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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

مذاکرات افزایش دستمزد ۹۸ در دور تازه آغاز می شود؛   

رویارویی دستمزدهای حداقلی با هزینه های حداکثری

بازار طال و سکه  97/11/13 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,395,0004,551,000قدیم

سکه طرح 
4,076,0005,041,000جدید

2,250,0002,521,000نیم سکه

1,3800001,441,000ربع سکه

730000701,000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18366590488,940 عیار

یک گرم طالی 
19465,380516,060 عیار

یک گرم طالی 
24541,760651,920 عیار

مصرف گرایی را کم 
کنیم، تولید را حمایت!

اگر بخواهیم از یک معضل جهانی 
به عنوان بیمــاری اجتماعی در 
قرن حاضر نام ببریم بی شــک 
تجمل گرایی یکی از اصلی ترین 
گزینه های پیشنهادی است که 
می توان آنرا به بیماری قرن حاضر  
تعبیر نمــود ، مانند یک خوره یا 
موریانه ضمن تلف نمودن عمر و 
وقت و ثروت های جوامع ، باعث 
ایجاد مفاسد و انحرافات زیادی 
نیز شده است. البته این معضل 
تنها مختص به کشور ما نیست 
اما متاسفانه کشــورهای جهان 
سوم بیشتر در دام آن افتاده اند 
و به یقین این اتفاق بی دلیل رخ 
نداده است زیرا اگر نبودند مردمان 
جهان سومی که به تجمل گرایی 
روی آورند ، کشورهای پیشرفته 
به چه بهانه ای کاالهای خود را در 
این کشورهای عرضه می کردند! 

- خشــکاندن ریشــه فضایل 
 اخالقی و انسانی ، اشاعه و ترویج 
فرهنگ های منحطــی مانند، 
رشــوه خــواری ، اختــالس ، 
رباخواری ، دزدی و فساد و فحشا  
و هزاران مفسده دیگر از ثمرات  

اشراف گرایی است ...

سهل آبادی ؛

درآمدهای مالیاتی جایگزین 
 مناسبی برای درآمد نفتی

 در بودجه 98 نیست
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: 
کاهش وابستگی بودجه به نفت راهکار مناسبی 
برای بهبود اوضاع اقتصادی است اما کسب درآمد 
از طریق مالیات، جایگزین مناسبی برای درآمد 
حاصل از نفت نیست و به فعاالن اقتصادی فشار 

وارد می کند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی  اقدام دولت برای 
کاهش وابستگی بودجه به درآمد حاصل از فروش 
نفت را مناسب دانســت و اظهار کرد: این اقدام 
دولت کمک زیادی به تامین بودجه می کند، اما 
باید منابع مطمئن دیگری جایگزین درآمد های 

حاصل از ...

کوثر بابایی
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

       مذاکرات افزایش دستمزد 98 در حالی به زودی آغاز می شود که وزیر کار کاهش شکاف »حداقل دستمزد« تا »هزینه معیشت« طی چند سال را از سیاست های خود اعالم کرده است. 

س 
فار

س: 
عک

مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب روستایی استان 
اصفهــان اظهــار کــرد: 
همچنیــن در دهــه فجر 
امســال عملیات اجرایی 
12پــروژه شــامل 40 
کیلومتر خطــوط انتقال 
آب، 11 کیلومتر تعویض خطــوط توزیع، پنج باب 

مخزن بتنی و یک ایستگاه پمپاژ آب آغاز می شود.
وی گفت : برای اجرای این پروژه ها یک هزار 700 
میلیارد ریال مورد نیاز است و 51 روستای استان با 
جمعیتی بالغ بر 20 هزار نفر را تحت پوشش خواهد 

داشت.
قرائتی افزود: اعتبارات صندوق توسعه ملی استان از 
سال 94 تا 97 ، مبلغ یک هزار و 200 میلیارد ریال 
بوده است که برای ایجاد 34 مجتمع آبرسانی در نظر 

گرفته شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد که تاکنون هشت مجتمع 
آبرسانی کامل شده و 10 مجتمع نیمه تمام و مابقی 

نیز در سال های آینده ساخته می شود. 
مدیر عامل آبفا روستایی استان اصفهان با اشاره به 

دستاوردهای شــرکت آب و فاضالب روستایی این 
خطه در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
گفت: تعداد روستاهایی که در ابتدای انقالب از لوله 
کشی برخوردار بودند، 360 روستا با جمعیتی120 
هزار نفر و 37 هزار مشترک برآورد می شد که امروز 
به 965 روستا با جمعیتی بالغ بر 527 هزار نفر و 247 

هزار مشترک رسیده است.
وی اظهار کرد: تعداد منابع آبی روســتاهای استان 
در سالهای قبل از پیروزی انقالب 240 منبع بود که 

امروز به 878 منبع تامین رسیده است.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان 
اصفهان گفت: میزان شــبکه هــای توزیع پیش از 
انقالب تنها 166 کیلومتر بود کــه االن بالغ بر پنج 
هزار و 340 کیلومتر رسیده است و همچنین اوایل 
انقالب در روستاها فاضالب نبود اما امروز پنج روستا 
با یک هزار و100 مشترک و چهار هزار و 661 خانوار 

در باالدست آب دارای فاضالب هستند.
قرائتی گفت: هم اینک جمعیت بهره مند استان از 
خدمات شرکت آب و فاضالب روستایی بالغ بر 640 
هزار نفر در قالب 246 هزار خانوار است و 88 درصد 
مشترکان کاربران خانگی و 12 درصد کاربران غیر 

خانگی هستند.
وی افزود: منابع تامین آب استان 877 منبع شامل 
چاه، چشمه، قنات و آب های سطحی است که آب 

یک هزار و 339 روستای استان را تامین می کند. 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب روستایی استان 
اصفهان افزود: سال گذشــته به دلیل خشکسالی 
بیش از یکصد حلقه چاه خشک شد و شاهد کاهش 
400 لیتر بر ثانیه از منابع آب روستایی استان بودیم 
که به جای آن منابع دیگری جایگزین و یا آبرسانی 

سیار شد.
قرائتی با بیان اینکه حفظ سالمت و کیفیت آب خط 
قرمز این شرکت اســت، تصریح کرد: در سال 96، 
بیش از 540 هزار آزمون کلرسنجی در کل شبکه 
توزیع انجام شد، بیش از 12 هزار و 446 مورد آزمون 
میکروب ســنجی صورت گرفته که بیش از 99.9 

درصد موارد سالمت آب را نشان داد.
وی اضافه کــرد: همچنین یک هــزار و 323 مورد 
آزمون شیمیایی ســنجی، آزمون فلزات سنگین و 
650 مورد آزمون بیولوژیک، 637 مورد آزمون پایش 
نیترات صورت گرفت و یک هزار 865 مخزن در سال 

گذشته به صورت کامل شست وشو شد.

به مناسبت دهه فجر :

33 پروژه آب و فاضالب روستایی در اصفهان به بهره برداری می رسد
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان گفت:33 پروژه آب و فاضالب روستایی با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد در دهه فجر امسال در نقاط 
مختلف این استان به بهره برداری می رسد. محمد حسین قرائتی در جمع خبرنگاران افزود : این پروژه ها شامل احداث خطوط انتقال فاضالب به طول 10 کیلومتر، 
64 کیلومتر خطوط انتقال آب، 66 کیلومتر تعویض شبکه های توزیع داخلی، احداث 6 باب مخزن ذخیره بتنی با ظرفیت سه هزار متر مکعب آب، احداث یک 
ایستگاه پمپاژ آب، حفر هفت حلقه چاه و اصالح یک هزار و 800 فقره انشعاب آب است که 85 روستا با جمعیتی بالغ بر 67 هزار نفر را زیر پوشش قرار می دهد.

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

رییس کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان:   

برای صادرات برنامه ای بلندمدت نداریم
رییس کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان 

گفت: وقتی از صادرات حرف می زنیم به معنای تولید 
برای سبد خانوار مصرف کننده بیرون از بازارهای 

داخل است که این مسیر باید قانونمند و استاندارد 
باشد و مسائلی چون کیفیت و حفظ آن، قیمت و 

بسته بندی لحاظ شود.
حمیدرضا مومنی با اعتقاد بر اینکه متاسفانه در کشور 

نسبت به ادبیات صادرات آگاهی کامل نداریم، ...

 

تازه ها

زومیت
گـــزارش

بررسی سرفیس پرو 6 
مایکروسافت

نسل جدید سرفیس 
پــرو صرف نظر از 
ارتقای سخت افزار 
به نسل هشتم اینتل و گزینه  رنگ مشکی 

مات، تفاوت دیگری با گذشته ندارد.

مایکروسافت جایگاه منحصربه فردی بین تمام 
تولیدکنندگان کامپیوترهای شــخصی دارد. 
ردموندی ها درکنــار اپل، تنها شــرکت هایی 
به حساب می آیند که کنترل سخت افزار و نرم افزار 
محصوالت خود را دراختیار دارند. آن ها در سال 
2012 خانواده  محصوالت گران قیمت سرفیس 
را به عنوان ویترینی برای به نمایش گذاشــتن 
برتری های پلتفرم خود رونمایی کردند. در ابتدای 
کار، واحد سرفیس با ضرری 900 میلیون  دالری 
دردســرهای متعددی برای مایکروسافت به  بار 
آورد؛ اما براساس گزارش گارتنر، طی سه ماهه  
ســوم 2018 جایگاه پنجم بازار PC آمریکا را 
نصیب این شرکت کرد و اکنون کسب وکاری یک 

میلیارد دالری به حساب می آید.
ســران ردموند بخش عمده ای از موفقیت های 
خانواده  ســرفیس را وام دار دستگاه هیبریدی 
محبوب ســرفیس پــرو هســتند؛ بنابراین، 
انتظار داریــم تمرکز ویژه ای نیز روی توســعه  
نسل های آتی آن داشته باشــند. بااین حال در 
سال 2018، نســل ششم ســرفیس پرو با نام 
Surface Pro 6 بــدون کوچک تریــن 
تغییری در زبان طراحی با ارتقای سخت افزاری 
 ِصرف و اضافه شــدن رنگ مشــکی مات روانه

  بازار شد.

   طراحی
اگرچه در آستانه  پنجمین ســالگرد رونمایی 
ســرفیس پرو 3 قــرار داریم، به نظر می رســد 
مایکروســافت همچنان به زبــان طراحی این 
محصول عالقه مند اســت؛ چراکه ســرفیس 
پرو 4 و ســرفیس پرو 2017 )نســل پنجم( و 
اکنون ســرفیس پرو 6 همگی با ظاهری مشابه 
و تفاوت های بســیار جزئی روانه  بازار شده اند. 
درحقیقت، بدنه  دو نسل اخیر این تبلت هیبریدی 
هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. از بسیاری جنبه ها، 
سرفیس پرو هنوزهم دستگاهی مدرن به حساب 
می آید و طراحی منحصربه فــرد آن را در کمتر 
محصولی می توان یافــت؛ امــا در دوره ای که 
نمایشگرها در حال یکی شدن با لبه های فیزیکی 
دستگاه ها هستند و شرکت های مختلف، ازجمله 
اپل، پــورت یونیورســال Type-C را برای 
محصوالت خود برمی گزیننــد و با حربه های 
مختلف ابعاد آن ها را می کاهنــد، ردموندی ها 
با ســرفیس پرو 6 و طراحی 5 ســاله  آن حرف 

چندانی برای گفتن ندارند.
ابعــاد 292 در 201 در 8.5 میلی متری و وزن 
حدودی 780 گرمی سرفیس پرو 6 نشان دهند ه  
آن است که مهندسان مایکروسافت هیچ تغییری 
در ابعاد بدنه  تبلت به وجــود نیاورده اند. بدنه  ای 
خوش ساخت از جنس آلیاژ منیزیم، ترکیب سطح 
تخت و مورب لبه ها با انحنای ناچیز کناره ها، شیار 
ایجادشــده در دورتادور لبه های دستگاه برای 
خنک سازی و پایه  مســتحکم کیک استند که 
به جای 150 درجه )ســرفیس پرو 4(، اکنون تا 
165 درجه نیز بازمی شود و استفاده از تبلت را در 
شرایط و اشکال مختلف ممکن می کند، ازجمله 
ویژگی های چشــمگیر تبلت های سرفیس پرو 
از گذشته تاکنون هستند که در نسل ششم نیز 

تکرار شده اند. ردموندی ها ادعا می کنند به لطف 
ُفرم فکتور خاص ســرفیس پرو، از این دستگاه 
می توان به عنوان تبلت و لپ تــاپ و ابزاری برای 
خلق اثر با قلم )Studio Mode( استفاده کرد.

برای لحظاتی نکوهش مایکروسافت برای استفاده 
از طراحی تکراری را کنار می گذاریم تا این شرکت 
را برای عرضه  ســرفیس پرو 6 با رنگ مشــکی 
مات درکنار رنگ نقره ای مرسوم ستایش کنیم. 
پوشش مشــکی آنودیزه در نســل ششم تبلت 
محبوب ردموندی ها، جلوه ای باشــکوه به این 
محصول می دهد و ترکیب آن بــا لوگوی براق 
مایکروسافت در پنل پشتی، حس فوق العاده ای 
در کاربر به وجود می آورد. رنگ آمیزی سرفیس 
پرو جدید به گونه ای اســت که لک و اثر انگشت 
بسیار کمتری درمقایسه با محصوالت دیگر در 
طیف رنگی مشابه، روی بدنه باقی می ماند. این 
نکته را نیز مدنظر بگیرید که نسخه  پایه  سرفیس 
پرو با حافظه  128 گیگابایتی فقط در رنگ نقره ای 

فروخته می شود.
نمای مقابل سرفیس پرو 6 دقیقا همان بخشی 
اســت که طراحی آن را قدیمی جلوه می دهد. 
تبلت مایکروسافت ارتفاع )292 دربرابر 280.6 
میلی متر( و ضخامت )8.5 دربرابر 5.9 میلی متر( 
به مراتب بیشتری درمقایسه با نسخه  12.9 اینچی 
آیپد پرو 2018 دارد و حجم کلی آن نیز حدود 
40 درصد بیشــتر از تبلت کوپرتینونشــین ها 
اســت. با این حال، حاشــیه های نسبتا ضخیم 
اطراف نمایشگر باعث می شوند سرفیس پرو 6 
از پنل کوچک تری با ابعاد 12.3 اینچ بهره ببرد. 
نسبت تصویر 3:2 نمایشگر که به نوعی امضای 
خانواده  سرفیس به حساب می آید، عالوه بر آنکه 
اســتاندارد ایده آلی برای عالقه مندان به تولید 
محتوا محسوب می شــود، استفاده از دستگاه را 
نیز درمقایسه با نمونه هایی با نمایشگر عریض تر 
تسهیل می کند. کلیدهای پاور و کنترل صدای 
سرفیس پرو همانند قبل در گوشه  باال و سمت 
چپ )در حالت افقی( قرار دارند و دسترســی به  
آن ها در هر دو وضعیت افقی و عمودی آســان 

است.
در وضعیتی که تمام صنعت موبایل و کامپیوتر 
درحال حرکــت به ســمت اســتفاده از پورت 
USB-C و تاندربولت 3 است، مایکروسافت با 
دیده  تردید به این روند می نگرد. از نسل ابتدایی 
سرفیس پرو تاکنون، درگاه های آن به یک پورت 
 ،Mini DisplayPort 3.0، یک پورت USB
یک درگاه اختصاصی ســرفیس کانکت )درگاه 
مغناطیسی برای شارژ یا اتصال سرفیس هاب(، 
جک 3.5 میلی متری هدفون و درگاه تایپ کاور 

خالصه می شود. 

