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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

بهره برداری از »قطار سریع السیر اصفهان- تهران«  :   

کدامبهمنماه؟

 عید 
کجا خوش است؟!

شاید مســافرت های نوروزی ، 
 حجــم و ابعــادی به وســعت 
مسافرت های تعطیالت تابستان 
نداشــته باشــد اما به دلیل کم 
بودن زمان تعطیــالت نوروز به 
تابســتان ، حجم مسافرت های 
نوروزی بسیار به چشم می خورد 
و مســلما هموطنانی که قصد 
مسافرت در این ایام را دارند باید 
از قبل تمهیداتی بیندیشــند تا 
دچار سردرگمی ناشی از ازدحام 
جمعیت مسافران دیگر نشوند. 
یکــی از تمهیداتی کــه قبل و 
هنگام سفر باید به آن پرداخت، 
ایمنی سفر است. برای آنکه این 
تعطیالت به بهتریــن نحو برای 
شما بگذرد الزم است اصولی را 
رعایت کنید . هرچند بســیاری 
از افراد یک شبه تصمیم گیری 
می کنند و فردا در جاده چالوس 
هستند اما این دسته از افراد باید 
بدانند به دلیل سهل انگاری ناشی 
از عجله امکان دارد اتفاقاتی بیفتد 
که به سختی قابل جبران باشد 
پس حتما ایمنی ســفر را نیز در 

الویت های سفر خود قرار دهید.
- قبل از رفتن از خانه...

 فهرست مشاغل
 مشمول حمایت اعالم شد؛   

 چهار گام برای آغاز 
کسب و کارهای خانگی

رییس دبیرخانه ستاد ســاماندهی و حمایت 
مشــاغل خانگی با تشــریح مراحل راه اندازی 
مشــاغل خانگی، فرایند صدور مجوز برای این 

نوع کسب و کارها را اعالم کرد.
مشــاغل خانگی امروزه بــه عنــوان یکی از 
راهکارهای مهم برای اشتغالزایی و ایجاد درآمد 
محســوب می شــوند. یکی از مزایای کسب و 
کارهای خانگی، ایجاد شغل رسمی در »محل 
ســکونت« و حذف هزینه های مربوط به محل 

راه اندازی کسب و کار خانوادگی است.
هر چند مشاغل خانگی در اذهان به چند شغل 
خاص محدود می شــود، اما دامنه فعالیت در 

این نوع مشاغل گسترده است ...

کوثر بابایی
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

     معاون عمرانی استاندار اصفهان : بخشی از مسیر این پروژه با استفاده از اعتبارات عمرانی کشور تا سال 13۸9 اجرا و 15 درصد زیرسازی های آن انجام شده است، اما از آن سال به بعد اعتبارات 
عمرانی برای این پروژه در نظر گرفته نشد.

چه کسی جور تعرفه های پایین 
اینترنت را می کشد؟

در حالی که در سال های گذشته تقریبا تمامی خدمات و اقالم مصرفی 
با افزایش قیمت مواجه بودند، تعرفه خدمات ارتباطی کاهش قیمت 
داشته و اگرچه همین حاال هم مشترکان از تعرفه ها ناراضی هستند، 
اما ارائه دهندگان اینترنت ثابت معتقدند پایین بودن تعرفه، آنها را با 

مشکل مواجه کرده است.
 این روزها بیشتر استفاده کاربران اینترنتی به ارتباطات سیار محدود 

می شود، اما کارشناسان بر این عقیده اند که ارتباطات ثابت هم 
در حوزه های پهن باند به ویژه خدمات ویدئویی و...
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وی با بیــان اینکــه میزان 
سوخت بر اساس پیمایش، در 
کارت سوخت شارژ می شود، 
افــزود: بارنامه هایــی براین 
اساس از سوی موسسه های 
باربری صادر می شود و راننده 
با کارت ســوخت شارژ شده 
در مناطق مرزی از جایگاه ها سوخت گیری 
می کند، که متاسفانه هیچ کنترلی بر این 

موضوع نیست.
رییس انجمن جایگاه داران سوخت استان 
اصفهان تصریح کــرد: این چالش به دلیل 
عدم نظارت جایگاه ها و یا شــرکت پخش 
فراورده های نفتی نیست و بخشی از مشکل 
ناشــی از نبود نظارت کافی اســت که در 

سیستم پیمایش سوخت وجود دارد.
وی در خصوص اینکه چــرا صدور بارنامه  
بیشتر از استان هایی نظیر اصفهان و تهران 
است، گفت: با توجه به اینکه اصفهان قطب 
صنعت کشــور اســت و به دلیل استقرار 
ذوب آهن، پتروشیمی فوالد و ... بیشترین 
تعــداد کامیون هــا در این اســتان تردد 

می کنند.
 کامــران ادامه داد: بیشــترین پایانه های 
حمل ونقــل در اســتان های صنعتــی 
همچــون اصفهــان، تهــران، اراک و ... 
مســتقر هســتند که به تبع آن مصرف 
 سوخت و بارنامه ها در این استان ها بیشتر

 است.
وی دلیل افزایش قاچاق سوخت را واقعی 
نبودن نرخ فراورده های ســوختی عنوان 
کرد و گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز امروز 

قیمت سوخت در کشــور واقعی نیست و 
تا زمانی که قیمت ها واقعی نشــود قاچاق 
فراورده های سوختی همچنان ادامه دارد. 

رییس انجمن جایگاه داران سوخت استان 
اصفهان بــا بیان اینکه بیشــترین میزان 
قاچاق مربوط به ســوخت گازوئیل است، 
افزود: قیمت واقعی سوخت در کشورهای 
همســایه، حدود50 سنت اســت که با 
احتساب دالر 10 و 12 هزار تومانی، قیمت 

سوخت بین 5 تا 6 هزار تومان است.

رییس انجمن جایگاه داران سوخت استان اصفهان:

قیمت واقعی نشود، قاچاق سوخت ادامه می یابد
رییس انجمن جایگاه داران سوخت استان اصفهان گفت: تا زمانی که نرخ سوخت واقعی نشود، قاچاق سوخت از استان های مرزی همچنان 
وجود دارد. پیمان کامران در خصوص اینکه ۸5 درصد ســوختی که از مرزهای سیستان و بلوچستان قاچاق می شود و از استان هایی 
همچون اصفهان و تهران با استفاده از بارنامه جعلی به این استان وارد می شوند، اظهار کرد: این موضوع ممکن است صحت داشته باشد. 
به عنوان مثال؛ اگر فردی قصد انتقال وسایل خود به زاهدان را داشته باشد بر اساس بارنامه ای به این منظور، کارت سوخت کامیون شارژ 

می شود، که متاسفانه بعضا با این  بارنامه ها هیچ باری جابجا نمی شود و تحقیقی در خصوص این بارنامه انجام نمی شود.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

 با توجه به اینکه 
اصفهان قطب صنعت 
کشور است و به دلیل 

استقرار ذوب آهن، 
پتروشیمی فوالد و 
... بیشترین تعداد 
کامیون ها در این 

استان تردد می کنند.

بازار طال و سکه  97/12/25 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,470,0004,430,000قدیم

سکه طرح 
4,622,0004,545,000جدید

2,520,0002,480,000نیم سکه

1,600,0001,620,000ربع سکه

850000860000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18415530362400 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

خـــبــــر

نوروزی: با نگاه خدمت به مردم گام برداریم

شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه در دوره جدید برای نگاه یکپارچه و واحد 
آمادگی داریم، گفت: به طور حتم هر نقطه ای از استان می تواند محرک توسعه 
برای سایر نقاط باشد، بنابراین با نگاه خدمت به مردم باید گام برداریم و از هر 

موردی که مانع تحقق این مهم می شود، پرهیز کنیم.
 قدرت اله نوروزی ظهردیروز در گردهمایی شهرداران استان اصفهان ضمن 
تبریک روز شهردار به شهرداران اظهار کرد: امروز شهرداران در حالی در مسیر 
زیست پذیرتر شدن شهرها گام بر می دارند که تامین اعتبار و جذب بودجه 

مشقت بار است.
وی با اشاره به عضویت خود در هیئت مدیره سازمان همیاری شهرداری ها ادامه 
داد: در این راستا به عضویت سازمان شهرداری ها نیز درآمدم و تاکنون دو جلسه 

در شورای سازمان برگزار و اقداماتی مناسبی برای شهرها پیش بینی شد.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در جلسات سازمان شهرداری ها 20 میلیارد تومان 
اعتبار برای توزیع بین شهرداری های شهرهای کوچک تصویب شد، اضافه کرد: 

همچنین در جلسات شورای سازمان شهرداری ها برای تهیه قیر شهرهای 
کوچک تصمیمات خوبی گرفته شده است.

نوروزی با بیان اینکه یکی از اقدامات مثبت برای سال آینده برگزاری جلسه 
ای در خصوص حقوق و مزایای شهرداران بوده است، اظهار کرد: در جلسه ای 
با حضور معاون اول رییس جمهور، بانک مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه 
موضوع حقوق شهرداران مطرح شد؛ با توجه به اینکه حقوق شهرداران نه تابع 
قانون نظام هماهنگ و نه مشمول قانون کار است و نتیجه آن تضییع حقوق 
شهرداران شده است؛ از این رو قرار شد از اول سال آینده این موضوع به نحو 

شایسته ای حل شود.
وی تصریح کرد: یک بند از صورت جلسه مربوط به این موضوع توسط رییس 
دفتر معاون اول رییس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابالغ شده تا تعیین 
تکلیف انجام شود؛ حضور در چنین جلسات و پیگیری مسائل می تواند برای 

همه شهرها به ویژه شهرهای استان اصفهان مثمرثمر باشد.

آگهیمناقصهعمومی

سیدمحسنهاشمی-شهردارمبارکه

دستگاهمناقصهگزار: شهرداری مبارکه

شناسه: 415273

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(اعتبار مورد نیاز )ریال( عنوان عملیاتردیف

1

واگذاریکلامورمربوطبهخدماتشهریشامل:
1- رفت و روب و نظافت معابر اصلی و فرعی و پارک ها و...

2- جمع آوری زباله 
3- شستشوی و تامین مواد شوینده سرویس بهداشتی سطح شهر 

4- نگهبان اماکن عمومی 

30/000/000/0001/500/000/000

شرایطمتقاضیان:
1- کلیه اشخاص حقوقی دارای توان مالی و واجد شرایط )فعالیت در زمینه خدمات شهری در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد( 

2- داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور 
3- توانایی ارایه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد 

4- نوع تضمین شرکت در مناقصه: بصورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی در وجه حساب 0105193396003 شهرداری مبارکه 
5- محل دریافت اسناد مناقصه: مبارکه میدان انقالب، ساختمان شهرداری، امور قراردادها )031-52402021( 

6- مبلغ خرید اسناد مناقصه: 500/000 ریال بابت هر پروژه 
7- تاریخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات اداری تا روز دوشنبه مورخ 139۸/01/26

۸- تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری: از تاریخ درج نوبت دوم آگهی در روزنامه تا روز پنج شنبه مورخ 139۸/01/29 تا پایان وقت اداری 
9- زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات: راس ساعت 13 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 139۸/01/31 در محل شهرداری مبارکه 

10- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است. 
11- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد. 

12- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

محمدرضاعسگری-رییسهیئتبدویرسیدگیبهتخلفاتاداری شناسه : 416673

خانمزهرامجیری
کارمندادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستاناصفهان

موضوع:اتهامغیبت
نظر به اینکه پرونده شما به اتهام غیبت از تاریخ 97/10/14 تاکنون در این هیئت تحت رسیدگی است، برابر مفاد ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه منتشر می گردد، لذا مقتضی است حداکثر ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی، دفاعیه کتبی 
خود را به انضمام مدارک الزم به دفتر هیئت به نشانی: اصفهان – خیابان هزار جریب – سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان – 

طبقه اول – اتاق 267 تسلیم نمایید. 



عید کجا خوش است؟!

ادامه از صفحه یک:
...  خیال خودتــان را راحت کنید 
 که دزد به راحتــی نمی تواند وارد 
خانه اتان شود و حداقل برای دزدی 
 از خانه شــما باید مشــقت هایی

 را تحمــل کند. مثــا مطمئن 
 باشید که تمام درها و پنجره ها را 
بسته اید. همچنین از دادن کلید 
منزل به افراد غیرمطمئن و ناآشنا 
خودداری کنید. حتــی برای آب 
دادن گلدان هایتان.اگر وســایل 
قیمتی در منزل دارید )مثل طا- 
پول و...( در صورت امکان در اختیار 
شخص قابل اطمینانی قرار دهید یا 
در جای مناسبی نگهداری کنید. 
این اصولی بود برای بستن دستان 
دزد که البته دزد هــای این زمانه 
دیگر کمتر سنجاق به دست و در 
شــب به دزدی می روند. دزدهای 
این زمانه خودکار به دست و در روز 

روشن دزدی می کنند! 
اما به هر حال برای اینکه دچار یک 
قالپاق دزد نشــوید کمی مراقب 
باشید و یک شــبه به جاده نزنید! 
کمی هم به داد ماشینتان برسید 
تا ماشینتان هم در سفر به داد شما 
برسد. ســعی کنید پیش از سفر 
خودروی خود را از هر نظر کنترل 
کنید تا دچار نقص فنی نباشد. )باد 
الســتیک ها، روغن موتور، روغن 
ترمز، برف پاکن ها، چراغ ها، باطری 

و...(
- امــا در هنگام ســفر چــه باید 
بکنید؟!حواستان باشد شما سال 
97 را با مشــقت تمام پشت سر 
گذاشــته اید تا به تعطیات 98 
رسیده اید پس با یک سهل انگاری 
با جان عزیز خود که به سختی از 97 

به در برده اید ! بازی نکنید.
همیشــه پیش از ســفر، خوب 
استراحت کنید تا در زمان رانندگی 
دچار خســتگی و خواب آلودگی 

نشوید.
 اگــر ماشــین خارجــی دارید 
کمربنــد ایمنــی را ببندیــد تا 
جانتــان در امــان باشــد و اگر با 
 افتخــار خــودروی ملی ســوار 
مــی شــوید کمربندایمنیتان را 
ببندید تا حداقل جریمه نشوید! و 
برای کاس گذاشتن هم شده در 
هنگام رانندگی با تلفن همرا خود 
صحبت نکنید تا نشان دهید شما 
همیشه هم در دسترس نیستید 
و هر کــس هر موقع که دوســت 
دارد نمــی تواند با شــما تماس 
 بگیــرد و تعطیاتتــان را خراب 

کند.
اما مهم ترین نکته در ســفر این 
اســت که این سفر انشــاا... سفر 
آخر شما نخواهد بود و شما باز به 
این دریا و ایــن جنگل و این جاده 
 ســفر خواهید کرد پس از ریختن

 زبالــه هــای خــود در جــاده، 
کنــار رودخانــه ها، جنــگل و... 
خــودداری کنید تا ســال آینده 
این مــکان هنوز باشــد و محیط 
زیســتش قابل اســتفاده باشد . 
 حداقل بــرای خودتان نــه برای

 دیگران!
 از روشــن کردن آتش در جنگل 
 هــم خــودداری کنیــد، چون

 می تواند منجر به آتش سوزی شود 
و آنوقت دیگر خود کرده را تدبیر 
نیســت و امکان دارد خودتان در 

آتش خودتان بسوزید.
-از قدیم گفتــه اند»کجا خوش 
اســت، آنجا که دل خوش است« 
پس با این شرایط اقتصادی موجود 
سعی کنید زیاد به خودتان سخت 
نگیرید و تفریحاتی انتخاب کنید 
که یکسال مجبور نباشید قسطش 

را بدهید. 
در خانه هم می توان خوش بود اگر 

دل خوش باشد. 
ایام به کام.

