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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

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی :   

آبشربیکسالاصفهان،دریکشبانهروزبهدریایشورواردمیشود

خداحافظی با 
محصوالت چینی

رونق تولید، حمایت از کاالی 
ایرانی، اشتغالزایی، تقویت تولید 
ملی، مقاوم ســازی اقتصادی، 
همگی از حلقه های یک زنجیر 
هســتند که وجود هــر کدام 
مسستلزم وجود دیگری است به 
همین خاطر در سخنان رهبری 
بسیار بر موضوعات باال تاکید 
می شــود . در واقع امر، تاکید 
مقام معظم رهبــری به رونق 
تولید و مزین ساختن شعار سال 
به این عنوان، اهمیت اقتصاد و 
وضعیت معیشت مردم را می 
رســاند. در چند سال گذشته 
بازار هــای جهانی بــا پایین 
آوردن قیمت تمام شده تولید 
با یکدیگر رقابــت تنگاتنگی 
داشــتند اما تاکنون چین در 
این رقابت پیروز میدان بوده و 
توانسته محصوالت و تولیداتش 
را با کیفیت های مختلف ، بسته 
به سطح کشور مقصد به تمام 
دنیا عرضه کند و گوی رقابت 
را در بســیاری از کشــورهای 
ابرقدرت برباید. ایران نیز یکی 
از کشورهایی اســت که تا به 
امروز مقصد اصلی بسیاری از 
محصوالت چینی بوده است...     

امام جمعه اصفهان:؛   

مسئوالن راهکار عملی 
برای رونــق تولید ارائه 

کنند
امام جمعه اصفهان با انتقاد از عدم ارائه راهکار 
عملی از ســوی مدیران برای شعار سال که 
از ســوی رهبر معظم انقالب تعیین می شود 
گفت: رهبر معظم انقالب وقتی می فرمایند 
رونق تولید، دستگاه های اجرایی هم می گویند 
رونق تولید، در حالی که باید برای این رونق 
راه کار عملیاتی ارائه شــود، نه این که تکرار 
شود. آیت اهلل ســید یوسف طباطبائی نژاد در 
دیدار مدیران اقتصادی استان اصفهان گفت: 
در مسائل اقتصاد مشکالت زیاد است و برخی 
از آن نیز مربوط به سوء مدیریت ها است، باید 
این سوء مدیریت ها رفع شوند تا اقتصاد ایران 

شکوفا شود...

فرزانه مستاجران
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

   د ر حال حاضر بالغ بر 3 هزار و 100 مترمکعب آب شیرین در هر ثانیه از کشور وارد دریای شور می شود به عبارتی در یک شبانه روز بالغ بر 267 میلیون مترمکعب، این در حالی است که میزان آبی 
که قرار بود از پروژه بهشت آباد وارد اصفهان شود سالیانه 260 میلیون مترمکعب بود، آب شیرین یک ساله اصفهان در یک شبانه روز وارد دریای شور می شود.
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آیا واردات کاغذ بحران را برطرف 
می کند؟

در حالی که بحران کمبود و گرانی کاغذ در ســال گذشته 
مصرف کنندگان را با مشکالت جدی مواجه کرده، رئیس 
ســندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران معتقد 
است که ورود محموله های جدید کاغذ وارداتی به کشور 
می تواند مشکالت مربوط به عرضه کاغذ در بازار را حل 

کند. بحران کاغذ از پاییز ۱۳۹۶ آغاز شد و با وجود اینکه در 
همان ســال با ترخیص یک محموله کاغذ از گمرک این بحران تا حدی 

کنترل شده، اما افزایش نرخ ارز بار دیگر این صنعت را با مشکالتی مواجه کرد؛ ...