 آگهی تبریک و تسلیت 
موسسه مطبوعاتی نسل فردا آمادگی دارد تا به مناسبت های مختلف چون سالروز 
تولد ، سالگرد ازدواج ، تاریخ فارغ التحصیلی ، و ده ها مناسبت دیگر ،پیام های تبریک 
شادی آفرین شما را در رسانه های خود چاپ و همراه با   هدایای ارزنده انتخابی شما ، 
به آدرس های مدنظرتان ،به صورت رایگان ارسال نماید. در ضمن پیام های تسلیت 
 نیز می تواند تسکین خاطر باماندگان باشــد که در این رابطه ، موسسه مطبوعاتی 

نسل فردا آمادگی الزم جهت درج آگهی ها را دارد. 
 اصفهان : 32274759-031 / 32274693-03       تلگرام :  09164697894  
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مصرف گرایی را کم 
کنیم، تولید را حمایت!

ادامه از صفحه یک:

 ... زیــرا انســان تجمــل گــرا و
 اشــراف گرا توان مبارزه با نفس 
خود بر علیــه خرید بیهــوده را 
نــدارد و الجــرم به هــر نحوی 
 شرایطی را فراهم خواهد کرد تا به 
خواســته های خود دســت یابد. 
از ابتدای اســام تا کنون یکی از 
مهمترین اهداف مسلمین واقعی 
مبارزه با اشراف گرایی بوده است. 
حضرت محمــد)ص( فرموده اند: 
همه با هم برابرنــد و تنها ماک 
برتری تقوی اســت. لــذا با تمام 
مظاهر آن از جمله تجمل گرایی 

به جد به مبارزه پرداختند. 
از این رو متوجه خواهیم شد تجمل 
خواهی کــه مهمترین ویژگی آن 
تمایل به اســراف اســت ، مفاسد 
زیادی را در پی دارد . بدین ترتیب 
که تجمل گرایی و اشــرافی گری 
به تدریج سبب فقر و تهی دستی 
 جامعــه و حکومــت هــا خواهد 

شد . 
در جامعه ای که انسان ها ارزشمند 
می شــوند تنها به واسطه داشتن 
 ماشــین و پول و امــاک، دیگر

 ارزش های انسانی جایی نخواهد 
داشت و به حتم اسام نیز از آنجا 

رخت خواهد بست. 
زیــرا برای رســیدن بــه چنین 
ارزشی در ســطح جامعه که تنها 
مادیــات ماک آن اســت حاضر 
هســتیم هر کار انجــام دهیم از 
 اختاس گرفته تــا دزدی و قتل و 

غارت و...
- در کشــور ما نیز ماننــد دیگر 
کشــورهای جهــان ســوم و در 
حال توســعه با هزینه های گزاف 
و تبلیغــات گســترده از ســوی 
 کشــورهای معانــد ، مــردم به 
تجمل گرایی روی آوردند و هرچه 
این تجمل گرایــی در بین مردم 
بیشتر شــد دیگر ارزش ها رنگ 
باخت و ارزش خود را از دست داد. 
متاسفانه با این پیشرفت در تجمل 
گرایی تولیدات داخلی نتوانستند 
هم ســو  و هم گام شوند و این شد 
که وابستگی ما به دیگران افزایش 

یافت. 
اما اکنون در شــرایط موجود و با 
وجود تحریم ها دو حالت و مسیر 
 پیــش روی ماســت اول اینکــه

 مصرف گرایی را کاما از خود دور 
کنیم که با وجود چندین ســال 
عادت غلــط به زیــاده خواهی به 
سرعت این مهم مهیا نخواهد شد 
و دیگر مسیر گسترش و حمایت از 

تولیدات داخلی است .
 اگر تولیدات داخل با کمک دولت 
و حمایــت مردم بتوانــد هم گام 
تولیدات خارجی قدم بگذارد دیگر 
نیازی به واردات بی رویه اجناس 
لوکسی مانند بلورجارت و البسه و 

.... در کشور نخواهد بود.
 البته راه سومی هم وجود دارد که 
آن تلفیق هر دو روش باالست یعنی 
مردم از مصرف گرایی خود بکاهند و 
دولت هم به تولید داخل کمک کند 

تا نیازهای مردم را بر طرف کند.
 امــا متاســفانه  در حــال حاضر 
 مردم و دولت گزینه چهارم یعنی 
 »هیچ کــدام« را انتخاب کرده اند

  و نــه از مصــرف گرایــی خود 
 می کاهند و نه بــه تولیدی های
 داخلــی کمکــی مــی شــود

و ایــن دقیقــا همــان گزینه ای 
 است که کشــورهای جهان اول 
می خواهند یعنی وابستگی هرچه 
بیشــتر ما به آنها  و دادن نفت در 
مقابل گرفتن کاالهای بنجل آنها. 

ان هم با منت و خفت. 
انتخاب با من و شماست!

اقتصاد استان
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اهدای ۸۰ کمک هزینه ازدواج به نیازمندان
 رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرضا از اهدای ۸۰ کمک هزینه خرید جهیزیه و هدیه ازدواج در ۱۰  

ماهه نخست سال جاری به مددجویان این شهرستان خبر داد.
عبدالرزاق میرزایی از شهرستان شهرضا، با اشاره به پرداخت وام های ازدواج به مددجویان کمیته امداد این 
شهرستان، اظهار کرد: این تسهیات باهدف ترویج و تسهیل شرایط ازدواج تا سقف پنج میلیون تومان، 

از محل اعتبارات صندوق قرض الحسنه امداد والیت و در چارچوب وام های کارگشایی پرداخت می شود.
وی از اهدای ۸۰ کمک هزینه خرید جهیزیه و هدیه ازدواج در ۱۰  ماهه نخست سال جاری به مددجویان این 

شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمک ها به ارزش ۲۸۵ میلیون تومان در قالب ۶۰ سری جهیزیه و ۱۷ هدیه 
ازدواج به پسران و سه سری جهیزیه ازدواج مجدد به مددجویان نیازمند اهدا شد.

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرضا اظهار کرد: نیکوکاران می توانند با افتتاح حساب در صندوق قرض الحسنه امداد والیت نقش مؤثری 
در تامین منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج به جوانان داشته  باشند. میرزایی از برگزاری کاس های آموزشی برای زوج های جوان تحت پوشش 
این نهاد خبر داد و افزود: این کاس ها باهدف افزایش ازدواج های پایدار و ترویج سبک زندگی اسامی و کاهش آمار طاق با موضوعاتی چون 

آیین همسرداری و جلوگیری از آسیب های اجتماعی و فرزند پروری برگزار می شود.

رانندگان تاکسی کارت اعتباری معیشتی می گیرند
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت: در راستای اقدامات حمایتی از راننده های تاکسی 
و حفظ کرامت آنها بعد از توزیع الســتیک و برخی اقام خودرو به آن ها کارت اعتباری معیشتی 

داده می شود.
مرتضی ضامنی گفت: در مرحله اول اجرای این طرح، تامین مایحتاج معیشتی مورد نیاز خانواده 

رانندگان تاکسی تا ســقف دو میلیون تومان درنظر گرفته شده است که شامل پرداخت در اقساط 
شش تا هفت ماهه خواهد بود.

وی با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار، این طرح در آینده نزدیک اجرا خواهد شد، اعام کرد: با توجه به 
استقبال رانندگان از این طرح در مراحل بعدی سعی خواهد شد که اعتبار خرید برای رانندگان تاکسی افزایش یابد. 

ضامنی گفت: پیرو پیگیری های رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور مکلف 
به انجام اقدامات حمایتی از راننده های تاکسی در سراسر کشور شده است. 

وی در این خصوص توضیح داد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، در مرحله نخست توزیع الستیک با نرخ دولتی در اولویت کاری 
قرار گرفت. این امر از ابتدای آبان امسال اجرایی شد و با جدیت پیگیر توزیع الستیک بین راننده های تاکسی در سراسر کشور هستیم.

کوثر بابایی
ســــرمقاله
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خـــبــــر

سهل آبادی:
درآمدهای مالیاتی جایگزین مناسبی برای درآمد نفتی در بودجه ۹۸ نیست

رییس خانه صنعت، معدن و تجــارت ایران گفت: 
کاهش وابســتگی بودجه به نفت راهکار مناسبی 

برای بهبود اوضاع اقتصادی است اما کسب درآمد از طریق مالیات، 
جایگزین مناســبی برای درآمد حاصل از نفت نیست و به فعاالن 

اقتصادی فشار وارد می کند.

ســید عبدالوهاب ســهل آبادی  اقدام دولت برای کاهش وابستگی بودجه 
به درآمد حاصل از فروش نفت را مناســب دانســت و اظهار کرد: این اقدام 
دولت کمک زیادی به تامین بودجه می کنــد، اما باید منابع مطمئن دیگری 
 جایگزین درآمد های حاصل از فروش نفت شــود که به ســود اقتصاد کشور

 باشد.
وی افزود: نقش چشــمگیر درآمد های نفتی در بودجه کشــور بسیار واضح 
و مبرهن اســت، اما خوشــبختانه نقش این درآمد در بودجه ۹۸ کمرنگ تر 
شــده و همین امر باعث شــده تا اســتفاده از ابزارهای مالیاتی به عنوان یک 
شــاخص درآمدی جایگزین بشود که با توجه به شــرایط اقتصادی موجود در 
 کشور کســب درآمد از مالیات فقط فشــارهای اقتصادی و معیشــتی را بیشتر 

می کند.
رییس اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و کشــاورزی اصفهان با بیــان اینکه 
دولت نباید بر اســاس هزینه هایش بودجــه ریزی کند، خاطر نشــان کرد: این 
سیاســت کســب درآمد در بودجــه ۹۸، تاثیــر زیــادی در فضای کســب و 
 کار خواهد داشــت و فعالیت اقتصــادی را برای بنگاه های اقتصادی ســخت تر 

خواهد کرد.
ســهل آبادی با بیــان اینکــه سیاســت هــای دولت بایــد در جهــت رونق 
بازار کســب و کار باشــد، تصریح کرد: بهتریــن راه حل برای پــر کردن جای 
خالــی درآمــد هــای نفتــی در بودجــه ۹۸، کاهــش هزینــه هــای دولت 
 و حاکمیت اســت ؛ در این روش فشــاری به فعــاالن حوزه کســب و کار وارد

 نمی کند.
وی تاکیــد کــرد: مالیاتــی کــه جایگزیــن درآمــد هــای نفتــی در بودجه 
 شــده اســت طناب داری بر گردن فعــاالن اقتصادی و کســب و کار کشــور 

است.
ایمنا

خـــبــــر

بدون شک هر پارامتر 
قابل برنامه ریزی موجب 

افزایش ظرفیت صادرات 
و در نهایت رشد فعالیت 

اقتصادی می شود که 
یکی از این طرح ها در 

استان پروژه بندر خشک 
و کارگوترمینال اصفهان 

است.

رییس کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان:   

برای صادرات برنامه ای بلندمدت نداریم

رییس کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
وقتی از صادرات حرف می زنیم به معنای تولید برای سبد 
خانوار مصرف کننده بیرون از بازارهای داخل اســت که 
این مسیر باید قانونمند و استاندارد باشد و مسائلی چون 

کیفیت و حفظ آن، قیمت و بسته بندی لحاظ شود.
حمیدرضا مومنی با اعتقاد بر اینکه متاسفانه در کشور 
نسبت به ادبیات صادرات آگاهی کامل نداریم، اظهار کرد: 
بیس صادرات از جایی شکل می گیرد که مدیریت کالن 
کشور بتواند بســتر الزم را برای فعاالن بخش صادرات 

فراهم کند.

ایرنا
گـــزارش
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      به نظر می رسد در شرایط ویژه امروز کشور، برای صادرات باید تصمیمات ویژه ای بگیریم ما برای این بخش به جای اینکه درست مدیریت و فضاسازی کنیم، با بی توجهی 
به بخش خصوصی، حمایت خود را از صادرکنندگان کم می کنیم.

آسفالت معابر شهرک آذرانی سال 
آینده انجام می شود

در پی تماس تلفنی یکی از شــهروندان با شهردار اصفهان 
در برنامه زنده رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« 
مبنی بر وجود مشــکالتی در منطقه ۱0 و پس از دستور ویژه 
شهردار اصفهان برای بازرسی ویژه از این منطقه، مدیر منطقه 
۱0 شهرداری اصفهان چند ساعت پس از پخش برنامه به بازدید 

ویژه از شهرک آذرانی پرداخت.

به گزارش روابط عمومي منطقه ۱۰ شهرداري اصفهان، شهردار اصفهان 
در پاسخ به یکی از شهروندان ساکن منطقه ۱۰ در برنامه رادیویی امروز 
صبح خود، مدیر این منطقه را مامور بررسی ویژه و فوری مشکات مردم 

منطقه کرد.
حمید شــهبازی، مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان در حاشــیه 
 این بازدید اظهار کرد: عملیات ســاخت شــهرک آذرانی با توجه به

 تفکیک های صورت گرفته از سال ۸۳ آغاز شده است.
وی با بیان اینکه این شهرک وسعت زیادی دارد و هم اکنون حدود ۳۰ 
تا ۴۰ درصد از شهرک ساخته شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
شهرک آذرانی همچنان به طور کامل شکل نگرفته و به صورت پراکنده 
در حال ساخت اســت دســتگاه های خدماتی از جمله شرکت آب و 
فاضاب استان در حال ارائه خدمات هستند که این موضوع سبب شده 
روند آماده سازی و ارائه خدمات به ویژه در حوزه آسفالت به تاخیر بیفتد.

وی ادامه داد: به دلیل سرمای هوا هم اکنون نمی توان خدماتی مانند 
اجرای آسفالت را با کیفیت مطلوب برای شهروندان این منطقه ارائه کرد 
به همین دلیل در صحبتی که با ساکنان این شهرک داشتیم قرار شد در 
ابتدای سال ۹۸ آسفالت معابر این شهرک با کیفیت مطلوب انجام شود.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در ادامه با بیان اینکه منطقه ۱۰ 
یکی از مناطق مهم و ویژه شهر اصفهان است، افزود: می طلبد برای رفع 
نیازهای مردم این منطقه نگاه دقیق و عالمانه ای داشته باشیم. یکی از 
پروژه های اصلی و اساســی که مورد تاکید شهردار و شورای اسامی 
شهر اصفهان است موضوع رینگ چهارم حفاظتی شهر اصفهان واقع 
در بزرگراه شهید اردستانی بوده که بخش عمده ای از آزادسازی آن در 
این منطقه قرار گرفته است. هم اکنون این آزادسازی ها در حال انجام 
است و امیدواریم طبق قول شهردار اصفهان مبنی بر اتمام ۱۰ ماهه، این 

پروژه به اتمام برسد.
وی اضافه کرد: عاوه بر این موضوع برخــی از پروژه های دیگر مانند 
احداث و ســاماندهی خیابان هفت تیر نیز در سطح منطقه در حال 

اجراست.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه از مشکات دیگری 
که در حوزه حمل و نقل و ترافیک منطقه وجود دارد، موضوع ورودی به 
خیابان جی و احمدآباد از سمت بزرگراه شهید آقابابایی بود که همواره 
در مقاطعی از روز به دلیل وجود ترافیک با اشــباع از نظر تردد خودرو 
مواجه می شــود، اظهار کرد: در این خصوص طرحی از سوی معاونت 
حمل و نقل و ترافیک به شهرداری منطقه ارائه و پیمانکار آن انتخاب 
شده و کار اجرایی آن به منظور ساماندهی ترافیکی این خیابان به زودی 

آغاز می شود.  
شهبازی گفت: برای سال آینده نیز ساماندهی خیابان مصلی، بازگشایی 

و آزادسازی گلوگاه های منطقه در دستور کار قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مدنظر شهرداری منطقه ۱۰ بهره 
گیری از توان و ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه های مشارکتی 
است،  افزود: فرصت های سرمایه گذاری منطقه به صورت دقیق در حال 

مشخص شدن است تا این پروژه ها در اختیار عموم قرار گیرد.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: برخی از پروژه های عمرانی 
نیز در بودجه سال آینده دیده شده که طبق اولویت بندی زمانی انجام 

می شود. 
 وی یکی دیگر از برنامــه های مورد نظر شــهرداری منطقه را اجرای 
برنامه های فرهنگی-اجتماعی با محوریت خانواده ذکر کرد و افزود: در 
محات مختلف منطقه ۱۰ این برنامه ها در حال اجرا است و برای سال 
آینده نیز برای بهره مندی هر چه بیشتر مردم با قدرت و کیفیت بهتری 

اجرا می شود.