اقتصاد استان
02
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دستگاهتفکیکپسماندبادانشملیساختهمیشود
معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: به منظور جداسازی و تفکیک بهتر پسماندها 

در فرآیند پردازش از فناوری دستگاه سرند بالستیک استفاده خواهد شد.
فرشاد مستاجران اظهار کرد: در راستای احداث و بروز رسانی خطوط پردازش پسماند در تحقیقات و 
برنامه ریزی های به عمل آمده، استفاده از دستگاه سرند بالستیک که امروزه در فرآیند پردازش پسماند 

در جهان کاربرد دارد در دستور کار سازمان مدیریت پسماند شهردای اصفهان قرار گرفت.
وی در مورد جزییات عملکرد این دستگاه توضیح داد: این سرند وظیفه جداسازی مواد سه بعدی همچون 

بطری های پت و شیشه ای، قوطی های آلومینیومی و همچنین اقام دو بعدی نظیر انواع پاستیک، نایلون، کاغذ 
و مواد ریز را بر عهده دارد. معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ادامه داد: 

با استفاده از سرند بالستیک بازده جداسازی مواد با ارزش بازیافتی به طور قابل ماحظه ای افزایش می یابد که این امر منجر به سودآوری 
اقتصادی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی می شود؛ با جداسازی مواد ارگانیک از طریق سرند بالستیک این بخش از پسماندها که 
موجب آلودگی زیادی در محیط می شود در ضایعات خطوط پردازش پسماند کاهش یافته و مواد دو بعدی جدا شده هم منبع مناسبی برای 

بازگشت به چرخه تولید انرژی» یا تولید سوخت جایگزین« می شود.

هیاترییسهاتاقبازرگانیاصفهانمشخصشدند
در نخستین جلسه هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان، انتخابات اعضای هیات رییسه اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار و مسعود گلشیرازی به عنوان رییس، بهرام سبحانی نایب رییس دوم، حمیدرضا 
قلمکاری نایب رییس دوم، سید رسول رنجبران خزانه دار، فرشته امینی به عنوان منشی هیات انتخاب 
شدند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت: 

هیات رییسه و هیات نمایندگان دوره نهم تمام تاش خود را برای بهبود شاخص های کسب و کار  در استان 
به کار خواهد گرفت مسعود گلشیرازی با اشاره به بیانیه گام دوم انقاب اسامی مقام معظم رهبری گفت: این 

بیانیه به عنوان راهبرد اتاق بازرگانی اصفهان در احقاق حقوق مردم و  حضور موثر بخش خصوصی در عرصه اقتصادی 
قلمداد می شود.  وی رهیدن از بحران اقتصادی کنونی را منوط به همراهی بخش های حاکمیتی و بخش خصوصی دانست و 

گفت: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی آماده همکاری و همراهی با قوای سه گانه کشور برای حل مسایل اقتصادی است.
اسرافیل احمدیه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در ابتدای این جلسه با اعام تایید نهایی انتخابات دوره نهم هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان در صحت و سامت برگزار و اعتبارنامه های رسمی منتخبین از وزارت 

صنعت، معدن و تجارت به امضا رسیده است.

کوثر بابایی
ســرمقالـه
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خـــبــــر

همزمان با نوروز 98؛

750 راهداردر جاده های استان اصفهان مستقر می شوند

 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان از آماده باش 750 نیروی راهدار در جاده های اســتان خبرداد 

و گفت: این تعداد با 550 دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین به 
مسافران خدمات ارائه می کنند.

مهدی خضری افزود: طرح ویژه نظارت و بازرسی نوروزی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان اصفهان از 25 اسفند ماه تا 17 فروردین 98 ادامه 

خواهد داشت.
وی گفت: این طرح با عنوان »سین هشتم، سفر ایمن« با استقرار گشت های 

راهداری در نقاط مستعد تصادف استان اصفهان برگزار می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان اظهار داشت: یک هزار 

و 800 اتوبوس وظیفه جابه جایی مسافران نوروزی را برعهده دارند.
به گفته وی، 47 مجتمع خدماتی - رفاهی برای ســرویس دهی به مسافران 

نوروزی استان اصفهان آمادگی دارند.
خضری بیان کرد: در آســتانه فرارســیدن ایام نوروز و آغاز سفرهای نوروزی، 
امسال نیز مانند سال  های گذشته مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی استان 

آماده خدمات  دهی به مسافران هستند.
وی افزود: تاش مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای این اســت که ســطح 
خدمات رفاهی در محورهای مواصاتی اســتان در سال جاری نسبت به گذشته 

بهبود پیدا کند.
اســتان اصفهان از نظر تعداد شــرکت حمل و نقل بار، پایانه حمل بار و مسافر و 

آموزش کاربران حمل و نقل، رتبه اول کشور را دارد. 
بیش از 41 هزار دستگاه خودرو با 48 هزار راننده در ناوگان حمل و نقل بار استان 
فعالیت می کنند که نزدیک به10درصد از ناوگان حمل بار کشــور را شامل می 

شوند. 
459 شرکت حمل و نقل بار، 6 پایانه حمل بار، 26 پایانه حمل مسافر، هشت مرکز 

مکانیزه معاینه فنی و 47 مجتمع بین راهی در سطح استان اصفهان وجود دارد. 
استان اصفهان دارای 11 هزار و500 کیلومتر راه است که به دلیل موقعیت خاص 
آن در مرکز و به عنوان چهار راه ترانزیت بار و مسافر کشور، رتبه اول حمل بار و رتبه 

سوم حمل مسافر را داراست. 
ایرنا

خـــبــــر

 در حال برگزاری 
جلساتی در استان 

هستیم تا یک زمانبندی 
جهت بهره برداری 

پروژه قطار سریع السیر 
اصفهان- تهران برای 

سال ۱۴02 تعریف و 
براساس آن جلسات 

کنترل پروژه را برگزار 
کنیم.

بهره برداری از »قطار سریع السیر اصفهان- تهران«  :   

کدامبهمنماه؟

»قطار سریع الســیر اصفهان- تهران« پروژه ای که قرار بود به 
عنوان نخستین قطار سریع السیر کشور، بهمن ماه امسال به 
بهره برداری برسد، به گفته مسئوالن تنها ۱2 درصد پیشرفت 

داشته است.
 بر اساس آمار ارائه شده در منابع خبری پروژه قطار سریع السیر 
اصفهان - تهران سابقه ای ۴0 ساله دارد و برای اولین بار در فاصله 
سال های ۱۳5۴ تا ۱۳5۶ یک شرکت مهندسی ژاپنی مطالعات 

پروژه را بر عهده گرفت که بعد متوقف شد. 

ایمنا
گـــزارش
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     معاون عمرانی استاندار اصفهان : بخشی از مسیر این پروژه با استفاده از اعتبارات عمرانی کشور تا سال ۱۳89 اجرا و ۱5 درصد زیرسازی های آن انجام شده است، اما از آن 
سال به بعد اعتبارات عمرانی برای این پروژه در نظر گرفته نشد.

 ماده 90 قانون معادن،
 راهی برای توسعه پاک

 ماده 90 قانون معادن که با تاکید بر تسهیل در روند استقرار و فعالیت 
واحدهای فراوری صنایع معدنی تصویب شده است می تواند در 
صورت اجرای درست و کامل، مامنی برای توسعه پاک و کاهش 

آالیندگی ها در این صنعت است.

بر اساس ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون معادن، بهره برداران معادنی که 
احداث واحد کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در 
طرح بهره برداری به تصویب برســد، نیازی به صدور جواز تاسیس ندارند 
و مجازند در محدوده پروانه مربوطه نســبت به ایجاد واحد مذکور، اقدام و 
دستگاه های اجرایی موظفند با این قبیل بهره برداران نظیر سایر دارندگان 

جواز تاسیس، رفتار کنند.
همچنین پیرو مصوبه سال 95 شورای عالی معادن، برای متقاضیان احداث 
 واحدهای مذکور، اســتعام عرصه مورد نظر جهت اســتقرار واحدهای 
کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی از ســازمان حفاظت محیط زیست به 
اســتناد ماده 11 قانون هوای پاک مصوب سال 96 و اخذ موافقت سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری )در صــورت عدم وقوع در محدوده موافقت 

قبلی( الزامی است.
بر اســاس این ماده قانونی اگر بهره  برداری در کنار معدن خود یک واحد 
فرآوری احداث کند نیازی به گرفتن جواز تاسیس ندارد و مطابق با شرایطی 
که برای ســایر واحدهای مجوزدار فراهم اســت می تواند از مشــوق ها و 

حمایت های دولت بهره  مند  شود.
از جمله مزایای اجرای این ماده قانونی می توان به حذف بوروکراسی اداری 
برای اخذ پاسخ از بیش از 12 استعام از ارگان های دولتی اشاره کرد که با 

اجرای این قانون تعداد استعام ها حداکثر به 2 مورد کاهش می یابد.
کاهش زمان صدور موافقت با احداث واحد فرآوری داخل محدوده معدن 
 از حدود 2 ســال کمتر به ســه ماه، قرار گرفتن واحد فرآوری جزو پروانه 
بهره برداری معدن، تسهیل در تامین مواد اولیه و کاهش هزینه های حمل 
و نقل ماده معدنی تا واحد فرآوری به دلیل نزدیکی سینه کار استخراجی و 

کاهش قیمت تمام شده محصول از دیگر مزایای اجرای این طرح است.
یک کارشناس و مشاور امور معادن در این زمینه گفت: توسعه معدن به این 
معنی است که در کنار صدور پروانه برای شناسایی ذخیره معدنی، بستر الزم 
برای راه اندازی واحد های تولید ماده معدنی و فرآوری فراهم شود به عبارت 
دیگر اگر ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون معادن عملی شود زمینه توسعه 
معادن نیز فراهم خواهد شد. مجید پورمقدم افزود: به عنوان مثال اگر یک 
معدن شن و ماسه، کارخانه آسفالت یا بتن )واحد فرآوری( راه اندازی کند 
عاوه بر اینکه می تواند محصوالت خود را با حــذف هزینه حمل  و نقل و 
رقابت  پذیری بیشتر روانه بازار کند، بدون نیاز به اخذ مجوز، کارخانه سیمان 
را بنا خواهد کرد.  وی ادامه داد: طبق این قانون اگر بهره  بردار واحد فرآوری 
خود را در منطقه ای با فاصله زیاد از معدن راه اندازی کند باید مجوز تاسیس 
کارخانه را اخذ کند بنابراین آنچه که در شرایط کنونی برای جلوگیری از خام 
 فروشی مواد معدنی مطرح است با اجرایی شدن ماده 90 قانون معادن محقق 
خواهد شد. پور مقدم با بیان اینکه بسیاری از محصوالت معدنی ایران قابلیت 
فرآوری دارند، تصریح کرد: اگر کارخانه ای در کنار معدن احداث شود می تواند 

محصوالتی برای صادرات به خارج از کشور تولید کند.

گـــزارش

این پروژه مســکوت ماند 
تا اینکــه در ســال های 
1۳8۳تــا 1۳85 یــک 
مهندس مشاور فرانسوی 
مطالعات ۳0 سال قبل تر 
را به هنگام ســازی کرد. 
ســپس کنسرســیومی 
ایرانی- فرانســوی در فاصله ســال های 
1۳85 تا 1۳88 مطالعات را از سر گرفت و 
آن را نهایی کرد. در نهایت شورای اقتصاد 
مصوبه اجرای این پروژه را توسط فاینانس 
چین به تصویب رســاند و قرار بود طبق 
پیش بینی ها پروژه »قطار سریع الســیر 
اصفهان- تهران« در دولت دهم )ســال 
1۳89 ( مورد بهره برداری قرار گیرد که 
این اتفاق نیفتاد و حتی در دولت یازدهم 
نیز برای چندمین بار مورد بازنگری قرار 

گرفت.
اسفندماه سال 1۳9۳، پروژه قطار سریع 
الســیر اصفهان- تهران توســط رییس 
جمهور کلنگ زنی شــد تا در بهمن ماه 
امســال مورد بهره برداری قــرار گیرد، 
اما اکنون ســال 1۳97 رو به پایان است 
و نه تنهــا زمان بهره بــرداری این پروژه 
فرانرســیده اســت بلکه بر اساس اعام 
مسئوالن مربوطه تا کنون فقط 12 درصد 

پیشرفت داشته است.
»محمد اسامی« وزیر راه و شهرسازی 
نیز بهمن ماه امسال )زمانی که برای بهره 
برداری این پروژه تعیین شــده بود( در 
حاشــیه احداث پل راه آهن قم گفته بود 
که »تکمیل و راه اندازی قطار سریع السیر 
قم-تهران- اصفهان به عنوان اولویت های 
مهم دولت تا ســه ســال و نیم آینده به 

بهره برداری کامل می رسد.«
به گفته وی از آنجایی که بخشی از این قطار 
از طریق فاینانس خارجی تامین می شود، 
نوسانات اخیر نرخ ارز راه اندازی به موقع آن 
را با مشکل همراه کرده و مذاکراتی برای 
حل مشکات ایجادشــده، انجام گرفته 

است.
اسامی به این نکته هم اشاره کرده بود که 
برای قطار پرسرعت تهران-قم- اصفهان 
ســرمایه گذاری 5.2 میلیــارد یورویی 
پیش بینی شــده، البته دولت فقط 15 
درصد از هزینه های آزادسازی مسیر این 
قطار را تامین می کند و 85 درصد دیگر 

توسط آورده سرمایه گذار تامین می شود.

  فرجام نامعلوم قطار سریع السیر با 
اعتبارات قطره چکانی! 

