through heavily
guarded checkpoints in
vehicles, the government’s
own Drug Enforcement
Administration said in a
2017 report.It said that most
smuggling is done “through
US ports of entry (POEs)
in passenger vehicles with
concealed compartments or
commingled with legitimate
goods on tractor trailers.”
Nancy Pelosi, the Democratic
leader in the House of
Representatives and a key
figure in opposing Trump’s
agenda, said money should
be spent in many areas of
border security, but not on
walls.

Iranophobia policy.
Earlier on Friday, Iranian Foreign Minister Mohammad Javq
Zarif in a post on his Twitter page wrote :“Reminder to host/
participants of anti-Iran conference: those who attended last
US anti-Iran show are dead, disgraced, or marginalized. And
Iran is stronger than ever.’
He added “Polish Govt can’t wash the shame: while Iran saved
Poles in WWII, it now hosts desperate anti-Iran circus.’
Meanwhile, Iran’s Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi too
in a Twitter message said that 1892 Polish people have been
buried in Polish cemetery in Tehran since 1942.
He went on to note that ‘After being released from Stalin’s
Gulag, over 100,000 Poles returned home through Iran.
‘Iranians have continues to respect their Polish guests for 77
years,’ he added.

News

Advanced Homegrown
Submarine to Join Iran’s
Navy Soon: Commander

Iranian Navy Commander Rear Admiral Hossein
Khanzadi said a state-of-the-art homegrown
submarine dubbed “Fateh (Conqueror)” is slated
to join the Navy’s fleet later this month.Speaking
to reporters in Tehran on Saturday, Rear Admiral
Khanzadi said the domestically made submarine
is planned to come into service on January 29. In
an interview with Tasnim in August, Khanzadi
said the fact that Iran has the technical know-how
to manufacture submarines indicates that the
country has no limitations in producing other
military equipment.The 527-ton Fateh submarine
is a semi-heavy undersurface vessel whose weight
at depth increases to 593 tons.The submarine is
equipped with an advanced sonic radar system
for identifying enemy vessels and uses a missile
defense system.Once Fateh joins the Iranian Navy
fleet, it will be equipped with a full range of light,
semi-heavy and heavy submarines.

Iran has constructive role in
solving Middle East issues,
Afghanistan peace

The United Nations would not be able to
contribute to Afghanistan’s peace process without
support from Iran and other regional countries, a
UN official said.“We rely on Iranian authorities’
advice in resolving regional issues and hope
to achieve positive results by continuing such
engagement,” Hideo Ikebe, the head of Tehran
Liaison Office of the United Nations Assistance
Mission in Afghanistan, said.
He made the statement in a recent meeting with
Kourosh Karampour, the head of Iran-Afghanistan
Parliamentary Friendship Group, according to
Financial Tribune.The world body, according
to Ikebe, is against military methods to address
Afghan issues and is looking for political solutions
that would not work without the involvement
of the Afghan government and support of
regional countries.Recently, former President
of Afghanistan, Hamid Karzai said in an exclusive
interview with ISNA that Iran’s talks with Taliban
will be in Afghanistan’s favor.

Kabul not to allow US to
operate against Iran: envoy

Afghan ambassador to Turkey said that
Afghanistan will not let US units deployed in the
country to operate against neighboring Iran.
Making the remarks in a conference in Ankara
on Friday, Abdul Rahim Sayed Jan noted that
maintain ties with neighboring countries is of
utmost importance for Afghanistan, and in this
regard, Kabul will not allow the United States to
use its military bases against countries such as
Iran and Pakistan, Yeniakit reported.Elsewhere,
he said that the formation of Taliban is not related
to Islamic ideologies, rather, the group is formed
by foreign countries in Afghanistan.

News

Warsaw anti-Iran conf. to dim
potential agreements with Iran

Former US Under Secretary of State for
International Security Affairs Frank Wisner says
the upcoming anti-Iran conference in the Polish
capital, Warsaw, will only reduce the chances
of reaching an agreement between Tehran and
Washington.
Speaking to IRNA, Wisner noted that the US-led
conference will only lessen the possibility of any
potential agreement between Iran and the US over
their longstanding disputes.
US Secretary of State Mike Pompeo said on Friday
that Washington will jointly host a global summit

