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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 
    رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان :از تولیدکنندگان معادن بپرسید تا کنون کدامیک از واحدهای سنگبری توانسته به معدن دار ارزش افزوده بدهد

 تا او بتواند مالیات ارزش افزوده مطالبه شده را پرداخت کند؟

قیمت 500 تومان

دلیل تعطیلی معادن، در این حجم گسترده چیست؟    

معادن اصفهان در کورسوی امید

بازار طال و سکه  97/10/13 ساعت 20:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,520,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
3,630,0005,041,000جدید

1,88,0002,521,000نیم سکه

1,1800001,441,000ربع سکه

650000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18331500488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

 به مناسبت روز
 جهاد کشاورزی؛

کشاورزان، 
اقتصادیون عالم 

 هنوز بعد از گذشــت سال ها از 
انقــاب صنعتی و نفــوذ آن به 
تمام دنیــا ، بخش کشــاورزی 
یکی از مهم ترین بخش های هر 
کشور است و چه بسا بسیاری از 
کشورهای پیشرفته به مدد بخش 
کشاورزی توانسته اند صنعت را در 
کشورشان به توفیق رسانند. یکی 
از مهم ترین مصادیق اســتقال 
در جهان وجــود امنیت غذایی 
است . کشوری که از امنیت غذایی 
برخوردار باشدبه خوبی می تواند 
استقال خود را حفط کند و در 
عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، 
فرهنگی و اقتصادی حرفی برای 
گفتن داشته باشد. کشوری مانند 
عربستان سعودی با وجود ذخایر 
نفت بسیار اگر یک روز از آمریکا 
برایشــان غذا و مــواد خوراکی 
فرستاده نشــود دچار مشکات 

حادی خواهند شد.
در ایــران نیز طی ســال های 
گذشــته کشــاورزی از اهمیت 
باالیی برخوردار بوده اســت.در 

سال 1358...

مدیرکل میراث فرهنگی:

اصفهان در زمینه گردشگری 
سالمت از استان های سرآمد 

است 
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: 
اصفهان به دلیل آب و هوای خوب و چهارفصل، 
وجود کویر و رشد گیاهان دارویی متنوع در نقاط 
مختلف اســتان، در گردشگری سامت سرآمد 

است.
فریدون اله یاری  در ارتباط با چشم انداز 1۴۰۴ 
اظهار داشت: چشــم انداز 1۴۰۴ شــامل ارائه 
دستاوردهای نهادهای مختلف کشور تا هشت 
سال دیگر در یک  افق  ملی است و استان اصفهان 

به صورت انفرادی در آن نقشی ندارد.
وی ادامه داد: استان اصفهان در زمینه گردشگری 
برنامه 5 ساله ای را تدوین کرده است که در آن 

برنامه بنا شده  تعداد ...

ورود ساالنه یک میلیون نفر به بازار کار؛

دهه شصتی ها هنوز در جستجوی شغل 
هستند

وزیر امور اقتصادی و دارایی از  تصمیمات و اتخاذ سیاست های جدید دولت 
برای حمایت از تولید و اشتغال در جلسه امروز هیئت وزیران خبر داد.

فرهاد دژپسند در دیدار با آیت ا... نوری همدانی با اعام این خبر گفت: 
بر اساس سیاست های اتخاذ شده در جلسه امروز هیئت وزیران، کلیه 
نیازهای اولیه و کاالهای واسطه ای مورد نیاز تمام واحدهای تولیدی و 

صادراتی کشور تامین خواهد شد. ...

کوثر بابایی
ســـرمقالــه
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وی  میــزان بارندگــی در 
کشور را کمتر از 3۰ درصد  
بارندگی ها در دنیا برشمرد 
و اظهار داشــت:  در حال 
حاضر متوسط بارندگی در 
دنیا 8۰۰ الی 7۰۰ میلیمتر 
می باشــد در حالیکه این 
رقم در کشــور حــدود 2۰۰ الی 25۰ 
میلیمتر است بنابراین از آب بانان انتظار 
می رود با بهره گیری از علم و دانش این 
منابع حیاتی محدود را به نوعی مدیریت 
کنند که آب به همه متقاضیان در اقصی 

نقاط کشور برسد.
مدیر آبفــا لنجان اعام کــرد: از دانش 
آموزان که آینده ســازان کشور بشمار 
می آیند انتظار می رود راه های درست 
مصرف کردن آب  را بیاموزند و با بهینه 
مصرف کردن بر تبعات خشکسالی غلبه 
کنند که در این میان نقش نهاد آموزش 

و پرورش بسیار حائز اهمیت است.
در ادامــه این همایش عیــدی محمد 
قمی رییــس آموزش و پرورش شــهر 
باغبهــادران گفت: در ســال هایی که 
بارش نرمال بوده در فصل زمســتان در 
سرشاخه های رودخانه زاینده رود شاهد 
بارش سنگین برف بودیم در حالیکه هم 
اکنون بارش برف در سرشاخه ها زاینده 
رود به حداقل ، میزان رســیده است بر 
این اســاس  از دانش آموزان ساکن در 
باغبهادران انتظار مــی رود با توجه به 
نزدیکی این منطقــه به رودخانه زاینده 
رود و دسترسی نسبتا  آسان شهروندان 
به آب ، ســفیران مصرف بهینه آب در 

جامعه باشند.
وی افزود: در چندســال اخیــر  اداره 
آموزش و پــرورش باغبهادران ســعی 
نموده دانش آموزان در مقاطع مختلف 
تحصیلــی را با مباحث مصــرف بهینه 
 آب آشــنا نماید و دانش آمــوزان این

 آموزه ها را در محیط خانه و در ســطح 
جامعه عملیاتی نمایند و نیز به دیگران 

هم این آموخته ها را آموزش دهند.
رییس آموزش و پرورش شهر باغبهادران 
گفت: هــم اکنون ما با بحــران کم آبی 
در کشــور مواجه هســتیم پس باید با 

درست مصرف کردن آب از آن مراقبت 
کنیم. در حقیقــت باید به گونه ایی آب 
را مصرف کنیم که همین منابع محدود 

به مساوات به همه مردم تقسیم شود 
در ادامه همایش آب بانان کوچک زهره 
تشیعی رییس خانه فرهنگ شرکت آب 
و فاضاب استان اصفهان  به اصاحات 
رفتاری و ابزاری  پیرامون مصرف بهینه 
آب پرداخت و گفت: بــا اینکه در چند 
سال اخیر ما شــاهد وقوع خشکسالی 
و تبعات ناشــی از آن در کشور هستیم 
وباید به سمت مدیریت تقاضا برویم  اما 
با این وجود گویا هنــوز برخی از مردم 
نمی خواهند به این باور برسند که آب 
کم اســت و باید  مصرف آب را مدیریت  

کنند.
وی افزود: هنوز دیده می شود که برخی 
از افراد رفتارهای غلطــی در مواجهه با 
مصرف آب از خود نشــان می دهند و 

اصا الگوی مصرف رعایت نمی کنند در 
حالیکه باید با اصاحات رفتاری درصدد 

مصرف بهینه آب برآیند.
رییس خانه فرهنگ آب شــرکت آب و 
فاضاب اســتان اصفهان گفت: مصرف 
بهینــه آب فقط محدود کــردن زمان 
حمام کردن و باز گذاشــتن آب موقع 
مســواک زدن و مــواردی از این قبیل 
نیســت بلکه باید با در نظر گرفتن آب 
مجــازی در تولید دیگــر محصوالت و 
کاالها ، از هــدر رفــت آب جلوگیری 

نمائیم.
الزم به یــادآوری اســت در پایان این 
همایش مسابقه ایی با موضوع راه های 
چگونگی مصرف صحیح آب از ســوی 
شرکت آب وفاضاب اســتان اصفهان 
طراحی و اجراءشد و در نهایت به6 نفر 
از دانش آموزان که پاسخ صحیح دادند 

جوایزی اهداءشد.

مدیر آبفا لنجان در همایش آب بانان در باغبهادران اعالم کرد:
غفلت از مدیریت مصرف آب ، مانع دسترسی پایدار به منابع آبی می شود

 با اینکه در چند سال 
اخیر ما شاهد وقوع 

خشکسالی و تبعات 
ناشی از آن در کشور 

هستیم وباید به سمت 
مدیریت تقاضا برویم  

اما با این وجود گویا 
هنوز برخی از مردم 
نمی خواهند به این 

باور برسند که آب کم 
است و باید  مصرف 

آب را مدیریت  کنند.

 بیکیان مدیر آبفا لنجان درهمایش آبانان که با همکاری شرکت آب و فاضالب منطقه لنجان و اداره آموزش وپرورش باغبهادران برگزارشد گفت: شهر 
باغبهادران در غرب استان اصفهان قرار دارد که تبعات وقوع خشکسالی در غرب استان به مراتب کمتر از شرق استان بوده بطوریکه هنوز آب روان 

از میان شهر باغبهادران می گذرد. درحالیکه تاالب گاوخونی سال هاست که خشک شده و شرق استان شاهد تبعات ناگوار خشکسالی هستند.

اخبار اصفهان
گـــزارش
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خودرو

خودروبانک
گـــزارش

بررســی پــژو 206 صندوقدار 
تیونینگ شده در ایران؛

غرش شیر مظلوم 
با نگاهی به آمار رسمی می توان دریافت 
که 75 درصد جمعیت کشــور کمتر از 
35 سال سن دارند و بنابراین در شرایط 
فعلی، جمعیت ایران جوان و پویا تلقی 
می شود، خودروســازان کشور نیز با 
دقت نظر در این زمینه موفق شده اند 
تا بی ربط ترین خودروهای جهان را برای 
مشتریانی جوان تدارک ببینند و انبوهی 
از خودروهای اقتصادی، ضعیف و گران را 

راهی بازار کنند.

 این وضعیت باعث شده تا عاقمندان دو آتشه 
خودرو و هیجان خود دست به کار شوند تا با 
استفاده از روش های تیونینگ، خودروهای 
مورد عاقه خود را خلق کنند و البته که چنین 
کاری در شــرایط اقتصادی کشــور به هیچ 
عنوان ساده نیســت، اما در این مقاله قصد 
داریم تا یکی از معــدود انتخاب های موجود 
برای تیونینگ اصولی و فنی در ایران را مورد 

بررسی قرار دهیم.

   چرا پژو 206 صندوق دار؟
با نگاهی واقع بینانه می توان گفت که از میان 
خودروهای تولیدی کشور، تقریبا هیچ یک 
از مشخصات مناسب برای ارتقاء و تیونینگ 

ر  برخوردا
نیستند، ساختار دیفرانسیل جلو، مشخصات 
اقتصادی، ضعف کیفیت و ایمنی نامناسب 
باعث می شود تا اساسا سریع راندن با چنین 
خودروهایی خطرناک و ُکشنده باشد، اما اگر 
قرار به انتخاب میان بد و بدتر باشد، می توان 
با کمی اغماض گفت کــه پلت فرم پژو 2۰6 
به سبب طراحی به روزتر )حداقل نسبت به 
پراید و پژو ۴۰5( و ایمنی باالتر از مشخصات 
فنی بهتری نسبت به سایرین برخودار است. 
از میان تمامی مدل های خانواده پژو 2۰6 نیز، 
مدل های تیپ پنج و صندوقدار V8 به سبب 
برخورداری از ترمزهای چهارچرخ دیسک و 
فنربندی بهبود یافته )مشترک با مدل های 
RC( از عملکردی بهتر نســبت به سایرین 
برخوردارنــد و بنابراین انتخاب صحیح تری 

برای ارتقاء و تیونینگ محسوب می شوند.

   فرمول تقویت و تیونینگ پژو 206
تیونینگ خودرو حد و مرز نمی شناسد و در 
بسیاری موارد می توان به لطف توربوشارژر، 
قدرت های عجیب و غریب را از یک پیشرانه 
کم حجم استخراج کرد، اما با توجه به شرایط 
کشورمان و شــرایط اقتصادی، ایجاد فشار 
زیاد بر روی موتور منطقی به نظر نمی رسد 
و از ایــن رو توصیه می کنیم کــه دور توربو 
کردن پیشــرانه خودروهای داخلی را خط 
بکشــید و به فکر روش های کم دردسرتری 
باشید. در این راستا، نخستین گام می تواند 

تعویض مجموعه اگزوز فابریک با مســیر 
اگزوز کم اصطکاک تمام اســتیل باشــد 
که برای پژو 2۰6 با برندهای مختلفی در 
بازار وجود دارند، برای مثال مدل ترکیه ای 
سوپر اسپرینت که ســابق بر این با رقمی 
در حدود 5 میلیون تومــان قابل خرید بود 
حاال بیش از 12 میلیون تومان قیمت دارد 
و ظاهرا برای مجموعه اگزوز حرفه ای ایرانی 
EngineArts نیز باید رقمی در حدود 6 

میلیون تومان را کنار گذاشت. 
ایــن کار می تواند باعث افزایــش حدود 1۰ 
الی 15 اسب بخار قدرت موتور شود اما قابل 
ذکر است که تعویض مســیر اگزوز معموال 
با حذف شــدن کاتالیزورها همراه است که 
ممکن است برای اخذ معاینه فنی دردسرساز 
شــود. گام بعدی می تواند اصطاح مســیر 
ورودی هوا به پیشــرانه )intake( باشــد. 
در این مورد نیــز برندهای متفاوتی خارجی 
و ایرانی )تورنــادو( برای موتــور TU5پژو 
2۰6 وجود دارد و می تواند حدود 5 اســب 
بخار توان را به پیشــرانه اضافه کند، اما مهم 
است بدانید که مسیر ورودی هوای پیشرانه، 
یک ســاختار آیرودینامیکی مهم و پیچیده 
محســوب می شــود و اصاح این بخش به 
شکلی که در تمامی دور موتورها بهتر از قطعه 
 فابریک و کارخانه ای عمل کند چندان ساده

 نیست. 

