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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان: 

حفاظت علمی از گنبد مسجد شیخ لطف اهلل صورت گرفت 

بازار طال و سکه  97/11/10 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,200,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,282,0005,041,000جدید

2,350,0002,521,000نیم سکه

1,3800001,441,000ربع سکه

760000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18378825488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

 پول یا کارت؟

فرهنگ ســازی در هر کشــور 
نیازمنــد صرف وقــت و هزینه 
بسیار زیادی اســت اما از آن پر 
هزینــه تر تغییر یــک فرهنگ 
در بین مــردم اســت. فرهنگ 
خودساخته ای که سال ها برای 
جا باز کردن بیــن مردم برایش 
هزینه صرف شــده و اکنون به 
هر دلیلی نیازمند تغییر اســت. 
از اولین ورود دستگاه های خود 
پرداز در ایران بیش از سه ده است 
که می گذرد. در ابتدای ورود این 
دستگاه به کشــور ، مردم زیاد از 
 آن اســتقبال نکردند و ترجیح 
می دادند با پول نقد معامالت خود 
را انجام دهند، اما به مرور زمان و با 
گسترش دستگاه های خود پرداز 
و کارت خوان های مغازه ها ، مردم 
مجبور شــدند ازاین دستگاه ها 
استفاده کنند که البته در این راه 
هزینه و زمان زیادی صرف شد تا 
مردم باور کنند پول الکترونیکی 
هم اعتبار پول معمولی را دارد. این 
جریان مختص کشور ما نیست 
و در تمام دنیــا همین روند بوده 
است. درخواست و مراجعه مردم 
به این دســتگاه ها موجب شد 
بانک ها برای نصب این دستگاه ها 

با یکدیگر ...

به مناسبت دهه فجر در آبفا 
اصفهان صورت می گیرد ؛

بهره برداری از 30 پروژه در 
بخش آب و فاضالب با اعتباری 

بیش از 1275 میلیارد ریال
در دهه فجر 30 پــروژه در بخش آب و فاضالب 
با اعتباری بالغ بر 1275 میلیارد و 400 میلیون 
ریال در سطح اســتان اصفهان افتتاح می شود. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان اینکه در دهه فجر ســال جاری 22 پروژه 
در بخش آب به بهره برداری می رسد اعالم کرد: 
در دهه فجر 97، بهره برداری ازخط آبرسانی به 
گلشهر، افتتاح خط دوم آبرسانی به تودشک، بهره 
برداری از خط انتقال آب به دولت آباد و شاپور آباد، 
آبرسانی به شــهرک صنعتی نایین، افتتاح خط 

انتقال آب به برف انبار و نیز بهره برداری از ...

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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        با توجه به حساسیت بسیار باال و ارزشمند بودن بنا، اقدامات اجرایی بر اساس کار مطالعاتی ازجمله نقشه برداری با دستگاه اسکن لیزر، ایجاد طرح هندسی گنبد و نیز برداشت الگوی گنبد 
به روش سنتی صورت گرفت.

ف 
شری

د 
حم

س: م
عک

وی افــزود: بــر اســاس 
اطالعات به دســت آمده 
در ســال های 13۸5 تــا 
1395 بسیاری از تقاضاها 
در حوزه مســکن افزایش 
یافتــه اســت. 34 درصد 
افزایش درخواست ها برای 
مصرف مســکن بوده، همچنین یکی از 
شاخص های پیشرفت در حوزه مسکن 
طول دوره انتظار برای صاحبخانه شدن 
است. در ســال 1395 تعداد خانه های 
خالی اصفهــان 242090 باب بوده که 
باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی تعداد 

آنها را کاهش داد.
رییس کارگروه مســکن حزب عدالت و 
آزادی ایران اسالمی یادآور شد: در سال 
13۶۸ مقرر شد که در شهرهای بیش از 
100 هزار نفر اگر فردی خانه اش بیش 
از ۶ ماه خالی بماند، باید مالیات بپردازد 
البته این قانون نتیجه ای نداشــت، زیرا 
متن قانون مشــخص نبود، فرار مالیاتی 
زیاد بود و ســازمان های مجری تالش 

زیادی برای اجرای این قانون نداشتند.
محبی اضافه کرد: در ســال 13۸0 آن 
قانون لغو شد، در ســال 13۸۶ دوباره 
با امضای 49 نفــر از نمایندگان مجلس 
مطرح شد اما اظهار نظرهای کارشناسی 
باعث شــد که این طرح تصویب نشود، 
البته در ســال 1392 وزیر مسکن برای 
تصویب چنیــن قانونی اصــرار کرد اما 
پس از تصویب به دلیــل این که روش 
اجرای صحیحی نداشــت باعث شد که 
باز هم از دســتور کار خارج شــود. وی 
ادامه داد: در بررســی کشورهای دیگر 
به این نتیجه رسیدیم که مورد مناسب 
برای الگوی برداری ایــران، ونکور کانادا 
است، البته ونکور به طور کامل خصوصی 
اداره می شود و قانون های مناسبی در 
این زمینه و حوزه مالیات مسکن در آن 
تصویب شده اســت، خانه خالی در این 
شهر، به خانه هایی گفته می شود که 30 
روز خالی بماند و خانه های متروک نیز 
خانه هایی است که 1۸0 روز خالی باشد.

محبی گفت: نهاد شهری در ونکوور باید 

درخواست اطالعات یا شــواهد بیشتر 
از دولت یا مالکان داشــته باشد که در 
تاریخ های مشــخص اطالعات دقیق را 
به شــهرداری بدهد، در این قانون همه 
مســکن ها متروکه شــناخته می شود 
مگر اینکه خالف آن ثابت شود، صحت 
سنجی اطالعات نیز به عهده نهاد شهری 

است.

  قوانین مالیاتی باید به شکل صحیح 
اجرا شود

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان 
نیز در این جلســه گفت: راه حل اصلی 
مشکالت مســکن، وضع مالیات است، 
در ســال 13۸۶ قوانینی در مورد اخذ 
مالیات از مســکن تصویب شد که باید 

مورد بازبینی قرار بگیرد.
رضا نصر اصفهانی افــزود: طبق قانون 
اساسی هیچگونه مالیاتی وضع نمی شود 
مگر اینکه مجلس تصمیم بگیرد، سازمان 
امور مالیاتی و دولت نیز باید در این زمینه 
فعالیت مناسبی داشته باشند، به عناون 
مثال مالیات های محلــی باید افزایش 
یافته و مطالعات مناسبی در مورد مالیات 
مســکن خالی انجام بگیرد. اگر قوانین 
مالیات به شکل صحیح اجرا شود بستر 

مناسبی برای اقتصاد فراهم می شود.

  باید به دنبال توســعه درآمدهای 
پایدار برای شهرداری ها باشیم

رییس کمیته اطالع رسانی حزب عدالت 

و آزادی ایران اسالمی نیز گفت: حدود 
دو ماه پیش کار پژوهشــی این کارگروه 
اســتارت خورد و در واقع این نشســت 
اولین جلسه ارائه مطالعات در این زمینه 
اســت، ما در واقع به عنــوان حزبی که 
نام آن با عدالت شــروع می شود برخی 
از فعالیت های کمیته را برای بررســی 
وضعیت مالیاتی کشور و بخش مسکن 
که یکی از کاالهــای مصرفی جامعه به 
شمار رفته اما متاسفانه عرضه نمی شود، 

متمرکز کرده ایم.
علی ناظم زاده افزود: شــرایط سرطانی 
اصفهــان در زمینه عرضــه و تقاضای 
مســکن باید بهبود یابد، در بسیاری از 
مناطق شــهر زمین های رها شــده ای 
داریم که مشکالت شــهری و اقتصادی 
فراوانی به وجود آورده است اما در برخی 
مناطق دیگــر همچون مناطــق 5 و ۶ 
تراکم فراوانی به لحاظ ســاخت مسکن 

داریم.
وی افــزود: بایــد بــه دنبال توســعه 
درآمدهــای پایدار برای شــهرداری ها 
باشــیم و کاری کنیم که شــهرداری، 
توسعه های متوازن شــهری را در امور 

خود داشته باشد.
ناظم زاده اضافه کرد: به دنبال آن هستیم 
که عوارض خالی ماندن خانه ها در شهر 
به شهرداری ها برســد و اقتصاد شهری 
را تقویت کند بنابراین دو هدف عدالت 
و درآمدهای پایــدار مهم ترین اهداف 

ما است.

جلسه هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون موضوع مسکن های خالی ازسکنه دراصفهان برگزار شد :

راهکار کاهش خانه های خالی استفاده از ابزارهای مالیاتی است

 راه حل اصلی 
مشکالت مسکن، 

وضع مالیات است، در 
سال 13۸6 قوانینی 
در مورد اخذ مالیات 

از مسکن تصویب شد 
که باید مورد بازبینی 

قرار بگیرد.

رییس کارگروه مسکن حزب عدالت و آزادی ایران اسالمی گفت: باید کاری کرد تا با استفاده از ابزارهای مالیاتی تعداد خانه های خالی 
کاهش پیدا کند. زهرا محبی در جلسه »هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون موضوع مسکن های خالی از سکنه در اصفهان؛ طرح ها و چاره 
اندیشی ها«، اظهار کرد: کارگروه موقت مسکن در اواخر آذر ماه امسال تشکیل شد، سیاست های کالن مسکن قبل و بعد از انقالب اسالمی 

و تجربه کشورهای دیگر در رابطه با قوانین مالیاتی در این کارگروه بررسی شد.

ایمنا
گـــزارش
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رمز ارز ها قابل نقل و انتقال هستند
رییس پژوهشکده پولی بانکی گفت: رمز ارز ها که در بستر 

بالک چین تولید می شوند و قابل نقل و انتقال هستند از 
دید ناظران بین المللی به ویژه کشور هایی که سلطه 

پولی دارند، پنهان خواهد بود.
علی دیواندری در بخش خبری 21 شبکه اول سیما 
تصریح کرد: رمز ارز ها که در بستر بالک چین تولید 

می شوند و قابل نقل و انتقال هستند از دید ناظران بین 
المللی به ویژه کشور هایی که سلطه پولی دارند، پنهان 

خواهد بود. ...

تجدید آگهی مزایده فروش زمین کارگاهی 
شهرداری نایین به استناد مصوبه دوم شماره 7۸/5/259 موخ 97/5/7 شورای محترم اسالمی شهر نایین در نظر دارد تعداد 3 قطعه زمین 
با کاربری کارگاهی واقع در بلوار آیت اهلل خامنه ای قطب کارگاهی را با قیمت پایه کارشناسی و با مشخصات جدول و پالن تفکیکی و کروکی 

محل که به پیوست می باشد را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
لذا متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  97/11/17 با تکمیل اسناد مزایده و مدارک مورد نیاز به انضمام 
یک فقره فیش واریزی نقدی به حساب 0105۸50675005 شهرداری نزد بانک ملی نایین به عنوان سپرده شرکت در مزایده را در دو پاکت 
جداگانه سربسته الک و مهر شده )در پاکت الف فیش واریز نقدی سپرده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپی شناسنامه، کارت ملی 

و دیگر اسناد مزایده( به دفتر حراست شهرداری نایین تحویل و رسید دریافت دارند. 
شرایط مزایده: 

1- متقاضی موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادی قیمت به امور مالی شهرداری مراجعه و از نتیجه مزایده 
مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز بهای زمین اقدام نماید. عدم واریز در مهلت تعیین شده انصراف در خرید 

تلقی شده و در این صورت سپرده تودیعی متقاضی به نفع شهرداری ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت. 
2- کلیه هزینه های نقل و انتقال سند و چاپ آگهی در روزنامه و سایر هزینه های مرتبط با موضوع بر عهده برنده مزایده می باشد و کمیسیون 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
3- قیمت پیشنهادی بایستی به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادی، ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست 

متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشتر از وضعیت زمین می توانند به امور عمرانی و شهرسازی شهرداری 

مراجعه نمایند. 
5- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداری ها در معامالت دولتی و شهرداری ها مصوب دی ماه 1337 

6- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط، امضا نموده و به مزایده گزار تسلیم نماید. 
7- متقاضیان بایستی کپی شناسنامه و کارت ملی خود را ضمیمه درخواست در پاکت )ب( ارایه نمایند و همچنین اشخاص حقیقی باید 
کپی آگهی های تاسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضا مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور و گواهی کد اقتصادی 

نیز ضمیمه نمایند. 
۸- سپرده نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرار داد و اگذاری با برنده مسترد نخواهد شد. 

9- پاکت های پیشنهادی قیمت د اده شده راس ساعت 15:30 روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 در محل شهرداری نایین با حضور اعضای 
کمیسیون معامالت باز خواهد شد و حضور متقاضی در جلسه آزاد می باشد. 

اردشیر عسگری سواد جانی 
شهردار نایین 

خـــبــــر
فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

اموال سرقتی مکشوفه در یک سامانه ثبت می شود
  فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: سامانه نمایشگاه مجازی اموال مکشوفه 
تا آخر سال در اصفهان راه اندازی می شود تا مردم نسبت به شناسایی اموال 
مسروقه خود از این طریق اقدام کنند. سردار مهدی معصوم بیگی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه استان اصفهان با تبریک ایام اهلل دهه فجر و گرامیداشت 
یاد شهدای انقالب اسالمی اظهار داشت: دوم دیماه سال جاری خدمت رهبر 
معظم انقالب به نیابت از مردم اصفهان مشرف شدیم که ایشان از روند فعالیت 
نیروی انتظامی ابراز تشکر کردند و فرمودند فعالیت های نیروی انتظامی با 

گذشته قابل مقایسه نیست و با گذشته های دور اصال قابل قیاس نیست.
وی با بیان اینکه ایشان خطاب به ما فرمودند که باید به مجموعه فعالیت های 
انتظامی خود شتاب و سرعت دهید، ابراز داشت: رهبر معظم انقالب به این 
نکته اشاره کردند که فعالیت های نیروی انتظامی همواره در جلوی چشم 
مردم قرار دارد و هر نوع اقدامی که انجام دهد به کل نیروهای مسلح و سپس 

نظام تعمیم داده می شود و در ادامه نیز فرمودند که نیروی انتظامی باید مقتدر، 
عادل و هوشیار باشد. فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه در راستای 
عمل به فرمایش رهبر معظم انقالب، نیروی انتظامی با گردنکشان و خاطیان 
برخورد جدی دارد، تصریح کرد: نیروی انتظامی از دستگاه های اصلی ضامن 
اجرای قوانین و مقررات در حوزه عدالت است و در زمینه هوشیاری نیز افزایش 
قدرت پیش بینی، اشراف اطالعاتی و اقدامات پلیسی پیش دستانه در دستور 
کار نیروی انتظامی است. وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان 
اینکه در حوزه نزاع منجر به جرح افراد در سال 9۶ تعداد 37 هزار و 751 نفر 
در اصفهان تحت معاینه پزشکی قانونی قرار گرفتند که نسبت به سال قبل 
3.2 کاهش داشته است، بیان داشت: اصفهان در رتبه چهاردهم نزاع کشور 
به نسبت جمعیت )سومین استان پرجمعیت کشــور( قرار دارد که نسبت 

خوبی است.