گـــزارش

 وی با بیــان اینکه بنابر 
شرایط کشور، صادرات 
را بعــد از کاهــش نرخ 
نفت آغاز کردیم، افزود: 
بعــد از افزایــش بهای 
نفت متاسفانه نسبت به 
صادرات بی توجه شدیم 
و در بلندمدت هیــچ برنامه ای برای 
صادرات تدوین نکردیم تا شرکت های 
توانمند صادراتی را پای میز مذاکره 

بازارهای بین المللی هدایت کنیم.
رییس کمیته توســعه صادرات اتاق 
بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در دنیا 
با وجود تقابل کشورها با یکدیگر، اما 
در حوزه اقتصادی به بازارهای یکدیگر 
ســرویس و خدمات ارائه می دهند، 
افزود: بــه عنوان مثــال درحالی که 
ترکیه و عراق در شــرایطی با کردها 
درگیر بودند، اما همچنان حجم باالی 
صادرات را به عراق دارند که این نشان 
از نگــرش مدیریت آن کشــور برای 

تسهیل موضوع صادرات است.
وی بــا تاکید بــر اینکه بســیاری از 
کشورهای توسعه یافته در دید کان 
برای صادرات اندیشــه باالیی دارند، 

تصریح کرد: به نظر می رسد در شرایط 
ویژه امروز کشور، برای صادرات باید 
تصمیمات ویژه ای بگیریم ما برای این 
بخش به جای اینکه درست مدیریت 
و فضاســازی کنیم، با بی توجهی به 
بخش خصوصی، حمایــت خود را از 

صادرکنندگان کم می کنیم.
نتقــاد بــر اینکــه  مومنــی بــا ا
دولتمردان هنــوز بخش خصوصی 
را بــازی نداده اند، افــزود: دولت در 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی های 
خود هنــوز به معنای واقعــی از این 
ظرفیت ها استفاده نکرده چرا که تمام 
سیستم به سمت دولت بوده و به جای 
خصوصی سازی شرکت های خصولتی 

گسترش پیدا کرده اند.
وی با بیان اینکه هنوز فرهنگ تولید 

برای تولیدکنندگان کشور مهیا نشده 
است، اظهار کرد: متاســفانه اکنون 
تولیدکننــدگان درگیر مشــکات 
حاشــیه ای هســتند و بســیاری از 
واحدهــای تولیدی ناچــار به تولید 

باکیفیت پایین هستند.
رییس کمیته توســعه صادرات اتاق 
بازرگانی اصفهان با اشــاره به شرایط 
نامطلــوب و غیراســتاندارد تولید تا 
صادرات در کشور، تصریح کرد: وقتی 
از صادرات حــرف می زنیم به معنای 
تولید برای سبد خانوار مصرف کننده 
بیرون از بازارهای داخل است که این 
مسیر باید قانونمند و استاندارد باشد 
و مســائلی چون کیفیت و حفظ آن، 

قیمت و بسته بندی لحاظ شود.
وی با اعتقاد بر اینکــه تولیدکننده 

نباید وارد بازار صادراتی شــود و این 
کار، امری تخصصی است، تاکید کرد: 
در صادرات بازگشــت سرمایه بسیار 
مهم اســت و اگر پول به صادرکننده 
بازنگردد امکان صادرات دوباره وجود 

نخواهد داشت. 
مومنــی بــا تاکیــد بــر ارتقــاء 
زیرســاخت های صادراتی در کشور 
و به خصوص اصفهــان، افزود: بدون 
شــک هر پارامتر قابــل برنامه ریزی 
موجب افزایش ظرفیت صادرات و در 
نهایت رشد فعالیت اقتصادی می شود 
که یکــی از این طرح ها در اســتان 
پروژه بندر خشــک و کارگوترمینال 
اصفهان اســت کــه اتــاق بازرگانی 
 برای به ســرانجام رســیدن آن باید 

تاش کند.

    

این گزارش حاکی اســت از مجموع 
تماس های شــهروندان ۵۶۵ مورد از 
قبیل گزارش ترکیدگی تاسیســات 
 فضای ســبز و ســاخت و ســاز بدون مجوز و رفع مزاحمت

 سگ های ولگرد به صورت ویژه و فوری توسط کارشناسان این 
اداره به مسئوالن اجرایی مناطق ارجاع و نتیجه عملکرد آنها از 
طریِق تماس با شهروندان پیگیری شد که بیانگر رضایتمندی 

شهروندان بوده است.
در بخش بازخورد نیز به منظور پیگیری پیام های ارجاع شده به 

مناطق و اقدامات صورت گرفته سه هزار و ۷۱۴ تماس تلفنی با 
شهروندان برقرار شده است.

کارشناســان اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان طی 

هفته گذشته یک هزار و ۶۵۲ مورد مشاوره به شهروندان ارائه 
کردند که شامل مواردی مانند راهنمایی درباره اماکن تفریحی، 
مشاوره دادن درباره بسته تشویقی ساخت وساز و اعام شماره 

تلفن شهرداری های مناطق ۱۵ گانه می باشد.
شهروندان اصفهانی می توانند همه روزه به صورت شبانه روزی 
با سامانه ۱۳۷ شــهرداری اصفهان تماس گرفته و مسائل و 
مشکات خود را در بخش های خدمات شهر، عمران و ترافیک 
شهری مطرح و از راهنمایی و مشاوره کارشناسان این اداره در 

حوزه مدیریت شهری استفاده کنند.

ارائه مشاوره کارشناسان سامانه ۱۳۷ درباره بسته تشویقی ساخت وساز
کارشناسان اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان هفته گذشته یک هزار و ۶۵2 مورد مشاوره به شهروندان ارائه کردند که شامل مواردی مانند 

راهنمایی درباره اماکن تفریحی و مشاوره درباره بسته تشویقی ساخت وساز می باشد.
بر اساس اعالم اداره ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان، شهروندان اصفهانی در هفته ای که گذشت چهار هزار و ۵2۵ مورد با سامانه ۱۳۷ تماس 
برقرار کردند که از مجموع تماس های واصل شده یک هزار و ۸۳۸ مورد مربوط به معاونت خدمات شهری معادل ۴۴ درصد، ۳۸2 تماس معاونت عمران 

معادل ۹ درصد و ۹۱ مورد نیز ترافیکی شامل دو درصد از مجموع کل پیام ها است.

ایمنا
خـــبــــر



گردشگری

ایسنا
گـــزارش

وقتی نفت، عرصه را برای 
گردشگری تنگ می کند؛

 محرومیت در گردشگری 
در  محرومیــت 
جنوبی  مناطــق 
کشور محدود به راه، 
آب و جاده نمی شود، بسیاری از بخش های 
محروم جنوب کشور پتانسیل این را دارند 
تا به مقاصد گردشگری تبدیل شوند ولی 

تاکنون مورد غفلت واقع شده اند.

 »مناطق محروم« یا »مناطق کمتر توسعه یافته« 
اصطالحی اســت که در نظام سیاست گذاری 
ایران برای برخی مناطق به کار می رود. منطقه 
محروم دارای تعریف روشــن قانونی نیست و 
تعیین مناطق محروم در قوانین مختلف به عهده 
دولت گذاشته شده است. شاخص هایی مثل نرخ 
بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و 
پرورش، بهداشــت و درمان، بهسازی روستاها، 
راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمران 
شهری و ... از جمله مواردی است که محرومیت 

یک منطقه  را تعیین می کند.
طبعیتا وقتی منطقه ای در بخش های اساسی 
وتعیین کننده ای مثل موارد یاد شده محرومیت 
داشته باشد نمی توان توقع داشت که به بخش 
گردشــگری آن منطقه توجه شود در حالی که 
به نظر می رســد یک تصور رایج غلط است. در 
بسیاری از مناطق محروم، گردشگری و فراهم 
کردن بستر برای آن منطقه می تواند تا حدی به 

رفع محرومیت آن منطقه کمک کند.
در سفری که اخیرا خبرنگار مهر به مناطق محروم 
بندرجاسک داشت مشخص شد که این منطقه با 
وجود محرومیت هایی که در حوزه های اساسی 
و اصلی دارد ولی پتانسیل بسیاری برای تبدیل 

شدن به یک مقصد گردشگری دارد.
به عنوان مثال در مسیر بندرعباس به جاسک 
ما شاهد رشــته کوه های مریخی و مینیاتوری 
هستیم که هرکدام اشکال اعجاب انگیزی دارند، 
درکنار این رشته کوه ها گونه های متنوع گیاهی 
رشــد کرده که مجموعا آن منطقه را تبدیل به 
یک صحنه و منظره دیدنی کرده اســت؛ به این 
صحنه دیدنی ســاحل هم اضافه کنید. در این 
مسیر درست روبروی این رشــته کوه ها خط 
ساحلی داریم که درخشــش آب های نیلگون 
دریای جنوب این زیبایی  را دوچندان کرده است. 
مجموعه این زیبایی ها در حدی است که حتی 
می توان آن ها را ثبت ملی کرد ولی متاســفانه 
هیچکاری درخصوص معرفی  و شناسایی آنها 

انجام نشده است چه برسد به ثبت.
نمونه دیگر اینکه ســاحل شهرستان جاسک 
و روســتاهای اطراف آن مثل ساحل روستای 
»سورگلم« بسیار بکر و دیدنی است خصوصا که 
جنگل های حرا که از قشم آغاز می شود تا این 
منطقه ادامه یافته و بر زیبایی هایی این ساحل 
افزوده اســت. از آنجایی که محل درآمد و امرار 
معاش مردمان این منطقه از طریق ساحل و صید 
است و مردم این منطقه رسم و رسومات مختلفی 

مرتبط با صیادی دارند می توان از همین 
مراسم به عنوان یک پتانسیل گردشگری 
استفاده کرد. همانطور که امروز بازدید از 
مراسم گالبگیری کاشان تبدیل به یک 
جاذبه توریستی شده است می توان فصل 
یا زمان خاصی که صیادان به دریا می روند 
یا از دریا به خشکی برمی گردند را تبدیل به 
یک جاذبه برای گردشگران کرد. به عنوان 
مثال در زمانی که ما در بندرجاسک )بهمن 
ماه( حضور داشتیم یک لنج که حدود دوماه 
برروی دریای عمان بود به ساحل برگشت 
تا ۸۰ هزار ماهی تن که صیــد کرده بود را 
به سردخانه انتقال دهد و سپس برای بسته 
بندی و تبدیل شدن به کنسرو ماهی تن به 
کارخانه برود. صیادان و حاضران در کشتی به 
محض رسیدن به ساحل از شدت خوشحالی 
بازگشت به شهر و خانواده هایشان رقص های 
خاص محلی می کردند که بسیار دیدنی بود و  
پتانسیل این را داشت که تبدیل به یک مراسم 

خاص محلی شود.
این مواردی که تا اینجا اشاره کردیم تنها چند 
نمونه از خروارها مورد جذاب گردشــگری در 
مناطق محروم است. برای چرایی توجه نشدن 
به این جذابیت ها به سراغ دفتر سازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری بندر جاســک رفتیم. 
برخــالف تصورمان که فکر مــی کردیم با یک 
ساختمان وزارتخانه ای یا اداری مواجه می شویم 
با یک خانه قدیمی و سیمانی رو به ساحل مواجه 
شدیم که هیچ تابلو یا نشانی از میراث فرهنگی 
وگردشگری نداشت. از خانمی که آنجا نشسته بود 
پرسیدم اینجا اداره میراث فرهنگی و گردشگری 
جاسک هست؟ پاسخ داد بله. گفتم می خواستم 
با مسئول اینجا صحبت کنم، گفت خودم هستم، 
پرسیدم پس بقیه همکارانتان کجا هستند؟ پاسخ 
داد اینجا فقط من هستم و همه کارها را هم خودم 
انجام می دهم. گفتگو را با مه گنج رییسی، رییس 
دفتر میراث فرهنگی و گردشگری جاسک شروع 
کردم. در همین میان کار چند خانم محل سوزن 
دوز که برای تمدید کارت صنایع دستی و برای 
گرفتن وام آمده بودند را هم راه انداخت و سِر درد 
و دلش باز شد.  رییســی گفت: در جاسک چند 
جاذبه گردشگری مثل تلگراف خانه، باغ سادرمن، 
اتاقک های ساسانی و... داریم که ثبت شده ولی 
متاسفانه دسترسی به این مناطق بسیارسخت 
است و کمتر گردشگری به دیدن آن ها می رود. 
عالوه براینکه تعداد دیگری جاذبه گردشگری هم 
داریم که اصال به آنها توجه نشده است چه برسد 

به ثبت ملی یا جهانی.

کتابخانه ها بستر فرهنگی الزم را برای جذب گردشگر دارند
مدیر کتابخانه مرکزی اصفهان گفت: کتابخانه ها و مراکز اطالع رســانی بســترهای فرهنگی الزم در زمینه 
گردشگری را دارا هستند. کیفیت کتابخانه ها از لحاظ منابع، خدمات، تجهیزات و ساختمان و معماری می تواند 

در جذب گردشگران مؤثر واقع شود.
محمد رضا کشانی، مدیر کتابخانه مرکزی اصفهان اظهار کرد: امروزه دانش قدرت است و حرف اول را در دنیا

 می زند امروز بحث ما شهر دانش محور است و کلیه روند آن بر اساس اطالعات و ایده های خالق است. کتابخانه ها 
صرفا مکانی برای ارائه اطالعات و منابع نیستند بلکه آنها پایگاه فرهنگی، هنری و اجتماعی محسوب می شوند. وی 

افزود: کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین کتابخانه عمومی کشور و بزرگترین کتابخانه چند 
رسانه ای در شهر اصفهان، پاسخگو و تامین کننده نیازهای مردم است و رویکردهای مختلفی را هم دنبال می کند از جمله به دلیل 

پنانسیل باالی آن در گردشگری خالق، طرح توریست کتابخانه ای که زیر مجموعه گردشگری فرهنگی است، از نوروز امسال راه اندازی 
می شود. کشانی با اشاره به مزایای این طرح ادامه داد: در این طرح این امکان وجود دارد که توریست ها از تمام جلوه های هنری و فرهنگی تمدن این 
کشور در قالب های مختلف تورهای مجازی، کتاب های مصور، نمایشگاه ها و...بازدید و بهره مند شود. امروزه گردشگری فرهنگی از مناسب ترین 

روش های شناخت وابستگی متقابل فرهنگ ملت هاست. 