   هزینه های تیونینگ
با توجه به اوضاع و احوال این روزهای واردات 
و نرخ ارز، اعام عدد و رقم دقیق برای خرید و 
نصب قطعات تیونینگ به هیچ عنوان راحت 
نیست، اما با یک تخمین کلی می توان گفت 
که برای تیونینگ یک پــژو 2۰6 با قطعات 
مذکور باید بودجه ای حداقــل 1۰ میلیون 
تومانی را کنار بگذارید، مســلما در صورت 
تمایل به نصب آپشن ها و تیونینگ ظاهری 
)استفاده از رینگ و تایر اسپرت، گلگیرهای 
RC و ...( این رقم به راحتی تا مرز 2۰ میلیون 
تومان نیز افزایش خواهد یافت، بنابراین در 
مجموع شــاید تیونینگ چنین خودرویی 
چندان هم اقتصادی تمام نشود اما می توان 
گفت که در شــرایط فعلی که کمتر خودرو 
جذابی در بازه قیمتی زیر 2۰۰ میلیون تومان 
عرضه می شود، سوار شدن بر یک پژو توانمند 
 و چابک برای عاقمندان از توجیه خاص خود 

برخودار است.



 کشاورزان، 
اقتصادیون عالم

ادامه از صفحه یک:
...    امام خمینی )ره( دســتور ایجاد 
جهاد سازندگی در کشــور را دادند 
که بعدها به منظور رفع نابســامانی  
در بخش کشــاورزی  الیحه ادغام 
وزارت جهــاد ســازندگی و وزارت 
کشاورزی و تشــکیل وزارت جهاد 
کشاورزی توسط سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی تهیه شــد  و 14 دی 
1379 جهاد کشاورزی تشکیل شد. 
اما بعد از گذشت 18 سال از تشکیل 
این جهاد ، بخش کشاورزی در ایران 
 دیگر حــال و روز خوبی ندارد و گویا 
نفس های آخرش را می کشد . شاید 
هم در کما باشد و برای بازگشت به 
یک شک احتیاج داشته باشد. شکی 

از جنس جهاد! 
تغییر کاربری گسترده اراضی زراعی 
به مصارف غیر تولیدی، تولید پایین 
درواحد ســطح، کاهش بهره وری ، 
ســنتی بودن عوامل تولید، فقدان 
نقدینگی، ســرمایه گذاری بسیار 
پایین، فقدان سیستم بازاریابی و بازار 
رسانی منسجم در عرضه محصوالت 
تولیدی، بیــکاری گســترده فارغ 
التحصیالن بخش کشــاورزی و در 
مقابل نبود نوآوری در مزارع تولیدی، 
هزینه های بسیار باالی تولید و ده ها 
مشکل ریز و درشت دیگر که اگر نبود 
مدیریت در مصرف آب کشــاورزی 
را نیــز به آن اضافــه کنیم خواهیم 
فهمید که چرا کشــاورزی از رونق 
افتاده و روستاهای کشــورمان در 
10 سال گذشته خالی از سکنه شده 
است. برای بیرون رفت از این اوضاع 
احتیاج است اسباب آن محیا شود،  
باید مولفه های افزایــش تولید در 
بخش کشاورزی در آن بیش ازپیش 
 تقویت شوند تا شاهد به ثمر نشستن

 تالش های کشــاورزان در تحقق 
اســتقالل و امنیت غذایی با عزم و 
همت جهادی به معنای واقعی کلمه 

باشیم.
همانطور که در مطالب  گذشــته ام 
نیز گفته ام ، ایــران برای برون رفت 
از اوضاع نابه سامان اقتصادی اکنون 
باید تکیــه زدن بر اقتصــاد نفتی 
 را رها کند و با بهــا دادن به مردم و
در هایشــان  آفرینــی  ارزش    

 عرصه هــای مختلف مــن جمله 
کشــاورزی در آبادانــی کشــور 
 بکوشد.  بخش کشــاورزی هنوز از 
ظرفیت های بالقوه و بالفعل فراوانی 
برخوردار است که می تواند تولیدات 
آن را به دو تا ســه برابر میزان فعلی 
افزایش یابد که در این صورت بخش 
کشاورزی قادر خواهد بود به تنهایی 
بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی 
کشــور را با صادرات در بخش های 
زراعت، باغبانی ،دام و آبزیان و صنایع 
غذایی مختلف پاســخگو باشد. اما 
متاســفانه به این بخش توجه الزم 
نمی شود و برخی مسئولینش تنها 
فکر و ذکرشان شده تولید و واردات 
محصوالت تراریخته که نه تنها در 
دنیا بلکه در ایران نیز هیچ طرفداری 

ندارد.
14 دی روز جهاد کشــاورزی است.

آنچه امــروز می تواند کشــاورزی 
ایران را نجات دهد همــوار نمودن 
عرصه تولید بــرای کشــاورزان و 
حمایت همه جانبه از آنهاســت نه 
بیان ارقام و اعدادی که هیچ کمکی 
به کشــاورز نمی کند. کاش امروز 
مسئولین جهاد کشاورزی به جای 
 صحبت در مورد این امار و ارقام اجازه 
می دادند کشاورزان صحبت کنند و 
از مشکالتشان بگویند. کاش امروز 
مشکالت کشاورزان را می شنیدیم 
تا با راه حل این به ظاهر بی سوادان، 
جمعی باسواد از معضالت اقتصادی 

اکنون رهایی می جستیم! 
کاش که این فاصله را کم کنیم ......

اقتصاد استان
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 دستاورد های جدید برای صنعت آب و فاضالب
مدیر عامل آبفای گلستان از سامانه های 1522، 122 و تله متری آبفای استان اصفهان بازدید کرد.

در جریان این بازدید که روز چهارشنبه 12 دیماه جاری صورت گرفت مهندس محمد هادی رحمتی مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان به همراه مهیار خسروی معاون بهره برداری این شرکت از سامانه 
خدمات غیر حضوری مشترکین )1522(، سامانه امداد و حوادث )122( و مرکز تله متری و هوشمندسازی 

شبکه های توزیع آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بازدید کردند و از نزدیک با چگونگی فعالیت این 
سامانه ها و دستاوردهای آن آشنا شد. مدیرعامل آبفای استان اصفهان در این بازدید، طراحی نرم افزارهای 

مورد نیاز و راه اندازی سامانه های یاد شده را دستاورد بزرگی برای صنعت آب و فاضالب قلمداد کرد که با تکیه بر 
تخصص وظرفیت نیروهای بومی به دست آمده است. مهندس هاشم امینی افزود: سامانه خدمات غیر حضوری مشترکین 

)1522( که از آبان ماه سال 1395  با هدف ارائه خدمات 22 گانه فروش و پس از فروش انشعاب راه اندازی شد، نقش مهمی در جهت تکریم 
ارباب رجوع، کاهش زمان رسیدگی به درخواست ها و حذف رفت و آمدهای غیر ضرور در سطح 92 شهر تحت پوشش ایفا کرده است. وی گفت: 
از اردیبهشت امسال نیز امکان ثبت درخواست لوازم کاهنده مصرف آب به عنوان خدمت بیست وسوم به قابلیت های سامانه 1522 افزوده شد و 
شهروندان سراسر استان اصفهان می توانند از طریق تماس تلفنی با این سامانه ، درخواست خود را برای خرید لوازم کاهنده مصرف ثبت کنند.

پیش از این اما 
کارشناسانی مانند 

عبدالحسین ساسان 
معتقد بود آوردن پنج 

تونل دیگر هم مشکل آب 
اصفهان را حل نمی کند. 

این استاد دانشگاه با 
ارجاع مسئله محیط 

زیست اصفهان به تاریخ 
گفته بود: ضعیف ترین 
بخش اصفهان زیست 

بوم و اکولوژی این منطقه 
است و تاریخ همواره این 

موضوع را ثابت کرده 
است.

دلیل تعطیلی معادن، در این حجم گسترده چیست؟    

معادن اصفهان در کورسوی امید

تعداد باالی معادن ورشکسته و تعطیل در استان اصفهان از 
جمله معضالتی است که فعاالن این حوزه در سال های اخیر با آن 
دست و پنجه نرم می کنند و در محافل گوناگون اقتصادی بسیار 
بحث برانگیز شده است، معادنی ارزشمند که بخش بزرگی از 
آن ها در شرق استان بالتکلیف بین فعالیت یا تعطیلی مانده اند!

گویا تعدد این معادن و ارزش ذخایر آن ها باعث شده تا چندی 
پیش این موضوع مهم مورد توجه قرار بگیرد و برای احیا و شروع 
به کار بخشی از معادن تعطیل شرق اصفهان دستوراتی صادر 

شود که امید است هر چه سریع تر این طرح اجرایی شود.

ایمنا
گـــزارش
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   رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان :از تولیدکنندگان معادن بپرسید تا کنون کدامیک از واحدهای سنگبری توانسته به معدن دار ارزش افزوده بدهد تا او بتواند مالیات 
ارزش افزوده مطالبه شده را پرداخت کند؟

با همکاري بخش خصوصي صورت گرفت؛

بهره برداري از خدمات نوین در 15 
دوچرخه سرای جدید اصفهان

15 دوچرخه سرا با حضور شهردار اصفهان، اعضای شورای شهر 
و مدیران شهری با همکاری بخش خصوصی در 15 نقطه اصفهان 

به بهره برداری رسید.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان،  قدرت اله نوروزی 
در آیین بهره برداري از خدمات جدید 15 دوچرخه سرا در اصفهان اظهار 
کرد: تاکید ما بر داشتن شهري پایدار، زیست پذیر و شهري با محیط 
زیست سالم است. براي دسترسي به چنین شهري ناگزیر به انجام برخي 
اقدامات مانند کاهش ضایعات،  فاصله گرفتن از سوخت هاي فسیلي، 

کاهش آلودگي هوا و انجام رفتارهاي مناسب ترافیکي هستیم.
وی یکي از مالك هاي این رفتار مناســب را توسعه فرهنگ دوچرخه 
سواري ذکر کرد و افزود: قرار است بالغ بر 100 کیلومتر مسیر دوچرخه 
احداث شود زیرا بدون داشتن زیرساخت هاي الزم دوچرخه سواري 
امکان ندارد. تاکنون سه کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه ایجاد شده که باید 

این مسیر توسعه بیشتري داشته باشد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه نگاه ما به توسعه استفاده از دوچرخه است، 
ادامه داد: دوچرخه باید ابزاري براي حل مسائل شهري باشد و وسیله اي 
صرفا تفریحي نباشد. شهرداري به دنبال جایگزیني دوچرخه به جاي 
ماشین است و مي خواهد دوچرخه وسیله اي در جهت کاهش آلودگي 

هوا و رساندن راکب به مقصد،  مراکز خرید،  محل کار، ادارات و ... باشد.
وی گفت: الزم است پیوندي میان ایســتگاه هاي دوچرخه با وسایل 
حمل و نقل عمومي مانند تاکسي ها، اتوبوس ها، مترو و ... برقرار شود 

تا شهروندان با خیالي آسوده از این وسیله حمل و نقلي استفاده کنند.
نوروزی با بیان اینکه برنامه ما برنامه اي سنجش پذیر است که گسترش 
فرهنگ دوچرخه ســواري باید در این برنامه قرار بگیرد، تاکید کرد: 
فرهنگ سازي براي دوچرخه سواري جهت استفاده بهینه و جایگزیني 

این وسیله به جاي ماشین ها مورد تاکید مدیریت شهري است.

 آلودگی شهر مساله اي حادتر از زاینده رود است
رییس کمیسیون حمل و نقل شوراي شهر اصفهان در ادامه این جلسه 
اظهار کرد: مثلث انسان، وســایل نقلیه و جاده در صورت هماهنگي و 
عملکرد صحیح مي تواند بستري براي فراهم آوردن محیط زیست سالم، 
گامي در جهت کاهش آلودگي هوا و مسیري براي کاهش ترافیک باشد.

امیراحمد زندآور با بیان اینکه مسائل زیست محیطي و آالیندگي ها در 
صورت عدم توجه مي تواند حتي از مساله زاینده رود حادتر باشد، تصریح 
کرد: راه نجات شهرداري در شرایط فعلي اقتصادي رفتن به سمت جذب 
سرمایه هاي بخش خصوصي است. این کار توسط بخش سرمایه گذاري 

و مشارکت هاي شهرداري به خوبي در حال انجام است.

 دستاوردهاي خوبي از ســرمایه گذاري بخش خصوصي در 
اصفهان در راه است

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري 
اصفهان نیز در این جلســه اظهار کرد: به دلیل بروز مشکالتي، برخي 
از ایســتگاه های دوچرخه شهر غیرفعال شــده بود که خوشبختانه 
با مشارکت بخش خصوصی بار دیگر فعال شــد، همزمان با استقرار 
مدیریت جدید شهری و تاکید شهردار اصفهان با رویکردهاي مشخص 
راه اندازي ایستگاه هاي جدید نیز در برنامه هاي شهردار اصفهان مورد 
تاکید قرار گرفت. شهرام رییسی  تصریح کرد: استفاده از ظرفیت ها و 
مدیریت بخش خصوصي در مدیریت شهري اصفهان و کاهش هزینه 
هاي تصدي گري شهرداري در حوزه هایي که قابلیت واگذاري دارد در 
راه اندازي این 15 ایستگاه وجود دارد. وی با بیان اینکه امروز در سازمان 
سرمایه  گذاری در تمام بخش  ها دســتاوردهای خوبی وجود دارد که 
 یکی پس از دیگری در اختیار شهروندان قرار می گیرد، ادامه داد: یکي از 
برنامه هاي شهرداري در گذشــته جهت گیری پروژه  های مشارکتی 
 مبتنی بر ســاختمان بوده اما بــا رویکرد جدید مدیریت شــهری، 
 حوزه  های ســرمایه  گذاری در شهر گسترده شــده و به سمت سایر 

عرصه  ها که قابلیت سرمایه  گذاری وجود دارد، حرکت می  کند.