پول یا کارت؟

ادامه از صفحه یک:

... به رقابت بپردازند. 
مدیران بانک هــا پی  بردند دیگر 
توان پاسخگویی به نیاز مشتریان 
خــود را در شــعب ندارنــد و 
نمی توانند به نیازهای پرداختی 
آنان در داخل شعب پاسخ گویند، 
 به همین دلیل مبادرت به نصب 
دســتگاه هــای خــود پــرداز 
 بیشــتری در ســطح کشــور

 کردند.
حال در زمانی که مــردم ایران 
 منتطــر نســل جدیــدی از 
دستگاه های خود پرداز هستند، 
دســتگاه هایــی کــه خدماتی 
مثل دریافت وجــه نقد و چک 
را به راحتی انجــام دهند، چند 
روز اســت در رســانه ها تبلیغ 
 استفاده نکردن از این دستگاه را 

می کنند.
 اخباری چون ســرطان زا بودن 
برگه های موجود در دســتگاه 
خود پرداز! و یا هزینــه بر بودن 
 این دستگاه ها نســبت به پول

 نقد و .. 
اما ما جرا چیســت چرا بانک ها 
تغییر اســتراتژی داده اند و چرا 
از ابتدا با برنامــه جلو نرفتند که 
االن به یکباره مجبور نباشــند 
 چنیــن واکنــش هایــی انجام 

دهند؟!
پائولــو گومز نماینده شــرکت 
وینکور نیکسدورف در خاورمیانه 
و آفریقــا می گوید: نســل های 
آینده دیگر به بانــک نخواهند 
رفت و می خواهند کار هایشــان 
را از طریق موبایــل انجام دهند 
و احتماال باید به جایی برســیم 
که شعبه های انسانی، خودکار و 
 ۲۴ساعته برای امور بانکی داشته

 باشیم. 
اما گویا با روند موجود نسل آینده 
در ایران هنوز مجبــور خواهند 
 بود به بانــک مراجعــه کنند و 
ســاعت ها در صف های طوالنی 
بانک هــا منتظر گرفتــن و یا 
پرداخت وجــه نقدی باشــند 
 کــه ارزش خاصی هــم در بازار 

ندارد. 
اما به نظر می رسد از دالیل عمده 
این همه سو تبلیغ بر علیه خدمات 
الکترونیــک در روزهای اخیر به 
صرفه نبودن ایــن عملیات برای 

بانک هاست.
بانکــی  مســئولین  زیــرا 
ابــراز  ای  مصاحبــه   در 
کــرده انــد کــه تراکنش های 
زیــر بیســت هــزار تومــان، 
صرفــه  هــا  بانــک   بــرای 

ندارد!
این مسئولین اذعان داشته اند بر 
اساس محاسبات بانک مرکزی، 
تراکنش های کمتر از بیست هزار 
تومان برای بانــک ها گران تمام 
می شود و مطلوب نیست؛ اما در 
شــرایط کنونی نیز امکان اضافه 
کردن کارمزدها وجــود ندارد؛ 
اما باید به این مســئولین تازه به 
منسب رســیده گفت ، کشور ما 
برای ایجاد فرهنگ اســتفاده از 
پــول الکترونیکــی هزینه های 
 زیــادی کرده اســت کــه این

 هزینه ها از جیــب ما ملت ایران 
رفته است . 

پس بهتر اســت به دلیل منافع 
یــک روزه خود ایــن فرهنگ را 
که چندین ســال برایش هزینه 
و زمان پرداخت کــرده ایم را بر 
باد ندهید و ضــرر تراکنش های 
زیر بیســت هزار توان را به سود 
تراکنش های باالتر و ســودهای 
کالنی که هرساله از جیب مردم 
 داده می شــود، بــرای بانک ها

 ببخشید.

اقتصاد استان
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فضای نقادی عالمانه در دانشگاه ها ایجاد شود
مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: فضای نقادی عالمانه را باید در دانشگاه ها ایجاد 

کرد تا به تدریج آستانه تحمل مدیران فرهنگی را باال ببریم.
محمدهادی عسکری در گردهمایی سراسری مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 
در دانشگاه صنعتی اصفهان، اظهار داشت: معاون های فرهنگی دانشگاه ها می توانند قلب دانشگاه باشند، باید 

در دانشگاه فضای نقد عالمانه ایجاد کرد و آستانه تحمل مدیران فرهنگی را افزایش داد. وی با اشاره به اینکه باید 
خالقیت در برنامه فرهنگی دانشگاه ها یک ارزش و باور شود و مهارت های نوآورانه را در دانشجویان فعال کنیم، 

اضافه کرد: مدیران فرهنگی در خط مقدم مسائل فرهنگی قرار دارند.
عسکری تاکید کرد: برخی آیین نامه ها در شرایط امروز دیگر کمک حال نیستند و باید برای حمایت از دانشجویان کارآفرین، 

در برخی از این آیین نامه ها تجدید نظر کرد. مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه به منظور اثر بخشی بیشتر 
رویدادهای دانشجویی باید بستر و زیرساخت های آن را ایجاد کرد، افزود: همه ما باید به ارتقای سرمایه های اجتماعی فکری کنیم و بر این اساس 
مجبوریم مشارکت دانشجویان در امور را به حداکثر برسانیم. وی با اشاره به اتخاذ تدابیری برای پیوستگی دانشگاه ها ادامه داد: باید به عنوان 

دانشگاه موثر به موضوع ورود کنیم و بحث آموزش را به طور جدی پیگیری کنیم.

برگزاری نمایشگاه کتاب در شرکت پاالیش نفت اصفهان
همزمان با بزرگداشــت چهلمین ســالگرد انقالب شــکوهمند اســالمی ایران، نمایشــگاه 
 بزرگ کتــاب فجــر از تاریــخ ۹ لغایــت ۱۸ بهمن مــاه ۹۷، بــا تخفیــف ۴۵% در محل 
مسجد الرضا )ع( شــرکت پاالیش نفت اصفهان، برگزار گردیده است. روز ۸ بهمن ماه سال 
 جاری، با حضور مدیر عامل، معاونین و تعدادی از روء ســای شــرکت این نمایشگاه افتتاح 

گردید. 
در این نمایشــگاه بیش از ۵۰۰۰ عنوان کتاب با موضوعات مذهبی، علمی، تاریخی، ادبی، روان 

شناســی و ۲۰۰۰ عنوان کتاب برای کودکان ارائه گردیده که همکاران عالقمند برای بازدید و تهیه 
کتب مورد عالقه خود می توانند به نمایشگاه مراجعه و تا سقف ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال به قیمت پشت جلد خرید 

نمایند. 
در این نمایشــگاه همکاران با ارائه کارت خرید، روزانه در قرعه کشی شرکت کرده و جایزه دریافت می کنند. همچنین طبق 
برنامه ریزهای صورت گرفته خانواده های محترم همکاران نیزمی توانند از تاریخ ۱۹ بهمن تا ۲ اسفند از نمایشگاه کتابی که 

در باشگاه شهرک شهید محمد منتظری برپا خواهد شد، بهره مند گردند.

فرزانه مستاجران
ســــرمقاله
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خـــبــــر

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان: 

حفاظت علمی از گنبد مسجد شیخ لطف اهلل صورت گرفت 

فریــدون الهیاری مدیــر کل میــراث فرهنگی 
 اســتان اصفهان از حفاظت علمی از گنبد مسجد 

شیخ لطف اهلل اصفهان در برابر نفوذ آب باران در حین اجرای عملیات 
مرمت این گنبد تاریخی خبر داد.

فریدون الهیاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: مرمت 
کاشی کاری گنبد مسجد شیخ لطف اهلل که از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز گردیده به 
لحاظ شیوه اجرا، به صورت کامالاصولی و بر طبق مبانی پذیرفته شده در علم حفاظت 
در حال اجرا می باشد.  الهیاری همچنین گفت:  با توجه به حساسیت بسیار باال و ارزشمند 
بودن بنا، اقدامات اجرایی بر اساس کار مطالعاتی ازجمله نقشه برداری با دستگاه اسکن 
لیزر، ایجاد طرح هندسی گنبد و نیز برداشت الگوی گنبد به روش سنتی صورت گرفت. 
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه این گنبد برخالف مسجد امام 
به صورت یک پوسته اجرا گردیده است، افزود: طبق شواهد به دست آمده در حین عملیات 
مرمت مشخص گردید ،پوسته از نوع آجر با مالت گچ  وخاک به صورت نمای آجری اجرا 
گردیده است و آجرچینی آن دارای بندکشی می باشد. او در ادامه افزود: این سبک از آجر 
نشان می دهد ، که معمار این بنای ارزشمند با توجه به زمان بر بودن عملیات کاشی و اینکه 

این گنبد یک پوسته می باشد، این سبک از اجرا را انتخاب نموده که دارای دو مزیت است. 
الهیاری همچنین خاطر نشان کرد: از مزیت های این گنبد یکی این است که تا قبل از پایان 
عملیات کاشی کاری نمای گنبد سطح بیرونی دارای زیبایی خاص )مانند گنبد ساروتقی و 
کلیسای بیت الحم( می باشد و سطح گنبد نیمه کاره نیست ومزیت دیگر این است که با توجه 
به بندکشی غوطه ای و مرغوبیت آجر بیرونی و مسطح بودن ، سطح نفوذ آب باران بیش ازحد 
امکان پذیر نمی باشد. لذا با توجه به موارد فوق می توان گفت؛ برای بستر اصلی گنبد ازلحاظ 

نفوذ آب در هنگام ساخت پیش بینی های الزم صورت گرفته است.
مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خاطرنشان کرد : با وجوداین، با توجه به حساسیت 
موجود جهت جلوگیری از نفوذ آب در حین عملیات مرمت، اجرای سطح و پوششی جذبی 

جهت جلوگیری از نفوذ به بستر اصلی با توجه به موارد ذیل صورت می گیرد.
او با اشاره به اینکه سطح کاشی کاری گنبد با بستر اصلی ۲۰ الی ۴۰ سانتیمتر فاصله دارد،  
افزود : جهت نصب پارچه های کاشی باید زیرسازی صورت می گرفت ، در نتیجه تصمیم 
بر این شد که به صورت کامال اصولی و روش های خاص مربوط به این پروژه این ضخامت 

پکفته شود. 
ایمنا

خـــبــــر

 یکی از خطراتی که 
همواره این انقالب را 

تهدید می کند این است 
که حقیقت آن درحجاب 
رود و وفاداران به انقالب 

نتوانند اهداف حقیقی 
و عمیق آن را بشناسند 

و درنتیجه تحلیلی از 
لحظه به لحظه انقالب 

اسالمی نداشته باشند.

در نشست خبری رییس شورای تبلیغات اسالمی استان اصفهان عنوان شد؛   

والیت، انقالب اسالمی و صبوری مردم، سه نعمت عطا شده به ایران

40 ســال از اتحاد و یکپارچگی مردم ایران بــرای مبارزه با 
دیکتاتور و زورگویی زمانه سپری می شود. 40 بهار از مقاومت 
درمقابل خزان ستم شاهی می گذرد و اکنون 22 بهمنی دیگر 
درراه است. دهه فجری که گفته می شود باید هرسال بهتر و 
مبسوط تر از سال قبل بزرگ داشته شود چراکه قرار نیست 
آن حماسه آفرینی ها را به دســت فراموشی بسپاریم. بلکه 
ضروریســت تا روایت از جان گذشتگی ها و همدلی هایی که 
باعث شد، دیو برون رود و فرشته درآید خوب خوب درحافظه 
تاریخ به ویژه نسل جوان ماندگارشود. به همین مناسبت از آن 
زمان تاکنون از یکی دوماه مانده به فرارسیدن یوم اهلل دهه فجر، 
درسراسرکشوراز جمله استان اصفهان، ارگان های مربوطه 

دست به کار انجام اقدامات الزم می شوند.

دریاوفایی
گـــزارش
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       موهبتی که واقعا برای مسئوالن نظام جای شکرگزاری دارد موضوع صبوری و نجابت مردم ایران است و باید مسئوالن قدردان این موهبت باشند.

دراین راســتا شورای 
هماهنگــی تبلیغــات 
اســالمی اســتان طی 
نشســتی بــا اصحاب 
رسانه به ارائه برنامه های 
ویژه چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی 
پرداخت. آنچــه درادامه می خوانید 
صحبت های جعفر عسگری رییس 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
اصفهان، نیرومند مســئول کارگروه 
کارآفرینی اداره کل تعــاون و رفاه 
اجتماعی اصفهان، نوروزی مسئول 
کارگروه ایثار و شهادت استان، اثنی 
عشران مدیرکل اموربانوان استانداری 
اصفهان، احمدامانی مســئول حوزه 
عمرانی استانداری اصفهان، مهدی 
اســماعیلی معاون پرورشی آموزش 
و پرورش استان، طباطبایی معاون 
صدا وسیمای مرکز اصفهان، دراین 

دیدار رسانه ای است.