بازگشایی آب زاینده رود حیات گاوخونی را تضمین نمی کند
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به بارش های اخیر در ورزنه گفت: برای جلوگیری از تبدیل 
شدن تاالب گاوخونی به کانون ریزگردها باید روان آب ها و سیالب ها را مدیریت کرد تا آب به تاالب برسد 
و رطوبت آن را حفظ کند. احمد جاللیان با بیان اینکه رهاسازی زاینده رود هیچ تاثیری بر تاالب گاوخونی 
ندارد اظهار کرد: امسال به لطف خداوند حجم بارندگی ها افزایش یافته و بر اساس پایش های اخیر تاالب 

نیز به علت بارش ها مرطوب شده است؛ اما باید مشکل، اساسی حل شود.   وی با بیان اینکه بر اساس آمارها 
بارندگی های امسال چندین برابر متوسط بارش سال گذشته گزارش شده اما همچنان حجم ورودی آب به 

دریچه سد زاینده رود کم است، تصریح کرد: رهاسازی بیست روزه زاینده رود تاثیری بر تاالب ندارد، فقط آبخوان ها را 
تامین و از فرونشست زمین و آسیب به پل های تاریخی جلوگیری می کند ولی این اقدامی اساسی نیست. عضو هیئت علمی 

دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مشکل اصلی وجود باغات، بارگذاری ها و سازه های آبخیزداری در باالدست و از بین بردن مراتع است؛ در حقیقت 
حوضه آبریز زاینده رود دچار خشکسالی هیدرولوژیک شده است.  وی افزود: بارگذاری های باالدست حوضه آبریز تخریب شدیدی ایجاد کرده 
است و بخش عمده ای از آن مناطق به صورت باغ درآمده است؛ طرح های آبخیزداری برای نفوذ روان آبها در زمین انجام می شود ولی در واقع 

این آب هدر می رود زیرا برداشت های باالدست از نفوذ آب به زمین و همچنین ورود آب به سد جلوگیری می کند. 

مذاکــرات مــزدی در 
شورای عالی کار به عنوان 
عالی ترین مرجع تعیین 
دستمزد مشموالن قانون 
کار و کارگران، در شرایطی 
طی روزهــای آینده آغاز 
می شــود که بر اســاس 
ادعای نمایندگان کارگران عضو این شورا، 
فاصله »حداقل دستمزد« تا »معیشت« 

به ۸۷ درصد رسیده است!
به گفته فرامرز توفیقــی رییس کمیته 
دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار، تا پایــان ســال ۹۱ فاصله حداقل 
دستمزد کارگران تا هزینه معیشت ۵۷ 
درصد بود که طی این سال ها با اقداماتی 
که در جهت تقویت دســتمزد صورت 
گرفت، این شکاف حدود ۱۰تا ۱۲ درصد 
کاهش یافت اما متاسفانه با شرایطی که 
در سال ۹۷ پیش آمد، شکاف دستمزد تا 

معیشِت حداقلی، دوباره افزایش یافت و به 
۸۷ درصد رسید. 

همچنین به اعتقاد علــی خدایی، دیگر 
عضو کارگری شورای عالی کار، بر اساس 
محاســبات صورت گرفته در هفته اول 
آذرماه و با بررســی گزارش های مراجع 
رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی 
در یکماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان 
رسیده است. این در حالی است که به گفته 
توفیقی، در به روزرسانی هزینه های سبد 
معیشت، حداقل هزینه ماهیانه زندگی به 
۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز افزایش 

پیدا کرده است.
اما هر ســاله دســتمزد کارگران بدون 
استراتژی خاصی از سوی وزرای کار پس 
از تشکیل جلسات مکرر و البته چندین 
ســاعته شــورای عالی کار، در  نهایت با 
»چانه زنی« تعیین می شــود. هر چند 
در ماده ۴۱ قانــون کار دو معیار »تورم« 
و »تامین معیشت کارگران« باید مبنای 
تعیین دستمزد باشد، اما در نهایت وزیر 
کار به عنوان رییس شــورای عالی کار 
بدون اســتراتژی خاصی، نقش میانجی 
را برای نزدیک کردن نظرات کارفرمایان 
و کارگران و توافق بر سر درصد افزایش 

دستمزد بازی می کند.
در یک ضلع شورای عالی کار، نمایندگان 
کارگری با استناد به آمار مراجع رسمی، 
میزان افزایش هزینه های سبد معیشت 
را اســتخراج می کنند و در شورای عالی 

کار گزارش می دهند تا بلکه قدرت چانه 
زنی خود را افزایش دهند. در ضلع دیگر، 
نمایندگان کارفرمایی نیز ادله خود را برای 
هزینه های سربار تولید و خدمات عنوان 
می کنند تا این گروه نیز با چانه زنی بتوانند 
از افزایش دســتمزد مدنظر نمایندگان 

کارگری بکاهند.
با این حال شــورای عالی کار به عنوان 
مرجع تصمیم گیری برای تعیین تکلیف 
دستمزد حدود ۱۴ میلیون مشمول قانون 
کار و کارگر بیمه شده تامین اجتماعی 
هیچ استراتژی مشــخصی برای تعیین 

دستمزد ندارد. 
طی دو سال گذشته نمایندگان کارگری 
پیشنهاد دادند تا عالوه بر تصویب افزایش 
دستمزد در شــورای عالی کار، سازوکار 
مشخصی در شورا به تصویب برسد تا طی 
بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله فاصله دستمزد تا 
معیشت برابر شود. نمایندگان کارگری 
البته معتقدند قطعا اینکه دســتمزد به 
یکباره به هزینه معیشــت برسد، انتظار 
نابجایی  اســت امــا باید این شــکاف با 
راهکاری مشخص پر شــود تا هر سال 

شاهد بیشتر شدن این شکاف نباشیم.
اما محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی چند روز پس از کسب رای 
اعتماد از مجلس درباره سیاست وی برای 
کاهش فاصله دستمزد تا معیشت گفت: 
»اینکه بتوان در یک نشســت شــورای 
عالی کار فورا در خصوص جبران فاصله 

دستمزد تا معیشت تصمیم گیری کرد 
قطعا مقدور نیست و باید در نشست های 
سه جانبه این شــورا راه حل های متنوع 
برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری 

پیدا کنیم.«
اکنون در آستانه تشکیل جلسات مزدی 
شورای عالی کار، قطعا نقش شریعتمداری 
به عنوان وزیر کار و رییس شورای عالی 
کار نباید صرفا ادامه سبک »چانه زنِی« 
ِصرف باشد بلکه کاهش فاصله دستمزد 
تا هزینه های معیشت نیازمند استراتژی 
جدید و تعریف سازوکارهایی چون الزام 
برابری دستمزد و معیشــت در یک بازه 

چندساله است.
در همین زمینه فرامرز توفیقی با تاکید 
بر اینکه ما باید معیشت کارگران را تامین 

کنیم، گفت: »در ۱۰ ماه گذشته به طور 
سرسام آوری جهش قیمتی داشتیم که 
این جهش قیمت فراتــر از معنای تورم 

است.«
رییس کمیته دســتمزد کانــون عالی 
شــوراهای اســالمی کار با بیان اینکه 
با یــک پایش میدانــی رونــد افزایش 
قیمت ها قابل مشــاهده اســت، افزود: 
در شــرایطی که ترمــز افزایش قیمت 
ها کشیده نشــده، تنها چیزی که ثابت 
مانده حقوق کارگران اســت. این فعال 
کارگری همچنین گفت: در اســتیضاح 
وزیــر کار قبلــی صحبت از معیشــت 
کارگر شــد، اکنــون که شــاهد فاصله 
 معنادار دســتمزد تا معیشت هستیم،

 هزینه های زندگی کارگران چرا از سوی 

مجلس مطالبه نمی شــود؟ مگر پس از 
استیضاح وزیر کار قبلی اتفاقی در زمینه 

افزایش قدرت خرید کارگران رخ داد؟ 
وی ادامه داد: متاسفانه صاحبان سرمایه و 
کارفرمایان به دلیل داشتن حاشیه امن از 
سوی دولتمردان، به هیچ عنوان دغدغه ای 
برای دستمزد کارگر ندارند و ما تمام توان 
خود را در جلسات و مذاکرات دستمزد به 
کار می گیریم تا نگرش به تعیین دستمزد 
با توجه به افزایش هزینه ها در سال جاری 
اتفاق  افتد. رییس کمیته دستمزد کانون 
عالی شوراهای اســالمی کار تاکید کرد: 
باید بپذیریم که امسال سالی خاص برای 
کارگران بوده و دولت باید نگرش جدیدی 
برای افزایش دســتمزد کارگران داشته 

باشد.

مذاکرات افزایش دستمزد ۹۸ در دور تازه آغاز می شود؛   

رویارویی دستمزدهای حداقلی با هزینه های حداکثری

مهر
گـــزارش
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مذاکرات افزایش دســتمزد ۹۸ در حالی به زودی آغاز 
می شود که وزیر کار کاهش شکاف »حداقل دستمزد« تا 
»هزینه معیشت« طی چند سال را از سیاست های خود 
اعالم کرده است. مذاکرات برای تعیین دستمزد ۹۸ با 
حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به 
عنوان نماینده دولت به زودی آغاز می شود تا در فاصله 
حدود ۵۰ روز آینده تا پیش از پایان اسفند در خصوص 

دستمزد سال ۹۸ تعیین تکلیف شود.

شورای عالی کار به 
 عنوان مرجع 

تصمیم گیری برای 
تعیین تکلیف 

دستمزد حدود ۱۴ 
میلیون مشمول 

قانون کار و کارگر بیمه 
شده تامین اجتماعی 

هیچ استراتژی 
مشخصی برای تعیین 

دستمزد ندارد.

خبرهای دو خطی

اقتصاد ایران
۰3
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دبیر کل اتاق اصناف:
هیچ کمبودی در تامین 
کاالهای اساسی وجود 

ندارد

دبیر کل اتاق اصنــاف ایران گفت: 
در رابطه با کاالهای اساســی این 
اطمینان را به مــردم می دهیم که 
هیچ کمبودی وجود ندارد و دولت 

در این زمینه اهتمام ویژه دارد.
به گزارش صدا و سیما، علی عوض 
پور در برنامه »بدون خط خوردگی« 
رادیو گفت و گو با موضوع نابسامانی 
قیمت کاالهای اساسی با بیان اینکه 
تامین و توزیع کاال فرایند مشخص و 
هویت داری است، گفت: تالش شده 
در تامین برخی از کاالها به عنوان 
کاالی اساسی که باید توسط دولت 
تامین شوند، اهتمام ویژه ای صورت 
بگیرد و با تخصیــص ارز برای این 

کاالها تغییر قیمتی به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه تامیــن ارز برای 
کاالها مدیریت شد، اظهار داشت: 
البته با وجود مدیریــت دولت، به 
هر حال شــاهد افزایش قیمت ارز 
بودیم که در پــی آن قیمت کاالها 
افزایش پیدا کــرد. بازار یک فرایند 
علمی اســت و باید هم در رابطه با 
تامین کاال و هم در رابطه با توزیع آن 
اقدام مربوطه را انجام دهیم. دبیر کل 
اتاق اصناف ایران تاکید کرد: یکی از 
اقدامات مهمی که باید انجام شود، 
 نظارت در بازار است که اتاق اصناف، 
سیاست هایی را در رابطه با تشدید 
نظارت با اســتفاده از ظرفیت های 
اتحادیه های صنفــی و اتاق های 
اصناف اتخاذ کرده و بازرسی ها انجام 
می شود. وی تصریح کرد: البته باید 
بین گرانی و گران فروشی، تفکیک 
قائل شــویم زیرا به هر حال قیمت 
کاالها افزایش پیدا کرده اســت و 
واحدهای تولیدی و عرضه کننده 
 کاال، قیمت هایشــان را افزایــش 
داده اند و واحدهای خرده فروشی 
آخرین زنجیره عرضه هستند. باید 
کاالهای پر مصرف و اساســی را از 
ســایر کاالها جدا کرد، در رابطه با 
کاالهای اساســی این اطمینان را 
به مردم می دهیم کــه هیچ گونه 

کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

ایرنا
خـــبـــر

ISFAHAN
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۹4

۹3

    در ده ماه گذشته از سال جاری، یک میلیون و ۱۱۶ هزار تن برنج وارد کشور شده که نسبت به مدت 
مشابه پارسال، ۰.۸۹ درصد کاهش داشته است.

    معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از رشد 3۲ پله ای ایران در صنعت لجستیک در فاصله یک سال 
گذشته خبر داد.

    رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از افزایش قیمت پرتقال و خیار در بازار میوه خبر داد و 
گفت:ذخیره سازی میوه برای شب عید دلیل افزایش قیمت پرتقال است.

    مدیرعامل ایران ایر گفت: در کنار کانال مالی ویژه ایران و اتحادیه اروپا، ایران ایر نیز با همین کشورها 
کانال مالی ویژه حمل و نقل هوایی راه اندازی کرده است.

    وزیر تعاون:ساخت و تولید مسکن برای محرومان پس از انقالب رشد چشمگیری داشته است و فقط 
یک میلیون واحد مسکونی توسط تعاونی های مسکن در کشور ساخته شده است.

    وزیر نیرو گفت: رتبه کشور در چهل سال گذشــته از نظر تولید برق از رتبه 3۸ جهانی به جایگاه 
چهاردهم ارتقا یافته است و اکنون با همه همسایگان خود ظرفیت تبادل برق داریم.



کسب و کار
04
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سیستم راداری که پهپادهای ناشناخته را رصد می کند
یک استارت آپ قصد دارد در مسابقه لیگ فوتبال آمریکایی با استفاده از سیستم راداری جدید 

پهپادهای ناشناخته را رصد کند و به مقامات اطالع دهد.
به گزارش دیلی میل، یک استارت آپ که با ســرمایه گذاری بیل گیتس تاسیس شده، قصد 
دارد با کسب اجازه نامه ها، سیســتم ردیابی پهپاد با رادار را در مسابقه قهرمانی لیگ فوتبال 

آمریکایی به کار گیرد.
 این مســابقه روز یک شــنبه برگزار می شــود. به هرحال این شرکت درخواســت نامه هایی به 

»کمیسیون مخابرات فدرال«)FCC( را ارائه کرده تا فناوری مذکور را طی این رویداد ورزشی آزمایش 
کند. سیستم مذکور می تواند پهپادها را از فاصله ۰.۶ مایلی ردیابی و از راه دور آنها را از کار بیندازد. این شرکت  

 امیدوار است دو رادار آزمایشی خود را در استادیوم آزمایش کند. سیســتم مذکور برای همکاری با FBI به کار گرفته 
می شود تا وجود هرگونه پهپاد شناسایی نشده را به مقامات هشدار دهد. در مسابقه فوتبال که در روز یکشنبه برگزار می شود، 
میلیون ها طرفدار این ورزش در ورزشگاهی در آتالنتا گردهم جمع می شوند. کمیسیون مخابرات فدرال ممنوعیت های سختی 

درباره وجود پهپادها در اطراف استادیوم وضع کرده زیرا این گجت ها خطر امنیتی محسوب می شوند.
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  ۱. اطراف خــود را با 
کارشناســان خبره و 

ماهر پر کنید
اداره یــک کســب و کار 
موفق کار ســختی است. 
بیشتر زنان کارآفرین که 
مدیریت کسب و کاری را 
بر عهده دارند، ترجیح می دهند که افرادی 
را استخدام کنند که آنها را می شناسند. در 
بیشتر موارد، این کار غلطی است. شما باید 
تجربه را معیار انتخــاب خود قرار دهید و 
افرادی را در مجموعه خود داشته باشید که 

می توانند تاثیرگذار باشند.