گـــزارش

بر اســاس آمار موجود، 
اصفهان به عنوان یکی از 
استان های با ظرفیت های 
باالی معدنی در کشور، 
دارای حدود 840 معدن 
در حال بهره بــرداری با 
ســرمایه گذاری بیش از 
10 هزار میلیارد ریال است که نزدیک 
به 400 واحد از آن ها، معادن سنگ های 

تزیینی هستند.
ظرفیت اســتخراج این معادن حدود 
45 میلیون تن در ســال اســت که در 
زمــان حاضر بیــش از 30 میلیون تن 
ذخایر معدنی در سال از آن ها استخراج 
می شــود. عالوه بر آنکــه در کنار این 
معادن حدود دو هزار واحد ســنگبری 

در این استان وجود دارد.
رکود و تعطیلــی بســیاری از معادن 
اصفهان در این ســال ها باعث شده که 
اخیرا مسئوالن مربوطه بر طرح احیای 
معادن به ویژه معــادن کوچک مقیاس 
تاکید بسیار داشته باشند به طوری که 
این روزها به یکی از اولویت های فعاالن 

حوزه معدن تبدیل  شده  است.
از جمله مزایای معــادن که لزوم توجه 
به آنهــا را چند برابر می کنــد؛ تامین 
مواد اولیــه بســیاری از کارخانه ها به 
ویژه در شرایط تحریم و ایجاد اشتغال 
برای تعداد قابل توجهــی از نیروهای 
کار در شــهرهای کمتر توسعه  یافته 
اســت. بنا بر اظهارات کارشناسان این 
بخش، حفظ هر شــغل در معدن برابر 
با بقای 1۶ شغل غیرمســتقیم است. 
بنابراین باید توجه داشــت که مازاد بر 
پیامدهــای منفی و آســیب هایی که 
تعطیلی هر معدن به دنبال دارد، خیل 
 زیادی از افراد شاغل نیز بیکار خواهند

 شد.

  معادن چرا تعطیل است؟!
 سوالی که با دیدن حال و اوضاع معادن 
اصفهان ذهن هــر کســی را به خود 
مشغول می کند این اســت که دلیل 
تعطیلی معادن، آن  هــم در این حجم 

گسترده چیست؟
نبود ثبات اقتصادی، تغییرات قیمت ارز 

و مشکالت بانک ها برای ارائه تسهیالت، 
قانون کار و تورم از جمله معضالتی است 
که تقریبــا گریبانگیر اغلب بخش های 
تولیدی و اقتصادی کشور شده است و در 
بخش معدن نیز دیده می شود. اما حوزه 
معدن دارای برخی مشکالت اختصاصی 
نیز است که از جمله آن می توان به عمر 
زیاد ماشین آالت معدن و ناتوانی اکثر 
معادن در نوســازی آن به دلیل نیاز به 
ســرمایه گذاری زیاد، بهره وری بسیار 
کم در بخش معدن، مشــکالت منابع 
طبیعی، مسائل و مشکالت محلی که 
سرمایه گذاری در این بخش را با ناامنی 

مواجه می کند اشاره کرد.
فعاالن این عرصه مشــکل مهم معادن 
اســتان اصفهان را ناتوانی مالی برای 
نوســازی تجهیزات و فقــدان تامین 
لــوازم  یدکی ماشــین آالت توســط 
نمایندگی های مجاز می دانند که این 
امر هزینه زیادی بــرای معادن ایجاد 
می کند و البته بنا به گفته رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان بعید است با توجه به 
نوسانات نرخ ارز، هیچ معدن داری بتواند 
از ماشین آالت جدید بهره ببرد. تا کنون 
نیز سابقه نداشته اســت فردی بتواند 
از پروانه معدن به عنــوان وثیقه بانکی 
برای دریافت تسهیالت استفاده کرده 
باشــد و ضرورت دارد بودجه ای برای 
 نوســازی و تجهیز ماشین آالت در نظر 

گرفته شود.
نبود شــفافیت در نحوه اخذ مالیات و 
مالیات بــر ارزش افزوده نیــز از جمله 
معضالتی است که به  نوبه خود مشکالت 
خاصی را برای فعالیــت معادن ایجاد 
کرده اســت. به طوری که عبدالوهاب 
ســهل آبادی، رییس اتــاق بازرگانی 

اســتان اصفهان با انتقاد نسبت به این 
موضــوع، گفــت »از تولیدکنندگان 
معادن بپرســید تا کنــون کدامیک از 
واحدهای سنگبری توانسته به معدن 
دار ارزش افزوده بدهد تا او بتواند مالیات 
 ارزش افزوده مطالبه شــده را پرداخت 

کند؟«
به باور بســیاری از کارشناســان این 
بخش، شاید بتوان کلید حل بسیاری از 
مشکالت بخش معدن را در به روز کردن 
اکتشاف و اســتخراج معادن دانست، 
عالوه بر آنکه همکاری دســتگاه ها با 
یکدیگر و پیگیری مســئوالن استانی 
و کشــوری بــرای رفع برخــی موانع 
همچون مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد 
تسهیالت، تاثیر بســیاری در افزایش 
رونق معادن، جلوگیری از تعطیلی آن ها 
و ایجاد یک حاشــیه امن اقتصادی در 
این بخــش دارد. به ویژه آن معادنی که 
درصدد احیای دوباره آن ها برآمده اند 
الزم اســت با تدابیری ویژه مانع رکود 

آن ها در آینده شد.

  بخش خصوصی پا پیش بگذارد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان در رابطه با احیای معادن 
این اســتان، اظهار کــرد: حدود ۶00 
معدن فعال و دو هــزار واحد فرآوری 
صنایع معدنی با حدود 50 هزار نیروی 
کار در استان اصفهان مستقر است اما به 
دلیل مشکالتی همچون رکود  فقدان 
بازار فروش محصــوالت معدنی و نبود 
نوسازی واحدهای فرآوری تقریبا 20 
درصد کل معادن اســتان درخواست 

مجوز تعطیلی داده اند.
اسرافیل احمدیه با تاکید بر لزوم اجرای 

طرح هایی برای ارتقای صنعت و معدن 
اصفهان و احیای برخی معادن قدیمی، 
افزود:  یکسری از معادن قدیمی به ویژه 
معادن فلزی در اصفهان وجود دارد که 
قرار است با بودجه تخصیصی از سوی 

دولت احیا شود.
ایــن معــادن  داد:  توضیــح  وی 
شناسایی شده  و به شرکت دولتی تهیه 
و تولید مواد معدنی ایــران برای احیا 
و نوسازی سپرده  شــده  است. معموال 
برای انجام چنین فعالیت هایی به دلیل 
هزینه بر بودن، بخش خصوصی کمتر پا 
پیش می گذارد اما اگر این بخش آمادگی 
خود را اعالم کند پس از آماده سازی این 

معادن از طریق مزایده واگذار می شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان در مورد محل این معادن 
گفت: معادن در نظر گرفته شده اغلب 
فلزی و پراکنده است. معادن ارزشمند 
حاوی سرب، مس و حتی طال در نائین، 
گلپایگان، خور و بیابانک و ... وجود دارد 

که قابلیت احیا دارد.
به گفته احمدیه در مجموع  28 معدن 
در شرق اصفهان قابلیت احیا و ادامه کار 
دارد و احیای این معادن با در نظر گرفتن 
مسائل زیست محیطی و صرفه اقتصادی 

آن ها انجام خواهد شد.
در پایان این مسئول با تاکید بر تالش 
بیشتر از ســوی معدن داران اصفهان 
برای ساخت و تولید یا واردات تجهیزات 
جدید در عرصه فــرآوری مواد معدنی، 
تصریح کرد: این فعــاالن باید درصدد 
بازاریابی و صــادرات محصوالت خود 
باشــند و می توانند برای ایــن اقدام از 
تســهیالت طرح رونق تولید استفاده 

کنند.

آبیاری محصوالت با فاضالب عامل مهم بیماری های صعب العالج بود
مشاور سالمت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: محصوالت کشاورزی که با فاضالب آبیاری 
می شد یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش بروز سرطان ها، زیاد شدن بیماری های صعب العالج و افزایش 

بیماری های مزمن بود.
عباس پزشکی صبح روز پنجشنبه  13 دی ماه،  در همایش ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی با بیان 

اینکه بیش از 99 درصد آفت کش ها به هدف نمی رســد، اظهار کرد: هدف از تولید محصول گواهی شده 
این است که به توسعه پایدار کشاورزی برسیم این طرح عالوه بر توجه به اقتصاد کشاورز و توجه به سالمت 

مصرف کننده و بهره بردار،  به حفاظت از محیط زیست نیز توجه ویژه ای دارد.
وی افزود: در این روش مصرف نهاده های شیمایی در تولید به حداقل می رسد و به طور کلی سیستم تولید محصوالت گواهی 

شده تضمین کننده امنیت بیولوژیکی خاك و افزایش تنوع زیستی در کل سیستم است. بخش کشاورزی می تواند هم مشکالتی برای 
محیط زیست ایجاد کند و هم از تخریب هایی که در محیط زیســت وجود دارد، تاثیر بگیرد. مشاور سالمت سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با اعالم اینکه امسال 2500 تن پیاز گواهی شده در استان اصفهان تولید شده است، گفت: در سه سال اخیر تالش کردیم برای اینکه 
بتوانیم محصوالت گواهی شده به مردم عرضه کنیم  روش هایی را بکار ببریم و پس از تولید پایلوت بتوانیم آن را در حجم انبوه تولید و عرضه کنیم.

کوثر بابایی
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مدیرکل میراث فرهنگی:

اصفهان در زمینه گردشگری سالمت از استان های سرآمد است

مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت: 
اصفهان به دلیل آب و هوای خــوب و چهارفصل، 

وجود کویر و رشد گیاهان دارویی متنوع در نقاط مختلف استان، در 
گردشگری سالمت سرآمد است.

فریدون اله یاری  در ارتباط با چشم انداز 1404 اظهار داشت: چشم انداز 1404 
شامل ارائه دستاوردهای نهادهای مختلف کشور تا هشت سال دیگر در یک  افق  

ملی است و استان اصفهان به صورت انفرادی در آن نقشی ندارد.
وی ادامه داد: استان اصفهان در زمینه گردشــگری برنامه 5 ساله ای را تدوین 
کرده است که در آن برنامه بنا شــده  تعداد گردشگران خارجی به یک میلیون 
و ظرفیت های اقامتی به 80 هزار نفر برســد  که تا کنون این تعداد به  30 هزار 
نفر رسیده است. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه در حوزه 
گردشگری روند پرســرعتی را طی کردیم و ظرفیت های جدیدی ایجاد شده 
است، ابراز داشــت: به زودی هتل هایی مطابق با اســتانداردهای جهانی و در 
 راستای افزایش زیرساخت های گردشگری اســتان در اصفهان به بهره برداری 

می رسد.

  اصفهان و شیراز رتبه نخست گردشگری تاریخی کشور را دارند
اله یاری با اشاره به اینکه اصفهان در بحث گردشــگری رتبه نخست کشور را دارد، 
تصریح  کرد: گردشگرانی که وارد ایران می شوند بیشتر به دلیل بعد زیارتی ایران در 
ابتدا به استان خراسان رضوی وارد می شوند. استان های اصفهان و شیراز در حوزه 

تاریخی و فرهنگی رتبه اول کشور را دارا هستند.
وی ادامه  داد: در حوزه  طبیعت گردی اصفهان به دلیل زیستگاه های بوم گردی که 

دارد ظرفیت های جدیدی برای جذب گردشگری ایجاد کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی با بیان اینکه اصفهان در گردشگری سالمت که بخشی از 
گردشگری درمانی است نیز ظرفیت های خوبی دارد، گفت: بیشتر بیمارستان های 

اصفهان عالوه بر قوت بحث پزشکی، اصفهان هتلینگ نیز دارند.
وی افــزود: بخشــی از گردشــگری ســالمت بحــث درمــان اســت و اصفهان 
بــه دلیــل آب و هــوای خــوب و چهارفصــل، وجــود کویــر و رشــد گیاهان 
 دارویــی متنــوع در نقاط مختلف اســتان، در گردشــگری ســالمت ســرآمد

 کشور است.
مهر

خـــبــــر



 نشست هم اندیشی شرکت شهرک های صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد خمینی شهر
در نشست هم اندیشی مشترک مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با رییس دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد خمینی شهر، راهکارهای همکاری مشترک در زمینه ي ارتباط صنعت و دانشگاه مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت. دکتر مسعود جعفری نژاد، رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر در این 
نشست به تشریح بخشی از توانمندی ها و ظرفیت های علمی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: کسب مجوز 

تاسیس مرکز بین المللی تحقیقات و مطالعات سنگ های ساختمانی ایران توسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خمینی شهر ، فرصت مناسبی برای برقراری و استحکام پیوند صنعت و دانشگاه است و می تواند ظرفیت های 

بالقوه این دو نهاد را بارور سازد.
 مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان نیز با بیان فرصت ها و تهدید هاي صنعت کشور گفت: الزمه تحرک و 

پیشرفت در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی، وجود مراکز تحقیقاتی و دانش بنیان است.
دکتر محمد جواد بگی همچنین ضمن استقبال از تاسیس مرکز بین المللی تحقیقات و مطالعات سنگ های ساختمانی ایران در این واحد 
دانشگاهي، آن را فصل مشترکی از همکاری و تعامل بین دانشگاه و صنعت برشــمرد و بر آمادگی صنایع استان اصفهان برای بهره مندی و 

بکارگیری از دانش روز به منظور استفاده بهینه در تولیدات صنعتی تاکید کرد. 

گستردگی »مشارکت و سرمایه گذاری« در شهر
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: یکی از رویکردهای مهم 

مدیریت شهری، استفاده از ظرفیت ها و توان بخش خصوصی در شهر است.
شهرام رییسی در آیین بهره برداری از خدمات جدید ۱۵ دوچرخه سرا اظهار کرد: تعدادی از ایستگاه های 
دوچرخه شهر غیرفعال شده بود که خوشبختانه با مشارکت بخش خصوصی بار دیگر فعال شدند؛ همزمان 

با استقرار مدیریت جدید شهری و تاکید شهردار اصفهان به رویکردهای مشخص، راه اندازی ایستگاه های 
دوچرخه جزء برنامه های شهرداری مطرح شد.