  رییس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان: محصول 

انقالب ما موهبت ها بود
- باید درکنار گزارش مطالبات مردم، 
راجع دســتاوردهای این چهل سال 
مستند ســازی شــود. ضمن اینکه 
برای هرچه باشــکوه تر برگزار شدن 
مراســم دهه فجرهمچنین تهییج 
مردم جهت حضور درراهپیمایی های 
ویژه این ایام، ایجاد فضاهای پرنشاط 
ضروریست. تاریخ انقالب اسالمی را 
باید برصفحه جان ها نوشت و با دیده 

عبرت مطالعه کرد.
- تاریخ انقالب را باید نوشت تا نسل 
امروز و فردا بدانند کــه این انقالب 
و میــوه باطراوتش یعنــی » نظام 
اسالمی« آسان به دســت نیامده و 
درپای واژه واژه آن خون پاک ترین و 
رشیدترین فرزندان این ملت ریخته 
شده است. دهه فجر فرصت مناسبی 
است که بابازنگری ارزش ها و آرمان ها 

ببینیم که چه بودیم، چه کردیم، چه 
می خواستیم، و اکنون کجا هستیم و 

چه می کنیم.
-  دشــمنان ما یقینا پس از حضور 
گسترده مردم در صحنه تجدید نظر 
جدی می کنند زیرا چیزی دیگر برای 
گفتن ندارند، در ایــن مدت هر چه 
داشــته اند آوردند و اگر این حضور 
باشکوه باشد آثار و برکات جدی دارد 
و سال ۹۸ سالی برای حل مشکالت 
و پیشــرفت انقالب اســالمی باشد. 
برنامه های ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی فراجناحی اســت و همه 
اقشــار مردم و جریان های سیاسی 
در برگزاری این برنامه ها مشــارکت 
خواهند داشت و ســخنرانان نیز از 
بیان سخنان چالش برانگیز خودداری 
می کنند. نخستین و مهم ترین کاری 
که ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد 
انقالب در دســتور کار خود قرار داد 
تبیین دستاوردهای انقالب بود و در 
نکته دوم پاسخگویی به شبهه ها باید 
صورت گیرد، در حوزه های مختلف 
آسیب هایی به انقالب وارد شده و این 
آسیب ها را باید شناخت و با راهکار 
مناسب این پاســخگویی به شبهات 
باید صورت گیــرد. اما برای ضرورت 
شناخت انقالب اسالمی ایران دالیل 
مختلفی عنوان شده که درحقیقت 
زیرمجموعه»تداوم، تکامل وحفظ« 

انقالب است.
-  یکی از خطراتی کــه همواره این 
انقالب را تهدید می کند این است که 
حقیقت آن درحجاب رود و وفاداران 
به انقالب نتواننــد اهداف حقیقی و 
عمیــق آن را بشناســند و درنتیجه 
تحلیلی از لحظه بــه لحظه انقالب 
اسالمی نداشــته باشــند. بنابراین 
حفظ و تداوم انقالب اسالمی بدون 

شناخت آن امکان پذیر نیست.
-  مطمئنــا ســه موهبت از ســوی 
خداوند به کشور ما عطا شده است، 
یکی موهبت نعمت والیت اســت، 
که قدردانی از این نعمت ها بســیار 
بزرگ بوده و چنانچــه قدر والیت را 
بدانیم بدون شک هیچ صدمه ای به 

کشورمان نخواهد رسید.
-  موهبت انقالب اســالمی دومین 
نعمتی اســت کــه خداونــد به ما 
عطا کــرد. اگر می خواهیــم برکات 
ایــن انقــالب را ببینیــم بایــد به 
دســتاوردهایش نگاه کنیم، پرچه 
به دلیــل برخی ســوء مدیریت ها با 
مشــکالتی مواجــه ایم امــا نباید 
دســتاوردهای انقالب اســالمی را 
نادیده بگیریم. اما سومین موهبتی 
که واقعا برای مســئوالن نظام جای 

شــکرگزاری دارد موضوع صبوری 
و نجابت مــردم ایران اســت و باید 
مسئوالن قدردان این موهبت باشند.

  نیرومنــد مســئول کارگروه 
کارآفرینــی اداره کل تعاون و رفاه 

اجتماعی اصفهان:
-  رویکردمان در این کمیته تبیین 
دســتاوردهای انقــالب اســالمی 
اســت که با برگزاری استارتاپ ها و 
کارگاه های کارآفرینی و...به نمایش 

گذاشته می شود.
-  دراین کمیته به دنبال این هستیم 
تا دشــمن را با ایجاد شــور و نشاط 
اجتماعی مایوس کنیــم. درهمین 
خصوص نمایشگاهی برپا خواهد شد 
که عملکرد و کارنامه ۴۰ ساله انقالب 

را نیز به نمایش خواهیم گذاشت.
 نوروزی مســئول کارگــروه ایثار و 
شهادت اســتان: بنیاد شهید مولود 

انقالب اسالمی است
-  بنیاد شهید مولود انقالب اسالمی است.

-  اگر تفکر ایثار و شهادت نبود اساسا 
انقالب اسالمی نه شکل می گرفت و نه 
تداوم می یافت. به خاطر تفکر و روحیه 
ایثار، جانفشانی و شهادت طلبی بود 

که انقالب را به پیروزی رساند.
-  اگر این روحیه تقویت نشود قطعا 
این انقــالب تداوم نخواهــد یافت. 
فرهنگ ایثار و شــهادت بزرگترین 

دستاورد انقالب اسالمی است.

  اثنی عشران مدیرکل اموربانوان 
استانداری اصفهان:

-  اکنون کــه درمقطــع خاصی از 
تاریخ تحــوالت جهــان همچنین 
در موقعیت حســاس و سرنوشــت 
سازی از دوران انقالب اسالمی قرار 
گرفته ایم مسئولیت ما ایجاب می کند 
تا واقعیات، ریشــه ها، دستاوردها، 
آسیب ها و موانع انقالب را به خوبی 

بشناسیم.
-  برای تقویت نقاط قوت همت کنیم و 
برای رفع آسیب ها چاره اندیشی کنیم 
و با پاسداری از انقالب دشمنان نظام 
اسالمی را مانند گذشته مایوس کنیم.

-  به مناســبت این ایام برنامه های 
متعــددی از جملــه: از ۸۰ بانــوی 
شــاخص دســتگاه هــای دولتی و 
غیردولتی همچنین ۵ خانواده شهید 

طی همایشی تجلیل می گردد.

   احمد امانی مسئول حوزه عمرانی 
استانداری اصفهان:

-  کســی کــه انقالب را بشناســد، 
آرمان ها، اهداف و آثارش را به خوبی 
بداند می تواند درراه تداوم و حراست 

از آن گام های موثری بردارد.
-  یقینا کسی که شــناخت درست 
و کاملی از انقالب اســالمی داشته 
باشد در مســیرتداوم دچار حیرت 
و ســرگردانی نخواهد شــد... ما نیز 
درحوزه خود دراستانداری برای دهه 
فجر امســال ۴۰ پروژه شاخص را از 
بین ۱۴۵۲ پــروژه عمرانی انتخاب 
کردیم کــه بــا حضور مســئوالن 

کشوری افتتاح خواهد شد.

  مهدی اسماعیلی معاون پرورشی 
آموزش و پرورش استان:

-  پیروزی انقالب اسالمی یک پدیده 
بزرگ در تاریخ معاصرایران اســت 
و مانندهرپدیــده ای، علت هایــی 

درپیدایش آن موثربوده است.
-  از جمله نارضایتــی مردم از وضع 
موجــود و نظام حاکم و گســترش 
روحیه انقالبی... در همین راســتا و 
برای اشنایی هرچه بیشــتر و بهتر 
نســل جوان خصوصا دانش آموزان 
با ارزش ها و برکات انقالب اســالمی 
اقدامات متعددی صــورت گرفته و 
برنامه هایی نیز بــرای روزهای آتی 
ایام اهلل دهه فجــر درنظرداریم که از 
ان جمله می توان بــه: رونمایی از 6 
جلد دانشــنامه دانش اموزان شهید 
و برگزاری اولین جشنواره زندگی به 

سبک روح اهلل اشاره کرد.

  طباطبایی معاون صدا وسیمای 
مرکز اصفهان:

-  ســازمان صدا و ســیمای استان 
اصفهان نیز از ســال گذشته کمیته 
فعال برای بزرگداشت چهلمین سال 
پیروزی انقالب اسالمی تدارک دیده 

است.
-   برنامه های مختلف و متنوعی را از 
جمله پوشش زنده ۱۲ و ۲۲ بهمن ماه 
را به صورت ویژه برروی آنتن خواهیم 
داشــت همچنین حجم برنامه های 
 ویــژه دهــه فجــر را هــم افزایش

 داده ایم.

،،

موهبت انقالب اسالمی دومین 
نعمتی است که خداوند به ما 

عطا کرد. اگر می خواهیم برکات 
این انقالب را ببینیم باید به 

دستاوردهایش نگاه کنیم، پرچه 
به دلیل برخی سوء مدیریت ها 
با مشکالتی مواجه ایم اما نباید 
دستاوردهای انقالب اسالمی را 

نادیده بگیریم.



مهندس هاشــم امینی افزود: 
بهره برداری از 258 کیلومتر 
شبکه آب در ســطح استان، 
حفــر و تجهیــز چــاه و بهره 
برداری از خط انتقال آب چاه 
در زواره، اصــاح شــبکه آب 
و انشــعابات اردســتان، بهره 
برداری از سیســتم تله متری شــبکه آب، 
مخازن و ایســتگاههای پمپــاژ در خمینی 
شهر، اصاح شبکه و انشعابات آب در مهاباد، 
تجهیز ایســتگاه پمپاژکمکی آب اردستان، 
بهره برداری از سیستم تله متری تاسیسات 
آب پیربکران، افتتاح دو حلقه چاه در شهر 
ابریشــم وبهره برادری از ایســتگاه پمپاژ 
گلدیس شاهین شهر از دیگر پروژه ها قابل 

افتتاح در بخش آب است.
 وی اعام کــرد: بهــره بــرداری از مخزن 
دو هزار مترمکعبی نیک آبــاد، افتتاح خط 
انتقال و برگشت مخزن 20 هزار مترمکعبی 
شاهین شهر، بهره برداری از مخزن 5 هزار 
مترمکعبی خمینی شهر، مخزن دوهزار متر 
مکعبی منطقه 6 اصفهان، ایســتگاه پمپاژ 
آب منطقه 6 اصفهان و حفــر و تجهیز چاه 
آب درخمینی شهر از مهمترین پروژه هایی 
اســت که در دهه فجر در استان اصفهان به 

بهره برداری می رسد.
مهنــدس امینی به مهمتریــن پروژه هایی 
که در دهه فجر در بخــش فاضاب افتتاح 
می شــوند پرداخت و اظهار داشــت: بهره 
بــرداری از 368 کیلومتر شــبکه فاضاب 
در سطح اســتان بطور متوسط هر روز یک 
کیلومتر، بهره بــرداری از فاز اول شــبکه 
فاضاب خوانســار و نیز افتتاح تصفیه خانه 
فاضاب این شــهر، بهره بــرداری از پکیچ 
تصفیه فاضاب مســکن مهر فریدونشهر، 
افتتاح ایستگاه پمپاژ و خط انتقال فاضاب 
مبارکه، بهره برداری از ایستگاه پمپاژ و شبکه 
فاضاب کرکونــد، بهره برداری از شــبکه 
فاضاب سطح شهر و محله قلعه سمیرم از 
مهمترین پروژ ه ها در بخش فاضاب است 

که در دهه فجر افتتاح می شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
اصفهان اعام کرد: بهره برداری از شــبکه 
فاضاب مینادشــت و اشــترجان، شبکه 
فاضاب خیابان خندق فاورجان، فاز دوم 
شــبکه فاضاب شهرک آبشار ســمیرم از 
دیگر پروژه ها بخش فاضاب اســت که به 
بهره برداری می رسد. مهندس هاشم امینی 
در ادامه به مهمترین پروژه های در دســت 
اقدام شــرکت آب و فاضاب اشــاره کرد و 

بیان داشت: آبرسانی به شهرستان دهاقان 
به طول 47 کیلومتر با حجــم ریالی 265 
میلیارد ریال می باشــد که تا پایان مهر ماه 
به پیشــرفت فیزیکی 70 درصدی رسیده 
است.  وی با اشاره اجرای تأسیسات فاضاب 
شهر تیران با ســرمایه گذاری شرکت سازه 
گستر منفرد گفت: در حال حاضر تاسیسات 
فاضاب شهر تیران با سرمایه گذاری 564 
میلیارد ریال شــرکت سازه گســتر منفرد 
اجرایی شده اســت که تا کنون به پیشرفت 
فیزیکی 50 درصدی رسیده است. مهندس 
امینی اجــرای تأسیســات فاضاب درچه 
با مشــارکت مردمی از طریــق تبصره 3 به 
طول 70 کیلومتــررا از دیگر پروژه های در 
دســت اقدام خواند و اظهار داشت: سرعت 
اجرای شبکه فاضاب جمع آوری فاضاب با 
مشارکت مردمی تبصره 3، در سطح استان 
6 برابر میانگین 20 سال گذشته بوده است. 
مهندس هاشــم امینی با اشــاره به اجرای 
تاسیسات فاضاب در شــهرهای مبارکه و 
لنجان که با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در دستور کار قرار گرفت عنوان کرد: سرعت 
اجرای تاسیســات فاضاب در شــهرهای 
مبارکه، کرکوند، زیباشــهر، دیزیچه، زرین 
شهر، چمگردان، زاینده رود، سده و لنجان 
و ورنامخواست با مشارکت و سرمایه گذاری 
شرکت فوالد مبارکه 14 برابر میانگین 25 

سال گذشته بوده است.
وی افزود: از ســال 68 تــا 92 حدود 165 
کیلومتر شبکه فاضاب در شهرهای مبارکه، 
کرکوند، زیباشــهر، دیزیچه، زرین شــهر، 
چمگردان، زاینــده رود، ســده و لنجان و 
ورنامخواست اجرا شــد در حالیکه از سال 
92 تا کنون بیش از 570 کیلومتر شــبکه 