  ۲. از فناوری مناســبی بهره مند 
شوید

فنــاوری مقیاس گذاری ســریع را برای 
استارت آپ ها راحت تر می کند. هیچ دلیلی 
مبنی بر این وجود ندارد که چرا نباید در 
کسب و کار خود از فناوری استفاده کنید. 
شــما باید برای عملیات خود در فناوری 

مناسبی سرمایه گذاری کنید.

  ۳. از قوانین و مقررات داخلی پیروی 
کنید

شــما هرگز نباید از هیچ قانونی- هرچه 
که باشد- تخطی کنید. یک وکیل خبره 
استخدام کنید تا به هنگام راه اندازی یک 
کسب و کار جدید از حقوق شما دفاع کند. 
شــما نباید هزینه های قانونی را بیهوده 
بدانید بلکــه آنها را بــرای خودتان نوعی 

سرمایه گذاری در نظر بگیرید.

  4. از بازارهای غلط دوری کنید
برخی از زنان بدون داشتن مطالعات امکان 
سنجی براساس وابستگی های شخصی 
خود تصمیماتی می گیرند. این کار اصال 
درست نیست. شما برای حمایت کردن 
از انتخاب بازار خود باید از حقایق استفاده 

کنید.

  ۵. شبکه ارتباطات اجتماعی خود را 

تقویت کنید
بیشــتر زنــان کارآفریــن بازاریاب های 
شبکه ای طبیعی هستند. اما عالوه بر این، 
در ایجاد گروه ها و کانال هایی در شبکه های 
اجتماعی هم مهارت دارند. شما می توانید 
کســب و کار خود را از طریــق تبلیغات 
رســانه ای یا دهان به دهان هم گسترش 

دهید.

  ۶. تحقیقات گسترده انجام دهید
شما باید برای جلوگیری از بروز اشتباهات 
پرهزینه در کسب و کار خود ایده آن کسب 
و کار را مورد بررسی و آزمایش قرار دهید. 
شاید کسب وکاری که در آن وارد می شوید 
ظاهرا روی کاغذ عالی به نظر برســد اما 
شما تا زمانیکه تحقیقات گسترده تان را 
انجام می دهید، همچنان باید محتاطانه 

عمل کنید.

  ۷. منتظر پول استارت آپ نباشید
مجبور نیستید که قبل از راه اندازی کسب 
و کارتان منتظر باشید تا تمام پول مورد 
نیازتان را تامین کنید. باید ادامه دهید و 
هرگز نباید تسلیم شوید! می توانید یک 
ایده کسب و کاری کوچک با هزینه های 

استارت آپی پایین پیدا کنید.

   ۸. قیمت های محصوالت و خدمات 
خود را به درستی تعیین کنید

قیمت گذاری نادرســت محصوالت شما 
ممکن است مشــتری هایتان را از اطراف 
کسب و کار شما پراکنده سازد. همواره باید 
سطوح قیمت گذاری خود را مورد ارزیابی 
قرار دهید. باید تغییرات بازار و همچنین 

اقدامات رقبای خود را مطالعه کنید.

  ۹. محصوالت یا خدمات درستی را 
فراهم کنید

ارائه محصوالت نادرســت و نامناســب 
می تواند زودتر از هرچیزی کســب و کار 
شــما را فلج کند. برای اینکه خودتان را 
از این خطر در امان نگــه دارید، چیزی را 
ارائه دهیــد که نیاز بازارتان اســت. برای 
اینکه بدانید مردم بــه چه چیزی بیش از 
هرچیز نیاز دارند، انجــام تحقیقات بازار 

امری حیاتی و ضروری است.

  ۱0: طرفدار سادگی باشید
شــما نباید قدرت فناوری را دســت کم 

بگیرید. از آنجایی که نرم افزارها در میان 
کارآفرینان فنــاوری از محبوبیت باالیی 
برخوردار هســتند، اســتفاده از ایمیل 

مارکتینگ همچنان پادشاه است.

  ۱۱. کپی کردن ایده ها
رشــد یک کســب وکار در برخی بازارها 
نیازمند بومی سازی در سطحی وسیع است. 
درحالیکه می توانید ایده ای را مدل سازی 
کنید، آن را به گونــه ای تطبیق دهید که 
قابل اجرا در یک بازار بومی باشد. درغیر 
اینصورت، کسب موفقیت به عنوان یک 
بانوی کارآفرین برای شــما کار سختی 

خواهد بود.

  ۱۲. هزینه های خود را بررسی کنید
هزینه های افراطی و بیــش از اندازه یکی 
از بزرگترین مشکالتی اســت که بانوان 
کارآفرین اغلب مرتکب می شوند. خریدن 
محصوالت و مایحتاج نو و دست اول اعم از 
کمک های تبلیغاتی، تجهیزات و نرم افزارها 
غیرضروری است. پیدا کردن گزینه های 
کم هزینه تر در چنین شرایطی از نظر مالی 

مقرون به صرفه است.

  ۱۳. مشتریان خود را مورد مطالعه 
قرار دهید

شناختن مشــتریانتان و توان مالی آنها 
می توانــد کمپین های بازاریابی شــما را 
هدایت کند. بروز تغییراتی در بازار نباید 

موجب هراس شما از سازگار شدن بشود.

  ۱4. ویروسی شدن

نباید نگران شوید که کسب و کارتان در 
مدت کوتاهی ویروسی خواهد شد. شما 
باید متمرکز بمانید و به یادگیری درمورد 
کسب وکارتان و مشــتری هایتان ادامه 

دهید.

  ۱۵. در رقابت وارد شوید
شما باید رقابت را فراموش کنید و بر افزایش 
ارزش های قابل ارائه برای مشتریان خود 
متمرکز شوید. رقابت سخت برای هر کسب 
و کاری سازنده است درحالیکه بسیاری 
از کارآفرینان از آن در هراس و وحشــت 
هستند. بجای ترسیدن از چنین رقابتی، 

آن را در آغوش بگیرید.

  ۱۶. رسانه های اجتماعی را اولویت 

بندی کنید
رســانه اجتماعی یکی از مهم ترین پلت 
فرم هایی است که هرگز بعنوان یک تازه 
وارد نباید از آن غافل شــوید. شما در این 
محیط ها می توانید با مشارکت فعال خود 
از دیگران سبقت بگیرید، خود را به جامعه 
مخاطب خود نشان دهید و محصوالتتان 
را به فروش برسانید. به هنگام استفاده از 
رســانه های اجتماعی مطمئن شوید که 
نگرشی حرفه ای دارید و باین ترتیب قادر 

خواهید بود برند خود را تثبیت کنید.

  ۱۷. مشتریان خود را برای خرید 
تشویق کنید

شــما باید مطمئن شــوید که مشتریان 
شــما نمی توانند در برابــر محصوالت و 
خدمات شما مقاومتی داشته باشند. باید 
محصوالت و خدمات خود را در دســته 
بندی هایی شــگفت انگیز ارائه کنید تا 
 مشتریان ایده آل خود را مجذوب و شیفته

 آنها کنید.

  ۱۸. هشدارهای بازار
اســتمرار بر بازاریابی و تبلیغ محصوالت 
برای شــما امری ضروری و حیاتی است. 
استراتژی هایی موثر و کارآمد برای حل 
بزرگترین مســائل خــود طراحی کنید. 
شما باید درد موجود در بازار و موضوعات 
تاثیرگذار بر مشتریان خود را بشناسید و 
هدفتان پیدا کردن راه کارهایی درســت 

برای آنها باشد.

  ۱۹. جریان نقدی
آیا کســب و کار شــما پررونق و سودآور 
است؟ اگر پاســخ مثبت است، پس شما 
باید اقدامی بزرگ برای جذب مشتریان 
بیشتر انجام دهید. اما اگر کسب و کارتان 
درآمد چندانی ندارد، باید ایده این کسب 
وکار و استراتژی های بازاریابی آن را مورد 

بازبینی قرار دهید.

  ۲0. بودجه داشته باشید
وقتی که کســب و کار جدیدی را شروع 
میکنید، باید هزینه های خود را ۳۰% باالتر 
از بودجه موجودتان در نظر بگیرید. داشتن 
برنامه ریزی صحیح در کسب وکارتان به 
شما کمک می کند تا مانع از فقدان منابع و 

ورشکستگی شوید.

  ۲۱. سودتان را افزایش دهید
بعنــوان یک بانــوی کارآفریــن، باید از 
رویکردهایی جدید و نوین برای ارتقاء سود 
کسب وکارتان بهره مند شوید. می توانید در 
یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری کنید و 
از خدمات آنها استفاده کنید یا با استفاده 
از اینترنــت رویکردهای دلخــواه خود را 

پیدا کنید.

  ۲۲. نگرش و تصویر ذهنی صحیح
برای پیشرفت و رســیدن به موفقیت در 
کسب و کارتان بدون شک باید نگرش و 
تصویرذهنی صحیحی از کسب و کار را در 

ذهنتان به وجود آورید.

22 راهکار، که خانم ها به یک کارآفرین موفق تبدیل شوند؛   

کارآفرینی موفق به سبک زنانه

شما باید مطمئن شوید 
که مشتریان شما 

نمی توانند در برابر 
محصوالت و خدمات 
شما مقاومتی داشته 

باشند. باید محصوالت 
و خدمات خود را در 

دسته بندی هایی 
شگفت انگیز ارائه کنید 

 تا مشتریان
 ایده آل خود را مجذوب 

و شیفته آنها کنید.

 بانــوان کارآفرین وقتی که رهبری کســب و کاری را 
برعهده دارند، هیچ چیز را تضمین شده نمی دانند. در 
گذشته، بانوان کارآفرین به صنایع کلیدی دسترسی 
کامل نداشتند. شکی نیست که دوره دیگری در تاریخ 

کسب و کارها آغاز شده است؛ دوره کارآفرینی زنان .

 
استارت آپ

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات با اشــاره به 
موضوع فیلترینــگ گفت: مقوله شــبکه های 
اجتماعی را باید به صورت ریشه ای مورد بررسی قرار داد و از نخبگان 

و فعاالن جامعه می خواهیم تا این مهم را سیاسی و دو قطبی نکنند.

محمد جواد آذری جهرمی در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند 
در جمع جوانان شهرســتان ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای انقالب 
اسالمی و تبریک به مناسبت فرا رسیدن چهل ســالگی انقالب، اظهار داشت: 

توسعه کسب و کار یکی از موضوعات حائز اهمیت در ایران و دنیا است.
وی با بیان اینکه امروز منابع دنیا در حوزه های مختلف در حال تثبیت یا کاهش 
 اســت و در کنار آن جمعیت دنیا نیز در حال رشد می باشد، افزود: نباید تنها به 

 راه اندازی یک شــغل فکر کــرد بلکه آنچه موجب توســعه پایدار 
می شود، استفاده از ابزاری بعنوان بهره وری اطالعات است.

 این مقام مســئول هدف از اقتصــاد دیجیتال، اســتارت آپ و ... را
 بهره وری در حوزه های مختلف با هدف ارائه خدمات بهتر دانســت 
و خاطرنشــان کرد: استارت آپ ســعی دارد خدماتی که در زندگی 
روزمره و نیازمندی های مردم وجود دارد را با هزینه کمتر و کیفیت 

بهتر ارائه کند.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعــات با تاکید براینکــه امروز فناوری 
به کمک آمده تا وقــت را بهینه کــرده و هزینه را کمتــر کند، بیان 
داشــت: توســعه فناوری در زمینه هــای مختلف همچــون حمل و 
نقل، تعلیم و تربیت، خدمات بهداشــتی و نظام سالمت، به مسئوالن 
 کمک می کند تا خدمتگزار مردم باشــند و حس مــردم به حاکمیت

 بهتر شود. 
آذری جهرمی تصریح کرد: بذر نهال فناوری اطالعات استفاده از خالقیت 
و استعدادهای جوانان است که در این راستا با اجرای طرح »نو آفرین«، توانستیم 
فعاالن این عرصه را که در ابتدای فعالیت شکســت خورده بودند، شناسایی و 
بخش عمده ایی از مشکالت آنان را در بخش بیمه، مالیات، ثبت شرکت و دیگر 

موضوعات مورد بررسی و چاره اندیشی کنیم.
وی با تاکید براینکه از سال 9۳ تا 95 شــتاب زیادی در توسعه زیر ساخت های 
ارتباطات داشتیم، گفت: در سال 92 تنها 4۰۰ اپلیکیشن در کشور وجود داشت 

که این میزان در سال گذشته به1۳۰ هزار اپلیکیشن رسیده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه در بخش توســعه اشتغال چهار 
طرح تهیه شده و در نظر داریم اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان به آن اختصاص 
دهیم، گفت: در سال جاری 87 هزار شغل را شناسنامه دار کردیم ولی در روند 
اجرای این طرح با کمبود منابع دولتی روبه رو شــدیم کــه البته معطل بودجه 

نمادیم. 
این مقام مسئول با اشاره به توسعه پارک های فناوری اقتصاد دیجیتال در کشور، 
خاطرنشان کرد: حدود 12۰ شرکت فضا در مشــهد مقدس و نزدیک به 15۰ 
شرکت فضا در تهران همزمان با دهه مبارک فجر ایجاد خواهد شد و این فرآیند 

در دیگر نقاط کشور نیز توسعه می یابد.
وی به موضوع فیلترینگ در کشور اشاره کرد و گفت: امروز در شرایطی قرار داریم 
که عده ایی می خواهند مسئوالن را به جان هم بیندازند و از این فرصت به نفع 
خود استفاده کنند؛ در بحث حاکمیتی توجه به مرقانون در اولویت است و اگر 

قرار بر اجرای سلیقه ها باشد، سنگ روی سنگ بند نمی شوند.
آذری جهرمی بیان داشــت: فضای مجازی نه تنها در ایران بلکه در کل جهان 
دارای تهدیدات و فرصت های بســیاری است و فیلترینگ تنها یکی از راه هایی 

است که در بعضی مواقع باید استفاده شود.
این مقام مســئول گام بعدی را در بخش فیلترینگ، دو قطبی ســازی و ایجاد 
شکاف دانست و بیان کرد: دولت برآمده از رای ملت ها است و در هر حاکمیتی 

معارضینی وجود دارد که قانون فصل الخطاب حل اختالفات است.
وزیر ارتباطات به وجود دو معضل کاربرد و اشکال اشاره کرد و گفت: امروز باید 
بدانیم که مخاطب مردم هســتند و باید آحاد جامعه را بــا معضالت آگاه کرد؛ 
 امروز در حوزه شــبکه های اجتماعی با پدیده ایی به عنوان پدیده فعالیت های 
رسانه ایی مواجه هستیم و تکلیف کشور در خصوص سیاست های رسانه های 

نوین مشخص نیست.
وی بــا تاکیــد براینکــه سیاســت رســانه ای در کشــور متوجــه وزارت 
ارتباطات نبــوده و تنها چالش هــا برای ماســت، افزود: بیــش از 5 میلیون 
ایرانی بازی هــای اخیر فوتبــال ایران را از طریق پیام رســان هــای داخلی 
 دیده انــد و این به معنــای آن اســت که زیرســاخت ها برای بومی ســازی 

فراهم است.
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 یک وکیل خبره استخدام 
کنید تا به هنگام 

راه اندازی یک کسب و کار 
جدید از حقوق شما دفاع 

کند. شما نباید هزینه های 
قانونی را بیهوده بدانید 

بلکه آنها را برای خودتان 
نوعی سرمایه گذاری در 

نظر بگیرید.