وی ادامه داد: یکی از این رویکردهای مدیریت شهری، استفاده از ظرفیت ها و توان بخش خصوصی در مدیریت 
شهری اصفهان است؛ کاهش هزینه های تصدی گری شــهرداری در پروژه هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی 

دارد، دیگر رویکرد مشخص مدیریت شهری اصفهان است. مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: امروز در سازمان سرمایه گذاری در تمام بخش ها دستاوردهای خوبی داشته ایم که یکی پس از دیگری در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 
رییسی خاطرنشان کرد: در گذشته جهت گیری پروژه های مشارکتی مبتنی بر ساختمان به صورت سنتی دنبال می شد، اما با رویکرد جدید 
مدیریت شهری، حوزه های سرمایه گذاری در شهر گسترده شده و به سمت سایر عرصه ها که قابلیت سرمایه گذاری وجود دارد، حرکت می کنیم.

اقتصاد ایران
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ورود ساالنه یک میلیون نفر 
به بازار کار؛

دهه شصتی ها هنوز 
در جستجوی شغل 

هستند

وزیر امور اقتصــادی و دارایی از  
تصمیمات و اتخاذ سیاست های 
جدیــد دولت بــرای حمایت از 
تولید و اشتغال در جلسه امروز 

هیئت وزیران خبر داد.
فرهاد دژپسند در دیدار با آیت ا... 
نوری همدانی با اعالم این خبر 
گفت: بر اســاس سیاست های 
اتخاذ شــده در جلســه امروز 
هیئت وزیران، کلیــه نیازهای 
اولیه و کاالهای واسطه ای مورد 
نیاز تمام واحدهــای تولیدی و 
صادراتی کشــور تامین خواهد 

شد.
وی افزود: انتظار می رود با اعمال 
مدیریــت ناشــی از تصمیمات 
جدید هیئت دولت، شاهد ثبات 
بیشتری در اقتصاد کشور باشیم.

وزیر اقتصــاد در ادامــه با بیان 
اینکــه یکــی از دغدغه هــای 
اصلی نظــام و به ویــژه مراجع 
عظام، رفــع مشــکل بیکاری 
است، گفت: بر مبنای تحوالت 
 جمعیتــی، طــی ســال های

 اخیر، همه ساله، بخش عظیمی 
از متولدین دهه ۶۰ پا به عرصه 
اشــتغال گذاشــته و به جمع 
متقاضیان کار می پیوندند و به 
همین دلیل، سالی یک میلیون 
شــغل جدید برای پاسخگویی 

به این خواسته، مورد نیاز است.
دژپسند با بیان اینکه متاسفانه 
به واســطه تحریم های ظالمانه 
موجــود، در حــال حاضــر، 
محدودیت هایی بــرای تامین 
ساالنه یک میلیون نفر اشتغال 
وجود دارد، با این حال در دوره 
حدودا پنج ساله دولت یازدهم و 
دوازدهم، حدود ســه میلیون و 
۵۰۰ هزار فرصت شغلی جدید 
ایجاد شــد که گر چه از نظر ما 
ناکافی است، اما رقم چشمگیری 

است.
وزیر اقتصاد گفــت: در ماه های 
ابتدایی پس از خروج یک جانبه 
آمریــکا از برجــام، وضعیــت 
اقتصادی کشور  حالت ناپایدار 
به خود گرفــت که تا حد زیادی 
بخاطر افزایش انتظارات تورمی 
و نگرانی بابت آینده بود اما دولت 
از آبان ماه امسال موفق به کنترل 
اوضاع شــد و با برنامه های در 
دست اجرا، شــرایط به مراتب، 

بهتر نیز خواهد شد.
این گزارش حاکی اســت، پس 
از ســخنان وزیر اقتصاد، آیت ا... 
نــوری همدانی در ســخنانی، 
ضمن تقدیر از زحمــات دکتر 
دژپســند و ســایر مســئوالن 
وزارت اقتصاد، خدمت رســانی 
در جهت تامین معیشــت مردم 
را، توفیقی الهــی خواند که باید 
 قدر آن بیش از پیش دانســته

 شود.
ایشــان با اشــاره بــه گزارش 
عملکرد ارائه شــده از ســوی 
 وزیر اقتصــاد و بهبود نســبی 
شاخص های اقتصادی در دو ماه 
اخیر تصریح کــرد: مردم انتظار 
دارند، تاثیر اقدامات دولت را در 
سفره روزانه خود مشاهده کنند.

آیت ا... نــوری همدانی، با بیان 
اینکه قیمت خدمات و کاال باید 
در سراسر کشور، یکسان باشد، 
خواســتار نظارت بیشتر دولت 
بر قیمــت و کیفیــت کاالهای 
تولیدی و خدماتــی در مرحله 
تولیــد و عرضه شــد. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی برای سفری 

دو روزه دیروز وارد قم شد.

خبرآنالین
گــزارش
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اصفهان در هفته ای که گذشت

همایش ارتقا سالمت 
محصوالت کشاورزی در 
مرکز آموزش تعاون شهید 
حنایی نژاد سازمان تعاونی 
روستایی استان اصفهان.

کنسرت محسن ابراهیم زاده در اصفهان پر 
شور برگزار شد. 

۱۵ دوچرخه سرا با همکاری شهرداری و بخش 
 خصوصی در ۱۵ نقطه شهر اصفهان به
 بهره برداری رسید. 

کشاورزان شرق اصفهان برای مطالبه حقابه با در دست داشتن پالکاردهایی 
در کنار پل خواجو تجمع کردند.

مجید طغیانی رییس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: بذر هیبرید 
گوجه فرنگی تا چند ماه آینده در این دانشگاه تجاری سازی و عرضه خواهد شد.  

اولین دوره مسابقات قهوه تخصصی ایران  اصفهان به میزبانی هتل کوثر در 
سالن میخک  برگزار شد. 

مهرداد حسن پور رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران تیران و 
کرون گفت: تمامی گلزارهای شهدا این شهرستان تا پایان سال آینده در 
فهرست آثار ملی قرار می گیرد. 

کلیسای وانک میزبان همیشگی آیین عشای ربانی در اصفهان .

برخورد یک 
دستگاه خودروی 

سواری پراید با پژو 
40۵ در چهارراه 
بهرام آباد شهر 
اصفهان بامداد 

جمعه گذشته 6 نفر 
را مصدوم و راهی 

بیمارستان کرد.
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رونماییازاولینسامانهتامینمالیوسرمایهگذاری
اولین سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری در استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان با همکاری معاونت علمی 
و فناوری رییس جمهور، سازمان فرابورس و صندوق نوآوری و شکوفایی به مرحله اجرا رسید و درمحل معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری رسما افتتاح شد.
علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب ســرمایه معاونت علمی  با اشاره به  شرکت گروه پیشگامان 

کارآفرینی کارن گفت:  براساس تفاهمنامه منعقد شده ،شرکت مذکور نسبت به ایجاد سامانه ای برای تکمیل 
چرخه تامین مالی حوزه دانش بنیان و ارائه خدماتی نظیر ارزش گذاری و ارزیابی موشکافانه به سرمایه گذاران و 

صاحبان ایده و شرکت های دانش بنیان،  اقدام کرده است.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در طی چند سال گذشته بستر 

حمایتی از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها فراهم شده است گفت:  راه اندازی صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و درگیر کردن نهادها 
و بانک ها فعال کردن هلدینگ هایی که فعالیت سنتی داشته اند و راه اندازی این سامانه ارتباط مناسبی بین سرمایه پذیران و سرمایه گذاران ایجاد 
خواهد کرد معاون توسعه و مدیریت جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به معضالت پیش رو شرکت های نوپا توضیح 

داد: یکی از معضالت استارت آپ ها و شرکت های نوپا، تامین مالی و جذب سرمایه برای شروع به کار است.
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امروزه تعــداد افرادی که 
دور کاری می کننــد رو به 
افزایش است و بسیاری از 
آنها معتقدنــد که این کار 
بهره وری و رضایت آنها را 
بهبود می بخشد و در عین 
حال زمان و پــول آنها را 
ذخیره می کند. اگر شــما 
هر روز به یک دفتر کار در حال رفت و آمد 
هستید، اما بخواهید بر یک مبنای هفتگی 
در جای دیگری کار خــود را انجام دهید، 
چگونه می توانید رییس تان را متقاعد به 
انجام این کار کنید؟ از چه اســتدالل ها و 

شواهدی باید استفاده کنید؟

کارشناسانچهمیگویند؟
نیکوالس بلوم، استاد دانشگاه استنفورد 
می گوید: »برنامه زمانی متداول ۹ صبح تا 
۵بعدازظهر ریشه در انقالب صنعتی دارد. 
اما زمان در حال تغییر اســت. ما در عصر 
متفاوتی زندگی می کنیم.« هنوز کار کردن 
از خانه مورد قضاوت ناعادالنه قرار می گیرد. 
او می گوید: »برخی افراد به شدت نسبت به 
آن مشکوک هستند. تصور آنها از دورکاری 
»از زیر کار دررفتن و تماشــای تلویزیون 
در خانه است.« اما در حقیقت تحقیقات 
عکس این موضوع را نشــان می دهد: کار 
کردن از خانه بهره وری، کارآیی و تعهد را 

افزایش می دهد.
کارن دیلون نویســنده کتــاب پرفروش 
»چگونه در مورد زندگــی خود قضاوت 
خواهید کرد؟« می گویــد: »کار کردن از 
خانه می تواند به همان انــدازه کار کردن 
در اداره )و حتی بیشــتر( بهره ور باشد.« 
نه تنها کار کردن از خانه رفت و آمد شما 
را به محل کار کم می کنــد که برای اکثر 
افراد »زمان کامال تلف شده ای« است اما 

این کار به شما اجازه می دهد تا متمرکزتر 
و کارآتر عمل کنید. البته به گفته دیلون 
شــما در صورتی این فرصت را در اختیار 
خواهید داشــت که نیرویی ارزشمند و 
معتمد باشید. بنابراین اطمینان یابید که 
پیش از درخواست از رییس تان، جایگاه 
خوبی در شرکت داشته باشــید. در این 
مقاله چند استراتژی برای متقاعد کردن 
رییس تان آورده ایم؛ اســتراتژی هایی که 
موجب می شوند رییس تان به شما اجازه 

دهد تا دورکاری کنید.

بهطورجدیدرموردانگیزههای
خودفکرکنید

قبل از مطــرح کــردن این موضــوع با 
رییس تان، در مرحله اول در مورد اینکه چرا 
می خواهید از خانه کار کنید واضح و شفاف 
باشید. شاید انگیزه شــما کامال حرفه ای 
است. جلسات پشت سر هم، تماس های 
کنفرانس مــداوم و گفت وگوهایی که در 
اتاق های استراحت اتفاق می افتند، تکمیل 

وظایف مهم را غیرممکن می سازد.
بلوم می گوید »به عبارت دیگر، دورکاری به 
شما زمان و فضا برای تمرکز بدون اختالل 
می دهد.« شاید دالیل شما شخصی باشد؛ 
بلوم می افزاید »مراقبت از فرزندان، ورزش 
یا مراقبــت از افراد ســالخورده، همگی 
کارهایی هستند که باید جدای از وظیفه 
شغلی خود انجام دهید. کار کردن از خانه 
بر یک مبنای منظم می تواند پویایی های 
هفتگی شما را افزایش دهد. انگیزه شما 
هر چه باشد، باید در مورد آنچه می خواهید 
با خودتان صادق باشید و اطمینان دهید 
که نیات شما خالص است.« قطعا عادالنه 
نخواهد بود اگر با فریب و ریا از رییس تان 
بخواهید دورکاری کنید تا بهره ورتر باشید، 
اما در واقــع بخواهید بــا فرزندتان وقت 

بگذرانید و گهگاه ایمیلتان را چک کنید.

یکبرنامهمطرحکنید
دیلون می گوید باید در نظر بگیرید که یک 
دورکاری واقع گرایانه شبیه چه خواهد بود. 
چه می خواهید؟ آیا منظور شما از کار کردن 
از خانه روزهای سه شنبه  و پنج شنبه  است؟ 
یا منظور شما هر جمعه است؟ یا ساعات 
انعطاف پذیر کفایت می کند؟ و تصور کنید 
که رییس تان چگونه به پیشنهاد شما گوش 
فراخواهد داد؟ در نظر بگیرید چه چیزی 
مدیر شــما را نگران خواهد کرد و سپس 

به روش های رفع این نگرانی ها فکر کنید. 
به عنوان مثال، ممکن اســت نیاز به یک 
برنامه پشــتیبانی بــرای انعطاف پذیری 
داشته باشید. دیلون می گوید:» نباید هیچ 
مطلقی وجود داشته باشد. رییس تان باید 
بداند حتی اگر جمعه روز دورکاری شما 
باشد، می توانید خودتان را به یک جلسه 
مهم کاری در آن روز برسانید. همچنین 
باید در مورد اینکه چگونه کار کردن از خانه 
را مدیریت می کنید تدبیری بیندیشید؛ 
چرا که باید برای پاسخگویی به ایمیل ها و 
تلفن ها در دسترس باشید.« یک ترفند این 
است: اگر کار کردن از خانه تنها برای یک 
روز در هفته را پیشنهاد می دهید، سه شنبه 
را امتحان کنید. به این ترتیب، رییس  شما 

درخواســت تان را به عنوان ابزاری برای 
طوالنی تــر کردن تعطیــالت آخر هفته 

ارزیابی نخواهد کرد.