»حجت الــه غامی« معــاون عمرانی 
اســتاندار اصفهان در پاسخ به این سوال 
که چرا بــا وجود دوبار کلنــگ زنی و دو 
بار پیش بینی زمان افتتــاح، هنوز پروژه 
قطار سریع الســیر اصفهان- تهران در 
این وضعیت باقی مانده است؟، می گوید: 
»قطارسریع السیر اصفهان- قم- تهران« 
یکی از مهم ترین پروژه های این استان، 
به لحاظ حجم اعتبار، اثرگذاری بر اقتصاد 
استان اصفهان و همچنین تاثیرگذاری 
بر شبکه حمل ونقل و جابه جایی مسافر  

است.
وی اضافه می کند: هــدف از اجرای این 
پروژه، انتقال مسیر سفر مسافران از نوع 
جاده ای به ریلی و فراهم ساختن امکان 
برای سفرهای ســریع، ایمن و ارزان به 

سمت قم و تهران است.
معاون عمرانی استاندار اصفهان تصریح 
می کند: مسیر این پروژه 410 کیلومتر، 
244 کیلومتر از اصفهان تــا قم و 166 
کیلومتر مسیر حدفاصل قم تا تهران است؛ 
البته بخشی که در اصفهان قرار دارد را ما 
باید فعال کنیم و تهران نیز باید از سمت 
دیگر پروژه فعالیت های الزم را شروع کند 

تا آن عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه اعتبار ویژه ای 
در بودجه سالیانه کشور برای این پروژه 
پیش بینی نشده اســت، اظهار می کند: 
قرار اســت محل تامین مالی این پروژه 
با روش فاینانس باشــد که در این راستا 

پیگیری های الزم انجام شده است.
غامی ادامه می دهد: بخشــی از مسیر 
این پروژه با استفاده از اعتبارات عمرانی 
کشور تا ســال 1۳89 اجرا و 15 درصد 
زیرسازی های آن انجام شده است، اما از 

آن سال به بعد اعتبارات عمرانی برای این 
پروژه در نظر گرفته نشد.

 brec وی اضافه می کند: شرکت چینی
شرکتی اســت که تامین مالی از طریق 
فاینانس را برعهده دارد و در مرحله اول 
حدود 1.6 میلیارد یــورو پرداخت کرده 
اســت اما به دلیل وضع مجدد تحریم ها 
و پیش آمدن شــرایطی خــاص هر روز 
به بهانه های مختلف، موانعی بر ســر راه 
این پروژه به ویژه نقل و انتقات بانکی و 
باز شدن LC )اعتبارات اسنادی( برای 

اجرای پروژه ایجاد می شود.
معاون عمرانی اســتاندار اصفهان با بیان 
اینکه قرارگاه خاتم االنبیاء پیمانکار طرف 
قرارداد این شرکت چینی است، می گوید: 
خوشبختانه این قرارگاه سه کارگاه را در 
سه موقعیت مختلف مسیر پروژه برقرار 
کرده که یک کارگاه بعد از ورزشگاه بزرگ 
در انتهای خط به عنوان کمپ اصلی، دوم 
در نیزار و سوم حد فاصل تهران- قم است.

وی تاکید می کند: حجم بســیار باالی 
پروژه به هیچ عنوان جوابگوی برنامه زمان 
بندی که برای طرح تعریف شده، نیست. 
از این رو در حال برگزاری جلســاتی در 
استان هســتیم تا یک زمانبندی جهت 
بهره برداری پروژه قطار ســریع الســیر 
اصفهان- تهران برای سال 1402 تعریف 
و براساس آن جلســات کنترل پروژه را 

برگزار کنیم.
غامی ادامه می دهد: در حال حاضر هر 
15 روز یکبار جلسات مشترکی با راه آهن 
جمهوری اسامی ایران که مجری پروژه 
قطار سریع الســیر و زیرمجموعه وزارت 
راه و شهرسازی اســت، شرکت چینی و 
قرارگاه خاتم االنبیاء به عنوان پیمانکاری 
که عملیات را انجام می دهد، در اصفهان 

برگزار می شود.
وی بــا ابــراز نگرانــی از اینکــه برخی 
سیاست گذاری ها در ســاختار پروژه ها 

تغییراتی ایجاد می کند، می گوید: به عنوان 
مثال پروژه قطارســریع السیر اصفهان- 
تهران قرار بود توسط شرکت زیرساخت 
انجام شود، اما یک سال و نیم پیش تصمیم 
گرفته شد که پروژه را از شرکت زیرساخت 
جدا کنند و در اختیار راه آهن قرار گیرد و 
برای همین اتفاق ساده، مدت زمانی که 
باید قراردادها از شــرکت زیرساخت به 
شرکت راه آهن منتقل شود، حداقل شش 
ماه زمان تلف شد و این فرایند انجام امور را 
به تاخیر انداخت؛ جالب تر اینکه بار دیگر 
تصمیم گرفته شده که پروژه به شرکت 

زیرساخت بازگردانده شود.
معاون عمرانی استاندار اصفهان با تاکید 
بر اینکه پروژه قطارسریع السیر اصفهان- 
تهران باید همچون پروژه آب استان در 
اولویت قرار گیرد، تصریح می کند: اگر این  
پروژه بخواهد با اعتبارات عمرانی ملی اجرا 
شود همین روالی که تاکنون طی کرده را 
باز هم ادامه خواهد داد که در این صورت 
این پروژه یا محقق نمی شود و یا سال ها 
طول می کشــد تا اعتبارات مورد نیاز به 
صورت قطره چکانــی از محل اعتبارات 
ملی به آن تزریق شود؛ از این رو به هیچ 
عنوان به دنبال بحث اعتبارات ملی برای 
این پروژه نیستیم و تنها راه حل را همان 

فاینانس می دانیم.
وی خاطرنشــان می کند: بــرای اجرای 
زیرسازی ها و ریل گذاری ها پیش بینی 
اعتبار  مورد نیاز از محل فاینانس انجام 
می شود، مشکلی برای اجرای پروژه نداریم 
و بیشــترین اتاف زمان به خاطر جابه 
جایی بین شرکت ســاخت و راه آهن یا 
موانعی به دلیل وجود تحریم ها بوده است.

غامی اظهار می کند: برای قطار ســریع 
السیر اصفهان- تهران چهار ایستگاه در 
شهرهای اصفهان، قم، تهران و فرودگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( پیش بینی 

شده است.
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Wonderful 
Toghrud Salt 
Dome in Central 
Iran

The Toghrud salt dome 
is the only symmetrical 
one in the world with a 
small lake at its heart, 
creating a unique 
natural phenomenon.
A geotourism attraction 
in Iran, salt domes 
are the result of large 
masses of salt being 
forced upwards by 
constant pressure.
An example of these 
worth seeing is the 
Jafarieh salt dome 20 
kilometers west of 
Qom in central Iran. 
It is known as the 
country’s largest and 
most beautiful salt 
dome. Geologists date 
this phenomenon to 60 
million years ago.
In this dome, salt 
crystals are distinct 
congressed blades, 
creating a beautiful 
scenery. It measures 
3kms in length and its 
layers come in yellow, 
white, dark gray, pink, 
and magenta.
Large pieces of andesitic 
rocks and gypsum 
remains can be seen 
here. The salt layer is 
integrated in the Qom 
mine and reaches a 
thickness of 5 to 18 
meters. Layers of marl 
and gypsum are not seen 
here and just one layer of 
salt seems to have been 
folded within itself.

Kahak Cave: 
Ideal Choice for 
Adventurous 
Cavers
Kahak cave is one of 
the most attractive 
ones in Iran. The cave’s 
wonderful scenes and 
its massive chambers 
makes it an ideal 
choice for adventurous 
ecotourists who love 
to get the adrenaline 
going every now and 
then.
This cave is located to 
the east of the Kahak 
Village near Delijan, 
lying between the 
Markazi and Qom 
provinces.
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Half the world 
shining in Nowruz

The CEO of beautification organization 
of Isfahan municipality announced 
the installation of 20 lighting urban 
elements throughout the city, and said, 
“These elements will be installed in 
the main areas of the city, on the eve of 
beginning the New Year.”
“The lighting urban elements for 
Nowrouz 2019 will be set in Chahar 
Bagh-e Bala and Chahar Bagh-e Paeen 
avenues, and 15 municipal districts, 
and citizens can enjoy the beauty of 
them from March 18,” Hassan Moazeni 
said.
“Lighting elements reflect the picture 
of Persian tile works in daylight, and 
they are appeared as light elements at 
night and multiply the beauties of the 
city,” he noted. Saying that arabesque 
and Persian traditional patterns have 
been applied on some buildings of the 
city, he noted, “A video-mapping has 
been implemented on the sideline of 
the Zayandeh-Rood River which will 
be displayed for citizens and Nowrouz 
travelers in Nowrouz 2019.”
“All lightings will be taken out 
according the policies of the 
beautification organization of Isfahan 
municipality, with the cooperation of 
university professors in order not to 
damage the urban environment,” he 
emphasized.
Pointing out that Pop-Up postcards 
which are one of the scheduled 
programs and elements of Nowrouz 
2019, will be installed at the 
intersections and squares of the city, 
he added, “This year, several Haftseen 
tables in the united forms will be set in 
15 municipal districts of the city.” 

Traditional Hotel in 
Isfahan

Three star Isfahan Traditional Hotel, 
is a historical ancient house which has 
been changed to a hotel in recent years. 
Isfahan Traditional Hotel is situated at 
one of the historical districts of Isfahan, 
vacationers would have easy access to 
main touristic monuments while being 
away from any chaos of the city. Fabulous 
design of the hotel brings guests feeling 
to be in a museum. The mansion of the 
hotel which dates back to Safavid era is an 
Iranian style with central courtyard and 
surrounded buildings. The whole interior 
facades is ornamented by stucco art and 
there is an eye-catching blue tile pool in the 
courtyard. Although Iranian hospitality and 
traditional style are the dominant themes 
in the hotel, it is equipped by all modern 
facilities and infrastructure necessary for 
a top three star hotel. For an unforgettable 
accommodation in a traditional place 
experiencing everything in its origin style 
the hotel could be just right for you. 
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The first day of Iranian New Year (Nowruz ) is 
on March 21, 2019 – Nowruz is all about saying 
goodbye to Winter and hello to Spring!
Nowruz is a rite dating back to at least the 6th 
century BCE, marking the new year and ushering 
in spring. Variously known as Novruz, Nowrouz, 
Nooruz, Navruz, Nauroz or Nevruz, this historic rite 
is observed on 21 March in many countries along 
the Silk Roads, including Afghanistan, Azerbaijan, 
India, Iran, Iraq, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Pakistan, 
Tajikistan, Turkey, Turkmenistan and Uzbekistan.
Nowruz is celebrated by peoples of many 
different religions and cultures across this vast 
region. Some of the festival’s earliest origins lie in 
Zoroastrianism, marking one of the holiest days 
in the ancient Zoroastrian calendar. The return 
of the spring was seen to have great spiritual 
significance, symbolising the triumph of good over 
evil and joy over sorrow. In particular, the Spirit of 
Noon, known as Rapithwina, who was considered 
to be driven underground by the Spirit of Winter 
during the cold months, was welcomed back 
with celebrations at noon on the day of Nowruz 
according to Zoroastrian tradition.
Nowruz is also associated with a great variety of 
local traditions, including the legend of Jamshid, 
a king in Persian mythology. To this day in Iran, 
Nowruz celebrations are sometimes known as 
Nowruze Jamshidi. According to the myth, Jamshid 
was carried through the air in a chariot, a feat that 
so amazed his subjects that they established a 
festival on that day. Similar mythological narratives 
exist in Indian and Turkish traditions, while 
the legend of Amoo Nowrouz is popular in the 
countries of Central Asia.On the day of Nowruz, 
there is much feasting, visiting family members 
and friends, and exchanging gifts. A wide range 
of cultural performances and traditions also 
take place. Children are often given small toys, 
and traditionally play with colourfully painted 
eggs. Families and within communities share a 
symbolic meal, often consisting of cooked rice and 
vegetables combined with many local ingredients. 
In Kyrgyzstan, this meal is a public ceremony, 
with designated areas set aside in towns for the 
preparation of Nooruz Kedje or Chon Kedje , a type 
of soup made from bull’s meat.
One widespread tradition is the preparation of 
a Nowruz table, on which a number of symbolic 
objects are placed. While these tables differ slightly 
from region to region, the most common features 
are: water, candles, dishes of green sprouts (or 
Sabzeh), a traditional dish made out of crushed 

wheat sprouts, mirrors, eggs, and various fruits. 
These objects symbolise purity, brightness, 
abundance, happiness and fertility for the new year. 
In Iran, the table is referred to as the “Sofreh-ye Haft 
Sin”, and displays seven objects, each starting with 
the letter ‘S’. A similar table is set in areas of India.
In recognition of the importance of this ancient 
rite, Nowruz was inscribed on UNESCO’s 
Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity in 2009. Moreover, in 2010, 
the United Nations General Assembly proclaimed 
21 March International Nowruz Day.
Nowruz Celebration in Iran
Iranian around the world are preparing this to 
celebrate Nowruz: the Persian new year. Iranian 
people carry out a thorough cleaning of their 
houses. The cleaning is called “sweeping the dust”, 
and represents a wish to put away old things, bid 
farewell to the old year, and welcome the New Year.
The arrival of spring means that the cold season 
is over and warmth is on the way. But to many 
countries in the Middle East and Central Asia, 
especially Iran, there’s more to it than that. For 
the Iranian people, the arrival of spring is all about 
a long lasting tradition, a celebration rooted in 
history and the glorification of growth and vigor in 
Mother Nature.
Khaneh Tekani!
It all begins in early March with ‘spring cleaning’. 
This tradition known as ‘Khaneh Tekani,’ literary 
meaning ‘shaking the house,’ is common in almost 
every household. Carpets are washed, windows are 
wiped, silverware is polished, curtains are taken 
to the dry cleaners and old furniture is repaired or 
replaced with a new one.Every nook and cranny 
is scrubbed and polished until the whole house is 
sparkling clean. All family members are involved 
in this ritual, a ritual that signifies a fresh start to the 
year. It is widely believed that with all the dust and 
grime, ill fortune is also washed away and the slate 
is wiped clean again.And then it’s shopping time. 
During the weeks left to the New Calendar Year, 
people head for the markets and shopping centers 
to buy an assortment of goods. And what’s on the 
list? New clothes, new shoes, fresh fruits, sweets 
and confectionaries, nuts, flowers and everything 
that goes on the Haft Seen Table. This special spread 
is a ‘must’ on the New Year and local markets are 
packed with enthusiastic shoppers who are looking 
for those special offers and last minute bargains.
Local flower markets are the busiest during the final 
days of the year. They’re filled with fresh cut flowers, 
beautiful potted plants and vendors beckoning 

you to buy. As you baby step your way through the 
crowd, you can’t help but enjoy all that enthusiasm 
and vigor in the air! The hyacinth is probably 
the most sought after flower here as it stands for 
prosperity and happiness in the Persian culture.
Chaharshanbe Soori or the Fire Festival
Nevertheless, the most important curtain-raiser 
to Nowruz is Chaharshanbe Soori which is a fire 
festival held on the eve of the last Wednesday of 
the calendar year. This festival is full of special 
customs and rituals, especially jumping over fire. 
As the sun sets, people light up fires and gather 
around to jump over them. As they do this, they 
sing “zardi-ye man az toh, sorkhi-ye toh az man” 
meaning my yellow is yours, your red is mine. In 
this ritual, they ask the fire to take their paleness 
and problems and in return give them energy and 
warmth.As the last day of the year comes to an end, 
everyone rushes home to be with their families and 
loved ones. The New Year is all about celebrating 
those special moments and sharing the joy and 
gratitude with family members. While the clock 
is ticking away and the New Year is approaching, 
the family sits around the specially prepared Haft 
Seen Table.Seven items beginning with the sound 
/s/ are symbolically set on the table. ‘Senjed’ or 
dried oleaster which symbolizes wisdom, ‘Sabzeh’ 
or sprouts refer to rebirth, ‘Seeb’ or apple stands 
for health and beauty, ‘Samanu’ or pudding made 
from wheat germ is a sign of power, ‘Sir’ or garlic 
refers to medicine and good health, ‘Serkeh’ or 
vinegar symbolizes patience and finally Somac 
which stands for sunrise and Good conquering 
Evil. Other items such as coins, flowers, mirror 
and candle sticks and decorated eggs are also 
put on the table to bring good luck, wealth and 
happiness for the family.The Holy Quran also has 
a special place on the table. And let’s not forget the 
goldfish which is favorite especially to the children.
Nowruz holiday in Iran is a two-week event. It is 
mostly about socializing and strengthening family 
bonds and meeting up with old friends. During this 
period, people pay visits to each other’s houses and 
entertain their guests with fresh fruits and nuts. 
It’s tradition for the elders to give away money 
called ‘Eidi’ to the children. Nowruz holiday is also 
a perfect opportunity for the families to go on trips 
making these two weeks a prime travel season.
Sizdah Bedar: 13th Day of Nowruz
Sizdah-bedar is an Iranian festival tradition, 
celebrated in the thirteenth day of the Farvardin. 
Iranians have a tradition of spending the day 
outdoors.