ایرنا
گـــزارش

وزیر ارتباطات:
شبکه های اجتماعی را سیاسی و دوقطبی نکنیم

نگاهی به فرآیند 
موفقیت استارت آپ ها 

در کارگاه پین تک 

کارگاه ارائه محصول شرکت ایران 
کیش با موضــوع »درد فناوری« 
در هشــتمین همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت، با 
حضور کیارش عباس زاده بنیانگذار 
زود فود، روح اله پرنیــان بنیانگذار 
دکمه و صادق فرامرزی، مدیرعامل 

شرکت ایران کیش برگزار شد.

  عوامل موفقیت استارت آپ ها
  در ابتــدای ایــن کارگاه کیارش 
عباس زاده به ســخنرانی پرداخت 
و گفت: »مشــکالت منابع انسانی، 
هزینه نکردن در کسب و کار خود، 
مقاومت در مقابل یادگیری و رشد 
از جمله مســائلی اســت که برای 
اســتارت آپ ها وجــود دارد. ایده 
راه اندازی یک استارت آپ دارای دو 
ویژگی است، ایده ای که شما انتخاب 
کرده اید باید از  نیاز های مردم باشد، 
مساله ای که آنها حاضر هستند برای 
آن پول بدهنــد و مورد دیگر اینکه 
شما آن ایده را بتوانید از افراد دیگر 
بهتر اجرا کنید. برای موفقیت یک 
استارت آپ 9۰ درصد آن ربط پیدا 
می کند به اجرای ایــده و فقط 1۰ 

درصد آن ایده است.«
او ادامــه داد: » بــرای گرفتــن 
ســرمایه گذار نباید موضــع باال یا 
پایینی نسبت به سرمایه گذار داشته 
باشید. آن چیزی که باعث می شود 
با سرمایه گذاری موفق بشوید این 
اســت که بدانید چه مقدار سرمایه 
می خواهید و آن ســرمایه را برای 
چه کاری می خواهیــد. در ابتدای 
شــروع کار اســتارت آپ نباید به 
دنبال دریافت وام باشید. در مذاکره 
با ســرمایه گذار باید یک مشــاور 
حقوقی در مذاکره حضور داشــته 
باشد تا به مشــکل برخورد نکنید. 
در کســب و کار، تبلیغات خوب و از 
عوامل موفقیت است اما باید با هدف 
انجام شــود و هزینه زیــادی برای 
آن پرداخت نشــود. در حال حاضر 
خیلی از استارت آپ ها لزوما سود آور 
نیستند؛ ۳ تا 5 سال برای رسیدن 

به بلوغ یک استارت آپ نیاز است.«
روح اله پرنیان در ادامه صحبت هایی 
را درباره موفقیت یک اســتارت آپ 
بیان کرد و گفت: »هفت یا هشــت 
سال است که فعالیت استارت آپی 
می کنم. اگــر می خواهید یک ایده 
را بــرای کســب و کارتان انتخاب 
کنید به توانایی هــای خود توجه 
کنید و ایده خود را با آن هماهنگ 
کنید. داشــتن یک تیم از عوامل 
بسیار مهمی است که در موفقیت 
اســتارت آپ تاثیر زیــادی دارد. 
شــناخت مقررات و قوانین کشور 
به اســتارت آپ کمک می کند تا به 
مشکالت قانونی برخورد نکنند.« 
 او ادامه داد: »مهم ترین ویژگی یک

 استارت آپ چابک بودن و انعطاف 
پذیر بودن آنهــا در مقابل تغییرات 

است. 
مکتوب کردن قرارداد با سرمایه گذار 
از مــوارد مهمی اســت کــه باید 
استارت آپ ها به آن توجه کنند. اگر 
تجربه کار کردن در اســتارت آپ را 
دارید به شتاب دهنده ها وارد نشوید 
ولی اگر کسی تجربه کار استارت آپی 
ندارد حتما وارد شــتاب دهنده ها 
شود و از آنها استفاده کند.« در پایان 
فرامرزی بنیان گذار مفهوم پین تک 
و مدیرعامل شرکت ایران کیش، بر 
وجود یک مدل در کسب و کار تاکید 
کرد و آن را یک عامــل مهم برای 

موفقیت استارت آپ ها دانست.

راه پرداخت
گــزارش
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Iran’s Saholan 
Cave; A Mecca for 
Nature Lovers

The Saholan Cave, Iran’s 
second water cave, has 
the potential to take in 
thousands of tourists and 
nature lovers each year.
Saholan is a beautiful 
water cave in Iran, second 
only to the Ali Sadr Cave, 
which is the world’s 
largest. The cave’s scenic 
view makes it a mecca for 
nature lovers and eco-
tourists alike.The Saholan 
cave is located near a 
namesake village, 43 km 
to the east of Mahabad, in 
West Azerbaijan Province. 
The cave, which sits on a 
small hill of limestone, 
has two entrances and 
has been created by the 
corrosive effect of water.
G e o m o r p h o l o g i c a l 
evidence collected 
from within the cave 
suggests that it has been 
formed under phreatic 
conditions by still water 
and not running water. 
Throughout the cave there 
are horizontal ledges of 
calcite deposits along the 
walls that are indicative 
of higher water levels in 
the past.

Chahar Menar 
Mosque Tabriz, 
Iran
Mausoleum of Ravadi Kings 
which is called Chahar-Menar 
is one of the historic places 
of Iran’s northwestern city 
of Tabriz.This old mosque is 
located in an area with the 
same name, Chahar-Menar, 
which is one of the twenty-
four sectors of old Tabriz.This 
name has heard rarely by 
people, because streets of this 
area is located in margin and 
northern part of great Bazaar 
of Tabriz, it has not very boom 
in hours other than Bazaar.
Presently, we can compare 
Chahar-Menar area with 
current condition of Tabriz 
such that north of this area 
is path of Mehran-Rud river 
(Chayi square), its western 
part is street and Jameh 
mosque, and its eastern part 
is department of finance, and 
its southern part is central 
section of Bazaar up to area of 
tomb mosque. The major part 
of this area has been covered 
by great Bazaar of Tabriz.
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Persian Paradise In Firouz 
Sherbat House 

Zayanderud warm welcomed by 
Isfahan
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written by Matin Lashkari  
Thanks to social media and internet, it’s getting easier 
and easier to find little gems even around Iran which 
seems to be still pretty unknown. I had seen pictures of 
Firouz Sherbat House – literally meaning syrup house 
in Persian – and heard my friends rave about it. So back 
when I was in Esfahan last summer I went looking for 
it, only to realize they had closed down for renovation 
and weren’t going to open in at least a few months. But 
by the look of things, it wasn’t hard to tell that I had to 
come back!
Here I am again in Esfahan with my Iranian/Mexican/
American family wandering around Jolfa after a visit to 
the Vank cathedral when I pass by Firouz Sherbat House. 
We had just had the hugest breakfast and it wouldn’t be 
time for lunch for another few hours, but looking back 
and realizing that this family of mine has been hooked 
on Persian food for the last 2 weeks, I really doubt if they 
would say no. I get inside. Everyone else just follows. 
No objections whatsoever!We get inside and peak into 
the rooms. The interior is so beautifully decorated with 
Qajar era paintings. Persian carpets adorn the floors 
and fresh flowers on the tables have got me on my weak 
point. Coming from a Design background, I’m all about 
presentations and this place is already stealing my heart.
We pick a seat and wait for who turned out to be the 
sweetest waiter to bring us the menu. We kindly ask 
for an English one for my family and we’re told of the 
cafes strict policy on having everything in Persian only. 
According to him, you’re not going to find a Persian menu 
in the States so why should we have an English one here? 
I thought the guy had a point and considering this place 
is located in a very touristy area, I kind of applause the 
owner for staying true to what he really believes in. Here 
we go again. Me trying to translate a menu that I hardly 
understand myself. On the bright side, everyone’s open 
to surprises and so am I. After all, I always tend to order 
the strangest thing on the menu and this in Iran, where 
menus are always filled with almost the same dishes 
is the wisest thing you could do. Whenever you get the 
chance to try something new, just shoot!We order a few 
drinks and some saffron ice cream with honey. I’ve had 
my fair share of infusions around Iran and way too much 
saffron ice cream, but let me tell you something: here 
things taste like heaven. I mean I wouldn’t even imagine 
how saffron ice cream could go with honey, but here I am, 
swooning on every bite and every sip of my drink. We’re 
all so hooked that we’re sharing drinks like they were 
tapas! And I already know where I’ll be hanging out next 
time I’m my favourite Iranian city.

Iran is now struggling with the most prolonged 
and severe drought in over 30 years and the 
drought and associated water shortage has 
escalated to the level of a disaster.
The worst-hit areas have been the central 
regions like Isfahan province. People live in 
this area have experienced very low rainfall 
for years. As a result, the Zayandeh Roud River 
that flowed down from the Zagros Mountains 
through the city of Isfahan and a string of 
farming areas has been dried up for years. The 
river which is one of the Iran’s main tourist 
attraction has backed after months and people 
have now gathered along the river to celebrate 
its coming back to the home.

Hunt Out The 
Burgeoning Isfahan 
Coffee Scene
While tea is traditionally 
the beverage de jour in 
Iran, a sub-culture of 
young caffeine addicted 
Iranians is popping 
up and Isfahan is no 
exception to this trend.
While your hotel in 
Isfahan is likely to have 
only tea and terrible 
coffee on offer I did the 
hard yards drinking and 
can recommend as the 
best best coffee shops 
in Isfahan: Radio Cafe 
for it’s warm vibes, WiFi 
and local atmosphere, 
Mustache Cafe for 
it’s take-away coffee 
and central location 
and Grumri Cafe for 
its beautiful interior, 
Instagrammable coffee 
and warm Armenian 
hospitality.
And trust me, with all of 
these top things to do 
in Isfahan your going 
to need a double-shot 
expresso just to keep up!
See One Of The Best 
Remaining Examples 
Of A Persian Garden At 
Chehel Sotun Palace
   Overlooked by many 
travelers, the Chehel 
Sotun Palace is actually a 
UNESCO World Heritage 
site as it exemplifies 
Persian garden design 

and evolution since the 
6th century BC.
Always divided into four 
sections – following the 
Zoroastrian principles 
of earth, sky, water, 
and planet coming 
together to produce 
Eden. The Chehel Sotun 
Palace is a perfect 
representation of this 
with its beautifully 
preserved palace, long 
reflection pool, and 
quiet side gardens. Feel 
at peace amongst the 
tranquil – and perfectly 
symmetrical – gardens 
and elegant palace 
terrace.A wonder of the 
world not to be missed 
from any list of things to 
do in Isfahan.
Make Friend With The 
Locals
   While Isfahan is one of 
the most popular tourist 
cities in Iran, this still 
does not stop the locals 
from showing their 
world-class hospitality.
Travelers who have 
experienced other 
parts of the world might 
be wary of an ulterior 
agenda  but everyone 
here is truly concerned 
and hopeful you have a 
good time. So take the 
time to chat, accept their 
generous offers to join 
for dinner, tea or a night 
of sight-seeing and see 
where it goes. I now have 
a phone full of contacts 
in Isfahan, wonderful 
memories and have seen 
Isfahan in ways I could 
never have imagined.
Learn The Intricate 
History Of Isfahan 
carpet

Isfahan is famed for its 
achievement in arts 
and crafts and today it’s 
most famous export – the 
Isfahan carpet – is still 
world renown in quality 
and style.
You can see artisans at 
work on these carpets 
all over the city, and 
while the price of a 
Persian Rug is mind-
boggling – it’s not hard 
to see why when it can 
take up to four months 
just to produce one 
square meter. Pop your 
head into any shop and 
the sales person will 
happily show you all 
the different styles and 
construction techniques 
just like a free museum 
tour.
You are by no means 
obligated to buy 
anything, but just be 
upfront if this is the case 
and he will still proudly 
show you these beautiful 
works of art.
 Head Back In Time At  
The Jameh Mosque of 
Isfahan, The Largest 
Mosque in Iran
Dating back to 841, 
the UNESCO World 
Heritage Listed Jameh 
Mosque of Isfahan lies 
in the historic center 
of Isfahan and is well 
worth the entrance fee, 
showcasing centuries of 
Islamic architecture.
Also known as the Friday 
Mosque of Isfahan, the 
innovative designs and 
additions undertaken 
almost every 100 years 
showcases stylistic 
developments over 
a millennium and 

provided a prototype 
all later mosques across 
Iran and Central Asia. 
Still functioning as a 
place of worship, you 
can respectfully observe 
muslims praying here 
as you take in the 
myriad of design details 
throughout.
How To Get To Isfahan 
Iran
   Located in the center of 
Iran, getting to Isfahan 
is easiest via bus, train, 
and flight. There are 
direct flights to Tehran 
daily, and weekly flights 
to Damascus, Dubai, 
Sharjah, Kuwait, and 
Istanbul.You can also 
find direct flights to most 
major cities in Iran at 
least once a week. From 
Tehran, the bus from 
Tehran and other cities 
in Central Iran including 
Isfahan and Kerman 
is the best option 
taking around 5 hours, 
although there is also a 
train station if you prefer 
it does take longer.As a 
major transport hub 
in Iran and the greater 
region, you should have 
no problem getting and 
out of Isfahan.The bus 
station and train station 
are quite far out of town 
so you should book at the 
reputable travel agency 
in the main street of 
the Old Town to avoid a 
taxi trip, but if you are 
heading the Shiraz, Yazd 
or Kerman they might 
have some interesting 
– and affordable – day 
trip options to maximize 
your time!

 Head Back in Time in  Isfahan

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

Pop your 
head into any 
shop and the 
sales person 
will happily 
show you all 
the different 
styles and 
construction 
techniques 
just like a free 
museum tour.
You are by no 
means obligated 
to buy anything, 
but just be 
upfront if this is 
the case and he 
will still proudly 
show you these 
beautiful works 
of art.
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Transparency International 
says the Emirati city of Dubai 
has turned into “a money 
laundering paradise,” where 
criminals can easily purchase 
luxurious property with their 
dirty cash.
In its Corruption Perceptions 
Index 2018 released recently, 
the leading anti-graft NGO 
said Dubai “has become an 
active global hub for money 
laundering.”
Citing investigations by 
the Organized Crime and 

Corruption Reporting 
Project (OCCRP) and the 
Center for Advanced Defense 
Studies (C4ADS), the group 
complained that real estate 
worth millions of pounds can 
be bought in Dubai in exchange 
for cash with few questions 
ever asked.
“As a result, Dubai has become 
a money laundering paradise, 
where the corrupt and other 
criminals can go to buy 
luxurious property with no 
restrictions,” it added.