بارییستانصحبتکنید
دیلون می گوید: »پیشنهاد شما باید ساده و 
سرراست باشد.« به رییس تان توضیح دهید 
که »این چیزی است که من فکر می کنم، 
دلیل آن این است و این چیزی است که 
سازمان به دست خواهد آورد.« نکته آخر 
بسیار مهم است. »استفاده از شواهد تجربی 
در قانع کردن رییس تان هیچ ضرری ندارد؛ 
به این وســیله می توانید مورد خودتان را 
قانع کننده تر نشان دهید.« به عنوان مثال 
ممکن است بگویید »من مقاله جذابی در 

مجله HBR خوانده ام که نشــان می دهد 
چگونه اجازه دورکاری به کارمندان نتایج 

آنها را بهبود می بخشد.«
به گفته بلوم بحث تان را  بر مبنای منافع 
شرکت تان شــکل دهید، دستاوردهای 
شــخصی نیز از کار کردن از خانه ناشی 
می شوند. ضمنا این حقیقت که در خانه 
استرس کمتری خواهید داشت و بنابراین 
از شغل تان راضی تر خواهید بود، نیز بسیار 
ارزشمند هســتند. او می گوید »بسیاری 
از مدیران درک می کنند کــه مردم کار 
کردن از خانه را ارزشــمند می دانند. این 
یک راه بهینه برای حفظ بهترین کارمندان 

شماست.«

بهرییستانزمانبدهید
دیلون می گوید »هر انــدازه که بخواهید 
دفتر کار مدیرتان را ترک کنید، مهم است 
که برای گرفتن جواب بلــه یا خیر فوری 
به او فشار نیاورید. اگر صحبت های اولیه 
شما خوب پیش رفت یک پیشنهاد یک 
صفحه ای بــه او ارائه دهیــد که جزئیات 
طرح شما را بیان می کند.« بعد از این کار 
مدیر شما به زمان برای فکر کردن در مورد 
داللت های شــما نیاز دارد یا شاید باید از 
منابع انسانی تاییدیه بگیرد. »به آنها زمان 
و فضا برای انجام ایــن کار بدهید.« این 
نکته را در نظر بگیرید اگر یک اســتدالل 
متقاعدکننده بیاورید، رییس شما نخواهد 
خواست که یک کارمند خوب را از دست 

بدهد.

ازتجربهوآزموناستقبالکنید
به گفته بلوم یک راه برای اینکه رییس تان 
یک برنامه زمانی کار از خانــه را بپذیرد 
این اســت که یــک دوره امتحانی ۳ یا ۶ 
ماهه را پیشنهاد دهید. او می گوید »یک 
آزمایش، یک روش با ریسک پایین برای 
بررســی میزان کارکرد طرح شماست. از 
رییس تان بپرسید آیا می توانید برای چند 
ماه آن را اجرایی کنید.« پیشنهاد دیلون 
این است که اگر مدیر شــما با این برنامه 
موافق اســت، به او لیستی از فعالیت های 
هفته گذشته و لیست »بایدها« برای هفته 
آینده ارائه دهید. پس از اینکه این آزمون 
به پایان رسید، پیشــنهاد او این است که 
یک گفت وگو پیرامون اینکه آیا انتظارات 
دوجانبه شما برآورده می شــود یا خیر، 

ترتیب دهید.

برایتغییرسازمانیفشاربیاورید
بلوم می گوید »اجــازه دادن به کارمندان 
برای کار از خانه در بسیاری از سازمان های 
سراسر جهان، یک عمل استاندارد است؛ اما 
همه شرکت ها در این زمینه آگاهی کامل 
ندارند.« اگر درخواست شما با پاسخ منفی 
مواجه شود، به خودتان نگیرید. احتماال 
»مشــکالت فرهنگی بزرگ تری« وجود 
دارد؛ شاید رییس شما فکر می کند »اگر 
من این کار را برای شــما انجام دهم، باید 
برای همه نیز ایــن کار را بکنم.« بنابراین 
به روش های سازنده برای پذیرش پاسخ 

»نه« فکر کنید. 

شواهدی برای اثبات مزیت های کارکردن در خانه؛   

رییستانرابرایدورکاریمتقاعدکنید

اگردرخواستشما
باپاسخمنفیمواجه

شود،بهخودتان
نگیرید.احتماال

»مشکالتفرهنگی
بزرگتری«وجوددارد؛
شایدرییسشمافکر

میکند»اگرمناینکار
رابرایشماانجامدهم،
بایدبرایهمهنیزاین

کاررابکنم.«

امروزهتعدادافرادیکهدورکاریمیکنندروبهافزایشاست
وبســیاریازآنهامعتقدندکهاینکاربهرهوریورضایتآنها
رابهبودمیبخشــدودرعینحالزمانوپولآنهاراذخیره
میکند.اگرشــماهرروزبهیکدفترکاردرحالرفتوآمد
هستید،امابخواهیدبریکمبنایهفتگیدرجایدیگریکار
خودراانجامدهید،چگونــهمیتوانیدرییستانرامتقاعدبه
انجاماینکارکنید؟ازچهاستداللهاوشواهدیبایداستفاده
کنید؟کارشناسانچهمیگویند؟نیکوالسبلوم،استاددانشگاه
استنفوردمیگوید:»برنامهزمانیمتداول۹صبحتا۵بعدازظهر

ریشهدرانقالبصنعتیدارد.

 
استارتآپ

دراوضاعنابهساماناقتصادیکهبیکاریجوانانیکی
ازدغدغههایاصلیجامعهاســت،کارشناسانحوزه

استارتآپازکمبودنیرویانسانیدراینحوزهسخنمیگویند.

با وجود نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصدی در اقتصاد ایران و وجود بیش از ۳٫۱ میلیون بیکار طبق 
آخرین اعالم مرکز آمار ایران، در حوزه استارت آپ ها همچنان کمبود نیروی کار وجود دارد.

کمبودیکهجدیاست
محمد زاغری، کارشناس منابع انســانی استارت آپ هاســت و بیش از پنج سال است در 
اکوسیستم استارت آپی فعالیت می کند و به انتخاب و گزینش افراد متخصص جایگاه های 

مختلف کاری استارت آپ ها کمک می کند. زاغری که تا به حال 
در جذب نیرو با اســتارت آپ های مثل ریحــون، کارپینو و... 
ســابقه همکاری دارد از کمبود نیروی انسانی  متخصصی که 
دنیای استارت آپ ها با آن مواجه است سخن می گوید و معتقد 
است:  اغلب اســتارت آپ ها در آغاز راه و حتی در مسیر حرکتی، 
نمی دانند به چه رول هایی احتیاج دارنــد. فاندرها در گام اول در 
انتخاب کوفاندرها اغلب نمی داند به چه رول هایی باید توجه کنند و 
به آسانی از کنارش می گذرند. معموال رول هایی که استارت آپ ها 
به آن احتیاج دارند در سه دسته جای می گیرند. هاسلر، هیپستر و 
هکر. براساس مقاله ای که در سال ۲۰۱۷ در کل دنیا منتشر شد و 
حسابی سروصدا کرد، سومین عامل شکست استارت آپ ها ریشه در 

همین مساله دارد.

تئوریسینهاییکهدراجراضعیفند
الیســا یاحقــی یکــی از مدیران جــذب نیــروی انســانی حوزه 
استارت آپ هاست که تجربه همکاری با هولدینگ هایی مثل صنایع 
سیمان زابل، غفاری، بانه زرین، بوکا و استارت آپ تپسی را در کارنامه 
کاری اش دارد. یاحقــی که ایــن روزها مشــغول بزرگ ترین پروژه 
استارت آپی تحت نظر کمپانی ریتیل اســت، صحبت هایش را در خصوص کمبود نیروی 
انسانی استارت آپ ها شروع می کند: این روزها بیشتر از اینکه با مشکل کمبود نیروی انسانی 
مواجه باشیم، درگیر رزومه های فیک هستیم. بسیاری از نیروها خود و توانایی هایی که دارند 
را بیشتر از چیزی که هستند نشان می دهند و در مصاحبه های کاری، توانایی هایی که دارند 
را بزرگنمایی می کنند و در ظاهر تجربیات خوبی در کارنامه دارند؛ در حالی که در مرحله اجرا 

ضعیف عمل می کنند و نشان می دهند تئوریسینی بیش نیستند.

کارمندخوببهترازمدیرشکستخورده
هومن رضوانی، مدیــر بازاریابی دیجیتال شــرکت کســرا درباره علت کمبــود نیروی 

انســانی درحوزه اســتارت آپ های ایرانی می گوید: اکثر مشــاغل ایرانی با کمبود نیروی 
متخصص مواجهند و این قضیه فقط مختص اســتارت آپ ها نیســت. بــه خصوص این 
ضعف در شهرســتان ها بیشــر از دل پایتخت دیده می شــود. دلیل این ضعف هم بسیار 
ســاده اســت. در تمام مقاطع تحصیلی از دبســتان تا دانشــگاه تدریس این سیستم به 
 صورت تئــوری انجــام می پذیــرد و در هچ مــوردی به شــکل عملی بــه آن پرداخته 

نمی شود.

کمبودبرنامهنویس
کمبود برنامه نویس و بحرانی که استارت آپ ها با آن مواجهند، بحث امروز و دیروز نیست و بارها 
از این کمبود گفته و نوشته شده است. اما علت این مسئله به تفصیل مورد بررسی قرار نگرفته 
و علل اصلی این بحران مشخص نیست. این درست که یکی از علت های اصلی این موضوع از 
فاندر بودن خود برنامه نویس ها نشات می گیرد اما دالیلی موجه تر پشت پرده این مسئله وجود 
دارد که لقمان آوند، یکی از کارشناسان حوزه فناوری، ارتباطات و استارت آپ ها مهم ترین آنها 

را  بررسی می کند.
وی که مدیر و موسس مجموعه آموزشی ســون لرن در زمینه آموزشی برنامه نویسی وب و 
موبایل است، صحبت هایش راآغاز می کند: بله، متاسفانه در زمینه برنامه نویسی واقعا با کمبود 
نیرو مواجهیم. در حال حاضر ما در زمینه هایی که نیاز بازار کار است و خواهان زیادی دارد، 
دوره های زیادی برگزار می کنیم و به محض تمام شدن دوره ها، نیروهایی که از توانایی های 
باالیی برخوردارند را به شرکت هایی که درخواست نیرو دارند، معرفی می کنیم. اما باز هم با 
درخواست نیروی کار حرفه ای و متخصص روبه رو هستیم. البته که در میان تمام افراد، کسانی 
که واقعا عالقه دارند و بهتر و سریع تر مهارت و تفکر برنامه نویسی را یاد می گیرند، در اولویت 

صف استخدام قرار دارند و بقیه اکثرا حتی آموزش خود را تکمیل نمی کنند.
 SpaceX موقعیت دشوار ماسک یک راه حل کنشــگر را به او ارائه داد. او برای نجات
قراردادی با ناســا امضا کرد. این قرارداد ۱.۶ میلیارد دالر منجر به پیشــرفت و موفقیت 
SpaceX شد. ســپس برای نجات تســال یک وام ازSpaceX گرفت و ۵۰ میلیون 
دالر را هم از سرمایه گذاری خود دریافت کرد، در نتیجه شرکت تسال چند ساعت قبل از 

ورشکستگی رسمی در کریسمس ۲۰۰۸ نجات پیدا کرد.

HBR:منبع
یـــادداشت
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هراندازهکهبخواهیددفتر
کارمدیرتانراترککنید،
مهماستکهبرایگرفتن

جواببلهیاخیرفوریبهاو
فشارنیاورید.اگرصحبتهای

اولیهشماخوبپیشرفت
یکپیشنهادیکصفحهای
بهاوارائهدهیدکهجزئیات
طرحشمارابیانمیکند.

تجارتنیوز
گـــزارش

بحراننیرویانسانیدرحوزهاستارتآپ

»استارتآپها«بهرفع
مشکالتشهرداریها

ورودپیداکنند

معاون عمران و توسعه امور شهری 
و روستایی وزیر کشور گفت: انتظار 
داریم اســتارت آپ ها به طور جدی 
تر به رفع مشکالت شــهرداری ها و 
طراحی مبلمان شــهری با رویکرد 

ایرانی- اسالمی ورود پیدا کنند.
مهدی جمالی نــژاد، معاون عمران 
و توســعه امور شــهری و روستایی 
وزیر کشور در بازدید از شانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللی حمل و نقل 
عمومی و خدمات شهری در تهران 
سخن می گفت با بیان اینکه طراحی 
مبلمان شــهری در ایجــاد روحیه 
نشاط و سرزندگی شهروندان تاثیر 
زیــادی دارد، اظهار کــرد: انتظار 
داریم استارت آپ ها و فعاالن بخش 
خصوصی در طراحی مبلمان شهری 
با رویکردهای ایرانی-اسالمی تمرکز 

بیشتری کنند.
وی با بیان اینکه مبلمان شهری ما 
می تواند سازگاری بیشتری با سیما 
و منظر اســالمی و ایرانی داشــته 
باشــد، گفت: می توان در چهلمین  
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی 
در حوزه مبلمــان فرایندی طراحی 
کنیم کــه متناســب بــا فرهنگ 
 ایرانی- اســالمی و زیست بوم ایران

 باشد.
جمالی نژاد همچنین با بیان اینکه 
شهرداری ها هم اکنون بیشتر از قبل 
به درآمدهای پایدار و سرمایه گذاری 
نیاز دارند، گفت: استارت آپ ها عالوه 
بر برنامه ریزی برای حل مشکالت 
شــهر در موضوعات حمــل و نقل 
عمومی شهری، مدیریت پسماندها، 
 توســعه فضــای ســبز و کاهش 
آلودگی ها؛ باید شــهرداری ها را در 
حوزه شناسایی مزیت های رقابتی 
شــهر و برنامه ریــزی در خصوص 
جذب ســرمایه گذار، ایجاد درآمد 
پایدار، تولید اشــتغال و کارآفرینی 

یاری کنند. 
وی در ادامــه افزود: البتــه انتظار 
ما از اســتارت آپ ها و مراکز علمی، 
تحقیقاتــی در چهلمین ســالگرد 
پیروزی انقالب بســیار گسترده تر 
اســت و باید هرچه زودتر به حوزه 
تدوین تولید الگوهــای بومی حوزه 
کاری شهرداری ها و دهیاریها ورود 
کنیم و ما در ســازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشــور از ایده های 
خالقانه، نوآوری ها و فکرهای جدید 
در این خصوص استقبال و با صاحبان 
ایده هــا و مراکز علمــی همکاری 

می کنیم.
رییــس ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشــور با بیان اینکه 
این سازمان بدلیل ارتباط با ۱۲۷۴ 
شهرداری و بیش از ۳۷ هزار دهیاری 
جایگاه مهمــی در عرصه مدیریت 
شهری و روستایی کشور دارد، تصریح 
کرد: یکی از اولویت های ما بها دادن 
به ایده هــا، فکرهــا و پژوهش های 
کاری  حوزه هــای  در  جدیــد 
 شهرداری ها و دهیاری ها و حمایت

 از آنهاست.
جمالی نژاد همچنین ضمن قدردانی 
از تولیدکننــدگان داخلی حاضر در 
شــانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل عمومی و خدمات شهری، 
افزود: در سال حمایت از کاالی ایرانی 
این نمایشگاه ها مکان مناسبی برای 
ارتباط تولید کنندگان با مخاطبان 
اصلی آنها یعنی شهرداری هاست تا 
از نقاط قوت و ضعف محصوالتشان 
مطلــع و بــرای رفع کاســتی ها و 
 تقویت نقــاط قوت برنامــه ریزی

 نمایند.