Iranian Preparing To Celebrate 
Nowruz: The Persian New Year 
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Pakistani Minister for Power, Omar 
Ayub Khan, has lauded Iran Power 
Generation and Transmission 
Company (Tavanir) for supplying 
uninterrupted electricity supply to 
Pakistan.An Iranian delegation led 
by Ali Asghar Esmaeilnia, a member 
of the board of directors of Iran 
Power Generation and Transmission 
Company (Tavanir), met with 
Pakistani Minister for Power 
Omar Ayub Khan in Islamabad 
on Thursday.During the meeting, 
matters related to electricity import 
from Iran were discussed, according 
to Pakistani news outlets.

Talking to the delegation, the 
Pakistani minister said Tehran 
and Islamabad share a common 
approach toward a number of 
bilateral and regional issues.
He said Pakistan is currently 
importing 104MW electricity from 
Iran, the tariff for which expired in 
December, 2016.
He appreciated Tavanir for 
supplying uninterrupted power 
supply to Pakistan.The head of the 
Iranian delegation, for his part, 
appreciated the efforts of Pakistani 
side to further boost cooperation 
between the two countries.

Iran, 
Azerbaijan 
mull 
construction 
of bridge 
over 
Astarachay 
River
 Iran and 
Azerbaijan are 
discussing an 
agreement on 
the construction 
of a road bridge 
and a pedestrian 
crossing over the 
Astarachay River, 
along their border, 
A z e r b a i j a n ’ s 
E c o n o m y 
Minister Shahin 
Mustafayev said 
on Friday.
Mustafayev was 
speaking at the 
13th meeting 
of the State 
Commission for 
Economic, Trade 
and Humanitarian 
Relations between 
Azerbaijan and 
Iran held on March 
15 in Baku, Trend 
reported.
The minister also 
raised the issue 
of connecting the 
Iran-Azerbaijan-
Russia and Iran-
A z e r b a i j a n -
Georgia electricity 
systems.
“I think that 
Azerbaijan, Iran 
and Turkey 
may take the 
a p p r o p r i a t e 
measures to create 
an energy corridor 
and expand 
trilateral energy 
cooperation,” he 
said.
Iran’s Minister of 
Economic Affairs 
and Finance 
Farhad Dejpasand, 
who was the co-
chair of the joint 
c o m m i s s i o n , 
hailed the ‘very 
s u c c e s s f u l 
relations and 
historical ties’ 
between Iran 
and Azerbaijan, 
saying that Tehran 
eyes to boost 
cooperation with 
Baku in a wide 
range of economic  
fields.
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Pakistan lauds Iran for uninterrupted 
power supply

“In the talks that my colleagues 
had with representatives 
from the three European 
countries (Britain, France and 
Germany) and the president 
of INSTEX at the CBI (office) 
in Tehran last week, they 
gave a full explanation of the 
Iranian mechanism in line with 
the European mechanism,” 
Hemmati said late on Friday.
“We are waiting for practical 
measures from Europe,” the 
official said, adding that the 
Iranian mechanism known 

as STFI will be established 
in Tehran in the near future.
Earlier this week, the 
president of the INSTEX 
traveled to Tehran to hold talks 
with senior Iranian officials on 
ways to make the mechanism 
operational.
INSTEX is based in Paris and 
managed by the German 
banking expert Per Fischer.
The three European countries 
that are signatories to the 
2015 Iran nuclear deal are 
reportedly going to use the 

channel initially only to sell 
food, medicine and medical 
devices in Iran.
In May 2018, the US president 
pulled his country out of the 
Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), the nuclear 
deal that was achieved in 

Vienna in 2015 after years 
of negotiations among Iran 
and the Group 5+1 (Russia, 
China, the US, Britain, France 
and Germany).Following the 
US withdrawal, Iran and the 
remaining parties launched 
talks to save the accord.

Exports from Ardabil up 
141% in 11 months
Over 91$ million worth of non-oil commodities 
were exported from the northwestern Ardabil 
province during the past 11 months of the 
current Iranian year (March 21- Feb 19), a 
senior official said on Saturday.
Ramin Sadeghi, the head of Ardabil Industries, 
Mining and Trade Organization, added that 
the figure indicates a huge jump of 141% in 
value compared with last year’s corresponding 
period.
Potato, tires, plastic products, dairy products 
and glass were among the main goods exported 
during the period.
Iraq, Azerbaijan and Afghanistan are among 
the major export destinations for commodities 
exported from Ardabil.

Iran, Azerbaijan ink three 
coop. agreements
 At the end of Iran-Azerbaijan 13th joint 
economic cooperation commission, three 
cooperation agreements were signed between 
the two sides in Azeri capital Baku on Fri.
The bilateral cooperation agreements were 
inked by Iranian Minister of Economic Affairs 
and Finance (MEAF) Farhad Dejpasand and 
Azerbaijani Minister of Economic Development 
Shahin Mustafayev.
Also, a Memorandum of Understanding (MoU) 
was signed between the two sides for setting 
up factory to manufacture automotive parts 
in Neftchala Industrial District between 
Iran’s Ettehad Technical Group and AzerMash 
Company.
Dejpasand in the signing ceremony said, 
“Islamic Republic of Iran and Republic of 
Azerbaijan share more commonalities which 
date back to many years ago in a way that the 
two friend countries have established amicable 
interactions since many years ago.”
He pointed to the cooperation documents 
signed between the two countries for 
strengthening bilateral relationship and said, 
“we hope that a joint brand will be supplied 
in the international markets between Islamic 
Republic of Iran and Republic of Azerbaijan.”
He went on to say that Tehran and Baku, as 
the two neighboring countries, can provide 
a suitable route for the development of 
neighboring countries.
For his part, Minister Shahin Mustafayev 
termed the results and agreements made in 
13th joint economic cooperation commission 
as ‘important’ for the future economic 
interactions between Islamic Republic of Iran 
and Republic of Azerbaijan.

Governor of the Central Bank of Iran (CBI) Abdonnaser 
Hemmati said a mechanism commensurate with the 
European Union’s mechanism for trade with Iran, known as 
the Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), will 
be established in the country soon.

Iran’s Mechanism Commensurate with 
INSTEX to Be Established Soon: CBI Chiefnews

Production of Orchid flower 
earning high amount of 
currency: Minister
Minister of Agriculture Jihad, referring to the 
importance of producing some products for 
domestic and export needs, said that Orchid flower 
production is one of the products that is earning high 
amount of foreign currency for the country.
Mahmoud Hojjati on Thursday on the sidelines 
of launching ceremony of the first high-tech 
greenhouse in the village of Gazaersang, Nazarabad 
in Alborz province, added that according to the study, 

five jars of Orchid flower equivalent to one barrel of 
oil can earn currency for the country. 
He said the Orchid flower has a good export market, 
and each jar is sold between $ 8 and $ 12 in global 
markets.
Hojjati said that 90% of Orchid flower production 
has the export market, noted, “Setting up Orchid 
flower production units has a significant role in 
creating sustainable employment in the current 
situation.” Minister of Agricultural Jihad pointed 
to the launch of the first high-tech greenhouse in 
the city of Nazarabad, and said, “The irrigation 
method of the greenhouse ‘s flowers is such that 

it has the lowest water 
consumption.”
The first high-tech 
greenhouse in the 
country has been 
constructed in an 
area of 22,000 square 
meters.
Today, the first piece 
was launched with the 
presence of Minister of 
Agriculture Jihad on an area 
of 5,000 square meters.

Pars special zone’s gas 
condensate exports 
rise
 Pars Special Economic Energy Zone 
(PSEEZ) in southern Bushehr province 
exported over 1.43 million tons of gas 
condensate to global markets during the 
past Iranian month (Jan. 21- Feb. 19), a 
senior official said.
Director General of the zone’s customs 
department, Ahmad Pourheidar, said 
despite the US’ withdrawal from Iran 
nuclear deal in May, accompanied by 
pressure and threats to prevent its 
sale of Iranian oil and gas condensate, 
PSEEZ’s condensate exports during 
the past month increased 9% and 
15% in terms of volume and value in 
comparison with the corresponding 
period of last year.

PSEEZ, located along the coasts of the 
Persian Gulf and some 570 kilometers 
west of the port city of Bandar Abbas, is 
one of the major petrochemical hubs of 
the country.
More than 3 million tons of non-oil 
commodities worth $1.298 billion 
were exported from PSEEZ during 
the 30-day period, indicating a 13% 
increase in volume Year on year. The 
zone’s products include ethylene 
glycol, urea, butane, propane, p-Xylene, 
monoethylene glycol, triethylene 
glycol, low-density and high-density 
polyethylene, natural-gas condensate, 
petroleum heavy ends and cement.
The region is one of the main hubs under 
South Pars Gas Field in the Persian Gulf. 
South Pars is the world’s largest gas field 
shared between Iran and Qatar in the 
Persian Gulf. The giant deposit, which is 

being developed in 24 phases, provides 
about two-thirds of Iran’s natural gas 
output.
The field holds an estimated 51 trillion 
cubic meters of gas and some 50 billion 
barrels of gas condensate.
Iran’s condensate output is slated to 
reach 1 million barrels a day upon the 
launch of all phases of South Pars. But 
Tehran has said it wants to reduce the 
outbound shipments of condensates and 
instead use fossil fuel for manufacturing 
goods with higher value added.

Khuzestan’s great potential for 
participation in economic projects in 
Iraq, Syria and Lebanon
Ahvaz, March 15, IRNA - Member of the Expediency Council 
stressing the development of economic relations of the country, 
said that, in view of Khuzestan›s experiences in war conditions, the 
province have a lot of potential for implementation of economic 
projects in Iraq, Syria and Lebanon.Ali Aqa Mohammadi said on 
Thursday at the Khuzestan Agricultural Council that Khuzestan 
suffered a lot in the war and that many agriculture and industry 
areas of this province were closed down during the war and a lot 
of people were wandering, so today Khuzestan has the right to 

have serious participation In Iraq, Syria and Lebanon. He argued 
that the United States has begun an all-out economic war against 
Iran, emphasizing that in this period, like the imposed war, we will 
definitely make Iran economically independent.Aqa Mohammadi 
called a 550,000-hectare farm plan to counteract the economic war 
as a major jihadist campaign, adding, ‹Now there is an opportunity 
for us, and we need to use this inconceivable opportunity.› He made 
the remark that in addition to agriculture, the existing capacities 
in all fields should be used to counteract the economic war, which 
Khuzestan steel sector also started its work and achieved good 
results. Referring to the presidential trip to Iraq, Aqa Mohammadi 
highlighted, ‹This trip has had good results, and the Minister 
of Energy has concluded good agreements that must be taken 
seriously in order to work in Iraq, Syria and Lebanon.›



Christchurch terror attack 
reveals ‘hypocrite’ face of 
West
Iran’s Chairman of the Expediency Council 
Ayatollah Sadegh Amoli Larijani condemned 
the Friday terrorist attack in New Zealand, 
criticizing the western countries for their 
hypocrisy.
In a Saturday message, Ayatollah Amoli 
Larijani condemned the ‘terrorist and 
racist’ attack which killed and wounded 
many Muslim worshippers from different 
nationalities.
He noted that the incident revealed the 
hypocrite and inhuman face of western 
sponsors of terrorism.
The senior official extended deepest 
sympathies to families of victims, New 
Zealand government and people and to all 
Muslims around the world while wishing for 
the swift recovery of victims.
Friday terrorist attack at two New Zealand 
mosques in Christchurch killed 49 people 
and wounded 40 others. The incident was the 
country’s worst ever mass shooting, which 
Prime Minister Jacinda Ardern condemned as 
a terrorist attack.
The Australian gunman behind the massacre, 
identified as Brenton Tarrant, streamed 
the attack on one mosque live on Facebook, 
after publishing a “manifesto” in which 
he denounced immigrants, calling them 
“invaders”. In his manifesto, Tarrant said he 
saw US President Donald Trump as “symbol of 
renewed white identity and common purpose.

 Iranians deeply shocked 
by New Zealand terror 
attacks but not surprised: 
Zarif
 Iranian Foreign Minister, Mohammad Javad 
Zarif reacted to recent terror attacks in New 
Zealand, saying Iranians are deeply shocked 
and saddened by Christchurch terror attacks 
but not surprised.
“Iranians are deeply shocked and saddened 
by Christchurch terror today. But we’re not 
surprised. Banned from travel to the US, and 
not allowed to abide by our faith if attending 
French schools, we Iranians know too well 
what bigotry and hatred of Islam augur. 
#EndIslamophobiaNow,” Mr. Zarif wrote on 
his official Twitter account.
Earlier on Friday, Iranian foreign minister 
had also tweeted, “Impunity in Western 
“democracies” to promote bigotry leads to 
this: -Israeli thugs enter mosque in Palestine 
to insult Muslims; -Terrorists in NZ livestream 
their murder of 49 Muslims. Western 
hypocrisy of defending demonization of 
Muslims as “freedom of expression” MUST 
end”.