Iran Air 
Chief: ATR 
Applies for US 
Permission to 
Deliver Iran 
Planes
The CEO of Iran Air 
said ATR aircraft 
m a n u f a c t u r e r 
has requested 
permission from 
the Office of Foreign 
Assets Control 
(OFAC) of the US 
Department of 
the Treasury for 
the delivery of the 
turboprops Iran has 
purchased.
Farzaneh Sharafbafi 
told Tasnim on 
Saturday that the 
delivery of the 
remaining ATR 
turboprops to 
Iran requires a 
permission from the 
OFAC.
“The ATR company 
has applied for US 
permission for 
the delivery of 
the planes, and 
we are waiting 
to see whether 
they (Americans) 
respond or not,” she 
said.
In December 2018, 
Sharafbafi had 
made it clear that 
Iran Air would not 
back off from any 
of the contracts to 
purchase passenger 
planes from Airbus.
She announced that 
Iran has received a 
total of 16 passenger 
planes since the 
2015 nuclear 
deal took effect, 
including three 
from Airbus and 13 
from Franco-Italian 
turboprop maker 
ATR.
The US decision 
to withdraw from 
the 2015 nuclear 
deal with Tehran, 
known as the Joint 
Comprehensive Plan 
of Action (JCPOA), 
and reinstate 
sanctions resulted 
in the collapse of 
about $38 billion in 
plane deals between 
Tehran and Western 
firms, with Airbus 
suffering greater 
damages than its US 
rival Boeing.
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Dubai becomes money laundering 
paradise: Anti-corruption group

By: Morteza Rahmani
Almost ten years have 
passed since the shift from 
fossil fuels to clean energies 
started in the country, while 
renewables have so far 
reached the meager amount 
of 682 megawatts in the 
country. However, a closer 
look at the matter shows 
that the process has paced in 
the past two years through 
a considerable number 
of large- and small-scale 
projects across Iran.
According to Seyed 
Mohammad Sadeghzadeh, 
head of the state-owned 
Renewable Energy 
and Energy Efficiency 
Organization (SATBA), 
the country’s renewable 
capacity stood 250 MW two 
years ago, but doubled last 
year and is expected to reach 
1,000 MW by the yearend 
(March 20).
Based on a bill ratified 
in 2017, the government 
is seeking to increase 
the renewable capacity, 
including solar and wind, to 
5,000 MW by 2022.
The target looks feasible 
since a large number 
of farms have become 
operational in the past 
months to harness 
electricity from green 
sources.
Close to 98 large and small 
renewable power plants 
with capacities ranging 
from 2 to 12 MW are now 
operational in Iran and 
45 other plants with a 
total capacity of 445 MW 
are currently under 
construction.
With more than 300 sunny 
days in a year, Iran has 
huge potentials to harness 
renewable energies, 
including geothermal, solar 
and wind power.

Figures on the country’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.
Incentives by government
In a push for expediting the 
process, the government has 
devised multiple initiatives 
to foster a welcoming 
environment for renewable-
related investments.
The Energy Ministry in 
2016 announced it would 
guarantee the purchase of 
the power plants’ output 
for 20 years at reasonable 
costs to reduce investment 
risks for private solar power 
plants and foreign investors.
There are also no limitations 
in installing solar panels 
in organizations and 
residential buildings.
Reportedly, SATBA issues 
three to four permits daily 
for building renewable 
power plants.
Another declared goal of the 
government is to develop 
renewable energy in the 
deprived and remote areas. 
The Energy Ministry and 
private companies are 
building 50 big and 2,000 
small solar power plants in 
regions across the country.
Such incentives will help 
create jobs in such areas, 
where people are forced to 
migrate due to the water 
crisis and worsening 
economic conditions.
Some 46,000 people are 
currently working in the 
renewable sector, mostly 
owned by private investors. 
The figure shows a 70% 
growth in comparison with 
the last fiscal year (ended 
March 20, 2018).

A newly introduced bill 
has also emphasized the 
plan to allocate 10% of 
the country’s total oil 
revenues to developing 
the use of solar energy in 
the villages, Hedayatollah 
Khademi, a member of the 
Energy Commission of the 
Parliament recently said.
According to him, the 
electricity will be produced 
for the rural population in 
low kilowatt-hour mode in 
order to benefit the villagers.
Environmental impacts
Promising reports on 
the environmental and 
economic impacts of 
renewable energies in 
the country in the past 
nine years have made it 
imperative to grease the 
wheels of the sector and 
increase the share cleaner 
energies injected into the 
national grid.
Latest data released by the 
Energy Ministry show that 
Iran has produced over 2.75 
billion kilowatt hours of 
electricity from renewable 
sources from July 2009 to 
January 2019.
The generated power 
has also helped reduce 
greenhouse emissions by as 
much as 2 million tons.
This amount of alternative 
energy production has 
reduced 781 million cubic 
meters of fossil fuel which 
is considered as the main 
source of air pollution.

The volume has also saved 
605 million liters of water 
consumption in recent 
years, with the share of 
December alone being 
about 14 million liters.
Iran has 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.
The country promised to 
curtail greenhouse gas 
emissions by increasing 
power production from 
renewable sources to 7,500 
MW by the end of next 
decade.
However, the stabilization 
of the emissions requires 
serious efforts by the 
government.  The country 
has to strive for higher 
levels of energy efficiency, 
including the deployment of 
best-in-class technologies.
According to Iran 
M e t e o r o l o g i c a l 
Organization, greenhouse 
gas emissions in Iran 
increased by 3% in the 
past decade and average 
temperature has risen by 1.8 
degrees Celsius since 1750 – 
much higher than the global 
1.1°C average.

Energy min.:
Iran climbs 24 steps in power 
generation in world
Minister of Energy Reza Ardakanian said that Islamic 
Republic of Iran moved up 24 ranks in terms of genera-
tion of electricity in the past forty years.
According to statistics, Iran’s rank of power genera-
tion in the world promoted from 38 to 14 and pres-
ently, the Ministry of Energy is exchanging electricity 
with its neighbors.He made the remarks in a press 
briefing held at the venue of the venue of the Ministry 
of Energy and compared performance of his ministry 
to the past forty years and added, “with the coordi-
nation made in this regard, a contract will be inked 
between Iran and Iraq for dispatching electricity from 
the Islamic Republic of Iran to this neighboring coun-
try in a three-year plan.”This level of cooperation will 
include: construction of power plant, modernization 
of power plant and reduction of power grid losses in 
Iraq as well, he maintained.He drew a comparison be-
tween performance of the Ministry of Energy before 
and after the Islamic Revolution and said, “the power 
capacity installed hit from 7,000-megawatts electric-
ity in early years of the Islamic Revolution to 80,000 
megawatts, showing a considerable 11.4fold hike.
Currently, suitable power generation capacity has 
been paved for the private sector companies working 
in the field of power industry, he said and emphasized 
that the number of power generation companies in 
the country hit from 65 in early years of the Islamic 
Revolution to 875, showing a significant increase.
The Minister of Energy Reza Ardakanian reiterated 
that giant steps have presently been taken in the sector 
of electricity generation in the country which is incom-
parable to the early years of the Islamic Revolution.

Iran finds new arrangements for 
bank transfers
A member of the Iranian Chamber of Commerce’s 
International Committee said several Chinese banks 
have been active in the Iran-China trades.Pointing to 
the Iran Central Bank’s efforts to establish banking 
relations with several banks in the world, Sayed 
Hussain Salimi said: “Iran is currently providing 
money transfer paths to China, India, South Korea 
and some other countries.”“In addition to Kunlun 
Bank, several other Chinese banks have announced 
readiness for money transfers with Iran,” said Salimi, 
Trend reports citing Iranian media.He stressed that 
the Central Bank’s efforts to circumvent banking 
sanctions continue.On Jan. 31, three European 
countries – France, Germany and the UK (shortened 
as E3) – officially announced the creation of the 
Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), 
a special purpose vehicle, to allow them bypass US 
sanctions on trade with Iran.INSTEX facilitates non-
dollar trade with Iran, allowing European companies 
to trade with the Islamic Republic without being hit 
by the sanctions.

Renewables are steadily gaining traction in Iran. 
The quest for a cleaner, greener and more self-
sustaining future is now turning out to be quite a 
movement, though needing a harder push.

Renewables Turning Into A Steady 
Movement In Iran

news

Iranian smart agricultural 
meteorology yearns for maximum 
harvest yields
By: Setareh Behroozi
A new wave of young farmers and entrepreneurs are 
revolutionizing the agriculture industry. The new generation is 
graduated, and aware of new techniques and wants to develop 
new products. New farmers can be more dynamic, take advantage 
of new technologies and open new markets.
One can witness changes starting to occur in agriculture. The new 
generation has a more business-oriented approach in the path of 
becoming real entrepreneurs. Some applications and devices are 

developed that trigger alerts to allow preventive actions before 
the crop is harmed.An Iranian agricultural meteorology startup 
is launched to ensure maximum harvest yields through weather 
monitoring across the farmlands and fields.The startup team 
began its activities two years ago aimed to decrease effects and 
impacts of weather and climate on crops and increase the quality 
and quantity of crops with weather monitoring, the CEO and 
founder of smart agricultural meteorology startup Seyyed Mehdi 
Al-e Yaghub told the Tehran Times.The meteorite impact leads 
to a striking figure for damaged crops or decrease in agricultural 
products, he lamented.
“Even if we can save only one percent more crops with the startup, 
it can be beneficial for the lives of people as well as the national 
economy,” he explained.

The startup’s application offers 
services to farmers based on 
the type of their crop and 
location with accurate 
weather prediction in the 
rural areas, he said.
The data is provided by 
the satellite and some 
post-processing of weather 
forecasts, and we use some 
numerical processing like artificial 
neural network (ANN) and artificial 
intelligence (AI) for long-range weather forecast and fewer usage 
of hardware, Al-e Yaghub explained.

Figures on 
the country’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.



 EU’s launch of trade mechanism 
not to affect Iran’s decisions on 
Palermo bill
A member of the Expediency Council, Brigadier 
General Ahmad Vahidi, said the creation of EU’s trade 
mechanism with Iran (INSTEX) will not affect the 
Council’s decision-making process on the Palermo bill.
Head of Iran’s Supreme National Defense 
University Brigadier General Ahmad Vahidi said the 
establishment of EU’s trade mechanism with Iran, 
called INSTEX (Instrument for Supporting Trade 
Exchanges), will not have any effect on the Expediency 
Council’s decision on whether or not to endorse the 
bill on the country’s accession to the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime, 
also known as Palermo Convention.
“The move by the European countries (in creating 
the mechanism) is just a small part of Europe’s 
implementation of May 2018 commitments to save 
JCPOA; and even that minimum commitment has not 
yet come into any practical effect,” he said.
France, Germany and the United Kingdom on Thursday 
issued a joint statement on the creation of INSTEX 
(Instrument for Supporting Trade Exchanges), a 
Special Purpose Vehicle aimed at facilitating legitimate 
trade between European economic operators and Iran, 
in a bid to bypass the US sanctions and convince Iran to 
remain in the nuclear deal following the US unilateral 
withdrawal from the agreement.
Meanwhile, the Palermo Convention is one of the 
four FATF-related bills that Iran has been suggested 
to endorse in order to get off the blacklist of the the 
Financial Action Task Force.
Together with the bill on Iran’s accession to the 
convention against the funding of terrorism (CFT), 
the two controversial bills are undergoing intensive 
reviews in the Expediency Council for the final verdict.
FATF has given Iran a February deadline to complete 
the necessary reforms and join the task force. 

China Opposes Washington's 
Exit from INF Treaty, Calls for 
US-Russia Dialogue
China opposes US withdrawal from the INF Treaty and 
has called on Washington and Moscow to engage in a 
dialogue, Chinese Foreign Ministry spokesman Gen 
Shuang said.
Earlier, US Secretary of State Mike Pompeo announced 
that Washington will suspend its obligations under the 
treaty starting Saturday.
"China opposes the actions of the United States 
(to exit the INF Treaty) and calls on Washington 
and Moscow to properly resolve their differences 
through constructive dialogue," Gen Shuang said.The 
diplomat warned about possible negative implications 
of US withdrawal from the agreement."The US 
unilateral withdrawal from the INF Treaty may 
trigger a series of adverse consequences. China will 
closely follow relevant developments," he said.China 
opposes the expansion of the number of parties to 
the INF treaty and has called on the two parties to 
observe the current treaty, reach an agreement, 
and fulfilling their obligations, Geng added, Sputnik  
reported.

London, Washington Seeking ‘Classic 
Regime Change’ in Venezuela: Expert

“What is underway in Venezuela 
is a classic “regime-change” 
operation of the sort that was 
carried out in Iraq, Libya, and 
Ukraine, and attempted in 
Syria, all with disastrous 
consequences,” Dennis Small 
told .
He added, “The primary interests 
behind those coups d’etat are the 
financial and political interests 
centered in the City of London 
and Wall Street, who seek to 
eliminate the very principles of 
national sovereignty and non-
interference in the internal affairs 
of other nations—in other words, 
the Westphalian system which 
has served the world well when 
respected.”
“…it is designed to unleash 
chaos and permanent conflict 
throughout the region, in much 
the same way these same 
interests have done in Libya and 
throughout the Middle East.”
Dennis Small is the Ibero-
American Editor of Executive 
Intelligence Review (EIR), 
a Washington, D.C.-based 
weekly magazine founded by 
the American statesman and 
economist Lyndon LaRouche.
What is your take on the recent 
developments in Venezuela? How 
do you see the US role in this?
Small: What is underway in 
Venezuela is a classic “regime-
change” operation of the sort that 
was carried out in Iraq, Libya, and 
Ukraine, and attempted in Syria, 
all with disastrous consequences. 
The primary interests behind 
those coups d’etat are the 
financial and political interests 
centered in the City of London 
and Wall Street, who seek to 
eliminate the very principles of 
national sovereignty and non-
interference in the internal affairs 
of other nations—in other words, 
the Westphalian system which 
has served the world well when 
respected. This is their strategic 
objective because their entire 
trans-Atlantic financial system is 
bankrupt, and is ready to collapse 

far more drastically than in 2008, 
and they are seeking to maintain 
their control over a dying order in 
this fashion.
The British government has 
played the primary role in each 
and every one of these cases, with 
allied factions in Washington 
going along (e.g., look at the 
dominant role played by Tony 
Blair vis a vis George Bush in the 
Iraq war).
President Donald Trump has 
been an obstacle to these British 
efforts, as seen in his efforts to 
forge a working relationship 
with Russia and China. The 
irony is that the very forces that 
are out to impeach President 
Trump—British intelligence, the 
FBI, Mueller, etc.--are the same 
forces intent on overthrowing 
the Maduro government in 
Venezuela.
The plan to carry out a regime-
change operation in Venezuela 
goes back many years—Juan 
Guaido himself is just a creation 
of National Endowment 
for Democracy and related 
networks, schooled in the “color 
revolution” theories of the 
notorious Gene Sharp.
But the Venezuela gambit was 
put in high gear most recently 
because the British and their 
American allies lost the battle 
with President Trump over 
Syria policy, when he insisted 
on pulling American troops out 
of that country. So they have 
chosen to blow things up in 
another theater, with the hopes 
of provoking a confrontation 
with China and Russia  
there.
Tasnim: In one of your recent 
interviews, you said the US is 
pressing ahead with its regime 
change policy in Venezuela 
to undermine the national 
sovereignty of the Latin American 
country. “If this (regime change) 
is allowed to prosper, which I 
trust it will not, we could have 
situations in South America, 
which would be similar to what 