)نوبتدوم(

محمدرضاشفیعی-شهرداروزوان شناسه: 430927

آگهیمزایدهحضوری)حراج(نوبتاول
شهرداری وزوان به استناد مجوز شماره 931-5-97 مورخ: 1397/12/18 شورای محترم اسالمی شهر وزوان و ماده 
13 شرایط مزایده در قانون شهرداری ها در نظر دارد نسبت به اجاره مغازه های متعلق به شهرداری وزوان واقع در شرق 
 جاده اصفهان تهران جنب کمپینگ از طریق آگهی مزایده کتبی به مدت یک سال شمسی اقدام نماید. متقاضیان
 می توانند از تاریخ انتشــار این آگهی حداکثر به مدت 10 روز جهت دریافت شرایط شرکت در مزایده به امور مالی 

شهرداری وزوان مراجعه نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

قدرت اهلل نــوروزی در آیین 
تقدیر از تالشــگران ســتاد 
اجرایی خدمات ســفر شهر 
اصفهان، اظهار کرد: با وجود 
اینکه بخش هایی از کشــور 
گرفتار مشکالت سیالب است 
اطمینان دارم با همت واال و 
حمایت های مردم و تدبیر صحیح مسئوالن 
از این بحران به سالمت عبور خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه شــهرداری اصفهان نیز 
به سهم خود حمایت های الزم را از مردم 
لرســتان و خوزســتان انجام داده است، 
تصریح کرد: شــهرداری اصفهــان به طور 
شایسته در این عرصه حضور پیدا کرده به 
نحوی که معاونت خدمات شهری و سازمان 
خدمات موتوری روز گذشته به طور مجدد 

بسیج شد و تجهیزات و ماشین آالت مورد 
نیاز را به مناطق ســیل زده این شــهرها 

اعزام کرد.
رییس ســتاد اجرایی خدمات ســفر شهر 
اصفهان با اشــاره به خدمات ســفر شهر 
اصفهــان در ایام نــوروز، ادامــه داد: عید 
امســال با برنامه ریزی های صورت گرفته 
نوروز خاطره انگیزی برای شــهروندان و 
مســافران رقم خورد. نظرسنجی ها نشان 
از رضایتمندی باالی مردم و گردشــگران 
نوروزی می دهد.وی ضمن تشــکر از سایر 
دســتگاه های اجرایی خدمات سفر شهر 
اصفهــان، اضافه کرد: خروجــی خدمات 
رسانی همه دســتگاه های مرتبط در این 
موضوع منجر به اظهار نظر و رضایت مثبت 
مردمی شــد که از نزدیک نقــاط مختلف 

استان را مشــاهده کردند.نوروزی اضافه 
کرد: نگاه مدیریت شهری و استانی به برنامه 
های مربوط به گردشگری باید به گونه ای 
باشد که توسط این برنامه ها اقتصاد شهری 
حمایت شــود، عالقه داریم در ایام نوروز و 
سایر روزهای ســال برنامه ها به گونه ای 
تنظیم شود تا گردشگری باعث رونق کسب 
و کار شده و هتل ها و مهمانپذیرها و ... برای 
خدمات رسانی انگیزه بیشتری پیدا کنند 
و تقویت شــوند.وی با بیان اینکه خدماتی 
مانند باغ فدک باید در مراحل آخر خدمات 
رسانی مدیریت شهری قرار بگیرد، گفت: 
باید به گونه ای برنامه ریزی شــود تا تنها 
در صورت سرریز مسافر مکان هایی مانند 
باغ فدک در اختیار مسافران و گردشگران 

قرار بگیرد.