ایسنا
گــزارش
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Imam Mosque 
Also called Masjide Shah (Royal Mosque) 
before the victory of Islamic Revolution, begun 
in 1612, and, despite Shah Abbas’ impatience, 
under construction until 1638, represents the 
culmination of a thousand years of mosque 
building in Iran. The half domed arch of outer 
portal on the square, understood as an aspect of 
the square rather than of the mosque, is the most 
thrilling example of human artifice that could be 
imagined. Its height amounts to 30 in., the flanking 
minarets are 40 m. tall with the sanctuary minarets 
higher still and the sanctuary double shell dome 
soaring not less than 54 in.
Ali Qapu Palace 
The first skyscraper of Iran with a marvelous view 
over the public Maidan and city to the front and 
the Shah’s pleasure gardens at the back, it is seven 
floors tall, accessible by a difficult staircase, square 
in plan, probably a northern type, with the Talar as 
the second story. All the little rooms have points of 
interest. A huge reception hall capable of holding 
two hundred or more courtiers, its interior was 
covered with delicate polychrome relief. 
On the sixth floor, niches shaped like bowls or high 
stemmed flasks are dug into the wall. Their purpose 
is not only decorative but also acoustical, since here 
was a music room. Many of the beautiful murals 
and mosaics which once decorated the many 
small rooms, corridors and stairways have been 
destroyed, partly in the Qajar period and as a result 
of natural causes in recent years.
Talare Ashraf (Ashraf Hall) 
In its present state, the Talare Ashraf consists 
of a large hall and two adjoining chambers. The 
building belongs to the reigns of the Safavid 
monarchs Shah Abbas 11 and Shah Solaiman, 
(1642-1694 A.D.). 

The present complex of structures known as the 
Talar-e Ashraf consists of the remaining parts of the 
Safavid palace and its golden decorations, artistic 
ornaments frescoes and proportionate arcades are 
particularly attractive and highly valuable.
Madrasah Chahar Bagh 
The construction of this Madrasah marked the end 
of a sustained and brilliant period in the history 
of architecture. After the death of Shah Abbas I 
in 1627 the dynasty’s decline began, although 
architectural styles, developed so gradually, were a 
little slower in dissipating. The Madrasah was built 
on the initiative of Shah Soltan Hosain’s mother 
between 1706 and 1714, and was the scene of 
the execution of this unhappy monarch and the 
extinction of the Safavid dynasty at the hands of 
Afghan invaders in 1722.
Friday Mosque 
Also called Masjid Jom’eh, a brisk half-hour from 
the square, is the most ancient and in some ways 
the most interesting building in the city, and hence 
in Iran. It was built late in the 11th and early 12th 
century as a focus for the town. Changes and 
additions were made in subsequent periods. 
Therefore, it is a landmark in the evolution of 
Iranian sacred architecture. 
It is not as immediately attractive to the external 
eye as the complex of Maidan-e Imam except for the 
tile work of fifteenth century in the great courtyard 
and mihrab of 01jaitu, but the complex harmony 
of its components makes of it a palimpsest both 
meaningful in its details and aesthetically pleasing 
in their superimposition. Every architectural age 
of Iran (except the most decadent) can be observed 
and studies in this mosque. The western Iwan is 
usually the first element to attract the visitor’s 
attention. The architecture of the apse is also 
different from that of the Safavid mosques: there 

are no pendentives or complicated stalactites to 
overload the vault that is made up of large alveoli of 
very pure design.
Vank Cathedral 
This is a world-famous architectural monument of 
the Safavid period in New Jolfa. The belfry faces the 
main entrance. There is a small museum (originally 
built in 1930, and moved to the present day 
premises in 1971) where you might be able to find 
a guidebook on New Jolfa in English, or someone 
who speaks English, as most educated Armenians 
do. There are as many as 13 other churches in New 
Jolfa as well. The next two famous ones are the Holy 
Mother of God and the Bethlehem. Vank Cathedral’s 
Press was founded in 1636 and was one of the first 
ones in the Middle East to print the Book of Psalms 
in 163 8. During its 3 5 0 years of operation the 
Cathedral’s Press has printed about 500 books and 
thousands of pamphlets, etc.
Hasht Behesht Palace 
This mid17th century Safavid palace was originally 
surrounded by a vast garden and hundreds of 
similar buildings, also named Hasht Behesht 
(eight paradise) of which nothing remains except 
this interesting and beautiful palace. The existing 
two story palace owes its fame, apart from its 
architectural and decorative merits, to the lavish 
use of marble slabs, stalactite vault decorations, 
excellent tile works dotted with scenes of animals 
(birds, beasts of prey, and reptiles) covering the 
building on the outside. Structurally, it consists of a 
Shah Neshin (Royal Parlor), a verandah, numerous 
rooms, and Iwans richly decorated with gilded 
frescoes.
Khwaju Bridge 
The 132m. long Khwaju Bridge, some 1.5 km. 
downstream (cast) of Seeo Se Pol, is slightly smaller 
but even more attractive, with two levels of terraces 
overlooking the river. Built by the order of Shah 
Abbas 11 in 1650 A.D., it has been constructed with 
two purposes in mind: to be used both as a roadway 
and a dam (by means of sluices, the level of the river 
may be raised or lowered at will). The original 
purpose of this dam was to form an artificial lake for 
some distance upstream, in front of the numerous 
palace buildings and kiosks that stood on either 
side of the river. It is now used to raise the level 
of the river sufficiently to fill irrigation canals on 
either side. But its most fascinating features are the 
pavilions set into the 12meter width called Shah 
Neshin (Royal Parlors) and once decorated with 
faience and inscriptions.
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Khosh Neshin Ecolodge, 
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Pahneh Bath 
Museum 
in Semnan, 
A Piece of 
Thousand-
Year History of 
Iran

 

The Pahneh Bath or 
the Hazrat Bath is a 
historical structure 
in Semnan that was 
founded 600 years 
ago. The Pahneh Bath 
is 1000 square meters 
and is located in the 
northwestern flank of 
the Pahneh religious 
center.
The bath has two 
separate entrances 
for men and women. 
There are two stone 
benches in the bath 
of men; the door 
is decorated with 
tiles on its three 
sides. There’s a big 
inscription made up 
of white tiles on an 
azure background 
placed above the door.
The sign of Lion and 
Sun can be seen in 
yellow tiles, and in 
two spandrels in the 
shape of a semicircle. 
Two Qajar soldiers 
can be seen in the 
tiles with a sentence 
saying made by 
Z e y n o l a b e d i n , 
Semnan, 1951.
The Pahneh Bath 
turned into a local 
archeology and 
ethnography museum 
in 1994 after a series 
of reconstructions 
and renovations. The 
most outstanding 
relic in the Semnan 
Museum is a skeleton 
that dates back to 
4000 years ago. It was 
found in an area called 
Tappeh Hesar in the 
city of Damghan.
The skeleton belongs 
to a pregnant woman. 
It’s been relocated 
intact to the museum 
from the excavation 
site in Tappeh Hesar. 
A series of objects 
and tools can be seen 
around the woman 
that was buried with 
her. The main reason 
for showcasing 
the skeleton is to 
understand the 
burial rituals in the 
second century B.C. 
in the central Plateau 
of Iran.
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Jarchi Bashi Restaurant is a traditional 
Persian restaurant located in Isfahan which 
attracts hundreds of visitors every day. The 
traditional atmosphere of this cozy and gorgeous 
restaurant with its tasty traditional Persian 
foods and specialties is what every body wishes 
to experience. The walls of this restaurant 
are decorated with beautiful parts of scenery 
from old Isfahan and the past life of kings in 
Isfahan and Iran. The traditional atmosphere 
of this restaurant and its traditional Persian 
cuisine along with the traditional Persian music 
performed during your eating time inside the 
restaurant will definitely make the memories 
linger longer than usual in your minds. We are 
sure that you will enjoy your time in this very 
nice and pleasant restaurant. Enjoy your Persian 
cuisine taste and your experience of culinary tour 
during your Iran tour. Its menu has special local 
dishes of Isfahan which are very delicious and 
you should not miss them; for example, Beryani 
which is a good portion of baked lamb on a loaf 
of bread cooked on hot stones. Moreover its stew 
is very yummy, too. The dishes of this restaurant 
are served in beautiful handmade copper dishes. 
The restaurant is very wonderful with great and 
helpful staff. This well-organized place is suitable 
for eating lunch or dinner with a large variety of 
delicious traditional Persian foods on the menu. 
Inside the restaurant, there is a bath with fantastic 
decorations and floral motifs that has changed 
its pleasant atmosphere to a live museum with 
live concert that is the traditional Persian music 
played here every day. Its Historical Bath is one 
of the most ancient baths in Isfahan which was 
constructed during the Safavid era for both men 
ad women at the time of construction of Naghsh-e 
Jahan Square. Its location was close to Jarchi 
Mosque. This restaurant is like an attraction in 
Isfahan and it is open from noon to late in the 
evening and at night. All in all, the ambiance 
of this both an attraction and a restaurant is 
marvelous and it is really worth a visit with great 
food. Enjoy your visit to this place where food and 
hospitality are combined and have become one 
to quench your hunger. The warm welcome from 
the staff and the yummy food you will eat is worth 
a heavenly food. Enjoy your time in this amazing 
restaurant.

Khosh Neshin Ecolodge is located in Bagham 
village in Isfahan province, between Isfahan city 
and the city of Ardestan. It has been built 230 
years ago. The rooms prices include breakfast, 
tea and coffee, and since there is no resturant in 
the village we provide lunch and dinner which 
will be considered in your bill.
There are many tourist attractions in the 
vicinity of the ecolodge. For example there is 
a Seljuk Era castle, a Shah Abbasi carvanserai 
and an 8000-year-old Petroglyph, and also the 
first two-story Qanat in the world in Ardestan.
We can provide some tours around the village, 
to the 7-colored mountains and to the dessert.
There are taxies from Ardestan to the village, 
village is within the Ardestan-Isfahan road so 
you can use Isfahan to Ardetan buses and then 
take a taxi. We Also have pick up services.

Isfahan, with a population of 1992) 159,102 ,1 census), is and has been the capital 
of the province of Isfahan since 900 years. The elevation of the city is 1,570 meters 
above sea level. Giving purity to the air under the brilliant blue sky and often violet-
hued mountains. It is connected to Tehran by air (regular daily flights), rail and road. 
The most famous Persian description of the city of Isfahan is Isfahan nesf-e Jahan 
(Isfahan is half the world), which the Isfahanis coined in the 16th century to express 
the city’s grandeur. Isfahan, chosen and designed capital under Shah Abbas 1, was 
reconstituted with so many new mosques, palaces, bridges, avenues and parks that 
even European travelers wrote rapturously of its beauties. Knight Jean Chardin, a 
dependable observer according to A. U. Pope, reports that in 1666 Isfahan had 162 
mosques, 48 madrasahs (schools), 182 caravanserais and 173 baths. 
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 Iran is in negotiations with Turkey, 
Syria and Pakistan for preferential 
trade, according to the caretaker of 
the Trade Promotion Organization 
of Iran.Speaking during a 
conference on expansion of ITC 
exports in Tehran on Wednesday, 
Mohammadreza Modoudi 
said that some infrastructure, 
like establishment of banking 
relations is top on Iran’s agenda 
without which preferential 
tariffs and preferential trade 
are of no value. Modoudi said 
that the Turkish president has 

promised to help remove the 
existing obstacles on the way of 
relations with Tehran. Barter 
trade is one of the plans of Trade 
Promotion Organization of Iran in 
negotiations with other countries, 
the neighbors in particular, the 
official said. 
Referring to 13 percent growth 
in Iran’s non-oil exports in the 
first eight months of the country’s 
current calendar year, Modoudi 
said that Tehran will do every 
effort to Keep the growth by the 
yearend. 