فاضاب در این شهرها اجرا شده است.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضاب اســتان 
اصفهان با بیــان اینکه هم اکنــون اجرای 
تاسیسات فاضاب در شــهرهای مبارکه، 
کرکوند، زیباشــهر، دیزیچه، زرین شــهر، 
چمگردان، زاینــده رود، ســده و لنجان و 
ورنامخواســت به پیشــرفت فیزیکی 89 
درصدی رســیده اســت اعام کرد: مطابق 
با انعقاد قرارداد بیــع متقابل با مبلغ 2520 
میلیارد ریال میان شــرکت آب وفاضاب 
استان اصفهان و شــرکت فوالد مبارکه در 
راســتای اجرای شــبکه فاضاب در مقابل 
تخصیص پساب مقرر گردید 640 کیلومتر 
شبکه فاضاب در این شهرها اجرا شود که 
تا کنون 570 کیلومتــر از این رقم عملیاتی 

شده است.
مهندس هاشم امینی عنوان کرد: استفاده 
از توان بخش خصوصی در اجرای تاسیسات 
فاضاب در شهرستان های مبارکه و لنجان 
منجر شد به طور میانگین در هر سال بیش 
از 98 کیلومتر شبکه فاضاب در این شهرها 
اجرا شــود در حالیکه قبل از انعقاد این قرار 
داد میانگین اجراشــبکه فاضــاب در این 

شهرها حدود 7 کیلومتر بوده است.
وی به احداث ایستگاه های پمپاژ و خطوط 
انتقال فاضاب و پساپ در شهرستان مبارکه 
پرداخت و خاطرنشان ساخت: هم اکنون 9 
ایســتگاه پمپاژ فاضاب و 2 ایستگاه پمپاژ 
پســاب در شهرســتان مبارکه بــه منظور 
انتقال 260 لیتر در ثانیه پســاب به شرکت 

فوالدمبارکه در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
اصفهان اســتان اصفهان گفت: 2 ایستگاه 
پمپاژ محلــه وینیچــه و ایســتگاه پمپاژ 
محله های حسن آباد و نکوآباد در شهرهای 
زیباشــهر و دیزیچه برای انتقال پســاب به 

شرکت فوالد مبارکه در حال احداث است.
وی با بیان اینکه از سال 83 تا 93 فقط 27 
کیلومتر از شــبکه فاضاب نجف آباد اجرا 
شد گفت: از ســال 83 تا 93، 27 کیلومتر 
)5 درصد شبکه( اجرا شده بود ولی از 94 تا 
96، بیش از 210 کیلومتر یعنی معادل 42 

درصد شبکه اجرا گردید.
مهندس امینی اعام کرد: بابت اجرای 500 
کیلومتر شبکه فاضاب نجف آباد هزینه ایی 

بالغ بر 2.900 میلیارد ریال برآورد گردید.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
اصفهان با اشــاره بــه اجرای تاسیســات 
فاضاب شــهرهای دســتگرد، خورزوق، 
 دولــت آبــاد، گــرگاب، نجــف آبــاد با 

سرمایه گذاری.
 1530 میلیارد ریال بــه روش بیع متقابل 
گفت: اجرای فاضاب شــهرهای ایمانشهر 
و توسعه تصفیه خانه فاضاب فوالدشهر با 
سرمایه گذاری شــرکت ذوب آهن اصفهان 
به مبلــغ 2100 میلیارد ریــال همچنین 
اجرای تأسیسات فاضاب دهق به مبلغ 150 
میلیارد ریال از دیگر پروژ ه هایی است که با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور 
کار قــرار گرفت ونیز احــداث تصفیه خانه 

فاضاب نطنز هم در حال اجرا است.
وی اعام کرد: هم اکنون عملیات بازرسی و 
بازسازی شبکه فرسوده جمع آوری فاضاب 
شهر اصفهان با مبلغ 368.729.816 یوان 
معــادل 460 میلیــارد تومــان از طریق 

فایناس خارجــی در حال اجرا اســت. در 
نهایت می توان گفت ســرعت اجرای شبکه 
فاضاب با مشــارکت بخش خصوصی 14 
برابر میانگین بیســت و پنج ســال گذشته 

بوده است.

 خدمات 40 ساله شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در مقایسه با قبل انقالب

مهندس هاشــم امینی با توجه به چهلمین 
ســال پیروزی انقاب اسامی و حجم قابل 
توجه خدمات در بخش آب و فاضاب و بهره 
گیری از توان نیروی انســانی و دانش بومی 
گفت: ازآغاز فعالیت شــرکت آب وفاضاب 
استان اصفهان در سال 1344 تا سال 1357 
حدود 168 هزار نفر تحت پوشش خدمات 
شبکه فاضاب قرار گرفتند این در حالیست 
که پس از پیروزی انقاب شکوهمند اسامی 
تا کنون بیــش از 2 میلیــون و 978 هزار و 
542 نفر در استان اصفهان از خدمات شبکه 

فاضاب بهره مند شدند.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضاب اســتان 
اصفهان با بیان اینکه 53 سال از ارائه خدمات 
شــبکه فاضاب در اصفهان می گذرد اعام 
کرد: اصفهان اولین شهر در کشور بوده که 
شــبکه فاضاب در آن اجرا گردیده است، 
همچنین اســتان اصفهان بــا اجرای 422 
کیلومتر خطوط شــبکه فاضاب بیشترین 
میزان خطوط اجرا شده در کشور را به خود 
اختصاص داده است که 13 درصد خطوط 
شبکه فاضاب اجرا شده در کشور را شامل 

می شود.
مهندس هاشــم امینی با اشــاره به اجرای 
خطوط شــبکه فاضاب در دوران 40 ساله 
انقاب اسامی اعام کرد: از سال 44 تا سال 
57 حدود هزار و 35 کیلومتر شبکه فاضاب 

در اســتان اصفهان اجراشده بوددر حالیکه 
از ســال 57 تا کنون بیــش از 8 هزار و 84 
کیلومتر شبکه فاضاب در استان عملیاتی 
شد که بیانگر افزایش 8 برابری اجرای شبکه 

فاضاب در دوران پس از انقاب می باشد.
وی افزود: از سال 44 تا سال 57 حدود 56 
هزار انشــعاب فاضاب به مشترکین واگذار 
شددر حالیکه از ســال 57 تا کنون به 668 
هزار و 571 متقاضی شبکه فاضاب واگذار 
شد که افزایش 12 برابری را طی دوران 40 
ســاله انقاب اسامی نشــان می دهد. این 
در حالیســت که در حال حاضر 70 درصد 
مشــترکین تحت پوشــش خدمات شبکه 

فاضاب دراستان اصفهان قرار دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 25 تصفیه 
خانه فاضاب در اســتان اصفهان در مدار 
بهره برداری قراردارد خاطرنشــان ساخت: 
هم اکنون استان اصفهان با 25 تصفیه خانه 
فاضاب در مدار بهره برداری رتبه نخســت 
تعداد تصفیه خانه فاضاب را در کشور دارد 
که 12 درصد تصفیه خانه های فاضاب را در 

کشور شامل می شود.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضاب اســتان 
اصفهان تأمین آب شرب پایدار مشترکین 
را یکی از اولویت ها برشمرد و اظهار داشت: 
از ســال 57 تا کنون جمعیت تحت پوشش 
طرح آبرســانی اصفهان بزرگ 4 میلیون و 
155 هزار و 462 نفر می باشــد در صورتی 
که از سال 44 تا ســال 57 تنها 350 هزاز 
نفر تحت پوشش شــبکه آبرسانی شرکت 
آب وفاضاب قرارداشتند که این امر نشان 
دهنده افزایش 12 برابــری تعداد جمعیت 
تحت پوشش شبکه آبرسانی از بدو انقاب تا 

کنون بوده است.
وی چگونگی تأمین آب شــرب مردم را در 

استان اصفهان بســیار حائز اهمیت دانست 
وخاطر نشــان ســاخت: اســتان اصفهان 
ازجمله اســتان های مهاجرپذیر می باشد 
که همه ساله با رشــد جمعیت روبرو است 
براین اساس تأمین آب شــرب مشترکین 
در این استان بسیار حائز اهمیت بوده است 
و تاش شده از ظرفیت منابع تأمین آب به 
نحو احسن استفاده گردد که با بکار گیری 
مدیریت مصرف و بهره گیری تکنیک های 
نوین امروزی در بهره برداری از شبکه های 

آبرسانی این امر تحقق پیدا کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
اصفهان اعــام کرد: حجم مخــازن آب در 
استان اصفهان طی 40 سال پس از پیروزی 
انقاب 27 برابر افزایــش یافت بطوریکه از 
سال 44 تا سال 57، حجم مخازن 35 هزار 
مترمکعب بوده در حالیکه این رقم از ســال 
57 تا کنون به 939 هزار و 420 مترمکعب 

افزایش یافت.
مهندس هاشــم امینــی بــه افزایش 10 
برابری واگذاری انشــعاب آب در دوران 40 
ساله انقاب شــکوهمند اسامی پرداخت 
و تصریح کــرد: از ســال 57 تــا کنون به 
بیش از یــک میلیون و 135 هــزار و 827 
مشترک انشــعاب آب به مشترکین واگذار 
شــده در صورتیکه از ســال 44 تا سال 57 
 به 114 هزار مشترک انشــعاب آب واگذار 

شده بود.
وی افزود: از سال 44 تا سال 57 فقط هزارو 
410 کیلومتر شبکه آب در استان اصفهان 
اجرا شده بود در حالیکه از ســال 57 تا به 
امروز بیش از 14 هزار و 267 کیلومتر شبکه 
آب در اســتان عملیاتی شــد که رشد 10 
برابری اجرای شبکه آب در استان را پس از 

پیروزی انقاب اسامی نشان می دهد.

به مناسبت دهه فجر در آبفا اصفهان صورت می گیرد ؛

بهره برداری از 30 پروژه در بخش آب و فاضالب با اعتباری 
بیش از 1275 میلیارد ریال

اخبار اصفهان
گـــزارش
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در دهه فجر 30 پروژه در بخــش آب و فاضالب با اعتباری 
بالغ بر 1275 میلیارد و 400 میلیون ریال در ســطح استان 
اصفهان افتتاح می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در دهه فجر سال جاری 22 
پروژه در بخش آب به بهره برداری می رســد اعالم کرد: در 
دهه فجر 97، بهره برداری ازخط آبرسانی به گلشهر، افتتاح 
خط دوم آبرسانی به تودشک، بهره برداری از خط انتقال آب 
به دولت آباد و شاپور آباد، آبرسانی به شهرک صنعتی نایین، 
 افتتاح خط انتقال آب به برف انبار و نیز بهره برداری از مخزن 
دو هزار مترمکعبی این شهرستان از جمله پروژه هایی است 

که دردهه فجر به بهره برداری می رسد. 

استفاده از توان 
بخش خصوصی در 
اجرای تاسیسات 

فاضالب در 
شهرستان های 

مبارکه و لنجان منجر 
شد به طور میانگین 
در هر سال بیش از 
98 کیلومتر شبکه 

فاضالب در این 
شهرها اجرا شود در 
حالیکه قبل از انعقاد 
این قرار داد میانگین 
اجراشبکه فاضالب 

در این شهرها حدود 
7 کیلومتر بوده 

است.

اقتصاد ایران
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کسب و کار
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رمز ارز ها قابل نقل و انتقال هستند
رییس پژوهشکده پولی بانکی گفت: رمز ارز ها که در بستر بالک چین تولید می شوند و قابل نقل و 

انتقال هستند از دید ناظران بین المللی به ویژه کشور هایی که سلطه پولی دارند، پنهان خواهد بود.
علی دیواندری در بخش خبری 21 شبکه اول سیما تصریح کرد: رمز ارز ها که در بستر بالک چین 
تولید می شوند و قابل نقل و انتقال هستند از دید ناظران بین المللی به ویژه کشور هایی که سلطه 

پولی دارند، پنهان خواهد بود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی پلتفرم برنا را جهت راه اندازی سیستم های الزم رمز ارز برنامه ریزی کرده که 

می شود پول های داخلی را بر روی آن تعریف کرد تا دستورالعمل هایی که تحت بالک چین تعریف می شوند 
روی پول های داخلی ما هم اعمال شود و بسیاری از استارت آپ ها می توانند در بستر آن انجام پذیرد.

دیواندری افزود: برای مثال اگر مردم عادی نمی توانند با سرمایه های اندک وارد برخی سرمایه گذاری ها شوند از طریق این پلتفرم 
می توانند اقدام به معامله و سرمایه گذاری کنند البته بانک مرکزی، سایر واحد های پولی که در بالک چین وجود دارد مثل بیت کوین 
را به عنوان دارایی به حساب می آورد و می شود که به عنوان دارایی مد نظر قرار گرفته شود، البته با لحاظ مالحظات ارزی، زیرا برای 

خرید این نوع پول ها باید ارز مصرف شود.
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 این رویاهــا هر چه که 
باشــند - از رسیدن به 
آزادی مالــی گرفتــه 
تا پریــدن از هواپیما، 
کاهش وزن و گسترش 
دادن روابــط اجتماعی 
- ممکن است خودمان 
مانع بزرگی برای خود باشیم؛ مشکلی 
که اغلب، خود نیــز از آن بی خبریم. 
این مسئله به شــکل های زیر اتفاق 

می افتد:

  1. منطقه آسایش
صدای منتقد درونی مان مایل اســت 
کــه مــا را در منطقه ای زیبــا و امن 
نگه دارد. مغز ما ایــن کار را به عنوان 
محافظت شخصی در نظر می گیرد، 
زیرا مــی خواهد مــا را از احســاس 
آسیب پذیری، اشتباه کردن، قضاوت 
یــا ناامید شــدن بــاز دارد. این صدا 
چنین چیزهایی به شــما می گوید: 
 »نو ارزشمند نیستی« یا »چقدر کار

 می کنی!« یا »حاال مگر یک تکه دیگر 
پیتزا چه مشــکلی ایجاد می کند؟« 
ممکن است چنان به این صدا عادت 
کنید که دیگر چشم بسته حرف های 

او را بپذیرید.