was unleashed in Libya or Iraq,” 
you said. Please explain.
The Venezuela regime-
change operation being 
orchestrated today by the likes 
of Vice President Pence, National 
Security Adviser Bolton, and 
convicted felon Elliott Abrams, 
is NOT designed to establish a 
stable, Guaido government in 
that country. It is designed to 
unleash chaos and permanent 
conflict throughout the region, in 
much the same way these same 
interests have done in Libya and 
throughout the Middle East. It is 
also meant as a message to any 
government in Ibero-America 
thinking of adopting a nationalist 
approach and working with 
China’s Belt and Road Initiative—
which many countries consider 
a viable alternative to the 
collapsing Western financial 
system.
As you know, the US has a long 
record for “regime change” 
campaigns in Venezuela and 
other countries. In 2002, the 
late Venezuelan president Hugo 
Chavez was ousted for two days 
in a US-backed coup which was 
ultimately defeated. In 1953, 
the CIA led a coup against Iran’s 
first democratically-elected 
government and toppled 
Prime Minister Mohammad 
Mosaddegh. Why does the US 
seek regime change in sovereign 
nations?
Small: There is a fallacy in the 
way this question is posed. 
Mosaddegh was a nationalist 
leader ofinternational stature, 
who was marking a valid way 
forward for Iran. The Chavez 
government was actually 
installedin power in 1998 with 
the full backing of the British 
government as a kind of Jacobin 

force designed to polarizethe 
continent and create instability .
I should emphasize that although 
EIR, and its founder Lyndon 
LaRouche, have been among 
the sharpest critics of the Hugo 
Chavez regime and his anointed 
successor, Nicolas Maduro, Mr. 
LaRouche repeatedly stated that 
in NO CASE are regime-change 
operations justified, even against 
governments we disagree with, 
because that would violate 
the very principle of national 
sovereignty on which a stable 
world order depends.
President Nicolas Maduro 
recently lashed out at the United 
States over new unilateral 
sanctions imposed on the Latin 
American country’s oil sector. It 
seems that Washington has set 
eyes on the country’s oil. What do 
you think?
Small: Yes, there is no question 
that some people are eyeing 
the oil—in fact, John Bolton 
was explicit that it would be 
much better to have American 
companies run Venezuela’s 
oil, rather than PDVSA. But 
such fairly standard resource 
grabs, although significant, 
should not be mistaken for the 
underlying strategic objective 
of the operation: dismantle the 
Westphalian system, and usher 
in a new world order based on 
geopolitics and the rule of the 
jungle, emphatically including a 
direct confrontation with China 
and Russia. That is why Chinese 
President Xi Jinping is so correct 
in continuing to offer the west, 
especially the United States, to 
establish win-win cooperation 
and participation in the Belt and 
Road Initiative, as something 
reflecting the common aims of 
mankind.

A Latin America expert in Leesburg, Virginia, said the British and 
US governments are seeking a classic regime-change operation 
in Venezuela similar to those carried out in Iraq and Libya, 
adding that it is orchestrated to unleash chaos throughout the 
region.
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Iran envoy to the 
International Contact 
Group meeting on 
Afghanistan expressed 
support for peace 
process led by Afghan 
government.
Tehran supports 
Afghan-led peace 
process: Iran envoy
During the meeting 
which was held 
in Foreign and 
Commonwealth Office, 
Rasoul Eslami referred 
to main role played by 
the Afghan government 
in peace attempts 
and underlined 
the importance of 
government and 
other political parties’ 
participation.
He also stressed the 
effective role played by 
Afghanistan neighbors 
in this process. 
Referring to the fact that 
military approach has 
brought no peace and 
security for Afghanistan, 
he said presenting a 
time table for foreign 
forces’ withdrawal 
from Afghanistan is a 
reasonable step to pave 
the way for start of peace 
talks. 
Eslami also alluded to 
the role of Afghanistan’s 
government in peace 
talks and emphasized 
the importance of 
holding upcoming 
presidential elections 
in due time. 
International Contact 
Group meeting was held 
with the attendance 
of the representatives 
of over 50 countries, 
regional and 
international bodies in 
the UK.
In the meeting which 
was co-chaired by 
Afghanistan Deputy 
Foreign Minister in 
Political Affairs Edris 
Zaman and Special 
Representative of 
the Germany Federal 
Government for 
Afghanistan Markus 
Potzel, participants 
reviewed political and 
security conditions 
in Afghanistan, 
recent parliamentary 
elections, upcoming 
presidential elections, 
danger of ISIS 
and terrorism in 
Afghanistan and the 
region, illegal drugs 
and also establishing 
economic cooperation 
with Afghanistan. 

Tehran sup-
ports Afghan-
led peace 
process: Iran 
envoy
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US INF Pullout Shows No 
Deal with Washington Is 
Worth the Ink: Zarif
Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said the 
US administration’s decision to withdraw from a nuclear 
arms control treaty with Russia proves that any deal with 
Washington “is not worth the ink”.
“Yet another withdrawal from an accord by the Trump 
administration; this time the #INFTreaty. It’s not just the 
#JCPOA or Iran: Seems this clique is allergic to anything w/ US 
signature on it. Message: Any deal with US govt is not worth 

the ink; even treaties ratified by Congress,” Zarif said in a 
message posted on his Twitter on Friday.
US Secretary of State Mike Pompeo said on Friday that 
Washington will suspend its obligations under the INF (the 
Intermediate-range Nuclear Forces) on Saturday and will 
withdraw from the landmark 1987 arms control accord 
in six months if Moscow does not end its alleged violation 
of the pact.“For years, Russia has violated terms of the INF 
Treaty without remorse. We will provide Russia and the 
other treaty parties with formal notice that the United States 
is withdrawing from the INF Treaty effective in six months, 
pursuant to Article 15 of the treaty,” Pompeo said.
Russia denies violating the treaty, which bans either side 

from stationing short- and 
intermediate-range, land-
based missiles in Europe.
In a similar move in 
May 2018, US President 
Donald Trump pulled his 
country out of the JCPOA, 
the nuclear deal that was 
achieved in Vienna in 2015 
after years of negotiations 
among Iran and the Group 5+1 
(Russia, China, the US, Britain, France 
and Germany).

US to be ‘wheelchair bound’ if attacks 
Iran: Larijani
Speaker of Iranian Parliament Ali Larijani in reaction to US’ 
military threats against Iran advised Washington to play it 
wise, or it would “step on a landmine and be confined to a 
wheelchair.”
“Americans are known for making unwise decisions, but I 
advise them to use the little brain they have and not to step 
on a landmine, so they would avoid being confined to a 
wheelchair,” Speaker of Iranian Parliament Ali Larijani said in 
reaction to US’ military threats against Iran in an in interview 
with Lebanese Al-Mayadeen that was published on Friday.

He also revealed the details of his meeting with a prince of a 
Persian Gulf state before the start of the Syrian crisis, and the 
Emir’s speculation about the fall of the Syrian government 
in two weeks.
He said he had met with the Emir of a small Persian Gulf state 
before the start of the Syrian crisis and asked him about their 
invovelemtn in some of the regional countries.
“I asked him why they were supporting the opposition and 
some terrorist groups in some countries, especially in Syria…
and he told me that there would soon be a radical change,” 
Larijani said.
“He told me to wait for two weeks and they would be praying 
at the Umayyad Mosque (the Great Mosque of Damascus)…

they failed to 
do that. They 
also wanted to 
do many things 
in Lebanon. 
They came to 
Beirut. [Israel] 
also reached the 
gates of Beirut, but Hezbollah managed to 
push them back,” he added.
Larijani noted that Iran’s relations with the Arab countries in 
general are good and went on to add that “two or three Arab 
countries cause us problems, and they used to do it before. 
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Zayanderud Warm Welcomed 
by Isfahan

Norouz enters Vancouver calendar
The City Council of Vancouver, southwestern Canada, added Norouz, the Persian New Year, to its 
official celebrations and observations calendar to recognize the spiritual heritage Iranians and 
other immigrants celebrate.A motion from Vancouver councilor Jean Swanson was adopted to 
recognize Norouz, the Persian New Year, as an officially observed celebration day in Vancouver 
and to celebrate it at Vancouver City Hall. Norouz is celebrated by hundreds of millions of people 
in 15 countries and is a national holiday in 10 states. The United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO), too, has recorded it as an Intangible Cultural Heritage.‘In 
2009, the Parliament of Canada passed a bill to officially add Noruz to the national calendar of 
Canada, and the province of British Columbia proclaimed March 20 as the day of Norouz in BC,’ 
wrote the official website of the Vancouver City Council on Tuesday.

A terrorist attack has 
been launched targeting 
an IRGC unit this morning 
in Nikshahr, Sistan and 
Baluchistan province.
The terrorist attack was 
carried out while the unit 
was performing morning 
ceremonies at their base.
Nikshar’s prosecutor 
Mohsen Golmohammadi 
told Young Journalists 
Club News Agency that the 
attack left one IRGC force 
martyred and five others 
injured. Two of the injured 
are in critical conditions 
and have been sent to the 
hospital, he added.
The so-called Jaish ul-Adl 
terror group has claimed 
responsibility for the 
attack.
Golmohammad told Mehr 
News Agency that two 
gunmen opened fired to the 
Basij base while crossing 
along its walls.
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Pillar says “Initially the intention was to 
make the conference--like much else in the 
administration’s foreign policy--chiefly an 
anti-Iran exercise. It quickly became apparent 
that many European governments, including 
co-host Poland, were uncomfortable with 
that focus.”  
He also adds that “faced with the prospect of 
poor attendance, the Trump administration 
has more recently downplayed the anti-Iran 
dimension.”
Following is the text of the interview:
The United States has announced that it 
will hold a meeting in Poland on the issue of 
stability in the Middle East, but the name of the 
meeting is still vague and unclear. Although the 
Warsaw’s Conference was initially announced 
against Iran, Acting Representative of the 
United States to the United Nations, Jonathan 
Cohen, recently announced that the Polish 
summit would not be to defame Iran. Why the 
goals and the name of the Polish meeting is 
Ambiguous and unclear?
The Trump administration has had to walk 
back from what it initially hoped to do with 
this conference. Initially the intention was to 
make the conference--like much else in the 
administration’s foreign policy--chiefly an 
anti-Iran exercise.  It quickly became apparent 
that many European governments, including 
co-host Poland, were uncomfortable with 
that focus. The European Union’s foreign 
affairs chief indicated she would not attend. 
Faced with the prospect of poor attendance, 
the Trump administration has more recently 
downplayed the anti-Iran dimension. 
If Warsaw’s Conference been anti-Iranian, 
whether the presence of European countries 
in this summit will Undermine Joint 

Comprehensive Plan of Action with Iran 
(JCPOA)?
The conference, whatever the European 
attendance may turn out to be, is unlikely 
to have any effect on the JCPOA one way or 
another. The European governments see the 
conference mainly as a rhetorical exercise that 
the Trump administration will try to use to 
promote its favorite themes, rather than being 
a serious attempt to reach new international 
agreements or devise strategy toward existing 
agreements.
Do you think that the presence of European 
countries in Warsaw’s Conference will mean 
that Europe surrenders to trump, and then the 
SPV mechanism with Iran will no longer work?
Most of the governments sending senior 
leaders to the conference will do so with the 
intention of not simply applauding the US 
government’s themes. They will try to keep 
the focus broad and not let the conference just 
turn into an anti-Iran exercise. Presumably 
the British foreign minister is attending with 
that intention.  The SPV faces significant 
challenges, but this conference is not one of 
them.  
Whether Warsaw’s Conference will has a 
practical achievement against Iran?
This conference is unlikely to result in 
any practical achievements on anything. 
Productive international conferences require 
much more preliminary work and more 
indication of a consensus on key issues than 
one sees with this conference.

“There are no plans… to go forward and deploy 
missiles in Europe or nuclear armed systems in 
Europe”, Trachtenberg said on Friday. The current 
situation, he added, is nothing like the circumstances 
that led to the INF Treaty in the 1980s.
Russia’s foreign ministry in a statement said the United 
States exited the INF agreement because it wants 
to impose on the world a set of rules that satisfies 
Washington’s own opportunistic foreign policy needs, 
Sputnik reported.
The ministry also said that Moscow consistently, 
continuously and unconditionally fulfills its 
commitments in the field of arms control, 
disarmament and non-proliferation.
The INF Treaty, signed by the United States and Soviet 
Union in 1987, bans all ground-launched ballistic 
missiles with ranges between 310 and 3,400 miles.
The United States has repeatedly claimed that Russia’s 
9M729 missile violated the terms of the INF treaty, 
allegations repeatedly denied by Moscow. Russia, 
for its part, has organized a special briefing on the 
disputed missile of 9M729 ballistic system for foreign 
military attaches.

According to the Russian Defense Ministry, military 
attaches and representatives of CSTO, BRICS, EU and 

NATO military-diplomatic corps, as well as some 
other European and Asian countries were invited to 
the briefing. However, US, UK, French and German, as 
well as EU and NATO representatives, did not attend 
the briefing.   
Russia has repeatedly stressed that US defense 
systems in Europe are equipped with launchers 
capable of firing cruise missiles at intermediate 
ranges.
US President Donald Trump has announced the United 
States would suspend its obligations under the INF 
Treaty beginning on 2 February and will start the 
withdrawal process within six months.
Meanwhile, a senior Trump administration official 
said Friday that the DoD is examining options to 
enhance US capabilities after Washington withdraws 
from the INF Treaty.
In recent years, Moscow and Washington have 
regularly accused each other of violating the INF 
Treaty. Russia has repeatedly stated that it strictly 
complies with its obligations under the contract. 
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has noted 
that Moscow has very serious questions regarding 
the implementation of the treaty by the United States.
In a Time magazine essay published in early December, 
former Soviet leader Mikhail Gorbachev, who signed 
the INF with then-US President Ronald Reagan in 
1987, said one of his main accomplishments with 
the United States was the effort to destroy thousands 
of strategic and tactical nuclear weapons, historic 
results that were now at risk as the world faces a new 
arms race. Only US-Russian joint efforts can avert a 
devastating war and restore a more just and human 
world order, the former Soviet premier concluded in 
the essay.

A senior Iranian official says four decades of all-
out efforts by the US and its allies to overthrow 
the Islamic system of Iran have failed so far and 
will bear no fruit in the future, either.The remarks 
were made by Ayatollah Ahmad Jannati, the head 
of Iran’s Assembly of Experts, in an address to a 
ceremony held in Tehran to mark the beginning 
of ten-day celebrations of the 40th anniversary 
of Iran’s Islamic Revolution.“In these forty years, 
the entire world tried to destroy the Islamic ruling 

system. All world powers believed the Islamic 
government would be limited, and would collapse 
after a couple of years,” Ayatollah Jannati said on 
Friday.However, he added, we saw that the US and 
all world powers failed in their efforts to oust the 
Establishment of Iran.“World powers imposed 
eight years of war on us [during the 1980s] and we 
managed to strongly resist the foreign aggression 
at a time when no one thought we would survive 
the enemy’s military power,” he went on to say.

‘Warsaw Conference unlikely to result in any 
practical achievements’

US Has No Plans to Deploy Nuclear-Armed 
Systems in Post-INF Europe: Pentagon

Ayatollah Jannati:40 years of global pressure fail to topple Iran govt.

Professor Paul Pillar, who was CIA 
intelligence analyst for 28 years, 
told Mehr News that the Trump 
administration has had to walk back 
from what it initially hoped to do with 
the Warsaw’s Conference.

The United States does not have any plans to deploy 
missiles or nuclear-armed systems in Europe after 
exiting the Intermediate-Range Nuclear Forces 
(INF), US Deputy Under Secretary of Defense for 
Policy, David Trachtenberg, said at a forum.

“faced with the 
prospect of poor 
attendance, 
the Trump 
administration 
has more 
recently 
downplayed 
the anti-Iran 
dimension.”
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