Int’l Bodies, Esp. Muslims States Should 
Expose Such Acts’ Hidden, Clear Sponsors

The terrorist, racist attack on 
Muslim prayers in New Zealand 
was a brutal, tragic act that filled 
the hearts of all Muslims and 
free people around the world, 
including the Iranian nation, with 
deep grief.
This savage crime that led to 
the martyrdom and injury of a 
number of innocent, defenseless 
prayers is another sign for the 
importance of comprehensive 
fight against terrorism and 
spreading hatred towards ethnic 
and religious groups, and also 
the common Islamophobia in 
the West, which is unfortunately 
fanned by some western powers.
The unprofessional, inhumane 
news coverage of this terrorist 
crime by some boastful western 
media is another proof of their 
racist views and double standards 
towards the lives of people. This 
ferocity and clear barbarism is not 
something that clear conscience 
that respect human values can 

forget.
This crime proved that terrorism 
is still an important global 
scourge and requires integrated 
fight and identical approach of 
all countries towards violence 
and extremism anywhere in the 
world, and the international 
communities, especially Muslim 
countries should show serious 
reaction to such anti-human 
crimes, exposing all their 
hidden and clear sponsors and 
supporters.
The government of the 
Islamic Republic of Iran is still 
determined to combat terrorism 
and racism and is confident 
that such blind, indiscriminate 
conspiracies of the enemies will 
not have any results for them 

except for more infamy under 
more unity and integrity among 
Muslims.
I hereby condemn this horrible 
catastrophe and express my 
sympathy to the families of the 
victims, offering condolences to 
the entire Muslim community 
in the world, and pray to the 
Almighty for the martyrs and wish 
swift recovery for the injured.
The foreign ministry of the Islamic 
Republic of Iran will seriously 
follow up the heinous act and 
call for the apprehension and 
bringing all its perpetrators and 
instructors to justice through 
international stages.
Hassan Rouhani
President of the Islamic Republic 
of Iran

 Iranian President, Hassan Rouhani condemned the 
terrorist, racist attack on Muslim prayers in New 
Zealand and stressed, “This savage crime is another 
sign for the importance of comprehensive fight 
against terrorism and spreading hatred towards 
ethnic and religious groups”.
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President of the 
Senate of Mexico 
said Iran has an 
undeniable role 
in preserving 
and developing 
m u l t i l a t e r a l i s m , 
adding that 
promotion of bilateral 
ties between the two 
nations will benefit 
Iranian and Mexican 
people.
Iran playing 
irrefutable role 
in promoting 
m u l t i l a t e r a l i s m : 
Mexico
Martí Batres 
Guadarrama in a 
recent meeting with 
Iran Ambassador 
to Mexico 
Mohammad Taqi 
Hosseini, described 
as important 
broadening relations 
between the two 
countries both from 
geopolitical and 
civilizational aspects.
Guadarrama added 
that Iran is an 
important country 
enjoying pivotal role 
in creating balance in 
the world.
Mexico is against 
c o n c e n t r a t i o n 
of power in one 
pole resulting in 
unilateralism, he said.
E x p r e s s i n g 
satisfaction over Iran-
Mexico developing 
relations, especially in 
parliamentary fields, 
Guadarrama said 
the Senate of Mexico 
supports broadening 
ties with Iran. 
M e a n w h i l e , 
Hosseini stressed 
the importance 
of reinforcing 
p a r l i a m e n t a r y 
relations, saying 
e x c h a n g i n g 
p a r l i a m e n t a r y 
delegations can help 
strengthen relations.
Referring to the 
115th anniversary 
of relations between 
Iran and Mexico 
held in the Senate 
of Mexico in 2017, 
Iranian envoy hailed 
both countries’ 
cooperation in 
i n t e r n a t i o n a l 
organizations.

Iran playing ir-
refutable role 
in promoting 
multilateral-
ism: Mexico

Iran
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EU Sets Out July 1 Deadline in 
Brexit Delay Plans
The EU would terminate Britain’s membership of the bloc 
on July 1, if the country has not taken part in European 
Parliament elections, according to leaked documents 
outlining conditions for a delay to Brexit.
The draft document, circulated to EU ambassadors on 
Friday and seen by the Financial Times, makes clear 
Britain has to take part in the May 23-26 votes if it seeks an 
extension of more than three months.
Britain’s membership extension beyond March 29 is 
to be debated by EU leaders at a summit next week and 

European capitals disagree over the terms and length of 
any delay. Any decision requires the unanimous consent 
of 27 remaining EU leaders and the UK.
The document makes clear the legal constraints on the EU 
over a possible extension. It warns that EU institutions 
would “cease being able to operate in a secure legal 
context” if Britain remains in the EU after July 1 without 
having held elections.The legal conclusion could help 
Theresa May in her efforts to persuade recalcitrant 
Brexiters to back her withdrawal agreement in a third 
vote on the deal in the House of Commons next week.
The British prime minister has warned that if her deal is 
rejected, the UK will need to seek a much longer extension 

— which would force her 
Conservative party into an 
election campaign it has no 
desire to fight.
 “No extension should be 
granted beyond July 1 unless 
the European Parliament 
elections are held at the 
mandatory date,” the paper 
said. “If they are not held, the 
extension should terminate its effects 
before the European Parliament meets on 2 July.”

 Veep urges world community to 
uproot extremism, hatred
Iran’s First Vice President Eshaq Jahangiri urged the 
world community to deplete resources of aversion, 
aggression, extremism and racism.In a message on 
Saturday on the yesterday terrorist attack on two 
mosques in a New Zealand city, he stressed the need for 
the world to change attitudes and undertake universal 
measures beyond what has already been achieved to 
uproot hatred, extremism and racism in all its forms.
Mass shootings by an Australian terrorist at two 
mosques in southern New Zealand city of Christchurch 
on March 15 killed at least 50 and wounded 48 others.

Condemning such brutal terrorist attacks that killed 
innocent Muslims, Jahangiri said it was another 
warning to the world about the threat and tragic effect 
of racial terrorism.The New Zealand terrorist act 
proved that the organized extremism sees no border 
and recognizes no religion, no women, no men and no 
land, he added.The vice-president further said it is 
not enough to just condemn the New Zealand attack, 
it needs a determination worldwide beyond what has 
already been shown.Those who have theory about 
aggression and extremism as well as those countries 
which are spreading out aversion against Muslims 
and adopting racial criteria should see themselves 
responsible for expansion of such inhuman acts, he 

said.
In his message, 
Jahangiri called 
on the world 
to counter 
terrorism without 
d i s c r i m i n a t i o n , 
because otherwise 
such an uncontrollable threat will make the world 
face unpredicted outcomes.At the end of the message, 
Jahangiri expressed sympathy with the families of the 
victims of the New Zealand shootings and extended 
condolences to the Muslim world and the human 
society over the sad event.

News

The government 
of the Islamic 
Republic of 
Iran is still 
determined 
to combat 
terrorism and 
racism and is 
confident that 
such blind, 
indiscriminate 
conspiracies 
of the enemies 
will not have any 
results for them 
except for more 
infamy under 
more unity and 
integrity among 
Muslims.

Peace impossible 
without uprooting 
terrorism ideology
Iranian Parliament Speaker Ali Larijani 
said true peace will not be established 
in any part of the world unless the 
ideological roots of terrorism are 
eradicated.
In a message to the Speaker of the New 
Zealand House of Representatives, Trevor 
Mallard, Iranian Parliament Speaker 
Ali Larijani condemned the Friday 
Christchurch terrorist attack, which killed 

49 people and injured dozens of others, 
and extended his deepest sympathy to the 
members of the parliament, government 
and nation of New Zealand.
“This crime once again reminded us of the 
need for the vigilance and cooperation of 
all countries in the fight against terrorism, 
and emphasizes the fact that true peace 
will not be established in any part of the 
world unless the ideological roots of 
terrorism are eradicated,” Larijani said in 
the message.
He went on to add, “the Islamic Republic of 
Iran, as a victim of terrorism with a great 

deal of financial and human life losses 
in combating this scourge, is ready to 
cooperate and work with all independent 
countries to reach a comprehensive 
solution to fight against terrorism.”

Iran FM Calls on OIC to 
Hold Emergency Meeting 
after NZ Attacks
 Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif strongly condemned a Friday 
terrorist attack on Muslim worshippers in 
New Zealand, calling on the Organization 
of Islamic Cooperation (OIC) to hold an 
emergency session on the carnage.In a Friday 
phone conversation with Mevlut Cavusoglu, 

the foreign minister of Turkey, which is the 
rotating president of the OIC, Zarif called 
for appropriate reaction of Muslim states 
to this heinous crime.The Iranian foreign 
minister pointed to the New Zealand terrorist 
attack as well as Israeli soldiers’ recent insult 
to a mosque in the occupied Palestine and 
proposed that the OIC immediately holds an 
emergency meeting at the level of leaders or 
foreign ministers.At least one gunman killed 
49 people and wounded more than 40 during 

Friday prayers at two New Zealand mosques 
in the country’s worst ever-mass shooting, 
which Prime Minister Jacinda Ardern 
condemned as terrorism.The Australian 
gunman behind the massacre, identified as 
Brenton Tarrant, broadcast live footage on 
Facebook of the attack on one mosque in the 
city of Christchurch, mirroring the carnage 
played out in video games, after publishing 
a “manifesto” in which he denounced 
immigrants, calling them “invaders”.



Iran’s Mechanism Commensurate with 
INSTEX to Be Established Soon: CBI Chief

Bodies of 115 Iranian Martyrs Repatriated from Iraq
TEHRAN (Tasnim) – Remains of 115 Iranian troops unearthed more than 30 years after 
the end of the Iraqi imposed war on Iran in the 1980s were repatriated from the Arab 
country via a southwestern border crossing.
The remains of the martyrs in Iranian-flag-wrapped caskets were transferred to Iran 
via the Arvand River border crossing in Khuzestan Province on Saturday.
The recently-identified martyrs had been killed in five different military operations 
and in an Iraqi offense on Shalamcheh and Zubeidat.
Officials say the coffins will be transferred to Ahvaz, capital of Khuzestan, and remain 
there until the end of the new Iranian year’s holidays (early April).
Iraq, under former dictator Saddam Hussein, invaded Iran on September 22, 1980, 
imposing an eight-year war on its eastern neighbor.

 Gun control experts have 
urged New Zealand prime 
minister Jacinda Ardern to 
act swiftly to enact stricter 
firearms laws in the wake 
of the Christchurch terror 
attack to prevent the pro-
gun lobby from being able to 
weaken the reforms.Ardern 
said on Saturday that she 
planned to reform gun laws 
and her government has 
already announced it will 
ban semi-automatic rifles, 
The Guardian reported.She 
said the proposed reforms, 
which will be the focus of a 
cabinet meeting on Monday, 
will also focus on the ease 
with which legal weapons 
can be modified to become 
military-style assault rifles, 
which are more strictly 
controlled.

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:50:46  
Noon call to prayer : 
12:11:46   
Evening call to prayer: 
18:29:41  

High: 14  ° c
Low: 1 ° c

5000 Rials
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Pars special zone’s 
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exports rise
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Student of the epic literature of Ferdowsi 
University of Mashhad, Mohammad 
Bayani said in an interview with ISNA, 
“Shahnameh has another aspect of 
epic and heroic, Shahnameh has been a 
historical document of Iranian history 
and culture in the few past centuries, and 

the view of epic genre and a certain weight of poetry 
cannot be clearly seen in the historic epic treasures. It 
is clear that when a book like Shahnameh finds such 
a situation, how much it can be bound to culture and 
people beliefs”.
The main point of familiarity with Shahnameh and 
mainly Persian language among Western scholars 
started in India. When the country was occupied by the 
British government, the British and West met with the 
precious treasure of the Persian literature, especially 
the Shahnameh, and they began their research.
Shahnameh is the world’s greatest epic relic in terms 
of volume
Shahnameh is not the only Iranian epic book. But we 
have the first place in the world in the epic text volume, 
and our epic treasure is more than any countries in the 
world. The Shahnameh is the greatest epic book of the 
world in terms of volume. Another great epic book is 
“Borzu-Nameh” which some of its copies have more 
than 38,000 distiches. If we put all these epic texts 
together, we might say that we have as much epic text 
in the world.
The main idea of Shahnameh is based on Zoroastrian 
thought, and it has multi aspects; the first aspect is a 
good speech, good deeds and good mentality, these are 
the Zarathustra slogan, which can be clearly found in 
any story of Shahnameh. Another aspect is the battle 
between good and evil.
One of the characteristics of Zoroastrian thought is 
duality: one part of the soul is the place of evil and 
another part is for goodness.
Demon as the creator of evil beings and Ahura Mazda 
as the creator of goodness referred to as dualism. 
These two sides are always fighting with each other, 

but ultimately, the victory belongs to the Ahura 
Mazdas positive forces. We can see the effect of this 
thought in the realm of Shahnameh and under the title 
of Iran and Turan.
The point of difference in Shahnameh and other great 
epics of Iran is the struggle between good and evil by 
reliance on wisdom.
“Afrasiab” is a symbol of the devil and the king of 
Iran, “Rustam” and his troops are the symbol of 
goodness. This is clearly seen in the epic book and 
the consequence of this collision is one of the most 
significant aspects of the Shahnameh.
Moral themes emphasized in Shahnameh, such as the 
battle of evil and good or the emphasis on rationality 
cannot be found in other epics of the world and the 
main characteristic of the Shahnameh cannot clearly 
found in other epic texts.
Ferdowsi made moral deductions from any stories 
in of Shahnameh and convinces people.  After every 
long story or every important event, he conveys a 
moral point and this is a continuation of the ancient 
Iranian culture, especially in the Sassanid era, which 
is the culmination of this kind of literature, that’s 
named Didactic literature.During the Sassanid period, 
Ferdowsi has narrated that in the Sassanid kings court, 
especially Anooshirvan, all the walls and clothes, 
ring, belts, utensils, and so on have been written with 
pleasurable and moral words, and what we can see 
today on some clothes and t-shirts are the poems 
which is reminded of the Sasanian tradition.
One of the traditions in Shahnameh is that Ferdowsi 
constantly gives advice to the audience and always 
says, be cautious to stay in the right side.
This is the product of the great personality of Ferdowsi 
who is truly wise, the wise person is the one who is 
intellectual and speak just by morality, and his actions 
are based on thinking, and what he has done or said 
is based on moral acceptance.Invitation to wisdom 
and savant can also be understood from the effects 
of the Ferdowsi era, since Nasser Khosrow, who 
stayed almost near Ferdowsi, emphasizes goodness 
and wisdom has been rooted in the personality of 
Ferdowsi.
But what we can clearly found in epics treasure of 
other countries are more likely rely on fighting, 
rebelliousness, championship, defeat and assault. It 
happened occasionally among the stories, that the 
creator of the book praises the gladiators who have 

done a good job.
For example, the British national epic “the Beowulf” 
narrates a story that Beowulf has gone to the battle 
with Granger’s mother, and Unferth, the Danish 
hero, gives his sword to Beowulf to take advantage 
of Granger’s mother. But the given sword was not 
affected in the battle and finally he destroyed the 
opponent without the given sword.
Beowulf returns his sword after the fight. He thanks 
him and says that your sword has been very useful. 
Then the creator refers to being “Beowulf ” with 
morality and introduces him as a symbol of moral 
approach. Thus, such a thing is rarely found in other 
epics, and it’s not as vivid as what we can clearly found 
in Shahnameh.
The West has been discussing more of its epic than 
us and this approach is an attractive and appealing 
aspect.
One of the contemporary scholars of Shahnameh is 
Dick Davis. He says in the introduction of Epic and 
Sedition, “I taught English literature in Iran in the 
1970s, when I returned to England, some students 
presented me with a nine-part book of Shahnameh”.
After reading the book, he was fascinated, and his 
study path was completely based on Shahnameh. He 
has done his doctoral thesis on the Persian literature 
- which is the same book - focused on Shahnameh. He 
also translated the entire Shahnameh into English 
poetry. Most English translations have returned the 
summary of Shahnameh’s stories in English.
The reason is the high volume of the poems of 
Shahnameh, which is about 50,000 distich and it is 
very difficult to restore the whole of it in English with 
all the details, and the life of the person may not be 
responsive. But Dick Davis tried to keep the text intact 
in the heart of the Shahnameh.
The most famous English translations are made 
by “Warner Borders” and “Helen Zimren”, and 
“Dick Davis” is the latest and best translation of the 
Shahnameh.
Shahnameh stories are also translated into German, 
Polish and French. Hegel has some ideas about the 
Shahnameh, which shows the antiquity of translation 
of Shahnameh into German and the spread of 
Shahnameh beyond the borders of Iran. The Polish 
translation has not yet been fully edited and only part 
of it has been printed. Joule Mol is a well-known French 
interpreter of the Shahnameh who translated it into 

his own language.
Among the prominent non-Iranian scholars in the 
area of Shahnameh and Iran’s mythology, we can 
mention the American woman, Olga Davidson, and 
Anna Krasnaulskaya, Poland. Also, Danish scholar 
Arthur Christine Sen has done interesting research on 
mythology and history of Iran and Shahnameh, and his 
works, written about 100 years ago, still have scientific 
credence. One of the most important researches in the 
German language is Theodore Noldek, who first used 
the composition of “The National Epic of Iran,” and 
translated by the great Alavi and Saeed Nafisi.
We can extract New tips and point from the heart of 
Shahnameh. For example, in Shahnameh, Sam, an 
Iranian champion after being born to his son Zal, 
considers him as a devil because of his whiteness and 
his hair, leaving him on the mountain to feed the birds, 
but he has been found by Simorgh and this ancient bird 
show mercy to the child and nourishes him. Sam later 
regretted his killing and returned Zal to his city and 
countryside. This story can be one of the best examples 
to promote anti-racist ideas because it emphasizes the 
lack of superiority of skin colour.
Ferdowsi as the most important factor in 
preserving the Persian language
It’s been said that Ferdowsi saved the Persian 
language from the downfall. If we want to know 
only Ferdowsi as a factor in preserving the Persian 
language, it does not seem very good. But, of 
course, he should be regarded as one of the most 
important factors in keeping the language alive. In 
his Shahnameh, he used very little no Persian words 
and it clearly showed that he has done it deliberately. 
Because he was very fond of the Persian language and 
the culture of his ancestors, and if he didn’t write this 
book, the document would not be proud. That is why 
the lack of alien words in Shahnameh can be attributed 
to Ferdowsi’s intention.