  2. تصور نادرست از خود
این تصویر ممکن اســت ناشــی از 
مشکالتی باشــد که از دوران سخت 
کودکی، طالقی دردناک یا رییســی 
بداخالق سرچشــمه گرفتــه اند و 

ممکن اســت چنان با این تصویر خو 
گرفته باشید که دیگر حتی برای کنار 
گذاشــتن این فکر نیز تالشی نکنید. 
ما اسیر الگوها می شویم، سپس کل 
زندگی مان را بر محوریت این معیارها 
قرار مــی دهیم، چرا که بــه این کار 
عادت کرده ایم. حصارهایی که برای 
مراقبت از خود، دورمان کشیده ایم، 
فقــط باعث محدودشــدن زندگی و 

توانایی مان می شود.

 3. ترس
 هــر کاری کــه در زندگــی انجــام 
می دهید، یا از سر ترس یا از سر عشق 
است. ترس، همان انرژی »منفی« ای 
است که باعث می شــود دست از کار 
بکشیم، پنهان شویم و در سکوت رنج 
بکشیم. عشــق، همان انرژی مثبتی 
است که ترغیب می کند، درمانگر است 
و باعث می شود با آغوش باز چیزی را 
بپذیریم. ترس از ناشناخته ها، ترس از 
شکست، ترس از طرد و قضاوت شدن 
اغلب ما را عقب نگــه می دارد. اما اگر 
نتوانید با این ترس مبارزه کنید، آنگاه 
دیگر نخواهید دانست که توانایی انجام 

چه کاری را دارید.

  آزمون خودتخریبی
آیا این موارد خودتخریبی برایتان آشنا 
به نظر می رسیدند؟ اگر چنین است، از 
شما می خواهم که با من همراه شوید 
و چند لحظه را به این تمرین خالقانه 
اختصاص دهید تا فرضیه های اشتباه 

خود را کنار بگذارید:
مرحله اول: یک تکه کاغذ را به سه 

ستون تقسیم کنید.
مرحلــه دوم: در اولین ســتون، 
فهرستی از تمام کارهایی را بنویسید 
که اگر امکانش را داشتید، انجام شان 

می دادید.
مرحله سوم: در ســتون دوم و روبه 
روی هر کدام از موارد قبلی، موانعی را 
یادداشت کنید که باعث غیرممکن به 

نظر رسیدن آن می شوند.

مرحله چهارم: سپس در ستون سوم، 
فهرســتی از روش هایی را بنویسید 
 که برای غلبه بر آن مانــع به ذهنتان

 می رســد. زمانی که دارید این کار را 
انجام می دهید، به یاد داشــته باشید: 
نباید راه حــل هایتــان را محدود به 

کارهایی کنید که فقط خودتان انجام 
می دهید. بــه روش هایی که با کمک 
گرفتن از دیگران نیز قابل اجرا هستند، 

فکر کنید.
 مرحله پنجــم: حــاال نگاهی به

 فهرســت تان بیندازید. چه چیزی 
 داریــد؟ آیــا اکنــون برخــی از آن 
موقعیت های غیرممکن، »ممکن« به 

نظر می رسند؟
من می خواهــم به شــما بگویم که 
 ما خیلی بیشــتر از آنچــه فکرش را

 می کنیم، مقــاوم هســتیم. اجازه 
ندهید که ترس هــا، خودتخریبی یا 
منطقه آسایش تان، شما را از موفقیت 
دور نگه دارنــد. احتمال دارد که چیز 
جدیدی را امتحان کنید و شکســت 
بخوریــد. اما من به شــدت معتقدم 
 که ما حســرت کارهایی را که انجام 
داده ایم، نمی خوریم، بلکه چیزهایی 

که امتحــان نکرده ایم هســتند که 
 باعث حســرت و اندوه مان خواهند 

شد.
حاال که اطالعات بیشــتری در مورد 
این پدیده به دست آوردید، گوشتان 
را تیز کنید و به مردم گوش دهید که 
می گویند: »ای کاش می توانستم ...«، 
»غیرممکن است که ...« یا »نمی توانم 
چون ...«. زمانی کــه چنین نظراتی 
را شــنیدید، از خود بپرسید که »چه 
کاری برای حل کردن مشــکل این 
فرد می توانم انجام دهم؟ چه کسب 
و کاری ممکن اســت گــره از چنین 

مشکالتی باز کند؟«
به این شکل، ممکن است ایده کسب 
و کاری به ذهنتان برسد یا موقعیتی 
برای کسب ثروت و موفقیت به دست 
آورید؛ یا حداقل یاد می گیرید که مثل 

یک کارآفرین فکر کنید.

 تمرین خود تخریبی در مسیر کارآفرینی؛   

آن غیرممکن را انجام بده!

گوشتان را تیز کنید و 
به مردم گوش دهید 

که می گویند: »ای 
کاش می توانستم ...«، 

»غیرممکن است که ...« 
یا »نمی توانم چون ...«. 
زمانی که چنین نظراتی 

را شنیدید، از خود 
بپرسید که »چه کاری 

برای حل کردن مشکل 
این فرد می توانم انجام 

دهم؟

 تمرین خود تخریبی به شما در پاکسازی مسیر کار آفرینی کمک 
 خواهد کرد. »همه ما با موقعیت های فوق العاده زیادی مواجه 
می شویم که خود را در قالب موقعیت های غیرممکن به ما نشان 

می دهند.«
سال جدید بهترین فرصت برای ایجاد عادات جدید و به دست 
آوردن نقطه نظر و دیدگاه های تازه و متفاوت اســت. چالشی 
برایتان دارم با افکار و اعمال تان اینقدر خود را تخریب نکنید! 
 اغلب پیش مــی آید که ما محدودیت هایــی برای خود قائل

 می شویم که ما را از زندگی رویایی مان دور می کنند.

 
استارت آپ

 توبی پیرس 10 سال پیش به دلیل مشکالت خانوادگی و 
با تصمیم خودش بی خانمان شد؛ اما امروزه اپلیکیشن 

تناسب اندام او بیش از ۶0 میلیون دالر ارزش دارد.

توبی پیرس )Tobi Pearce( فقط 2۶ سال دارد؛ اما بعد از دوره ای سخت و طاقت فرسا، 
دستاوردهای زیادی کسب کرده است. او مدیرعامل Sweat، اپلیکیشن تناسب اندامی 
است که بیش از ۳۰ میلیون بار دانلود شــده است. شخصی که از بازگوکردن گذشته  اش 
هراس داشت، با شریک تجاری اش، کایال ایتســینز )Kayla Itsines( ازدواج کرده و 

ارزش کسب وکار آن ها نزدیک به ۶۳ میلیون دالر تخمین زده شده است.
یک دهه قبل، توبی به انتخاب خودش بی خانمان شــد و با درآمد هفتگی ۴۵ دالر حتی 
نمی توانست پول غذایش را پرداخت کند. امروزه، وی صاحب امپراتوری تناسب اندامی 
به ارزش چندین میلیون دالر است؛ اما گذشته  عجیبی دارد. در دوران جوانی، پیرس در 
روستایی کوچک در استرالیا زندگی می کرد. شخصیت جذابی نداشت و در روابط اجتماعی 
ضعیف بود؛ اما نوازنده  حرفه ای پیانو بود و به موسیقی کالسیک عالقه  زیادی داشت. او 
خجالت می کشید از اینکه به دیگران بگوید پیانو می زند؛ زیرا دیگران معتقد بودند پیانوزدن 

برای بچه ها چندان جالب نیست.

بااین حال، پیرس وضعیت سخت گذشته را تغییر داد و امروزه دستاوردهای 
زیادی برای افتخارکردن دارد. طبق گــزارش تِک کرانچ، این زوج ورزش کار 
ســال گذشــته ۷۷ میلیون دالر درآمد داشــته اند. درادامه  این مقاله  ، او و 
کســب وکار و راه حل هایش برای حل مشکالت عمومی کسب وکار را بیشتر 

معرفی می پردازیم.

   از موسیقی کالسیک تا کالس های تناسب اندام
ورود پیرس به دنیای تناسب اندام از جایی آغاز می شود که تصمیم گرفت برای 
پرداخت شهریه  دانشگاه به عنوان مربی شخصی کار کند. پیرس ۶ سال پیش با 
همسرش در باشگاه بدن سازی آشنا شد و شراکت تجاری آن ها از همان سال شکل 
گرفت. پیرس بازاریابی صفحه  اینستاگرام و کتاب های الکترونیک همسرش را را 
برعهده گرفت و امروزه، پروفایل او در اینستاگرام بیش از 1۰ میلیون دنبال کننده 
دارد. پیرس تصمیم گرفت چشم انداز خود را در دنیای کسب وکار گسترش دهد 
و صنعت تناســب اندام را متحول کند؛ درنتیجه، پلتفرم Sweat متولد شد. او 

می گوید:
تمام کارهایی که در این حرفه و حوزه  خاص انجام دادم، برای این بود که مرزها را جابه جا کنم 

و ببینم تا کجا می توان شاخص ها را تغییر داد و دستاوردهای بزرگ داشت.
اپلیکیشن Sweat که ابتدا Sweat With Karla نام داشت، ویدئوهای تناسب اندام، 
وعده های غذایی ورزش کاران و ابزارهایی مانند پیگیری وضعیت بدنی را دراختیار کاربران 
قرار می دهد. هزینه  استفاده از این اپلیکیشن 1۹.۹۹ دالر برای یک ماه و 11۹.۹۴ دالر برای 

یک سال است و ماهانه بیش از یک میلیون نفر کاربر فعال دارد.

     ظهور کسب وکاری مبتنی بر اپلیکیشن
چه چیزی باعث شد پیرس پلتفرم جدیدی برای کسب وکارش درنظر بگیرد و از کتاب های 

الکترونیک به سمت اپلیکیشن موبایل حرکت کند؟
دلیل اول: پیرس قصد داشت تجربه  کاربری را بهبود ببخشد. آن ها پیش ازاین تمرین های 
تناسب اندام را در کتاب های الکترونیک منتشر می کردند که پلتفرم چندان جذابی نبود. 
هدف این بود که کنترل بیشتری روی تجربه  کاربری داشته باشند و همچنین، بتوانند از 

داده  کاربران برای بهبود محصوالت استفاده کنند.
دلیل دوم: پیرس باید نیاز جوانان را برطرف می کرد. اغلب مخاطبان کسب وکار او جوانانی 

هستند که برای انجام هرکاری از موبایل استفاده می کنند. او قصد داشت محتوایی تولید 
کند که در موبایل به خوبی نمایش پذیر باشد.

دلیل سوم: پیرس باید کسب وکارش را مقیاس می کرد. او برای ایجاد تحولی بین المللی در 
دنیای سالمت و تناسب اندام باید مدل های مختلف کسب وکار را امتحان می کرد.

اولین و بزرگ ترین حرکت بزرگ این بود که کســب وکار باید از کتاب های الکترونیکی و 
وب سایت به اپلیکیشن تغییر جهت می داد؛ یعنی کسب وکار باید از روش ارائه  خدمات تک 
خرید به سمت تجارت اشتراکی حرکت می کرد. اقتصاد کسب وکارهای مبتنی بر تجارت 

اشتراکی از پایه و اساس با تجارت الکترونیک سّنتی فرق می کند.

    ازبین بردن مشکل تغییر جهت با تشکیل اجتماع
تغییر جهت در تمام کسب وکارهای اشتراکی، نگرانی بزرگی اســت؛ اما یکی از راه های 
جلوگیری ازدست دادن مشتری، ایجاد اجتماع و درگیرکردن آن ها است. پیرس نمونه  این 
موضوع را در روزهایی دیده بود که به عنوان مربی شخصی فعالیت داشت و از همین روش 

برای حفظ کاربران قدیمی خود استفاده کرد.
زمانی که او مربی شــخصی بود، تعدادی از مشتریان او ســاعت ۸:۳۰ در کالس شرکت 
می کردند؛ درحالی که تعدادی دیگر ابتدا با یکدیگر قهوه می خوردند و سپس در کالس 
ساعت ۹ شرکت می کردند. ساعت ۹ مشتریان دیگری به باشگاه می آمد و درنهایت، ساعت 
۹:۳۰ که کار همه تمام شده بود، برای تفریح دسته جمعی برنامه ریزی می کردند. درنتیجه، 

تصمیم گرفت راهی برای نزدیک کردن مردم به یکدیگر ترتیب دهد.

     رشد کسب وکار بدون ازدست دادن کیفیت
پیرس تالش زیادی برای رشد کسب وکارش می کند؛ اما حاضر نیست این کار به قیمت 
کاهش کیفیت برند تمام شــود. به عنوان مثال، مربیان Sweat ورزش کاران حرفه ای 

هستند که با دقت زیادی انتخاب می شوند. او می گوید:
به دنبال این نیستیم که صدها یا هزاران مربی و برنامه  مختلف داشته باشیم. می خواهیم 
 Sweat بهترین تمرین ها و کالس ها را داشته باشیم. به عنوان مثال، یکی از مربیان تیم
عالوه بر کالس های تناسب اندامی که در باشگاه ورزشی برگزار می کند، در اینستاگرام نیز 
بسیار محبوب است و 1.۴ میلیون نفر دنبال کننده دارد. او برند شخصی خودش را دارد و 
ترجیح می دهیم با 1۰ نفر مانند او همکاری کنیم تا اینکه هزاران مربی معمولی را استخدام 

کنیم.
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هر کاری که در زندگی 

انجام  می دهید، یا از 
سر ترس یا از سر عشق 

است. ترس، همان انرژی 
»منفی« ای است که باعث 

می شود دست از کار 
بکشیم، پنهان شویم و در 

سکوت رنج بکشیم.