focused on Iran and the Middle East next month in
Polish capital, Warsaw.
Pompeo said the meeting would “focus on
Middle East stability and peace, freedom and
security here in this region, and that includes an
important element of making sure that Iran is not a
destabilizing influence."
Noting that Pompeo’s remarks are not something
new but actually the repetition of Washington’s
polemics against the Islamic Republic, Wisner said
the goal behind such moves is exactly the same,
however, the tactic to exert pressure on Iran is
different.Since the US unilaterally pulled out of
Iran’s historic nuclear deal last year, Washington

has
steadily
intensified
the pressure
on Tehran by
re-imposing
sanctions, and
vowed to increase
the pressure in a
bid to undermine
the country's regional
influence.Meanwhile, the US unilateralism
has put the Western country at odds with the
policies of its allies in Europe, which seek to
establish their policies independent from that of
Washington.
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Zarif describes antiIran conference in
Poland “desperate
circus”
US says not to
extend waivers on
Iran oil sanctions

Minakari: Art Of
Painting, Coloring
And Decorating
Surface Of Metals
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CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

Morning call to prayer :
05:40:22		
Noon call to prayer :
12:09:29		
Evening call to prayer:
17:31:59		
WEATHER

High: 11 ° c
Low: 0 ° c

5000 Rials
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Head of Hajj pilgrimage of Iran Red Crescent Society said that over 500 physicians and experts
will be dispatched to holy cities of Mecca and Medina to give services to Hajj pilgrims.
Mohammad Taqi Hellisaz said the dispatched physicians will present 24/7 services to
pilgrims on a voluntary basis.The first group of Iranian physicians including general
practitioners, internal physicians, emergency medicine, infections and cardiologists will
be dispatched in summer.Earlier on December 18, 2018, Iran and Saudi Arabia signed a
memorandum of understanding (MoU) for sending Iranian pilgrims to major Hajj ritual
ceremony in Saudi Arabia.Meanwhile, Representative of Iran’s Supreme Leader in Hajj Affairs
Ali Qazi Asgar said the annual pilgrimage is a main factor for preserving unity and solidarity
among Muslims of the world.
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Iran advises
nationals not to
travel to Georgia
due to swine flu
Iran Foreign Ministry
in a statement advised
Iranians to avoid
unnecessary trips to
Goergia due to spread of
swine flu there.
The Georgian official
sources confirmed
that 14 people have
so far been killed by
swine influenza.Spread
of swine influenza
has caused closing of
kindergartens, schools
and universities.
Earlier on Friday,
Apuseni news website
announced that Ministry
of Education and Science
of Georgia urged some
universities like Ivane
Javakhishvili Tbilisi
State University, Ilia
State University and art
university to remain
closed until January 21.

Dropping Zeros From Bills To
Stabilize Iran Economy: Agency

Leader Urges Iranian Students’ Efforts to
Eliminate Any Reliance on Aliens
Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali
Khamenei called on Iranian students to make efforts to
boost the country’s self-sufficiency in various areas and
eliminate any reliance on “aliens”.

“What
everyone
should know
is that, with
the blessing
of God, a large
number of
yesterday's
students are
now involved
in great
works in the
country….,”

500 Iranian physicians to serve Hajj pilgrims

“We all know that you are among the best
(sources of) hope for the future of the
country,” Ayatollah Khamenei said in a
message to the 53rd annual meeting of the
Union of Islamic Students Associations
in Europe, which opened in Germany’s
Hamburg on Saturday.
“What everyone should know is that, with
the blessing of God, a large number of
yesterday's students are now involved in
great works in the country….,” the message
read.“Our students today, anywhere in
the world, will have the opportunity to
join these faithful and devoted groups and
fully eliminate the country’s need for (help
from) aliens,” the Leader added.
In relevant remarks in October, Ayatollah
Khamenei called on Iranian elites to push
for the country’s scientific progress,
saying advancements in science will
help the Islamic Republic counter hostile
threats.
In an address to a gathering of young
Iranian elites and scientific talents in

Tehran on October 17, Ayatollah
Khamenei highlighted the need for
scientific progress in the country, saying
employment of the potential of elites will
boost the country’s power and minimize
its vulnerabilities.
“If we make scientific progress, the threats
from our civilizational, political, and
economic enemies will not be permanent
and will diminish,” the Leader added.
Hailing Iran’s -2percent share in the global
scientific production, Ayatollah Khamenei
said Iranian universities have greatly
contributed to the country’s advances
in aerospace, biological sciences, dam
construction, nuclear industry, stem cell
research, biotechnology, and recombinant
drugs.