مدیر کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهــان در آیین 
تقدیر از تالشــگران ستاد 
اجرایی خدمات ســفر شهر 
اصفهان بــا بیــان اینکه با 
ظرفیت هــا و ویژگی های 
موجود، استان و شهر اصفهان از پیشانی 
های مهم گردشگری کشور محسوب می 
شود، اظهار کرد: در ایام نوروز نزدیک به ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از استان اصفهان 
دیدن کردند که این رقــم نزدیک به ۵۰ 
درصد جمعیت استان را شامل می شود 
و از همین رو خدمات رسانی به این حجم 
از گردشــگر کار بسیار مشــکل و طاقت 

فرسایی است.
فریدون الــه یاری تصریح کــرد: بیش از 
۳۰ هزار نفر عوامل ستاد اجرایی خدمات 
سفر استان اصفهان را تشکیل می دادند، 
نیروی انتظامــی، اورژانس، هالل احمر و 
... به همراه شهرداری که نقش بی بدیلی 
در ستاد داشــت از عوامل رضایتمندی 
مردم در ایام نوروز بوده که باعث شــدند 
امسال کمترین مشــکل را در ایام نوروز 

داشته باشیم.  
وی اضافه کــرد: در ایام اســفندماه که 
برنامه ریزی های ســتاد انجام می شــد 
پیش بینی می شــد با حجم انبوه زیادی 
از مسافر مواجه باشیم، رزرو مراکز اقامتی 
در اسفندماه نیز حاکی از همین موضوع 

بود اما بارندگی ها و شرایط بحرانی کشور 
شرایط را به گونه دیگری رقم زد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه 
از اواخر اســفند تا روز چهارم عید آمارها 
میانگین رشد ۴۰ درصدی را در اصفهان 
نشــان می داد، افزود: بــه دلیل به وجود 
آمدن مخاطرات و هشــدار صدا و سیما 
مبنی بر عدم مسافرت مردم تب مسافرت 
در کشــور پایین امد. با این وجود استان 
اصفهان پذیرای خوبی برای مسافران بود 
که نشان از برنامه ریزی اســتان به ویژه 

شهرداری برای این موضوع می دهد.
وی از رشــد ۹۹ درصدی بازرسی ها در 
استان نسبت به ســال گذشته خبر داد و 
تاکید کرد: امکان دسترســی مردم را به 
اعالم شــکایات، نظرات و پیشنهادات در 
نوروز امسال داشــتیم که بخش مهم آن 
را رضایتمندی مردم تشکیل می داد. این 

موارد نشان از هماهنگی بسیار خوب بین 
تمام دستگاه های استان و شهر اصفهان 

دارد.
اله یاری با بیان اینکه برنامه ریزی شــده 
است که استان اصفهان به عنوان شاخص 
ترین استان کشور در مقصد گردشگری 
کشــور مطرح شــود، گفت: این موضوع 
همکاری موثر بین بخشی را در طول سال 
می طلبد. پیک ســفر خارجی نیز از بعد 
از تعطیالت نوروز اغاز شده به نحوی که 
روز گذشته در حدود ۱۳۰۰ نفر گردشگر 
خارجی از بناهای تاریخی اصفهان بازدید 
کردند که این تعداد گردشــگر خارجی 
نشان می دهد با وجود تمام مشکالتی که 
از بیرون کشور برای ایران بوجود می آورند 
به دلیل مهمان نوازی ایرانیان توریســت 
هــای بســیاری از کشــورهای مختلف 
خواهان بازدید از میهن عزیزمان به ویژه 

اصفهان هستند.

نوروزی:  

نگاه به گردشگری در راستای توسعه اقتصاد شهری باشد
الهیاری: 

شهرداری اصفهان نقش بی بدیلی در ستاد اجرایی خدمات سفر داشت
شهردار اصفهان گفت: نگاه مدیریت شهری و استانی به برنامه های مربوط به گردشگری باید به گونه ای باشد که توسط این برنامه ها 

اقتصاد شهری حمایت شود.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت:بیش از 30 هزار نفر عوامل ستاد اجرایی خدمات سفر استان 

اصفهان را تشکیل می دادند، نیروی انتظامی، اورژانس، هالل احمر و ... به همراه شهرداری که نقش بی بدیلی در ستاد داشت.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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گـــزارش
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. نظرسنجی ها نشان 
از رضایتمندی باالی 
مردم و گردشگران 

نوروزی می دهد.