زومیت
گـــزارش

معرفی استارتاپ Sweat؛
 از بی خانمانی تا راه اندازی امپراتوری تناسب اندام

عبادی:
 چوب هایتان را از الی 
چرخ فین تک ها بیرون 

بکشید

مهــدی عبادی دبیــر انجمن 
فین تک در هشتمین همایش 
و  الکترونیــک  بانکــداری 
نظام های پرداخت از دغدغه ها و 
چالش های اکوسیستم فین تک 
ایران صحبت کرد و گفت: »در 
طول سال های گذشته که کلمه 
فین تک سر زبان ها افتاده است، 
این کلمه کلیدواژه دولت مردان 
شده اســت. اگر مایل هستید 
فین تک توسعه پیدا کند، تنها 
چوب هایتــان را از الی چرخ 
فین تک هــا بیرون بکشــید تا 
ســرعت گرفتن ایــن قطار را 

ببینید.«
»ایجــاد  داد:  ادامــه  وی 
محدودیــت و ایجــاد قانون 
راحت ترین راه است اما ما به سه 
نهاد جور دیگری نگاه می کنیم: 
بانک مرکزی، شاپرک و وزارت 
ارتباطات؛ چراکه این سه نهاد 
از سال گذشته کارهای مهمی 
را شــروع کرده اند. همچنین 
مســتند پرداخت یاران ســال 
گذشــته منتشر شــد که این 
اتفــاق انحصــار را از بین برد. 
این اتفاق حاصل تصمیم یک 
تیم بود که این جور تصمیم ها 
 می توانــد انحصــار را از بین

 ببرد.«
عبــادی ادامــه داد: »مــا از 
مدیــران دولتــی و حاکمیتی 
و همه کســانی کــه دربــاره 
استارت آپ ها و حمایت صحبت 
می کنند، مطالباتــی داریم و 
سؤال ما از مدیران دولتی این 
اســت که برنامه مدون آن ها 
بــرای اســتفاده از خدمــات 
فین تکــی در بدنــه دولتــی 

چیست؟«
به گفته عبادی، مطالبه امسال 
فین تک ها از بانک مرکزی در 
حوزه رگ تک اســت و از بانک 
مرکزی تقاضا دارند تا در سال 
آینده در این حوزه بیشــتر با 
آن ها همکاری کند. دبیر انجمن 
فین تــک در این بــاره ادامه 
داد: »همچنیــن درخواســت 
می کنیم که بــرای حمایت از 
فین تک ها، ســازمان هایی که 
در ایــن حوزه دغدغــه دارند، 
برنامه هــای مدونــی تدوین 
کنند. همچنین یک خواهش 
از وزارت ارتباطــات و ســایر 
نهادهــا دارم و اینکه همه چیز 
را امنیتی نبینیم. مقیاس زمان 
در استارت آپ ها و فین تک ها 
به ثانیه و دقیقه اســت اما در 
نهادهای دولتی به سال و قرن 

است.«
فین تــک  انجمــن  دبیــر 
صحبت هایــش را ادامــه داد: 
»فین تک ها از ابتدا بر اســاس 
کارمزد فعالیت خــود را ایجاد 
کردند و به همین دلیل نیز مدل 
کسب وکاری آن ها مدل درستی 
اســت و کارمزد را از کسی که 
باید آن را پرداخت کند، دریافت 
می کنند بــه همین منظور نیز 
ما می توانیم بــه بانک مرکزی 
در اصالح نظــام کارمزد کمک 

کنیم.
او در آخــر اعــالم کــرد که 
فین تک ها در ســال آینده به 
توسعه فکر می کنند و بخشی از 
سهم بازار PSP ها را خواهند 

گرفت.

راه پرداخت
گــزارش
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Iran’s Yazd 
Home to 
World’s Third 
Tourist Library

The only fixed tourist 
library of the world 
that dates back to 250 
years ago, is located at 
the heart of the Iranian 
central city of Yazd.
This library is the only 
permanent tourist 
library of the world 
because one of them is 
in a train in Japan and 
another in a ship in Italy.
The Yazd Tourist 
Library is a unique 
and exciting new 
experience that, after 
Japan and Italy, is the 
third largest tourist 
library of the world.
In this library, there 
are many books and 
sources of visual and 
auditory information 
about the culture, 
architecture, art and 
civilisation of Iran 
which are available 
to tourists in several 
languages of the world.
The library consists 
of five rooms. There 
are books on carpets 
and rugs, Iranology, 
historical maps, book 
of paintings, and Imam 
Hossein (AS) which 
illustrates the history 
of Ashura uprising for 
foreign and domestic 
tourists.
In every corner of this 
historical house, there 
are diverse books in 
different languages of 
the world that entertain 
visitors for several 
hours.
According to 
Mohammad Hossein 
Mirjani, the manager 
and guide to this 
library, there are more 
than 1,500 books in 
this library.According 
to him, the books are 
in different languages 
of German, Italian, 
Russian, English, 
Chinese, Spanish, 
Polish, Portuguese, 
and other languages, 
and most of which are 
related to various topics 
of Iranology, history, 
culture and handicrafts 
in Yazd.
The building of the 
library, called “Bam-e 
Yazd”, is the Rafiean’s 
old house dating back 
to the Zand and early 
Qajar periods. It has an 
Iranian and traditional 
architecture.
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where to stay

If you have decided to travel to Iran, Isfahan is 
a must-see. One of our high recommendations 
for your stay in Isfahan is the Abbasi Hotel. 
It is not just a hotel, it is a treasury of the 
architectural art and unique subtlety of the 
Isfahani artists, a museum of the most original 
and most beautiful pieces of art. You can also 
visit this mansion as if it is an attraction and 
have some delicious food or beverage there. As 
CNN put it in 2017; Iran’s Abbasi is the Middle 
East’s most beautiful hotel. Abbasi Hotel is 
located at Amadegah St. in Isfahan.
History of Abbasi Hotel
Abbasi Hotel is the oldest hotel in Iran. This 
300 years old mansion is one of the greatest 
architectural phenomena of Isfahan. Abbasi 
caravansary has been built in 1695 under the 
command of King Sultan Husayn in Safavid 
Dynasty. He donated the mansion to his 
mother. Remarkably, about 150 prominent 
artists of Isfahan have been putting effort to 
make it a magnificent historical place.
Rooms
They offer you standard, Cheshmandaz, and 
Pardis rooms and Pardis, Qajar, and Safavid 
suites. Enjoy a variety of facilities including 
shower, dressing room, high-speed WiFi, LCD 
Television, hairdryer, safety box, coffee and tea 
maker, minibar, fire detector system and so on. 
All the facilities for a luxury suite are provided 
in Safavieh and Qajar suites. Additionally, you 
have the best view of the garden in these suites.
Restaurants
The mural paintings at the Chehelsotoun 
Restaurant dates back to the Safavid and Qajar 
Dynasty. You can enjoy the delicious Persian 
food there. There are designs and mirror 
works based on Qajar Style at the Breakfast 
Hall. Naghshe Jahan Coffeeshop is also suitable 
for your formal and informal meetings. The 
unique design and patterns of the ceiling 
and walls, arrangement and reception style 
take you back to the pure and memorable 
past at Traditional Restaurant. A variety of 
tea, herbal drink, and Ash Reshte is served 
at the Traditional teahouse. Cheshmandaz 
Restaurant is located on the roof of the hotel, 
so you can have a 360-degree view of Isfahan.
Facilities
Sports facilities at Abbasi Hotel include a 
swimming pool, sauna, jacuzzi, massage, and 
gym club. After a busy day and lots of meetings 
and activities in Isfahan, you can relax and 
enjoy the rest of the day at the swimming pool. 
This swimming pool is designed in a modern 
way for your convenience. You can also enjoy 
the sauna and jacuzzi. You can buy Persian 
souvenirs at handicrafts gallery (offering 
Miniature, Mina, silver jewelry, stone boxes, 
Khatam and Papier-mache), gold and silver 
jewelry, and Isfahan Traditional candies (like 
Gaz, Sohan, Poulaki, Nabaat).
Halls
At the Abbasi Hall which is the most 
magnificent hall in the collection, embossed 
work and laminated work can be seen; 
the miracle of the Isfahani artists. The full 
furniture and arrangement of Ayneh Hall 
(Mirror Hall) provide a multilateral hosting 
capability for the guests. The banisters and 
unique internal arrangement of the Firoozeh 
Hall (Turquoise Hall) accommodating 400 
people also enhance the beauties qualifying 
the hall for banquets, ceremonies, and 
exhibitions going with conferences. Marmar, 
Zarrin, Naghsh Jahan, Simin, Sima, and Ali 
Qapu are the other halls to mention.
If you are looking for a traditional hotel 
with a magnificent atmosphere to taste 
and feel ancient Iranians, Isfahan Abbasi 
Hotel is a must-visit. This 5-star hotel 
in Isfahan combines ancient Persian 
architecture and modern facilities 
altogether. You can book a room in advance 
on Apochi. In case of having any inquiries 
feel free to contact us. We speak your  
language.

The Zayandeh starts in the 
Zagros Mountains and flows 400 
kilometres (200 mi) eastward 
before ending in the Gavkhouni 
swamp, a seasonal salt lake, 
southeast of Isfahan city.
The Zayandeh is spanned by many 
historical Safavid era bridges, and 
flows through many parks.There 
are several new and old bridges 
(pol) over the Zayandeh River. 
The oldest, Shahrestan, built in 
5th century AD, is still in use as a 
pedestrian crossing in Sharestan 
village.Zayanderud also spelled as 
Zayandeh-Rood or Zayanderood, 
is the largest river in the central 
plateau of Iran.The Zayandeh 
starts in the Zagros Mountains 
and flows 400 kilometres (200 
mi) eastward before ending in the 

Gavkhouni swamp, a seasonal salt 
lake, southeast of Isfahan city.
Khajoo Bridge
The bridges over the Zayandeh-
rud, the river that separates 
Isfahan from its southern bridge 
is the pol-e Shahrestan, which was 
probably built in the l2th century 
during the Seljuq period. Until 
recently, it was still located outside 
the town limits. This ten-arch 
bridge of stone and brick is the 
simplest of the old bridges and 
was originally defended on one 
side by a tower.
Bridges of Isfahan at a glance
The city of Esfahan occupies 
both banks of Zayandeh Rud, and 
although only the northern part 
draws the tourists, the presence 
of river, running eastward 
right through the city is a most 
favorable feature. Trees and 
gardens (now mainly renovated 
into parks and promenades) line 
its shores, and the many ancient 
beautiful bridges carry heavy 
traffic to the modern plants and 
factories on the south bank.

Siosepol
One of the most beautiful bridges 
of the world. Khaju is a name of 
small district in the neighborhood 
of bridge. It is about 132 meters 
long and 12 meters wide. The 
Khaju Bridge is made of two decks 
(floors). This bridge was built to 
work for different purposes. As a 
bridge connected the old Isfahan 
to villages located on the southern 
side and also connected Isfahan to 
Shiraz road.
Most of Iranians call it SI-O-SE 
POL the bridge of 33 arches. The 
bridge connects central Chahar 
Bagh to the lower part of Chahar 
Bagh Avenue. It was built in 1602. 
Allah Verdi Khan supervised 
construction of this bridge. The 
bridge is 300 meters long and 14 
meters wide. 
Shahrestan bridge
Shahrestan bridge is the oldest 
bridge on Zayandeh Rud. The 
foundations are from the 3rd to 
7th century Sasanian era, but the 
top was renovated in the 10th 
century by the Buyids and finally 

during the 11th century Seljuk 
period. However the architectural 
style is totally Sasanian. 
Marnan Bridge
Marnan Bridge is one of historical 
bridges which was constructed 
west of the Safavid city. It was 
reconstructed during Safavid 
period. The original bridge was 
as old as the Shahrestan Bridge. 
In accordance with the available 
documents the Marnan Bridge 
was replanned and constructed by 
the order of Khajeh Sarfaraz who 
was an Armenian administrator 
of Armenian district in 
Isfahan. 
Juei bridge
Common people call it Pole 
Choobi (The wooden bridge). 
It is about 146 meters long and 
4 meters wide. It has 21 water 
canals. It was built in the 17th 
century. It was used as a royal 
and private bridge. There are two 
parlors, built for the Shah’s and 
was closed to public. Windows 
of this building opens to different 
river sides.

Isfahan Bridges on Zayandeh 
River

Isfahan is a city of 
architectural marvels; its 
many historic mosques are 
a testament to the place’s 
centuries-old dynastic 
influences and culture. 

Must-see sites in Iran

Zayanderood 
Returned 
Home!
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Iran exported 950,000 tons of 
greenhouse products worth 
$350 million during the first 
nine months of the current 
Iranian year (March 21-Dec. 
21), according to the CEO of 
Agricultural Parks Company 
affiliated to the Agriculture 
Ministry.“Our main export 
destinations were Iraq, 
Afghanistan, Pakistan, the 
Persian Gulf littoral countries, 
member states of the Eurasian 
Economic Union and some 
European countries. The value 

of exports is expected to reach 
$500 million by the [fiscal] 
yearend [March 20, 2019],” Ali 
Ashraf Mansouri was also quoted 
as saying by ILNA.The official 
noted that last year (March 
2018-19), over 820,000 tons 
of greenhouse products worth 
$300 million were exported 
from Iran, adding that close to 
2.6 million tons of different kinds 
of vegetables and 1.6 billion 
flowers and ornamental plants 
were cultivated in greenhouses 
across the country last year.