Shahnameh; historical document of Iranian history, culture

 Shahnameh has been a historical document of Iranian history 
and culture in the few past centuries and it bounds to culture and 
people beliefs.
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The main idea 
of Shahnameh 
is based on 
Zoroastrian 
thought, and 
it has multi 
aspects; the 
first aspect is 
a good speech, 
good deeds and 
good mentality, 
these are the 
Zarathustra 
slogan, which 
can be clearly 
found in 
any story of 
Shahnameh. 
Another aspect 
is the battle 
between good 
and evil.



اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه کاشان
رییس اداره اوقاف کاشان از اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه کاشان ویژه ایام نوروز خبر داد و گفت: 
امامزادگان منطقه کاشان از ۴۰۰ هزار گردشگر میزبانی می کنند. حجت االسالم اصغر توسلی صبح شنبه در 
آستان امامزاده احمد بن موسی کاشان معروف به ســلطان میراحمد با بیان اینکه وقتی انسان در تنگنا قرار 
می گیرد، خداوند می خواهد او را آزمایش کند، اظهار داشت: زمانی که در احواالت بزرگان جست و جو می کنیم 

متوجه می شویم آزمایشات الهی سخت و سنگینی را پشت سر گذاشته اند، بر همین اساس یقین بدانید زمانی که 
ما نیز از امتحانات الهی سربلند بیرون بیاییم لطف و رحمت الهی شامل حال ما می شود. وی با بیان اینکه این امامزاده 

واجب التعظیم میزبان گردشگران داخلی و خارجی در ایام نوروز است، افزود: عملکرد خادمین آستان امامزاده احمد بن 
موسی زیر نظر گردشگران قرار دارد و بر همین اساس پس از حضور در این مکان مقدس از رفتار و عملکرد خادمین یاد می کنند 

و شایسته است از حسن خلق و رفتار شایسته از خادمان این آستان به نیکی یاد کنند. رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان 
از میزبانی ۴۰۰ هزار گردشگر در امامزادگان این شهرستان ویژه ایام نوروز خبر داد و ابراز داشت: وجود چنین جمعیت قابل توجهی در امامزادگان 
منطقه کاشان نشان دهنده ظرفیت باالی این شهر در راستای معرفی کاشان به آحاد مردم کشور و حتی جهان است و سردمداران این امامزادگان 

نیز سلطان علی بن امام محمد باقر )ع( مدفون در مشهد اردهال است که نخستین نماز جمعه ایران را در کاشان برپا کردند.

دوربین های طرح زوج و فرد خودرو از ۲۸ اسفندماه غیرفعال می شود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: دوربین های طرح زوج و فرد خودرو از ۲۸ 

اسفند ماه تا ۱۶ فروردین سال ۹۸ غیر فعال می شود.
علیرضا صلواتی اظهار کرد: به دلیل سفرهای نوروزی و ارائه تسهیالت ویژه به گردشگران از  ۲۸ 
اسفند ماه سال جاری تا ۱۶فروردین ماه ۹۸ دوربین های طرح زوج و فرد سطح شهر غیرفعال و 

بعد از ۱۶ فروردین ماه جریمه ها با جدیت اعمال می شود.
وی افزود: به منظور مدیریت ترافیک معابر شهر در روزهای پایانی سال همچنان طرح زوج و فرد برقرار 

است، البته شهروندان نیز باید برای سفرهای خود به مرکز شهر اصفهان برنامه ریزی کنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه امسال برای نخستین بار مترو اصفهان در ایام نوروز 

فعال است، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده از روز یکم تا ۱۶ فروردین ماه ۹۸ مترو از ساعت ۱۰  تا ۲۱ ، فعال و با سرفاصله 
۲۰ دقیقه به شهروندان خدمت رسانی خواهد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه عمده تمرکز سفر گردشگران به شهر اصفهان میدان امام حسین)ع(، چهارباغ، میدان امام )ره( و 
سی و سه پل است، بهترین گزینه پیشنهادی به شهروندان و گردشگران استفاده از مترو به عنوان وسیله ای پاک و ایمن است.

هر چند مشاغل خانگی در 
اذهان به چند شغل خاص 
محدود می شود، اما دامنه 
فعالیت در این نوع مشاغل 
گسترده است به طوری که 
در حال حاضر ۳۲۳ رشته 
فعالیت در قالب پنج دسته 

بندی تعریف شده است.
بر ایــن اســاس، ۱۳۴ رشــته در گروه 
فعالیت هــای »فرهنگی و هنــری«، ۶۶ 
رشــته در گروه فعالیت های »تولیدات 
دامی، شیالت، صنایع تبدیلی و تکمیلی 
کشاورزی و تولیدات گیاهی«، ۵۹ رشته 
در گروه فعالیت های »صنعت و خدمات«، 
۵۳ رشــته در گروه فعالیت های »صنایع 
دستی« و ۱۱ رشته در گروه فعالیت های 
»فرش دستباف و رشــته های مرتبط« 
تعریــف شــده و متقاضیــان می توانند 
متناســب با ایده، توانایــی و طرح خود، 
تقاضای دریافت مجوز مشاغل خانگی را 

ارائه دهند.

  گام اول: ثبت نام در سامانه مشاغل 
خانگی

در همین زمینه مهنــاز امامدادی رییس 
ســتاد دبیرخانه حمایت و ســاماندهی 
مشاغل خانگی، درباره مراحل راه اندازی 
مشــاغل خانگــی و نحوه درخواســت 
متقاضیــان گفــت: متقاضیــان راه 
انــدازی این مشــاغل بایــد در مرحله 
اول تقاضای خود را در ســامانه مشاغل 
https:// خانگی وزارت کار به نشــانی
mashaghelkhanegi.mcls.

gov.ir/ ثبت کنند.
وی با تاکید بر اینکه افراد حتما به فهرست 
مشاغل خانگی مراجعه کنند و متناسب با 
مهارت و طرح خود نسبت به ثبت نام اقدام 
کنند، گفت: همچنین متقاضیان هر یک 
از رشــته ها می توانند جزئیات اطالعات، 
شــرایط، ابزار مورد نیــاز و ویژگی های 
سکونت برای هر یک از رشته های مدنظر 
در کسب و کارهای خانگی را از طریق فرم 

اطالعات مشاغل خانگی مطالعه کنند.
رییس ستاد دبیرخانه حمایت و ساماندهی 
مشــاغل خانگــی افــزود: ویژگی های 
رشــته های مرتبط با صنایع دســتی در 
گروه فعالیت های مرتبط با سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، 
رشــته های »فرش دســتباف و صنایع 
مرتبط« و رشته های »صنعتی و خدماتی« 

در گــروه فعالیت های مرتبــط با وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت، »رشــته های 
کشاورزی« در گروه فعالیت های مرتبط 
با وزارت جهاد کشــاورزی و رشــته های 
فعالیت های فرهنگی و هنــری در گروه 
فعالیت های مرتبط بــا وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی قابل مشاهده است.

   گام دوم: تعیین نوع شیوه فعالیت
امامدادی ادامه داد: در مشــاغل خانگی 
متقاضیان به سه شــیوه مستقل، تحت 
پوشــش و پشــتیبان می توانند فعالیت 
کنند که باید یکی از ایــن روش ها را در 
فرایند ثبت نام انتخاب کنند. نخســت 
اینکه متقاضی به صــورت خویش فرما 
و مســتقل تمایل به فعالیت در مشاغل 
خانگی دارد که تحت عنوان »متقاضیان 
مستقل« شناخته می شود و باید فرم ثبت 
 نام مربوط به این نــوع فعالیت را تکمیل 

کند.
وی تصریح کرد: شــیوه دیگر شــیوه ای 
اســت که فرد دارای مهارت است اما در 
فرایند فعالیت این مشاغل از جمله تامین 
مواد اولیه یا ورود به بازار ممکن اســت با 
مشکالتی مواجه باشد و نیاز داشته باشد 
تحت پوشــش فرد دیگری فعالیت کند. 
این گروه از متقاضیان باید فرم ثبت نام در 
مشاغل خانگی به شیوه »تحت پوشش« را 

تکمیل کنند.
رییس دبیرخانه ستاد حمایت و ساماندهی 

مشاغل خانگی گفت: گروه سوم نیز افرادی 
هستند که توان و قدرت مدیریت و اجرای 
فرایند تولید و راه اندازی مشاغل خانگی را 
دارند و می توانند در شغل مورد نظر چند 
نفر را تحت حمایت و مدیریت مشــغول 
به کار کنند. در واقع این افراد توانایی راه 
اندازی کسب و کارهای خانگی به عنوان 
کارفرما را دارند. این گــروه از افراد تحت 
عنوان »پشتیبان« باید تقاضای خود را در 

سامانه مشاغل خانگی ثبت کنند.

   گام ســوم: تکمیل فرم ثبت نام و 
دریافت پیامک

امامدادی با بیان اینکــه در فرم ثبت نام 
عالوه بر تکمیل مشخصات فردی افراد، 
متقاضیان باید خالصه ای از طرح مورد نظر 
را ارائه دهند، تاکید کرد: نکته ای که حتما 

باید متقاضیان توجه کنند این است که 
ثبت نام متقاضی زمانی به پایان می رسد 
که پیامک »ثبت نام شما تکمیل شد« را 

دریافت کنند.
وی افزود: با توجه به زمان بر بودن فرایند 
ثبت نام و فراهم شدن امکان ثبت اطالعات 
در چند روز، از همان ابتدا کد رهگیری به 
متقاضیان داده می شود تا در هر زمان که 
ادامه ثبت نام را بــه زمان دیگری موکول 
کردند امکان طی ادامه ثبت نام برای آنها 
وجود داشته باشد، اما بسیاری از افراد پس 
از دریافت کد رهگیــری، آن را به منزله 
پایان ثبت نام تلقی می کنند در صورتی 
که کد رهگیری فقط به منظور ورود مجدد 
به ســامانه و طی فرایند تکمیل ثبت نام 
است. بنابراین زمانی فرایند ثبت نام نهایی 
می شود که پیامکی مبنی بر تکمیل ثبت 

نام را دریافت کنند.

   گام چهارم: بررسی طرح متقاضی
این مقام مســئول در وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی درباره زمان دریافت مجوز 
کسب و کار خانگی گفت: پس از تکمیل 
ثبت نام، طرح مربوطه به دستگاه اجرایی 
مرتبط با طرح متقاضی ارسال می شود و 
پس از بررسی، نتیجه ی رد، اصالح یا تایید 
طرح به متقاضی از طریق پیامک اطالع 
رسانی می شود. وی گفت: گاهی ایرادات 
طرح متقاضیان قابل اصالح نیست و طرح 
رد می شــود اما در مواقعی که طرح نیاز 
به اصالح داشته باشد در صورت دریافت 
پیامک، اشخاص با کد رهگیری که دریافت 
کردند، می توانند وارد ســامانه شــوند و 

اصالحات الزم را انجام دهند.

فهرست مشاغل مشمول حمایت اعالم شد؛   

چهار گام برای آغاز کسب و کارهای خانگی

مهر
گـــزارش
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رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت مشاغل خانگی با 
تشریح مراحل راه اندازی مشاغل خانگی، فرایند صدور مجوز 

برای این نوع کسب و کارها را اعالم کرد.
مشاغل خانگی امروزه به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای 
اشتغالزایی و ایجاد درآمد محسوب می شوند. یکی از مزایای 
کسب و کارهای خانگی، ایجاد شغل رسمی در »محل سکونت« 
و حذف هزینه های مربوط به محل راه اندازی کســب و کار 

خانوادگی است.

 در مشاغل خانگی 
متقاضیان به سه 

شیوه مستقل، تحت 
پوشش و پشتیبان 
می توانند فعالیت 
کنند که باید یکی 

از این روش ها را 
در فرایند ثبت نام 

انتخاب کنند.
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چه کسی جور 
تعرفه های پایین 

اینترنت را می کشد؟

در حالی که در ســال های گذشته 
تقریبا تمامی خدمات و اقالم مصرفی 
با افزایــش قیمت مواجــه بودند، 
تعرفــه خدمــات ارتباطی کاهش 
قیمت داشته و اگرچه همین حاال 
هم مشــترکان از تعرفه ها ناراضی 
هستند، اما ارائه دهندگان اینترنت 
ثابت معتقدند پایین بودن تعرفه، 

آنها را با مشکل مواجه کرده است.
 این روزها بیشتر استفاده کاربران 
اینترنتــی بــه ارتباطات ســیار 
محدود می شــود، اما کارشناسان 
بر این عقیده اند که ارتباطات ثابت 
هم در حوزه هــای پهن باند به ویژه 
خدمات ویدئویی و ابری الزم است 
و بدون آن تحول در کسب وکارها و 
صنایع و در نتیجه تحول دیجیتالی 
امکان پذیر نخواهد بود و الزمه توسعه  
ارتباطات ثابت هم، سرمایه گذاری 
با مدل اقتصادی اســت. از طرفی 
شواهد نشــان می دهد این روزها 
شــرکت های ارائه دهنده اینترنت 
ثابت دچار مشکالت مالی شدند و 
برخی از آن ها بازار را به اپراتورهای 
موبایلی واگــذار کردند، زیرا پایین 
بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای 
موبایلی، موجب شده تمایل افراد به 
استفاده از اینترنت موبایل به جای 
اینترنــت ثابت باشــد و در نتیجه 
شرکت های FCP در حال از دست 
دادن مشترکانشــان هستند و این 
موضوع به گفته کارشناسان، نه تنها 
موجب حــذف تدریجی ارتباطات 
ثابت شده بلکه به مرور این صنف و 
سایر خدماتی که به ارتباطات ثابت 
وابسته هســتند را به مشکل دچار 
خواهد کرد. در واقع شــرکت های 
ارائه دهنده اینترنت ثابت معتقدند 
دامپینگ و قیمت های کمتر از کف 
در شرکت های همراه در جشنواره ها 
موجب مهاجرت مشترکین اینترنت 
ثابت به سوی همراه شده است، زیرا 
این شرکت ها در ســال های اخیر 
با سوءاســتفاده از وضعیت نظارتی 
مشترکین را ترغیب به استفاده از 

حجم های باال و ارزان می کنند.