 Evolution of 
Iran medical 
education 
necessary in 
current int’l 
situation

Education Deputy 
of Iran’s Ministry of 
Health said that the 
evolving programs 
for medical 
education have 
been formed with 
a comprehensive 
approach and are 
the real needs 
of domestic 
u n i v e r s i t i e s 
in the current 
i n t e r n a t i o n a l 
situation.
Addressing a 
meeting, Baqer 
Larijani expressed 
the hope for 
continuation of the 
path to evolve in 
the health system, 
adding, “Education 
area should not 
be indifferent to 
health problems of 
the community.” 
Larijani said that 
different issues 
such as non-
c o m m u n i c a b l e 
diseases, high 
blood pressure, 
diabetes and 
high blood lipids 
are among the 
main challenges 
of community’s 
health, adding, 
‘We need to devise 
training programs 
at medical 
universities in line 
with the medical 
needs of the 
society.”Larijani 
said the promotion 
of international 
communications 
develop the 
identity of 
medical science 
u n i v e r s i t i e s , 
noting, “The issue 
of human resources 
has been finalized 
at national level, 
and regional 
plans should be 
finalized with the 
help of regional 
universities.”
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Iran negotiating with three regional 
countries for preferential trade: Official

Saeed Farrokhi, Markazi 
province’s deputy governor 
for economic affairs, said the 
photovoltaic power plant will be 
constructed over a 2,000-hectares 
area near the city of Saveh, turning 
it into the largest producer of 
renewables in the country.
According to him, “equipment and 
panels required for harnessing 
100 MW of electricity have so far 
been imported,” and the project 
will commence in near future.
The project has been funded 
by a UK-based Iranian investor, 
Farrokhi added but did not provide 
further details.
Renewable ventures are gaining 
popularity in the country. With 
more than 300 sunny days 
throughout the year, Iran has huge 
potential to expand solar energy 
infrastructure and attract foreign 
investments.
The country meets more than 
80% of its electricity demand from 
thermal power plants that run 
on fossil fuels. Of the total 80,000 
MW production capacity, only a 
meager amount of 670 MW goes to 
renewables.
Figures on Iran’s power sector 
show that 42% of the country’s 

renewable energies come from 
solar power, 41% from wind farms, 
13% small from hydroelectric 
plants, 2% from heat recovery and 
2% is constituted by biomass.
According to Energy Ministry, 
some 445 megawatts of renewable 
power plants are currently under 
construction, in line with the 
government’s plans to launch 
5,000 MW of new renewable 
capacity, including solar and wind, 
by 2022.
Iran has also pledged to slow 
climate change by promoting 
cleaner energies. In December 
2015, 195 nations, including Iran, 
signed an agreement at the Paris 
Climate Conference to move away 
from fossil fuels with a goal of 
limiting a rise in average global 
temperatures to well below 2 
degrees Celsius.
Iran promised at the Paris Climate 

Conference to curtail greenhouse 
gas emissions by increasing power 
production from renewable 
sources to 7,500 MW by the end of 
next decade.
According to Energy Ministry, 
2.673 billion kilowatt-hours of 
renewable energy were produced 
form June 2009 to the end of 2018, 
leading to the reduction of about 
1.844 million greenhouse gases 
emissions.
Moreover, this amount of 
alternative energy production has 
reduced 759 million cubic meters 
of fossil fuel consumption in the 
country, which is one of the main 
sources of air pollution in Iran. The 
volume has also saved 588 million 
liters of water consumption in 
recent years, with the share of 
December alone being about 14 
million liters.

Top banker: Banking 
reforms on CBI agenda
– Governor of the Central Bank of Iran Abdol-
nasser Hemati says banking reforms is on the 
CBI agenda.
‘Necessary programs have been devised for the 
purpose (banking reforms) and it will run the 
course gradually after obtaining relevent author-
ities’ consent,’ Hemati wrote on his Instagram.
He said a group of economists, monetary and 
banking experts, CBI officials are involved in the 
project which is essential and vital regarding 
many intricacies and challenges on the way.
Continued stabilization in the monetary market 
and protection of public accounts are the requi-
site for the reforms, he noted.

Min. asks demo to observe 
tight solidarity in era of 
sanctions
Minister of Economy and Finance Farhad 
Dejpasand says in the era of sanctions and 
economic unsteadiness, more solidarity among 
the public and officials is needed.
Dejpasand told renowned cleric Ayatollah Jafar 
Sobhani that his ministry has been successful to 
harness inflation favorably and bring it to one-
digit level.
He said negative economic growth was also 
successfully controlled.
The minister said 650,000 new jobs have been 
created and the first three-quarter balance of 
trade is now $750 million in Iran’s favor.

Islamabad calls for 
expansion of ties with Tehran
 Pakistan Ambassador to Tehran Rafat Masood 
said on Wednesday that Islamabad calls for 
expansion of economic and cultural relations as 
well as reopening of border markets between 
the two countries.Islamabad calls for expansion 
of ties with TehranPakistan ambassador said in 
a meeting with member of Majlis Foreign Policy 
and National Security commission Morteza 
Saffari Natanzi.
The Islamic Republic of Iran is a very important 
country in the region, Pakistani ambassador said. 
Islamabad minds to expand all-out relations and 
cooperation with Tehran in various fields such 
as economy and culture, he said. Expansion and 
bolstering of relations between the two countries 
will lead to establishing durable relations in all 
fields, he said.Reopening of border markets and 
establishing contacts between two major ports 
of Chabahar and Gwadar will lead to expansion 
of economic and cultural ties between the two 
countries, he said. 
Iran welcomes expansion of friendly ties and 
cooperation between the two countries, Natanzi 
said for his part. 

Iran is set to build its largest-ever solar farm 
with a capacity as much as 1,000 megawatts in 
Markazi province, central Iran, a senior official 
said.

Iran to build 1,000 MW solar 
farm in Markazi

news

 Decrease in oil dependency most important point of 
budget bill: MP
A member of the Iranian parliament has said the decline in oil dependency is one of the most 
important strengths of the next Iranian year’s budget bill (will start on March 21, 2019).pointing 
out that Iran was involved in a tough economic war, Hussein Amiri Khamekani said on Friday 
that indeed, this economic war shows itself more in the late current or next Iranian years and on 
this basis ‘we need to adjust the budget’ so that the minimum damage will occur in running the 
country. ‘This is a demand that we have been emphasizing for many years to manage the country 
without oil or with the least dependence on oil, and to spend oil on infrastructure development, 
because it itself generates non-oil revenues for the government.”Amiri Khamekani added, ‘We 
have been trapped in a chain in the way that what amount of money we spend in the current 
management of the country, we are faring away from development and non-oil revenues.’

Iran’s parliament issues ultimatum to 
domestic carmakers
A Member of  Iranian Parl iament said that  at  the meeting between the 
Parliament members and minister of  industry,  mine and trade,  the 
representatives threatened to lift the ban on the import of foreign cars, if the 
prices on domestic cars are not lowered.The warning was made during Iranian 
Minister of Industry, Mines and Trade Reza Rahmani’s last week meeting with a 
fraction of the parliament, for discussions on the domestic car prices.“We talked 
over a number of issues at the meeting. First of all, we urged them to comply with 
obligations regarding the pre-sales. Unfortunately, our carmakers sold their 
products to people in recent months, and now they’re increasing prices, Iranian 
parliament member Gholam Ali Jafarzadeh told Trend.

The country 
meets more 
than %80 of 
its electricity 
demand from 
thermal power 
plants that run 
on fossil fuels. Of 
the total 80,000 
MW production 
capacity, only a 
meager amount 
of 670 MW goes to 
renewables.

Iran: Shale Explora-
tion Will Continue in 
Lorestan and Oman 
Sea
The exploration arm of Na-
tional Iranian Oil Company 
has been authorized by the Oil 
Ministry to start the second 
phase of studies on unconven-
tional hydrocarbon basins, 
head of the R&D department 
said.
“Surveys will be undertak-
en in the Sea of Oman and in 
Lorestan Province in western 
Iran,” Mahmoud Hajian was 

quoted as saying by Shana. 
NIOC’s exploration depart-
ment has carried out the first 
phase of its studies and discov-
ered huge shale reserves in the 
Sea of Oman and in Lorestan 
with the help of domestic data-
bases and geological surveys. 
“The second phase is aimed 
at identifying the exact loca-
tion of the reservoirs and esti-
mating the volume of in-place 
reserves,” he said, adding that 
studies could  last four years, 
Financial Tribune reported.
Drilling operations will com-
mence after the results of the 

second phase are reported.
Referring to shale gas deposits 
in Lorestan, he said one explo-
ration block is located in the 
Zagros Mountain range near 
Qali Kouh Mountain.
Energy experts, including Jafar 
Tofiqi, the head of the Oil Min-
istry Research Institute, say 
the abundance of conventional 
oil resources means the shale 
agenda is unlikely to move 
beyond exploration and dis-
covery, without any serious 
plan for production.
Producing conventional crude 
in the oil-rich Persian Gulf re-

gion costs between $15 and 
$25 a barrel as opposed to $40-
80 for shale oil.
Massive shale reserves have 
already been confirmed in 
Iran’s Zagros basin and near 
Aligoudarz city in Lorestan.
In July 2015 IRNA quoted an 
unnamed source as saying 
preliminary explorations have 
found three or four oil shale 
basins with signs of kerogen, 
a waxy, insoluble organic sub-
stance that forms when organ-
ic shale is buried under several 
layers of sediment, in Kerman 
and Semnan provinces.



US threats against Iran not 
important: Commander
The US threats against Iran are not significant, a 
senior Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
official said.
The US threats against Iran are not important 
because the country’s military power and political 
rationality is on decline, Deputy Commander of the 
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Brigadier 
General Hossein Salami said addressing a local 
ceremony on Friday.
He noted that the US plots has been foiled and it 
has lead to improvement of cooperation among 
regional states.
Despite all ups and downs and several wars in the 
region, Islamic Republic of Iran is now a safe and 
pride country, the commander added.
Iran's warship to be deployed to 
Atlantic Ocean
Deputy Chief of Navy Force of the Iranian Army 
announced that the army's naval fleet will enter 
the Atlantic Ocean in early 2019 on a five-month 
voyage.
Admiral Touraj Hasnai Moqaddam said in an 
interview with the Islamic Republic News Agency 
(IRNA) on Friday that the trip will be conducted 
in accordance with the order of the hierarchy of 
command. 'The Atlantic Ocean is a long route, 
and it is likely that this Iranian mission would 
take five months to complete,' he added.The 
deputy commander of the Navy, arguing that the 
Iranian navy would rotate the planet Earth, said, 
'A member of the Iranian navy will be the Sahand 
destroyer.' 
Sahand, the most advanced destroyer of West 
Asia, joined the Navy’s south fleet in Bandar Abbas 
on December 1. This four-engine destroyer has 
been designed and made more advanced than 
its predecessor, Jamaran destroyer, with radar-
evading capabilities.
'Khomeini, Revolutionary of God' 
book released in Italy
A book titled 'Khomeini, Revolutionary of God' on 
the personality and manner of leadership of Imam 
Khomeini, the founder of the Islamic Republic of 
Iran was published in Italy.
In the -284page book, the author refers to the life of 
Imam Khomeini, especially his various family and 
mystical dimensions. 
Another part of the book deals with the personality 
and the style of leadership of Imam Khomeini and 
the dignity of man who transformed the path of 
history with his divine ideas and his honest efforts 
leading to the great changes in Iran and the world. 
The Islamic Culture and Relations Organization 
of Iran has published a large number of Persian 
books and translated them into different 
languages to be sent to other countries. 
Many other books are also translated into Persian 
and made available to Iranian enthusiasts and 
audience. However, some books are also available 
to the audience after being translated to target 
languages at various occasions as well as cultural 
and artistic events.

Israel acts at 'military level' amid US 
sanctions on Iran: Netanyahu

US President Donald Trump 
“is acting against Iran at the 
economic level and we here in 
Israel are acting against Iran at 
the military level,” Netanyahu 
said in an address to Israeli 
military cadets on Thursday.
By military actions, Netanyahu 
apparently meant airstrikes 
against what Israel calls 
Iranian positions in Syria. 
Damascus says the attacks are 
part of Israel’s efforts to prop 
up terrorists in the face of army 
advances.  
Last week, an Israeli 
intelligence website refuted 
Tel Aviv’s claims that a recent 
aerial raid in Syria had targeted 
Iranian military advisers and 
Hezbollah fighters, saying the 
attack actually hit Syrian army 
positions. 

Netanyahu said Israel was 
“surrounded by enemies on 
a couple of fronts,” and it was 
“acting determinedly against 
anyone seeking to endanger 
us.”
His comments came a day after 
Trump said Iran “can do what 
they want” in Syria following 
his decision to withdraw US 
troops operating there, a move 
that sparked consternation in 
Israel.
“Iran is no longer the same 
country,” Trump said. “Iran 
is pulling people out of Syria. 
They can do what they want 
there, frankly, but they’re 
pulling people out. They’re 
pulling people out of Yemen. 
Iran wants to survive now,” he 
claimed Wednesday.
In an apparent bid to soothe 

Israel, US Secretary of State 
Mike Pompeo said on Tuesday 
Washington would continue to 
work closely with Israel over 
Syria and Iran.

Speaking in a meeting with 
Netanyahu in Brazil, the top 
US diplomat said Trump’s 
announcement of pulling out 
troops from Syria “in no way 
changes anything that this 
administration is working on 
alongside Israel.”
He said US commitment to 
counter what he called Iranian 
aggression and “the protection 
of Israel continues in the same 
way it did before” Trump made 

the decision.
Iran has been offering 
advisory military assistance 
to the Syrian government in its 
counter-terrorism battle at the 
request of Damascus.
The US, Israel, France, Britain 
and their regional allies such as 
Saudi Arabia, the UAE, Turkey 
and Qatar, instead, have been 
sponsoring terrorists in Syria 
since 2011 which has left the 
Arab country in ruins.
America’s most foreign allies 
in the war against Syria, 
particularly Israel and Saudi 
Arabia, are opposing Trump’s 
plans to withdraw troops from 
Syria. 

US in no position to 
lecture on UNSC Res. 
2231
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif dismissed claims of 
the United States regarding Iran’s 
violation of UN Security Council 
Resolution 2231, saying that 
Washington has already violated the 
document and it is in no position to 
lecture anyone on it.

In a tweet on Thursday, Zarif wrote, 
“Iran’s launch of space vehicles— & 
missile tests—are NOT in violation of 
Res 2231. The US is in material breach 
of same, & as such it is in no position to 
lecture anyone on it.”
Posting the following photo, he also 
provided two reminders for the United 
States, “1. Res 1929 is dead; 2. threats 
engender threats, while civility begets 
civility.”
Washington violated the very same 

resolution by unilaterally withdrawing 
from a multilateral agreement on 
Iran’s nuclear activity, known as 
JCPOA (Joint Comprehensive Plan of 
Action) while the International Atomic 
Energy Agency (IAEA) has repeatedly 
announced that Iran is fully adhering 
to the pact.
Iran has repeatedly maintained that 
its missile program is in line with its 
deterrence doctrine and that it will 
continue testing conventional missiles.