Central Bank of 
Iran Releases 
Draft Policy on 
Cryptocurrency

The Central Bank of Iran 
unveiled a draft of its 
cryptocurrency policy 
late on Monday, calling on 
experts and stakeholders 
in the area of virtual 
currencies to comment 
and send their views on 
the policy.
The announcement 
was to be made last 
September but was 
delayed and came just 
in time for Abdolnaser 
Hemmati, CBI governor, 
to include it in his 
package of good news 
on Tuesday at the 8th 
Conference of Electronic 
Banking and Payment 
Systems. 
While clarifying some 
main issues shrouded in 
mystery in the past, the 
CBI intends to maintain 
the ban on common 
cryptocurrencies such 
as bitcoin to be used as 
payment tools inside the 
country. 
“The CBI reemphasizes 
that the spread of 
c r y p t o c u r r e n c i e s 
will have potential 
ramifications for 
monetary and foreign 
exchange polices and by 
creating new venues will 
[also] present threats 
to the general public 
and organizations that 
use them,” Financial 
Tribune cited the CBI 
announcement. The 
policy will have to be 
approved by the Money 
and Credit Council – a 
decision-making body 
led by Hemmati – before 
it is enforced. Brigadier 
General Gholmreza 
Jalali, head of the Passive 
Defense Organization 
– an inter-organization 
that  monitors potential 
threats to the country – 
had said earlier that the 
organization considers 
cryptocurrencies an 
opportunity only if 
they are developed 
domestically and used 
for bypassing the US 
sanctions. 
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Iran Greenhouse Exports Earn 
350$ Million in 9 Months

 Hundreds of steel and mining 
industry veterans, officials 
and experts gathered on 
the opening day of the ninth 
edition of “Iranian Steel 
Market Conference”, also 
known as ISMC 2019, the 
brainchild of Donya-e-Eqtesad 
Media Group, the parent 
company of Financial Tribune.
Notable figures addressing 
the first day of the conference 
included Donya-e-Eqtesad 
Media Group’s CEO Alireza 
Bakhtiari; CEO of Research 
Consulting Group Joachim 
Schroder; Deputy Minister of 
Industries, Mining and Trade 
and Chairman of the Board 
of Iranian Mines & Mining 
Industries Development 
& Renovation (IMIDRO) 
Khodadad Gharibpour, 
Deputy Industries Minister 
Jafar Sarqeyni; Dennis Matos 
from Sarralle Group and 
a representative of Metal 
Export, Oksana Golovko, 
among many others.
Sanctions Under Spotlight
The annual event is organized 
to discuss challenges and 
opportunities facing Iran’s 
steel industry. This year, 
perhaps, the challenging part 
has grabbed more attention 
amid US sanctions reimposed 
to restrict Iran’s trade with the 
world.
“Unfair US sanctions will do 
a number on the export of 
Iranian products, especially 
steel, and it is predicted to 
face serious hurdles. Hence, 
Iranian steel industry players 
gathered their focus on 
‘exports’ in this year’s edition 
of the conference to discuss 
everything related to exports, 
including domestic problems, 
regulations, customs 
regulations, infrastructures, 
international hurdles and 
interaction with creditable 

international companies,” 
Bakhtiari said in an address to 
the conference.
UK-based analysts in 
Fastmarkets say the new 
round of US sanctions against 
Iran are expected to cut Iranian 
steel exports, gradually 
leading to lower Iranian steel 
output.
Although the move is largely 
directed at the country’s oil 
and banking industries, it is 
still expected to aggravate 
the Iranian export steel 
market, which had already 
been struck by a previous set 
of sanctions imposed by US 
President Donald Trump’s 
administration in early 
August.
The latest round of sanctions 
was enforced in November.
Trump announced his decision 
to pull out of the nuclear 
deal Iran signed with world 
powers, including the United 
States, in May.
Shipping problems are said to 
be a major issue at present.
Under the circumstances, 
Iranian steel exporters have 
had to cut prices significantly 
to attract customers and 
compensate for the risks 
involved in trading with the 
country.
World’s Major Steelmaker 
According to World Steel 
Association, Iran is the world’s 
10th biggest steel producer.
The Brussels-based 
international trade body for 
the iron and steel industry 
said in its latest report that 
Iranian steel mills produced a 
total of about 25 million tons of 
crude steel in 2018, up 17.7% 
compared with 2017.
Iran’s December steel output 
grew 14.1% year-on-year to 
hit 2.26 million tons.
The country is placed between 
Brazil (ninth) with 34.73 

million tons and Italy (11th) 
with 24.47 million tons.
This is while the world’s 64 
steelmakers produced a total 
of 1.78 billion tons of steel over 
2018, up 4.5% YOY.
Global steel output stood 
at 147.1 million tons in 
December, indicating a 4.2% 
increase YOY.
China was the world’s largest 
with 928.26 million tons of 
steel output, up 6.6% YOY. 
Chinese steel production 
hit 76.12 million tons in 
November to rise 8.2% YOY.
Notably, the Worldsteel report 
shows Iran was the second 
biggest producer of direct-
reduced iron with 2.3 million 
tons of DRI production in 
December and 25.54 million 
tons in 2018.
India, Iran’s primary rival in 
DRI output, increased its 2018 
production by 2.9% YOY to 
30.36 million tons.
Global direct-reduced iron 
output increased 6.2% year-
on-year to 7.12 million tons in 
December.
Production in 2018 grew 
11.6% year-over-year to 84.12 
million tons.
Significance of Export in 
Realization of Targets
Iran aims to become the 
world’s sixth largest steel 
producer as per the 20-Year 
Vision Plan, which targets 
annual production capacity 
expansion to 55 million 
tons and 20-25 million tons 
of exports per year by 2025. 

Iranian steel mills have so far 
realized just over 30 million 
tons of the capacity target.
“Based on the Comprehensive 
Steel Plan, around 35 million 
tons of the 55 million tons of 
steel production should be 
consumed domestically and 
the rest, 20 million tons, are to 
be exported. Latest statistics 
indicate that domestic 
consumption will be between 
25 and 27.5 million tons by 
2025. If the 55-million-ton 
target is realized, there will 
be a domestic consumption 
surplus of about 27.5 million 
tons, which should be 
exported,” Bakhtiari said.
“The important thing is that 
reaching the production goals 
depends on exports; without 
exports, competitiveness will 
gradually diminish in this 
industry,” he added.
Iran’s latest export data show 
5.82 million tons of finished 
and semi-finished steel 
products were exported from 
Iran during the nine months of 
the current fiscal year (March 
21-Dec. 21, 2018) to register a 
2.36% year-on-year growth.
According to the Iranian Steel 
Producers Association’s latest 
report, semi-finished steel 
made up 3.67 million tons or 
more than 63.11% of the total 
export volume, down 20% 
YOY.
Billet and bloom had the lion’s 
share of semis exports, with an 
aggregate of 2.29 million tons 
to mark an 11% YOY decline. 

Leather products, Iran’s top 
priority in Iraqi market
Iran Commercial Envoy to Iraq Naser Behzad said 
on Wed. that production of leather footwear and 
jackets is of Iran’s prioritized capacities in neigh-
boring Iraqi market.
He made the remark on the sideline of his visit to a 
leather production factory in Iraq and maintained, 
“considering the cheap price of hide in Iraq, vari-
ous leather products such as shoes, coats, hats, etc. 
are produced with maximum 30 percent capacity 
of production lines under the strict supervision of 
Iraqi Ministry of Industry and Trade.”
However, given the future policies of Iraqi govern-
ment, production of all kinds of military footwear 
and jackets is a priority at the current situation, 
he observed.
Due to the existence of some part of Iraqi resources 
for the production of footwear, transferring tech-
nical knowhow and taking advantage of labor 
force of the two countries to set up and use vacant 
production capacity in Iraq are of the important 
means of cooperation for the sustainable partici-
pation of active Iranian companies in Iraqi market, 
he observed.
Turning to the marketing of the mentioned prod-
ucts, he said, “two important pillars include joint 
marketing and re-export which can be taken into 
consideration by economic activists. With the 
coordination made in this regard with the head of 
Arab Leather Union in Iraq, the possibility of pro-
duction and transfer of products with the quality 
of Iranian leather products to other target markets 
will pave suitable ways for activation of supply 
chain and export of footwear and jacket.”
An Exhibition of Marketing and Export of Iranian 
Products was inaugurated in Iraq on Jan. 21.

Kurdestan Exports Up 63%
More than 1.59 million tons of goods worth 
$1.35 billion were exported from the western 
Kurdestan Province during the first 10 months 
of the current Iranian year (March 21, 2018-Jan. 
20), showing a 45% and 63% growth in weight 
and value respectively compared to last year’s 
corresponding period.
According to Director General of Kurdestan 
Customs Offices Bakhtiar Rahmanipour, around 
$775 million worth of commodities went to 
Iraq, making it the province’s biggest export 
destination.
Following Iraq were Afghanistan with $6 million, 
Russia with $318,000, the UAE with $222,000 and 
Pakistan with $152,000, IRNA reported.
Kurdestan, one of the 31 Iranian provinces, is 
located in the west of Iran bordering Iraq to the 
west, the province of West Azarbaijan to its north, 
Zanjan to the northeast, Hamedan to the east and 
Kermanshah to the south. The capital of Kurdestan 
Province is the city of Sanandaj, according to 
Financial Tribune.

The Trump administration on Monday sanctioned 
Venezuela’s state-owned oil company, ratcheting up 
pressure on socialist President Nicolas Maduro to cede 
power to the US-backed opposition in the oil-rich nation in 
South America.

Iranian Steel Market Conference 
Gathers Hundreds in Tehran
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Araqchi meets deputies of 
Slovak foreign, economic 
ministers
Iranian deputy Foreign Minister for Political 
Affairs, Abbas Araqchi held separate meetings 
with deputies of Slovak foreign and economic 
ministers.During the meetings, Araqchi and Slovak 
officials exchanged views over developing bilateral 
relations especially economic and political 
cooperation as well as the important regional and 
international developments.

Both sides expressed hope that the payment 
channel known as the Special Purpose Vehicle 
(SPV) to be finalized as soon as possible to facilitate 
economic cooperation, stressing on the need to 
support expansion of bilateral cooperation.The 
Slovakia’s officials have also announced their 
country’s readiness to continue cooperation and 
negotiations with Iran.Iranian deputy Foreign 
Minister arrived in Slovakia’s capital Bratislava 
on Tuesday on the second leg of his European tour.
Araqchi arrived in Vienna on Monday to take 
part in the fourth round of political negotiations 
between Iran and Austria.

Earlier, Araqchi held 
meetings with Yukiya 
Amano, Director of 
the International 
Atomic Energy 
Agency (IAEA), 
Austrian Secretary 
General for Foreign 
Affairs Johannes Peterlik, 
Austrian Foreign Minister 
Karin Kneissl, and Austrian 
Deputy Minister of Economy and Digital Michael 
Sterl.



Maduro Claims Trump 
Ordered Columbian 
Government, Mafia to Kill 
Him
Venezuelan President Nicolas Maduro 
has claimed that Donald Trump ordered 
the Colombian government and mafia to 
assassinate him, but insisted that he’s well 
protected from the threat of assassination.
“Without a doubt, Donald Trump gave the order 
to kill me, told the Colombian government, 
the Colombian mafia, to kill me. If something 
happens to me, Donald Trump and Colombian 
President Ivan Duque will be responsible,” 
Maduro told RIA Novosti.
Maduro, however, expressed confidence in his 
country’s security services.
“I am always protected by the Venezuelan 
people, we have a good intelligence service,” he 
said, RT reported.
Maduro also claimed that White House 
National Security Adviser John Bolton has 
prevented Trump from communicating with 
the Venezuelan government.
The Venezuelan president told RIA Novosti that 
he has repeatedly tried – but failed – to reach out 
to the US leader.
"For all these years, I have been trying on a 
personal level [to establish dialogue] … But 
Bolton prevented Donald Trump from initiating 
a dialogue with Nicolas Maduro. I have the 
information that he has prohibited this," 
Maduro said.
Maduro and his government are currently 
being challenged by Juan Guaido, the US-backed 
leader of the country’s National Assembly. 
Guaido declared himself interim president 
last week, and has received open support from 
Washington and its Western allies.

Iran Unveils New Anti-
Armor Missiles
Iran unveiled two homegrown anti-armor 
missiles on Wednesday.
The missiles, named Toofan3-M and Toofan7-, 
were put on display at an exhibition of 
achievements of the Iranian Armed Forces.
Both missiles are top attack projectiles, which 
strike armored vehicles from above. They 
detect the target with electromagnetic and laser 
sensors from above and detonate their warhead 
at the top of the target.
Toofan3-M, is a new generation of Toofan3- 
missiles, while Toofan7- is considered the 
newest homegrown anti-armor missile.
Iranian military technicians have in recent 
years made great headways in manufacturing a 
broad range of indigenous equipment, making 
the armed forces self-sufficient in the arms 
sphere.
Tehran has always assured other nations 
that its military might poses no threat to 
regional countries, saying that the Islamic 
Republic’s defense doctrine is entirely based 
on deterrence.

Leader Pays Homage to Imam Khomeini 
ahead of Revolution Anniversary

Ayatollah Khamenei visited 
the mausoleum of Imam 
Khomeini, south of Tehran, to 
pay tribute to the late founder 
of the Islamic Republic.
Ayatollah Khamenei also paid 
homage to Iranian martyrs 
laid to rest in Behesht-e Zahra 
Cemetry in southern Tehran 
including the martyrs of the 
1980-1988 Iraqi imposed war 
on Iran and a 1981 bombing in 
which 72 officials of the Islamic 

Republic were killed.
Iranian President Hassan 
Rouhani also visited the 
mausoleum, paying tribute 
to Imam Khomeini and the 
Iranian martyrs.
The Iranian nation toppled 
the US-backed Pahlavi regime 
40 years ago, on February 11, 
1979, ending 2,500 years of 
monarchic rule in the country.
The Revolution, led by Imam 
Khomeini, established a new 

political system based on 
Islamic values and democracy.
Every year Iranians mark the 
anniversary of their Islamic 
Revolution from February 1 to 

11, known as the Ten-Day Fajr 
ceremonies. February 1, 1979, 
was the date when Ayatollah 
Ruhollah Khomeini returned 
from exile in Paris to Tehran. 

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei 
on Wednesday paid homage to the late founder of the Islamic 
Republic, Imam Khomeini, two days before the beginning of 
Ten-Day Fajr (Dawn) ceremonies marking the victory of 1979 
Islamic Revolution.
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Iranian Parliament 
Speaker Ali Larijani 
deplored the US 
peace plan for the 
Israeli-Palestinian 
conflict known 
as “the deal of the 
century”, saying that 
by the “fake plan”, 
the Americans are 
seeking to reduce the 
Palestinian issue to 
the situation in the 
Gaza Strip.
Speaking at a meeting 
with Abdelhamid Si 
Affif, the head of the 
Algerian parliament’s 
foreign affairs 
committee, in Tehran, 
Larijani praised 
Algeria’s position on 
Palestine and said 
Tehran and Algiers 
have shown similar 
stances on the issue.
He further referred 
to the so-called “deal 
of the century” and 
said by pursuing such 
a plan, the US intends 
to “limit the issue of 
Palestine merely to 
the issue of Gaza...”
“On the other hand, 
they are giving money 
to countries that have 
accepted Palestinian 
refugees so that they 
(Palestinians) leave 
their country,” the 
Iranian parliament 
speaker added.
In July 2018, Fatah 
Central Committee 
(FCC), chaired by 
Palestinian President 
Mahmoud Abbas, 
said it “reasserts the 
Palestinian position 
rejecting any political 
deal, whether it was 
called deal of the 
century or the Gaza 
deal.”The so-called 
deal of the century 
was proposed by US 
President Donald 
Trump as part of 
plans to resolve 
decades of conflict 
between Palestine 
and the Israeli 
regime.
Elsewhere in his 
remarks, Larijani 
hailed the growing 
relations between 
Iran and Algeria 
and called for closer 
parliamentary ties 
between the two 
nations.