US 'flee' from Syria means victory of Resistance Front
US 'flee' from Syria means victory of Resistance Front
TEHRAN, Jan. 12 (MNA) – Head of Iran's Supreme
National Defense University Brigadier General
Ahmad Vahidi said Sat. that the US’ withdrawal
from war-torn Syria is indicative of the Resistance
Front’s triumph in the region.Speaking to Mehr News
correspondent on Saturday, Head of Iran's Supreme
National Defense University Brigadier General
Ahmad Vahidi said the withdrawal of American troops
from Syria is considered as “some kind of escape”,
adding “the US flee from Syria attests to the victory
of the Resistance in this region.”“The Americans,
whether they accept it or not, have failed, but they are

making efforts to pretend that they have not suffered
such a defeat,” he added. President Donald Trump
last month unexpectedly announced a US troop
withdrawal from Syria, with US military spokesman
Colonel Sean Ryan announcing Friday that the pullout
had begun. Ryan said he could not discuss specific
timelines, locations or troop movements, “out of
concern for operational security.”Meanwhile, Maria
Zakharova, a spokeswoman for Russia's Ministry of
Foreign Affairs, told reporters that if the US claims
about exiting Syria were true the territory previously
controlled by the US should be transferred to the
Syrian government.
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Amnesty Int’l urges probe into Saudi journo murder
The Amnesty International campaign manager
in Turkey called for international probe into
murdering the Saudi prominent journalist Jamal
Khashoggi.

“The murder of Khashoggi, which happened
before the eyes of the whole world, should also be
the subject of an international investigation,” the
Turkish media ‘Anadolu Agency’ quoted Goksu
Ozahishali as saying.“Turkish authorities, who
initiated an investigation into the aftermath of
Khashoggi case, found out that he was strangled and
then dismembered. Body of the violently murdered
Khashoggi is yet to be found,” she added.
“With this symbolic activity, we are reiterating our

demand of justice for Khashoggi.”
She went on to say that “as Amnesty International,
we once again urge for the start of an independent UN
investigation into the Khashoggi murder and torture,
and other crimes, and violations committed during the
murder.”“We don’t believe that the Saudi authorities,
who initiated a show investigation into the murder,
will conduct a fair and reliable process,” Ozahishali
reiterated. Jamal Khashoggi, the Saudi veteran writer
and journalist entered the Saudi consulate in Istanbul
on October second to collect paperwork for his
forthcoming marriage but disappeared there.After
18 days of silence and rejecting claims that Khashoggi
was killed, the Saudi government finally bowed down
to international pressure on October 20th and claimed
in a statement the prominent journalist was killed in a
fist-fight inside Istanbul consulate.

No visa facility for Zionists, says Pakistan

A government spokesperson categorically stated
that Pakistan did not have diplomatic relations with
Zionist Regime and consequently the question of
providing visa did not arise.
He advised the media to carry the version of the
government before publishing and reporting on such
sensitive news.
On December 31, the Directorate General of
Immigration and Passports conditionally allowed

Zionist citizens to visit Pakistan, but the director
blamed the interior ministry for including the name
of Zionist Regime in the list and ordered correction.
The Federal Investigation Agency released rules
and regulations for citizens of seven countries for
visiting Pakistan which contained the names of India,
Bangladesh, Bhutan, Nigeria, Somalia, Palestine, and
Zionist Regime.
Immigration Director Ismatullah Junejo, later on, said
that the list was issued by the interior ministry and of
Zionist Regime’s name was mistakenly included in it.
In October, President of Pakistan Dr Arif Alvi had
dismissed reports of a Zionist Regime business jet’s
landing at the Islamabad International Airport,
asserting that Pakistan will not establish ties with
Zionist Regime.

– Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria
Zakharova said Moscow had the impression that
the United States was trying to back down from
withdrawing its forces from Syria.
“The presence of US forces is illegal in Syria and does not
lead to calming the situation but rather to escalating it
and supporting terrorist organizations,” Zakharova said
at a press conference on Friday.
She stressed that if Washington has intentions to
withdraw from Syria, it should achieve it because it is

a positive step, but the most important is the return of
the areas from which the US troops will withdraw to the
Syrian State authority,”
On de-escalation zone in Idleb, Zakharova stressed
that this area is temporary, underlining the need to
prevent its transformation into a haven for terrorist
organizations.“We are committed to implementing the
terms of the Sochi Agreement on Idleb and preventing
its failure,” she said, stressing the need to freeing it of
terrorist organizations.

Pakistani government has dismissed a news
report carried by a section of media regarding
provision of any visa facility to Zionist Regime’s
citizens on arrival at Pakistani airports.

Washington seeks to retract withdrawing its forces from Syria