ایسنا
خـــبـــر
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گردشگری

ایرنا
گـــزارش

ایران و عراق 
همسایگانی با میلیون ها 

گردشگر و میراثی 
مشترک

 ایــران و عراق 
ســرزمین  دو 
نه تنها  همجوار، 
در حــوزه میراث فرهنگــی دارای 
اشــتراکات عدیده ای هستند، بلکه 
فرای این حوزه، تبادل ساالنه میلیون 
ها گردشــگر می تواند زمینه ســاز 

اقتصادی بزرگ میان دو کشور باشد.

  زمیــن هــا که بــه هــم گــره بخورند، 
زمینــه ها هم با هم ســاز می شــوند. در 
زمین های همجوار زمینه های همســان 
فراوان است حتی اگر زبان متفاوت باشد. 
باورهایشان، فرهنگ شــان به هم بسیار 
نزدیک اســت، آنقدر نزدیــک که خط و 
مرزهای جدا ساز کشورها هم نمی تواند آن 

ها را چندان از هم دور کند. 
ایران و عراق دو نمونــه از این خاک های 
همجوارند، آمارها نشان می دهد، بیشترین 
گردشــگران ورودی به ایران از کشورهای 
عراق، جمهوری آذربایجان و ترکیه بوده اند 

و در این میان گردشگران عراقی در صدر 
این لیست قرار دارند.

البته در همه جای دنیا و حتی در بهترین 
مقاصــد گردشــگری، بیشــترین حجم 
گردشگران از کشورهای همسایه  هستند، 
ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم. همین 
آمار باز می گوید ایرانیان نیز در ســفر به 
کشورهای خارجی عراق را بیشتر از دیگر 

کشورها انتخاب می کنند.
ایران و عراق تنها باالترین تبادل گردشگر 
را ندارند، این دو کشــور میراث گرانبهایی 

نیز از یکدیگر به ارث برده اند.

   عراقی ها همچنان در صدر گردشگران 
ایران

ولی تیموری معاون گردشــگری سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
با اعالم این که تقریبا توازن بین مسافران 
خروجی ایرانی به عــراق و عراقی به ایران 
وجود دارد، گفت: بیشــترین گردشگران 
ایرانی با هدف زیارت و سپس با محوریت 

تجارت به عراق سفر می کنند.
وی دلیل ســفر عراقی ها به ایران را تنها 
زیارتی ندانست و گفت: گردشگران عراقی 
به جز زیارت با هدف تفریح و گردشــگری 

سالمت به ایران سفر می کنند.
تیمــوری توانمندی پزشــکان، ظرفیت و 

استاندارد باالی تجهیزات 
درمانی را دلیــل انتخاب 
کشــور ایــران از ســوی 
گردشگران عراقی اعالم کرد 
و افزود: موضوعی که باید به 
آن توجه شود این است که 
وزارت بهداشــت محوریت 
سازمان میراث فرهنگی را در 
موضوع گردشــگری سالمت 
بپذیرد تا ساماندهی درستی 

در این موضوع اتفاق بی افتد.

   اشتراک هایی که همکاری را 
پدید می آورد

محمدحســن طالبیان معاون 
میراث سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری، 
همکاری مشــترک بین ایران و 
عراق در حــوزه میراث فرهنگی 
را بسیار گســترده ارزیابی کرد 
و افزود: در ســال هــای اخیر در 
کارگاه های آموزشــی چگونگی نگهداری 
از موزه و حفاظت و مرمت آثار باســتانی 
همواره نمایندگانی از کشــور عراق حضور 

داشتند.
وی وجود اشتراک های تاریخی و فرهنگی 
را سبب پیوند دو کشــور در حوزه میراث 
فرهنگی دانســت و گفت: هــم اکنون دو 
کشــور ایران و عراق در بخــش علمی و 
 فنی میــراث فرهنگــی روابــط نزدیکی

 دارند.
طالبیان از پذیرش همکاری از سوی ایران 
برای کمک به مرمت برخی از ســایت ها 
و بناهای تاریخی عراق خبــر داد و گفت: 
متخصصان ایرانی به دلیل وجود اشراف بر 
معماری های سایت های عراق توانایی کار 

در آن بخش را دارند.
وی همکاری برای اســترداد آثار فرهنگی 
را یکی دیگــر از برنامه های مشــترک دو 
کشــور اعالم کرد و افزود: شرایط تاریخی 
سبب شــده تعدادی از آثار تاریخی از دو 
کشور خارج شود که نیاز به همکاری برای 

استرداد آنها وجود دارد. 
طالبیان همچنیــن از وجود تعــدادی از 
 آثار مکتــوب تاریخــی فارســی زبان در 
کتابخانه های عراق خبر داد و گفت: ایران 
این آمادگی را دارد که این کتاب ها را مرمت 

و مجدد به کتابخانه های عراق بازگرداند.

خبرهای دو خطی
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    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ســال آینده دارندگان درآمــد ثابت باید از زندگی بهتر و 
عزت مندتری برخوردار شوند. 

    شبکه بانکی از دیروز )شنبه( با افزایش سقف پرداخت در دستگاه های خودپرداز به استقبال نوروز 
رفت تا هموطنان در این روزها بتوانند در شبانه روز تا 500 هزار تومان از حساب های خود برداشت کنند.
    جشنواره خدمات نوروزی ایران خودرو از امروز )یکشنبه 26 اســفند ماه( آغاز می شود و تا 17 

فروردین ماه 98 به مدت 21 روز ادامه خواهد یافت.
    دبیر ستاد توسعه فناوری های آب، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در راستای اجرای 

اقتصاد مقاومتی، طرح های فناورانه زود بازده حوزه آب در مناطق عشایری و محروم اجرایی می شود.
    مجری طرح چغندرقند و نیشکر کشور با بیان این که در تولید شکر مورد نیاز کشور کمبودی نداریم، 

گفت: واسطه گران و دالالن عامل اصلی گرانی شکر هستند.
    معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن، تجارت گفت: افزون بر 50 هزار تن میوه شب عید از دیروز 

)شنبه( در سراسر کشور بر اساس نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار استان ها توزیع شده است.
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پل نوآوری بین دیجی کاال و دانشگاه تهران
در این رویداد دیجی کاال برخی از چالش ها و فرصت های این استارت آپ را مطرح کرد. مدیران 
دیجی کاال ســعی کردند برخی از چالش هایی که در روزهای پیک و ایام خاص دارند را مطرح 
کنند، تا بتوانند به کمک دانشجویان و اساتید دانشــگاه تهران این مشکالت را برطرف کنند. 
همچنین بنا شد تا دانشجویان مشتاق و برخی اساتید از مرکز پردازش و انبار دیجی کاال بازدید 

کنند تا چالش های این شرکت را از نزدیک ببینند.
در این رویداد دیجی کاال عالوه بر چالش ها به چند فرصت هم اشــاره کرد. برای مثال یکی از این 

فرصت ها که با استقبال برخی دانشجویان روبه رو بود الکر هوشمند نام داشت. این الکرها قفسه های 
رمزداری هستند که در برخی مناطق شهر نصب می شــوند و دیجیکاال به کمک آنها می تواند به جای تحویل 

بسته درب منزل، بسته را در این الکرها قرار دهد و افراد با وارد کردن یک رمز مشخص بسته خود را از این صندوق های 
امن بردارند. این سرویس در خارج از ایران مرسوم اســت و آمازون سال هاست از آن استفاده می کند. همچنین شرکت پست 
هم می تواند از این دستگاه ها استفاده کند و به گفته مدیران دیجیکاال اگر استارت آپ خوبی در این زمینه پا بگیرد، دیجیکاال 

مشتری آن خواهد شد.
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تیمی که در آن یک مدیر 
نگران مســائل خارجی و 
مدیر دیگر دل مشــغول 

مسائل داخلی است.
اگرچه بسیاری از سازمان ها 
به صورت رســمی یا غیر 
رسمی به وسیله تیم های 
دو یا چند نفره مدیریت می شوند، توجه 
بسیاری به عملکرد مدیر عامل و کارهایی 
که او باید انجام دهد معطوف می شود و در 
مقابل زیاد بــه طراحی تیم های مدیریت 
مکمل همدیگر و تغییر اعضــای آنها و ... 
توجهی نمی شود. با داشتن درک خوبی 
از مدیریت تیمی، ســازمان ها می توانند 
تیم های بســیار خوبی بسازند. تیم هایی 
که شــامل افراد زیــادی از کمیته های 
 ارشد گرفته تا ســه نفر اصلی سازمان ها 

می شود.

  مدیریت مکمل
گستردگی این نوع مدیریت در سازمان ها، 
بخشی به دلیل تفاوت های مشخص بین 
نقش های مختلف سازمانی است. این تیم ها 
گاهی در نتیجه جلسات رسمی و ... از همان 
ابتدا در ساختار سازمانی تعبیه می شوند. 
در برخی زمان های دیگر، سازمان ها طبق 
نیاز های هــر روز خود، آنهــا را به تدریج 
شکل می دهند و کارهای سازمان را به آنها 
می سپارند. تیم های مدیریت مکمل بسیار 
متمایز از افراد هستند چرا که روی توانایی 
هر فرد برای تمرکز بر یک مساله خاص، 
ظرفیت پردازش اطالعات و توانایی ایفای 
نقش های مختلف سازمانی محدودیت های 
فراوانی وجــود دارد. در واقع محدودیت 
پردازش اطالعات در هر فرد با وجود تمام 
برنامه های کامپیوتری و دستگاه هایی که 

این کار را ساده تر می کنند، مدیریت یک 
سازمان بزرگ به وسیله تنها یک نفر را غیر 
ممکن می کند. در کنار هم قرار دادن دو یا 
چند نفر برای انجام دادن کارهای سازمانی 
به گونه ای که توانایی های این افراد مکمل 
ضعف های یکدیگر باشد، مسلما بسیاری 
از مشکالت رایج سازمانی و کمبود وقت 

مدیران را جبران می کند.
مدیریــت مکملی معموال چهار شــکل 
مختلف به خــود می گیرد. یکــی از این 
شیوه ها، تکمیل کارها اســت. زمانی که 
مدیران سازمان با پیچیدگی های فراتر از 
توان خودشان مواجه می شوند و می فهمند 
که دیگر به تنهایی قادر به تحمل این همه 
عدم قطعیت نیستند، کارهای مدیریتی 
خود را به بخش های مختلفی تقســیم 
می کنند و اجرای هر بخش را به یک فرد 

خاص می سپارند.
نوع دیگری از ایــن مدیریت ها، تکمیل 
مهارت هــا اســت. مدیران ســازمان ها 
معموال قبــل از اینکه مدیر شــوند، در 
برخی زمینه هــای خاص مهــارت پیدا 
می کنند. برای مثال فــروش، بازاریابی، 
تولید و ... اگرچه بســیاری از مدیران کل 
ســعی می کنند کــه از کار در بخش ها و 
مهارت های دیگر هــم آگاهی پیدا کنند، 
در بسیاری از موارد، مهارت های اولیه آنها 
روی مهارت هایی که می آموزند خودش 
را نشان می دهند. این تفاوت ها منجر به 
این می شود که سازمان ها تصمیم بگیرند 
تیم های مدیریت شامل افراد با توانایی ها 
و مهارت های مختلف تشکیل دهند. یکی 
از مثال های رایج این شیوه، سازمانی است 
که در آن مدیر عامل پیش زمینه فروش و 
بازاریابی دارد و مدیر عملیات، پیش زمینه 
مالــی و عملیاتی. نوع ســوم این تیم ها، 
تکمیل های شناختی هستند که شامل 
تفاوت در توانایی های افــراد در پردازش 
اطالعات است. یافتن مدیرانی که توانایی 
دیدن و مدیریت کردن تصویر کلی سازمان 
را دارند، بسیار دشوار است. پس سازمان ها 
در این موارد چند مدیر را به خود می بینند 
که یکی از آنها توانایی استراتژی گذاشتن 
برای طوالنی مدت را دارد و دیگری تنها بر 

اهداف کوتاه مدت تمرکز می کند.
در نهایت، مدیران در سازمان ها، معموال 
نقش هــای متفاوتی را اجــرا می کنند، 
پدیده ای که تکمیل نقش های مدیریت نام 
می گیرد. یک فرد به ندرت می تواند بیش 

از یک نقش اجتماعــی را به عهده بگیرد. 
برای مثال خیلی سخت است که یک مدیر 
بتواند همزمان ترسناک و دوست داشتنی 
باشد. به جای اینکه یکی از این نقش های 
الزم را فدای دیگری کنند، ســازمان ها 
معموال مدیریــت خود را بــه تیم هایی 
می سپارند که در آن فردی روحیه دهنده 
و دوست داشتنی و فردی ترسناک و بسیار 

منظم وجود دارد.

  خطرات تیم های مکمل مدیریت
مزیت های این تیم ها که در نهایت ریشه 
در تفاوت های این مدیران با یکدیگر دارد، 
به سادگی به دست نمی آیند. از یک طرف 
تیم ها ریسک بر باد دادن مزایای بالقوه را به 
دلیل پیچیدگی هایی که این نوع مدیریت 
به وجود می آورد می پذیرند. افراد سازمانی 
معموال دچار این پیچیدگی می شوند که 
در برخی موارد نمی دانند که باید در مورد 
مساله ای خاص با کدام یک از این مدیران 

سخن بگویند.
یک چالش دیگر، ایجاد سازگاری در نظرات 
افراد در مورد اولویت های سازمانی است. با 
توجه به اینکه تیم ها از افرادی با توانایی های 
بسیار مختلف تشکیل شده اند، سازمان ها 
چگونه می خواهند مشکلی مانند این را حل 
کنند که چند نفر را در یک تخت بخوابانند 
و از آنها انتظار داشــته باشند خواب های 
یکسانی ببینند؟ این ریسک که اعضای 
این تیم ها در جهت های مختلفی مایل به 
کار کردن خواهند بود، یک ریسک واقعی 
است. مخصوصا زمانی که محیط سازمان ها 

بیش از پیش پیچیده و مبهم باشد.

یک مشــکل با وضوح کمتر این است که 
توانایی گروه در برخی زمینه های خاص 
ممکن اســت منجر به زیر ســوال بردن 
کل عملکرد گروه شــود. بــه این ترتیب 
که اگــر در گروهی شــباهت توانایی ها 
در برخی زمینه هــا زیاد باشــد، در این 
صورت افــراد آن گــروه ممکن اســت 
برای انجام دادن کارهایــی که در حوزه 
 توانایی هایشان اســت، با یکدیگر رقابت

 کنند.