Iran’s Lari-
jani Slams US 
‘Deal of Cen-
tury’ Plan

Iran
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IRGC Chief: Persian Gulf Islands 
Indispensable Parts of Iran
Commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Major General Mohammad Ali Jafari said Iranian islands 
in the Persian Gulf islands are inseparable parts of the 
country’s territory.
Heading a ranking military delegation, the IRGC 
commander traveled to a region known as “Nazea’t” in the 
Persian Gulf on Wednesday.Accompanied by IRGC Navy 
Commander Rear Admiral Ali Reza Tangsiri and other top 
generals, Major General Jafari visited the island of Abu Musa 
to assess the readiness level of the military forces and their 

equipment stationed on the island.
During the visit, the IRGC chief described Abu Musa as 
the “beating heart” of Iran, saying the troops on the island 
are courageously defending the island and protecting its 
security.He further reminded the enemies that the Iranian 
southern islands scattered in the Nazea’t maritime region 
are all indispensable parts of the Iranian territory that are 
being vigorously safeguarded by Iranian forces.
The IRGC will keep boosting capabilities, defense 
preparedness, and intelligence dominance across the 
Nazea’t region, particularly in Abu Musa, the general 
underlined.
He also slammed the provocative moves by some 

neighbors of Iran 
to create division 
as a futile plot 
hatched by trans-
regional states, 
adding, “Today, 
our friendly and 
neighborly nations 
and governments have realized that the 
Islamic Republic of Iran is their genuine brother and 
companion, and that the security of the Strait of Hormuz 
in the Persian Gulf waters would be ensured only by the 
regional countries.”

Iran delivers 2nd yellowcake 
consignment to Isfahan UCF
Iran has transferred the second yellowcake 
consignment, weighing 30 tons, from Saghand 
Uranium Mine in the central Yazd province to the 
uranium conversion facility (UFC) in Isfahan on 
Wednesday.
30 tons yellow cake was extracted from Saghand 
Uranium Mine in Ardakan, Yazd province, and then 
transferred to UFC after processing, milling, crushing, 
purification and etc.

Back in April, 2018, in a ceremony to mark Iran’s 
National Day of Nuclear Technology, President 
Hassan Rouhani issued an order to transfer 
yellowcake produced in the Ardakan factory, 
located in the central province of Yazd, to a uranium 
conversion facility in Isfahan. The uranium from 
which the yellowcake was derived was originally 
extracted from the Saghand mine.
It was then that Iran transferred the first yellowcake 
cargo from Ardakan mine to Isfahan’s uranium 
conversion facility (UFC).
Since the implementation of nuclear deal in January 

2016, Iran has imported 
around 400 tonnes of 
yellowcake.
Yellowcake is a type of 
uranium concentrate 
powder obtained 
from leach solutions, 
in an intermediate step 
in the processing of uranium 
ores. It is a step in the processing o f 
uranium after it has been mined but before fuel 
fabrication or uranium enrichment.

News

Iran Ready to Mass 
Produce, Export 
Individual Weapons: 
Top General
 Chief of Staff of the Iranian Armed Forces 
Major General Mohammad Hossein 
Baqeri highlighted the country’s self-
sufficiency in the military sphere and said 
the Islamic Republic is prepared to mass 
produce and export individual weapons.
Speaking to reporters on the sidelines of 
the opening ceremony of an exhibition of 
defense achievements of the country’s 
Armed Forces in Tehran on Wednesday, 
Major General Baqeri said more than 500 
products in 11 military fields have been 

showcased at the expo.
He added that various types of 
domestically made missiles with various 
ranges are also on display.   
“Before the (1979 Islamic) Revolution, 
we had only the ability to assemble 
individual weapons,” he said, adding that 
today›s situation is not comparable to the 
pre-revolution era.
“Today, there is a readiness for mass 
production and exports of all these 
products,” the top general noted.
Iranian military experts and technicians 
have in recent years made great 
headways in manufacturing a broad 
range of indigenous equipment, making 
the armed forces self-sufficient in the 
arms sphere.

Iranian officials have repeatedly 
underscored that the country will 
not hesitate to strengthen its military 
capabilities, including its missile power, 
which are entirely meant for defense, 
and that Iran’s defense capabilities will 
be never subject to negotiations.
Back in February 2018, Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei called for efforts to maintain 
and boost Iran’s defense capabilities, 
hitting back at the enemies for disputing 
the country’s missile program.
“Without a moment of hesitation, the 
country must move to acquire whatever 
is necessary for defense, even if the 
whole world is opposed to it,” Ayatollah 
Khamenei said on February 18.

President Hassan Rouhani said Wed. that 
the US economic war on Iran will fail just as 
its other wars against the Islamic Republic 
have failed in the political, legal, regional 
and international domains. On Wednesday, 
President Rouhani and members of 
his cabinet visited Imam Khomeini’s 
Mausoleum in southern Tehran, to renew 
allegiance to the ideals of the late founder 
of the Islamic Republic Imam Khomeini 
as the nation prepares for 10 days of 
celebrations to commemorate the 1979 
Islamic Revolution.
Speaking at the ceremony, the president 
stressed that the United States has failed in 
its recent war against the Iranian nation in 
the political, legal, regional, international 
and psychological domains, voicing 

confident that the Western country would 
also fail in its economic war against Iran 
when faced with the Iranian people’s 
resistance.Rouhani noted that all the world 
except for a few countries sided with Iran 
in the face of US’ latest plot against Iran 
and put the blame on Washington, saying 
that the US did not just violate its terms of 
commitment to the Iranian nation.“The 
US broke its promises to Europe, China, 
NAFTA (the North American Free Trade 
Agreement), and its actions hurt the people 
in Syria, Iraq, and Afghanistan. The US helped 
the aggressors in the war against Yemen. 
Its mistakes are not only a few,” said the 
president.
Rouhani said it was not that the Iranian 
government had not predicted that one of 

the negotiating parties to the nuclear deal 
would violate its commitments after two 
years.“The basis of a treaty is not how long 
the other side would remain committed to 
it,” said Rouhani, stressing that the 2015 
nuclear deal, despite the US’ unilateral 
withdrawal from the agreement, was in the 
best interest of Iran, and still continues to be.

Pres. Rouhani:us Economic War On Iran To Fail Like Its Any Other Wars



Leader Pays Homage to Imam 
Khomeini ahead of Revolution

Approaching 40th anniversary of victory of Islamic Revolution;

President, cabinet renew allegiance to 
Imam Khomeini’s ideals
Iranian President, Hassan Rouhani and the members of the 
cabinet appeared at the Mausoleum of Imam Khomeini (RA) to 
renew allegiance to his and the martyrs’ ideals.At the ceremony that 
Custodian of the Mausoleum of Imam Khomeini (RA) Hojjatoleslam 
val-Moslemin Sayyid Hassan Khomeini was attending, Dr Rouhani, 
vice-presidents, and ministers commemorated the Late Imam Khomeini and 
Ayatollah Hashemi Rafsanjani by laying down flowers on their graves and praying for them.

Iranian nuclear chief, Ali 
Akbar Salehi, said the 
Atomic Energy Organization 
of Iran has no cooperation 
with the country’s military 
sectors, stressing that all 
of AEOI’s projects are for 
peaceful purposes.Head 
of the Atomic Energy 
Organization of Iran 
(AEOI), Ali Akbar Salehi, 
made the remark in 
response to a question by 
IRNA on whether the AEOI 
has any cooperation with 
the country’s military 
sectors in the construction 
of heavy submarines and 
warships.““We have no 
cooperation with military 
sectors. We are working 
on a nuclear propulsion 
project, but that is also 
a peaceful project.”  
he said.
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The “special purpose vehicle” is being put 
together by Germany, France and Britain, the 
European signatories to the 2015 accord that 
limited the scope of Tehran’s nuclear program 
in return for sanctions relief, AFP reported.
The entity, to be based in France with German 
governance and finance from all three 
countries, will allow Iran to receive payments 
despite Washington reimposing sanctions after 
ditching the deal.
“It will be registered; it is not yet registered. 
I would say that we are immediately before 
the point of the implementation of our plan,” 
German Foreign Minister Heiko Maas said at a 
meeting in Brussels organized by the Belgian 
government, according to Financial Tribune.
While the vehicle is the work of the three 
governments, the EU wants to launch it along 
with a formal statement on Iran endorsed by 
all 28 member states and addressing the whole 
spectrum of European concerns about the 
Islamic Republic.
The EU has commended Iran for sticking to 
its commitments under the nuclear deal, but 
has growing concerns about Tehran’s ballistic 
missile program among other issues.
Diplomatic sources said Italy and Spain have 
so far blocked the adoption of the statement, 
meaning it may have to wait until the next 
formal meeting of EU ministers on Feb. 12.
It is not clear whether Germany, France and 
Britain will wait for consensus on the statement 
or go ahead and launch the vehicle without it.
 Growing Criticism
Iran’s criticism about Europe’s delay in 
launching the special purpose vehicle (as the 
payment system is known) has increased in 
recent days. The crucial mechanism was meant 

to be in place before the new year, but nothing 
has happened yet.  
Officials in Tehran have expressed frustration 
with European procrastination in launching 
the SPV. Foreign Minister Mohammed Javad 
Zarif has said that while the Europeans ascribe 
the delays to the claim that they want to really 
make the mechanism “operational”, the 
underlying reason is that “they are not yet ready 
to pay the cost of defying the US”. 
During his recent trip to India, Zarif said Iran 
will not wait for Europe and build relations 
with its traditional partners like India, China 
and Russia. 
The EU’s ability to push back on the US 
sanctions is limited, as many companies are 
already complying for fear of losing access to 
the bigger and more lucrative US market.
But the special purpose vehicle will preserve at 
least some economic activity, officials said, and 
it is viewed as an extremely important symbolic 
step for the Iranian government, allowing it 
to answer domestic critics who say that Iran 
should retaliate by abandoning the deal.
US Warning
The Trump administration is closely eying 
efforts in Europe to set up an alternative money 
payment channel to ease doing business with 
Iran and avoid running afoul of sanctions the US 
has levied on the Islamic Republic.
The White House is putting the Europeans 
on notice, saying that if they try to do an end-
run around US sanctions on Iran, they will be 
subject to stiff fines and penalties. Unfazed, 
the European Union is marching forward with 
the plan which, if implemented, could further 
strain trans-Atlantic relations, AP reported on 
Monday.
Getting out ahead of a possible announcement, 
a senior administration official told AP 
on Friday that the US will fully enforce its 
sanctions and hold individuals and entities 
accountable for undermining them. The official 
spoke on condition of anonymity to discuss the 
issue.

Level of Potential Conflict Worldwide Reaches 
Dangerous Point: Moscow
Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov 
said at the meeting that the level of potential 
conflict in the world has reached a dangerous 
point.
“The situation in the sphere of international 
security has not stabilized and even continued 
to deteriorate. The level of conflict potential has 
reached a very dangerous point,” Ryabkov said, 
Sputnik reported.
According to Ryabkov, Russia is witnessing a 
decline in strategic stability in the world against 
the background of some states’ attempts to 
shatter the architecture of non-proliferation 
regimes and arms control.
“Some countries are making dangerous changes 
to their doctrines, including those leading 
to lowering the threshold for using nuclear 
weapons,” the deputy foreign minister stressed.
Moreover, a “nuclear five” refused to adopt a final 
joint statement at a meeting in Beijing, Sergey 
Ryabkov said.

“It cannot but cause concern that all these events 
are taking place against the background of a 
deepening deficit of mutual trust between 
the members of the ‘nuclear five,’ which is an 
unprecedented challenge for this format. The 
situation is so serious that this time we even had 
to refuse to adopt the final statement,” Ryabkov 
said at a meeting of the five nuclear powers in 
Beijing.
“That is why the issue submitted by Russia 
regarding the role and the place of the ‘nuclear 
five’ both in the context of strengthening the 
NPT and in a broader perspective, becomes 
particularly relevant,” Ryabkov added.
Later on the sidelines of the meeting Sergey 
Ryabkov told reporters that he will hold a 
separate meeting with US Deputy State Secretary 
Andrea Thompson on Thursday.
The United States has repeatedly accused 
Moscow of INF treaty violations. In particular, 
US officials have voiced concern over Russia’s 
9M729 missile, which, according to Washington, 
violates the provisions of the nuclear treaty. 
Washington has promised to withdraw from 
the treaty unless Russia returns to compliance 
with it.Russia has refuted allegations of being 
in breach of the agreement and complained that 
launchers on US defense systems in Europe are 
capable of firing cruise missiles at ranges banned 
by the INF accord.

“At the moment technically they are in 
compliance” with the Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA), Haspel told the Senate 
Intelligence Committee.

“I think the most recent information is the 
Iranians are considering taking steps that would 
lessen their adherence to JCPOA,” she said.
“They are making some preparations that would 
increase their ability to take a step back if they 
make that decision,” she noted, according to AFP.
“But we do see them debating amongst 
themselves as they failed to realize the 
economic benefits that they hoped for from the 
deal.”

EU’s Iran Payments Vehicle Ready, But Hurdles 
Remain

Level of Potential Conflict Worldwide Reaches 
Dangerous Point: Moscow

Iran still adhering to 2015 nuclear deal: CIA chief

A payment mechanism the EU hopes will save 
the Iran nuclear deal by bypassing US sanctions 
is ready, diplomats said on Monday, but is held up 
by disagreements among European countries.

Representatives of five major nuclear powers – 
China, France, Russia, the United Kingdom and the 
United States or “nuclear five” met in Beijing on 
Wednesday.

Iran is still abiding by the terms of the 2015 nuclear 
deal despite the US pullout from the multinational 
agreement, CIA chief Gina Haspel said.
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