Ambassador: US plots 
doomed to failure
 Iran's Ambassador to London Hamid 
Baeeidinejad in a note on arming and 
sending equipment to the Saddam regime 
by the West and the East, particularly the 
United States, specified that the Iron will of 
Iran prevail over the US conspiracy in the 
Sacred Defense of Iran.
The Iranian ambassador to Britain in days 
concurrent with Karbala -4 and Karbala- 5 
Operations, added, 'The country suffered 
a lot of casualties and hardship to maintain 
its independence during the Holy Defense.'
Baeeidinejad noted, 'On the anniversary 

of these two operations, one of the debates 
that arises in various ways every year is 
the issue of Western interference in the 
war in the interest of Iraq. Of course, this 
is evident to our nation and we have much 
evidence and our nation has felt it with its 
skin and blood that western and eastern 
countries supported the regime of Saddam 
during the Iran-Iraq war.”
'But in this juncture and concurrent with 
the anniversary of the two operations, 
the widespread support of Saddam by 
the West, especially the United States, 
will be revived, and from now on, there 
are significant documents in this regard. 
Therefore, these documents do not 

add anything to the knowledge of our 
nation that the West was trying to protect 
Saddam, but in some details and evidence 
it provides material that can be very 
important for our next generation and our 
country's efforts to claim justice.”
Iranian top diplomat on his telegram 
channel on the eve of the anniversary of 
operations Karbala4- and Karbala5- wrote 
that the weapons and equipment were 
sent to Saddam regime by the West and the 
East, especially the United States.
The Iranian diplomat also recalled the 
confessions of Howard Tischer, a member 
of the National Security Council of the 
United States in the court, as well.

Israeli PM Benjamin Netanyahu says he had “insisted” 
that the US reimpose sanctions on Iran, adding Tel Aviv 
complements economic pressures with its own actions 
"at the military level.”

 Most American troops and veterans 
believe that the US wars in Iraq and 
Afghanistan have been going on for too 
long, a new poll revealed.The survey by 
Smithsonian, released Wednesday, found 
that more than 80 percent of current 
and former US service members were 
fatigued by the two conflicts, years after 
former President George W. Bush started 
them, presstv reported.This is significant 
because 83 percent of the participants 
in the poll said they still supported 
Washington’s so-called war on terror, 

which began after the September 2001 ,11 
attacks in New York City.
The United States invaded Iraq in 2003 
under the pretext that former Iraqi dictator 
Saddam Hussein had weapons of mass 
destruction, an allegation later proven 
wrong.Former US President Barack 
Obama announced in 2013 that he was 
pulling out all US troops from the Arab 
country. However, the US troops returned 
to Iraq a year later under the pretext of 
fighting the Daesh terrorist group.
It has been a more or less similar story with 

the US military campaign in Afghanistan, 
which has turned into the longest ever 
war in America’s history.The US invaded 
the country in 2001 to allegedly eradicate 
the Taliban and other terror groups. After 
17 years of deadly clashes, however, the 
Taliban remain in control of over half of 
Afghanistan while the Daesh (ISIL or ISIS) 
terror group has also gained a foothold in 
the country.
President Donald Trump pledged during 
his election campaign to end US military 
presence in Iraq and Afghanistan. But he 

h a s 
changed his mind 

since entering office and prolonged the 
US military presence in both countries.
The wide-ranging poll also found that 
two-thirds of women in the US military had 
been sexually harassed or assaulted.

Poll: US Troops, Veterans Tired of Washington’s Wars in Iraq, Afghanistan
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US President Donald 
Trump defended his 
“America first” approach 
in relations with Europe, 
stating that it was his job 
to make Europeans pay 
more for defense, which 
his critics at home say 
has undermined his 
popularity across the 
Atlantic.
“When they say I’m 
not popular in Europe, 
I shouldn’t be popular 
in Europe”, Trump 
told reporters on 
Wednesday, RIA Novosti 
reported.
“If I was popular in 
Europe, I wouldn’t be 
doing my job,” he added.
During his two years 
in office, Trump 
has clashed with 
Washington’s trans-
Atlantic allies over 
immigration, defence 
spending, trade barriers, 
the environment, 
Russia’s gas pipeline and 
the Iran nuclear deal. He 
says he is well-aware 
that Europeans lack faith 
in him, but still believes 
that he could be “the 
most popular person in 
Europe”.
Trump has claimed 
that EU members take 
advantage of his country 
with respect to trade 
and defence, and has 
called on them to boost 
military spending, 
including within the 
framework of NATO.
“Germany pays 1 
percent”, he said, 
referring to Berlin’s 
defence spending, which 
was estimated at 1.2 
percent of GDP last year.
“They should be paying 
4 percent. They’re 
paying 1 percent. They 
should be paying even 
more than that. Other 
countries pay a small 
percentage of what 
they should be paying. 
So, when I say I’m sorry, 
folks, you have to pay up, 
I shouldn’t be popular in 
Europe,” he stressed.
The Trump 
a d m i n i s t r a t i o n 
strained its relations 
with its European 
allies following the 
introduction of import 
tariffs on aluminium and 
steel in June 2018 — a 
move widely criticised 
by the leaders of France, 
Germany, and the UK.
Trump has also schooled 
his NATO allies from 
the European Union 
for what he said was 
not sticking to their 
spending commitments.

Trump Says 
He’s Cool with 
Losing Support 
in EU
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Trump’s ‘Sermons’ on 
Afghanistan Draw Anger 
in India
India’s ruling and opposition parties 
condemned US President Donald Trump’s 
comments this week mocking New Delhi’s 
role in war-torn Afghanistan, where the South 
Asian country has invested billion of dollars 
in economic projects and military training. 
The United States and India have drawn closer 
in recent years as they seek ways to counter-

balance China’s spreading influence across Asia.
But Trump’s apparent bid to undermine 
India’s developmental work in Afghanistan 
has annoyed not just politicians but also many 
ordinary Indians.
Trump said on Wednesday he got along very 
well with Indian Prime Minister Narenda Modi 
but that Modi was “constantly telling me he built 
a library in Afghanistan”.
“You know what that is? That’s like five hours 
of what we spend,” Trump told reporters at the 
White House. “And we are supposed to say, ‘oh, 
thank you for the library’. I don’t know who is 

using it in Afghanistan.”
It was not immediately clear which library 
Trump was referring to, but both Modi’s 
Bharatiya Janata Party (BJP) and the main 
opposition Congress were united in their 
criticism of the US president.
India has centuries-old ties with Afghanistan 
and both accuse common neighbor Pakistan of 
not doing enough to stop militants operating 
on their territory. Pakistan denies the charges.
“May be Trump should know that while he is 
decrying every other help in Afghanistan, India 
has been building not only libraries, but roads, 

dams, schools and even parliament building,” 
Ram Madhav, a BJP general secretary, said on 
Twitter, Reuters reported.
“We are building lives, for which the Afghan 
people thank us, no matter what others do 
or don’t.”Congress said India did not “need 
sermons from the US on Afghanistan”.
The United States has 14,000 troops in 
Afghanistan, with reports it may be set to 
withdraw more than 5,000, a sign Trump’s 
patience is thinning with America’s longest war. 
Trump has already decided to pull all US troops 
out of Syria.



US in no position to lecture on 
UNSC Res. 2231

Industrial tourism cannot be 
sanctioned
“Tourism industry has been growing in the country, and we are the 
witnesses of 57% growth in foreign tourist arrivals during the 8 
month of this year in comparison to the same period last year,” the 
head of Cultural Heritage Organization twitted.
“400 tourism projects have been added to the tourism infrastructures 
in the last year and a half, tourism industry has been growing in the country, and we are 
the witnesses of 57% growth in foreign tourist arrivals during the 8 month of this year in 
comparison to the same period last year. We should not confine to this amount; tourism is an 
industry that cannot be sanctioned,” Ali Asghar Monesian said.

There are about 
400,000 chemically 
injured war veterans 
in Iran, Director 
General of the 
Chemically Injured 
Affairs Department 
of the Foundation of 
Martyrs and Veterans 
Affairs Mohammad-
Reza Sediqi said on 
Friday.Sediqi told 
the Islamic Republic 
News Agency (IRNA) 
that the group of war 
veterans is chemically 
injured between five 
and 70 percent and 
medication services 
are underway for 
them.He said the 
veterans suffer eye, 
respiratory and skin 
injuries as a result 
of intoxication by 
chemical gases.
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05:40:03  
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Decades-old calculations suggested that there is 
more dark matter around younger galaxies than the 
ancient ones from the early days of the universe, but 
then where did the dark matter we see today come 
from? A new study offers the answer.
Past research suggested that galaxies we see nearby 
have more dark matter than those that are very 
distant. The farther away a galaxy is the farther 
back in time we’re effectively looking, and scientists 
believed that those ancient galaxies didn’t have all 
that much dark matter around them. As it turns out, 
that isn’t the case.
After studying some 1,500 galaxies, researchers 
led by Alfred Tiley of Durham University have 
determined that the amount of dark matter 
surrounding these huge collections of stars and 
planets is about the same as it ever was.

Detecting dark matter around a galaxy can be tricky 
but it’s made easier by calculating the gravitation 
effect that the matter has on its surroundings. We 
can’t see dark matter in space because it doesn’t 
reflect light, but it still exerts a gravitational pull, 
just like “normal” matter. By accounting for the size 
of a galaxy and the speed at which stars on its edges 
are moving, scientists can calculate how much dark 
matter is lurking on the fringes.
This latest round of research, applied that same 
formula to many hundred galaxies both young and 
old. The scientists now believe that there’s not much 
of a difference between the amount of dark matter 
around ancient galaxies when compared to much 
younger ones.
However, the astronomy community isn’t entirely 
on board with this new finding. The model that Tiley 
and his team used has been called into question, 
especially as it relates to measurements of distant 
high-mass galaxies which have been studied by 
others searching for dark matter.
We’ll have to wait and see how this all pans out but 
the results are certainly interesting and will no doubt 
further the conversation about where the universe’s 
dark matter lies.

In a Wednesday meeting with top congressional 
leaders, Trump turned down demands by Democrats 
to put an end on a partial shutdown of the federal 
government over the funding of his controversial 
border wall.

John Mason, professor of political science at the 
William Paterson University, told Press TV on Friday 
that Trump is “taking much of the government 
hostage basically in an effort to force the new House 
majority that is talking about something else and 
investigating him and his finances but also sort of 
force them in Mexican standoff where Nancy Pelosi 
will be eventually forced to surrender.”
But, the professor noted, Pelosi asserted that 
“she has a co-equal power, according to the US 
constitution, with the president;” so, the push for 
forcing the House to allocate 5.6$ billion for the wall 
would not bear any fruit.

“Before the victory of the revolution, we had 19 dams 
in the country that were designed by contractors 

and foreign consultants, but thanks to this system, 
the number of major dams has reached 172, 
which indicates national determination and our 
ability,' Mohammad Hajj Rasouliha said in Rasht on 
Thursday. 
He pointed to the construction of dams like Ayatollah 
Behjat Dam in Gilan in recent years. By constructing 
this dam, concerns about water supply in Rasht and 
other marginal cities were resolved.

Where Has Early Universe’s Dark Matter 
Been Hiding?

Trump taking US govt. hostage to build 
border wall: Academic

58 dams operational in 10 years: Official

US President Donald Trump tries to use the 
shutdown of his administration as a leverage to 
push the House of Representatives to accept his 
bid for building a wall along the Mexican border, 
says a commentator.

Advisor to the Minister of Energy and 
Managing Director of Iran's Water Resources 
Management Company said that of the total of 
172 dams in the country, 58 dams have become 
operational this decade.

Most of the mass in the universe is made up of 
a kind of matter that none of us have ever seen. 
It’s called “dark matter” and, despite being 
incredibly abundant, it’s also extremely difficult 
to study.

 The website of the Syrian 
newspaper 'Al-Akhbar' wrote 
on Friday that Kurdish informed 
sources said that the US decision 
to withdraw troops from Syria 
was in line with the aim of 
reviving the ISIS terrorist group 
on the border between Syria and 
Iraq.
Al-Abhar said, without 
mentioning its sources that the 
US' goal is ISIS to be deployed 
on the Syrian-Iraqi border so 
that the relationship between 
the two countries and among 
the members of the resistance 

axis is cut as one of the goals of 
Washington to launch the 2011 
war in Syria.
Al-Akhbar wrote that the 
strategic defeat of the United 
States in Iraq and Syria has put 
Washington in a dilemma: the 
first is to get out of the region 
without any achievement, and 
second, to continue its political 
and military influence through 
other groups.
The Syrian newspaper wrote 
that the Americans seem to 
have chosen the second way by 
reviving the ISIS and controlling 

the border areas of Iraq and Syria 
by that group. 
The United States, which had 
previously declared its military 
presence and illegal presence in 
Syria to confront the ISIS and its 
allies, but in return the result was 
that they left their allies alone 
without any support against the 
ISIS terrorist group. 

Two airports in the British capital 
London have ordered military-
grade anti-drone defenses after 
drones caused three days of 
disruption at Gatwick last month.
London’s Gatwick and Heathrow 
airports confirmed on Thursday 
that the anti-drone defenses are 
worth “several million pounds,” 
without giving further details.
“While I can’t go into detail about 
exactly what we have, I can confirm 
this was an investment of several 
million pounds to ensure we 
are at an equivalent level to that 
provided by the Armed Forces”, a 
spokeswoman for Gatwick, Britain’s 
second busiest airport, said in an 

emailed statement.
Heathrow, Europe’s busiest 
airport, also said it had ordered 
the equipment and was working 
closely with authorities and looking 
at relevant technology to combat the 
threat of drones.
UK Transport Minister Chris 
Grayling met police, aviation and 
military officials on Thursday 
to discuss the issue, according 
to The Times newspaper, which 
first reported the orders. Drone 
sightings caused chaos last month 
at Gatwick, disrupting the travel 
plans of tens of thousands of people 
in the run-up to Christmas. The 
incident led to about 1,000 flight 

cancellations and affected the travel 
of 140,000 passengers.
The incident revealed a 
vulnerability that is being 
scrutinized by security forces and 
airport operators worldwide.
The military was drafted to deploy 
specialist equipment, enabling 
authorities to reassure the airport 
that it was safe for planes to take 
off and land.British Prime Minister 
Theresa May said her government 
was mulling plans to give police 
more power in dealing with 
recreational drones in future. A 
spokesman of May’s office said the 
drone flying as “irresponsible and 
completely unacceptable”.

America seeking to revive ISIS on Syria-Iraq border: 
Daily

London airports order military-grade anti-drone equipment
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