  چهار مزیت گروه های مدیریت کارآ
خطراتی کــه ایــن گروه ها با خــود به 
سازمان ها می آورند، اجتناب ناپذیر است، 
ولی سازمان ها می توانند این خطرات را با 
استفاده از چهار رکن همراستایی کاهش 

دهند. این ارکان عبارتند از: یک چشم انداز 
مشترک، مشوق های مشترک، ارتباطات و 
اعتماد. با افزایش مکمل بودن این تیم ها، 
نیاز به توجه کردن بــه این ارکان افزایش 
می یابد.شکســت در توجه کردن به یک 
چشــم انداز خاص و اســتراتژی که برای 
رسیدن به آن مورد نیاز است، دلیل نابودی 
بســیاری از تیم های مدیریت بوده است. 
تعهد به یک چشم انداز مشترک، اگرچه 
ضروری است، ولی در صورتی که اعضای 
این تیم ها مشوق های متضاد داشته باشند، 
کافی نیست. برای مثال یکی از اعضا ممکن 
است روی مزایای فردی کوتاه مدت تمرکز 
کند، در حالی که دیگــری تنها به دنبال 
مزایای بلندمدت است. این تفاوت ها ممکن 
است منجر به کارهایی از طرف آنها شود که 
در عین اینکه در راستای مشوق های فردی 
آنها است، با کل کسب و کار در تضاد است.

برای اینکه این تیم ها بتوانند به خوبی کار 
کنند، در عین حال نیــاز به هماهنگی و 
ارتباط فراوان میان آنها وجود دارد. هر چه 
میزان این مکمل بودن در تیم ها بیشــتر 
باشد، نیاز به ارتباطات بیشتر هم افزایش 
می یابد. بهترین این تیم ها آنهایی هستند 
که با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند و قوانینی 
دارند که به تفاوت ها اجازه رشد نمی دهد. 
چهارمین رکن که ممکن است مهم ترین 
این ارکان هم باشد، اعتماد میان این افراد 
است. چشم انداز مشــترک، مشوق های 
همراستا و ارتباطات نزدیک توانایی عمل 
کردن به صورت کارآ و هدفمند را فراهم 

می کنند، ولی در صورتی که اعضای این 
تیم ها به یکدیگر اعتماد نداشته باشند و 
به این نکته که هدف همگی ســود آوری 
بیشتر برای سازمان است اطمینان نکنند، 
این تیم ها به هیچ جایی نمی رسند. اگر این 
اعتماد میان اعضای این تیم ها وجود داشته 
باشد، ممکن اســت اعضا کارهای اشتباه 
بســیار انجام دهند و در عین حال از آن 
جایی که می دانند دیگران به آنها اطمینان 
دارند، سعی کنند اشتباهات خود را جبران 
کنند و هیچ مساله ای هم برای سازمان به 

وجود نیاورند.

  چالش جانشینی
بر پا نگه داشتن تیم های مدیریت کار بسیار 
دشواری است. مخصوصا زمانی که یک یا 
چند نفر از اعضای این تیم خارج شوند و 
افراد دیگری جای آنها را بگیرند. حال زمانی 
که فرد جایگزین شده مدیر تیم باشد، کار 
دشوارتر هم می شــود. محققان همواره 
گفته اند که جانشینی یکی از بزرگ ترین 
مسائل سازمان ها است؛ چرا که سازمان ها 
برای این مورد اکثرا تدبیری نیندیشیده اند. 
زمانی که مدیر سازمان یک تیم باشد، این 
مشکل بزرگتر هم می شود. مخصوصا زمانی 
که یکی از افراد عضــو این گروه به عنوان 
مدیر جدید تیم انتخاب می شود، مشکل، 
خودش را نشان می دهد. موقعیتی را تصور 
کنید که در آن مدیر عملیاتی و مدیر مالی 
سازمان به خوبی و خوشی با یکدیگر کار 

می کنند. 

تشدید نقاط قوت یا تضاد برنامه ها؛   

مدیریت جمعی؛ خوب یا بد؟

 این ریسک که اعضای 
این تیم ها در جهت های 

مختلفی مایل به کار 
کردن خواهند بود، یک 

ریسک واقعی است. 
مخصوصا زمانی که 

محیط سازمان ها بیش 
از پیش پیچیده و مبهم 

باشد.

از سه هزار سال پیش تا حاال که مدیریت جنگ ها به صورت 
گروهی اجرا می شد، چیز زیادی تغییر نکرده است. امروز هم 
ساختار های رهبری گروهی در سازمان ها بسیار رایج هستند 
و در برخی موارد این کار حتی در ساختار رسمی سازمان ها 
هم نمود یافته است. از سه هزار سال پیش تا حاال که مدیریت 
جنگ ها به صورت گروهی اجرا می شــد، چیز زیادی تغییر 
نکرده اســت. امروز هم ســاختار های رهبری گروهی در 
سازمان ها بسیار رایج هستند و در برخی موارد این کار حتی 
در ساختار رسمی سازمان ها هم نمود یافته است. برای مثال 

مدیر اجرایی و مدیر عملیاتی سازمان را در نظر بگیرید. 

 
استارت آپ

 آمار گویای شکست استارت آپ های زیادی است 
اما قرار نیست استارت آپ شــما هم در دسته شکست خورده ها قرار 

بگیرد.

بخش هایی از نوشته راسالن دیسی یات نیکوو ،بنیانگذار کیو ای منتور استارت آپ های 
زیادی شکست می خورند به همین دلیل تعجبی ندارد که اکثر موسسان استارت آپ ها 
جذب طرح ها و برنامه های موفقیت می شوند. اما مقابله با شکست استارت آپ چیزی بیش 
از اطالعات و فرمول های روی یک کاغذ یا بازی با آمار است. درواقع مقابله با شکست استارت 
آپ ها با به تعادل رساندن فشارهای متناقض و پیدا کردن یک نقطه شیرین از نوآوری و 
کارآفرینی به دست می آید. مفهوم تخریب، تردید و نظارت مداوم با ذات استارت آپ در 

آمیخته است. هیچ مکانیزم یا طرح دقیقی برای اطمینان از مقاومت 
در چنین اکوسیستمی وجود ندارد. اما این شرایط به این معنی نیست 
که نباید به سراغ هیچ یک از دستورالعمل های موفقیت رفت و در مورد 
آن تحقیق نکرد. در این باره چند نکته وجود دارد که خواندن آن پیش 

از آن راه اندازی استارت آپ خالی از لطف نیست.
*هدف استارت آپ خود را به خوبی درک کنید.

*از وجود یک گروه خوب و پویا اطمینان پیدا کنید.
*بدانید چه زمانی، زمان شروع تغییر است.

به عنوان بنیانگذار و مدیر یک شرکت نرم افزاری، از صفر تا صد ماجرا 
حضور داشتم و یک شرکت را از هیچ ساخته ام. برای شکست نخوردن، 
کم کار نکرده ام. از چالش با نتایج مبهم و پیدا کردن یک گروه خوب که 
از ایده هایم حمایت کنند تا سوزاندن هر روزه تدارکات کارم و اکنون می 
خواهم شما را با چند مورد از استراتژی هایی که می تواند به مصونیت بیشتر 

استارت آپ ها کمک کند آشنا کنم.

 بهبود زندگی دیگران 
شکست یک اســتارت آپ گاه به این دلیل رخ می دهد که این کسب وکار بر 
مبنای پر کردن خالئی خاص یا کمبودی مشــخص در زندگی افراد شکل نگرفته است. 
تجربه من می گوید، نیاز باید پیش از هرچیزی تعریف شــود. ممکن است یک ایده فوق 
العاده را مطرح کنید اما ایده شــما هیچ بازاری را پر نکند و هیچ زندگی را بهبود نبخشد 
و البته چنین ایده ای از همان آغاز محکوم به شکســت اســت. طی مراحل کار کمتر بر 
چگونه و بیشــتر بر چرا تمرکز کنید. در این مورد فکر کنید که چه مشکلی را قرار است 
حل کنید؟ شــاید بازاری از قبل برای محصول شما وجود داشــته باشد یا مشتریان آن 
محصول خاموش باشند و شما مجبور به بیدار کردن آن ها شــوید. درواقع بین دیدگاه 
 های یک کارآفرین و واقعیت های بازار فاصله زیادی وجود دارد و کارآفرین باید بین این

 دو پُل بزند.

 تقویت روحیه کارآفرینی در خود و گروه 
بعضی استارت آپ ها نه بیشتر آن ها، با یک ایده هوشمندانه شروع به کار می کنند اما فراتر 
از ایده های خوب موانع دیگری در مسیر رشد استارت آپ قرار دارد. فضای پرورش نوآوری 
در استارت آپ های فناوری محور عالی است اما در اغلب آن ها روحیه کارآفرینی ضعیف 
است. کمبود نگرش کارآفرینی از دالیل شکست استارت آپ ها در سال 2018 بوده است. 

مدل ســازی و تهیه آمار و جدول به درک بهتر از وضعیت استارت آپ کمک می کند اما 
فراموش نکنید که بسیاری از چیزها را نمی توان اندازه گرفت. یکی از آن ها حس ششم است. 
همه کارآفرینان موفق که من می شناسم، این احساس درونی را دارند. به مسائل کلیدی که 

به شما کمک می کند تا درجه ای از ریسک را محاسبه کنید، دقت کنید.

 انعطاف پذیر بمانید 
چطور بدون برنامه به هدف می رسید؟ استارت آپ شما به طور مشخص به یک چشم انداز 
نیاز دارد. این مهم است که بدانید چه زمانی این چشم انداز را باید دوباره تنظیم کنید به 
ویژه در این روزها که فناوری به طور مداوم در حال تغییر است. نایر و بلومکوئیست از این 
می گویند که ممکن است استارت آپی با یک ایده اولیه کار را آغاز کند اما مدل های کسب 
وکاری مختلفی را برای اجرای ایده به کار بگیرد. این پارادکس درواقع همان انعطاف پذیری 
است. کارآفرینان باید یک جدول و برنامه مشخص تهیه کنند اما لزومی ندارد که به این 

برنامه بچسبند.

  نتیجه گیری 
آمار گویای شکست استارت آپ های زیادی است اما قرار نیست استارت آپ شما هم در 
دسته شکست خورده ها قرار بگیرد. در آغاز کار مطمئن شوید که بازار مناسبی برای محصول 
یا خدمات شما وجود دارد. سپس یک گروه خوب با توان کارآفرینی کافی را جمع کنید و 
بعد یک چارچوب کاری هوشمندانه را انتخاب کنید که در زمان الزم از خود انعطاف کافی را 
نشان دهد. کسب وکاری که این سه نکته در آن در نظر گرفته شود، می تواند به مدت طوالنی 

بدون شکست به مسیرش ادامه دهد.

HBR : منبع
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تیم های مدیریت مکمل 
بسیار متمایز از افراد 

هستند چرا که روی توانایی 
هر فرد برای تمرکز بر یک 

مساله خاص، ظرفیت 
پردازش اطالعات و توانایی 

ایفای نقش های مختلف 
سازمانی محدودیت های 

فراوانی وجود دارد. 

فصل تجارت
گـــزارش

چطور به ایمنی استارت آپ در مقابل ویروس شکست کمک کنیم؟

ثبت نام در فین استارز 
پالس فرابورس ایران 

آغاز شد

فرابورس ایران با هدف شناســایی 
و معرفــی نوآوری هــا در حــوزه 
فناوری هــای مالی از فین اســتارز 
پالس به عنوان یکی از رویدادهای 
تخصصی فین استارز 201۹ رونمایی 
می کند. بر همین اساس از بیست 
و یکــم اســفندماه ۹۷ ثبت نام در 
فین اســتارز پــالس از طریق وب 
سایت این رویداد آغاز شده و مهلت 
نام نویسی در آن تا 1۷ فروردین ماه 

1۳۹8 ادامه خواهد داشت.
رویداد نمایشــگاهی فین استارز 
پالس یکی از حلقه هــای زنجیره 
خدمات فین استارز اســت که در 
آن امکان ارتباط کســب و کارهای 
نوپای فعال در حــوزه فین تک با 
ســرمایه گذاران فراهم خواهد شد. 
این رویداد دو برنامه جدید »مشاوره 
عمومی و خصوصی کســب و کار« 
و »کانال جذب ســرمایه« خواهد 
داشــت. بدین ترتیــب دوره های 
منتورینگ، شبکه ســازی و جذب 
سرمایه با مشــارکت فعاالن حوزه 
نوآوری و کارآفرینی، استارت آپ های 
فین تک، شتاب دهنده ها، ارکان بازار 
مالی و عالقه مندان از دوم تا پنجم 
اردیبهشــت مــاه 1۳۹8 در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی 

تهران برگزار می شود.
به گزارش دبیرخانه فین اســتارز 
سرمایه گذاران و ســرمایه پذیران 
در حوزه هــای بالک چین، ارزهای 
دیجیتــال، حقوقــی، معامــالت 
 ATO، STO، الگوریتمی مانند
Sharia Tech می توانند برای 
حضور در فین استارز پالس ثبت نام 

کنند.
در ایــن رویــداد نشســت های 
هم اندیشــی عمومــی بــا حضور 
شــتابدهنده ها، صندوق هــای 
سرمایه گذاری جسورانه، شرکت های 
سرمایه گذاری و پردازش اطالعات، 
شــرکت های  و  هلدینگ هــا 
سرمایه گذاری برگزار خواهد شد. 
همچنین در نشست های هم اندیشی 
تخصصی این رویــداد، مرکز مالی 
ایران،کارن کراد، قضات پرونده های 
اقتصــادی، پارک علــم و فناوری 
دانشــگاه تهران و سایر مجموعه ها 

حضور خواهند داشت.
رویــداد فین اســتارز بــه عنوان 
بزرگترین گردهمایی استارت آپ ها 
و فعاالن فیــن تک با هــدف رفع 
نیازهای فناورانــه بازارهای مالی 
کشور، سه دوره پیاپی تحت عناوین 
فین اســتارز 201۶، فین اســتارز 
201۷ و فین استارز 2018 برگزار 
شده اســت. در فین استارز 2018، 
۹0 ســرمایه گذار حضور داشتند و 
8۴ اســتارت آپ ثبت نام کردند که 
از میان آنها ۶۴ اســتارت آپ تائید 
شدند، همچنین 22 کارگاه برپا شد 
که مجموعا ۵۳0 نفر در آن شرکت 
کردند. گفتنی است فرابورس ایران 
قصد دارد در ســال ۹8 همزمان با 
دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک 
و بیمه به منظور کمک به توســعه 
اکوسیستم فین تک و تامین مالی 
کســب و کارهای اســتارت آپی از 
فین استارز پالس به عنوان تازه ترین 
رویداد تخصصی فین استارز رونمایی 
کند تا از طریق آموزش، ارائه خدمات 
حقوقی، حل چالش های موسسات 
مالی و سرمایه گذاری، پرورش منابع 
انســانی، خدمات جذب سرمایه، 
معرفــی محصــوالت و کمک به 
شبکه سازی موثر به ارتقای جایگاه 
بین المللی صنعــت فین تک ایران 

کمک کند.

شهروند
گــزارش

ISFAHAN
N E W S
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