 در ایام نوروز نزدیک 
به 2 میلیون و 800 
هزار نفر از استان 

اصفهان دیدن کردند 
که این رقم نزدیک 

به 50 درصد جمعیت 
استان را شامل می 
شود و از همین رو 

خدمات رسانی به این 
حجم از گردشگر کار 

بسیار مشکل و طاقت 
فرسایی است.

قیمت بلیت اتوبوس های شهری افزایش یافت
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: با توجه به افزایش ۴۰ 
درصدی هزینه های مربوط به حمل و نقل از جمله هزینه  تعمیرات، نگهداری و 
حقوق پرسنل، نرخ بلیت اتوبوس ها با مصوبه شورای اسالمی شهر از ۲۰ فروردین 
ماه افزایش یافت.قــدرت افتخاری اظهار کرد: همزمان بــا افرایش نرخ تورم و 
هزینه ها، شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه به منظور تامین هزینه های 
خود، نرخ بلیت اتوبوس را افزایش داده اســت.وی افزود: افزایش قیمت بلیت 
ناوگان اتوبوسرانی به طور متوســط از صفر تا ۲۵ درصد متغیر بوده و متوسط 
افزایش کرایه ها در حدود ۲۰ درصد است.مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: افزایش نرخ بلیت اتوبوس ها از ۲۰ فروردین ماه 

اعمال شده و این افزایش قیمت بر مبنای فاکتورهایی از جمله کرایه اولیه، طول 
خط اتوبوسرانی و میزان جابه جایی مسافر هر خط، محاسبه شده است.افتخاری 
با اشاره به تالش این شرکت برای کاهش تنوع قیمت بلیت ها تصریح کرد: تنوع 
قیمت بلیت ها در خطوط مختلف نسبت به سال گذشته کم تر شده است؛ سال 
گذشته، تنوع کرایه ها از ۲۲ نوع به ۱۱ نوع رسید و امسال نیز این تنوع قیمتی 

کاهش پیدا کرده و به شش نوع رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین با اصالحات انجام گرفته، تنوع خطوط اتوبوسرانی نیز کمتر 
شده است و بنا بر هدف گذاری این شرکت، سال آینده تنوع قیمت بلیت خطوط 

اتوبوسرانی نیز به سه نوع کاهش پیدا می کند.

بازار طال و سکه  98/1/23 ساعت 15

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

 سکه 
45,480,00045,480,000 بهار آزادی

47,760,00047,760,000سکه امامی

26,790,00026,790,000نیم سکه

17,390,00017,390,000ربع سکه

9,490,0009,490,000سکه گرمی

1,295,251,291,6انس طال

19,150,00019,150,000مثقال

4,423,0004,423,000طالی 18 عیار

5,898,0005,898,000طالی 24 عیار



خداحافظی با 
محصوالت چینی

ادامه از صفحه یک:
... که البته می نویسیم محصول 
چینی، شــما بخوانید بنجالت 
رده پایین چیــن. اما چند روز 
پیش اطالعیه ای صادر شــده 
و به تمــام وارد کنندگان این 
محصوالت ابالغ شــده است از 
31 فروردین حــق هیچگونه 
ثبت سفارشی از چین نخواهید 
داشــت. به این وارد کنندگان 
که اکثرا هــم مراکز فروش در 
کشــور نیز دارند ابالغ شده از 
این تاریــخ به بعــد واردات از 
چین جرم محســوب می شود 
و باید یا محصوالت داخلی را در 
فروشگاههایتان  عرضه کنید و 

یا خودتان تولید کنید. 
اما ایــن وارد کنندگان که تا به 
امروز به راحتی امــرار معاش 
می کردند و سالهاســت به این 
روند عادت کرده اند چگونه یک 
شــبه می توانند خود تولیدی 
راه بیندازند که بســیار نیاز به 
فعالیت و تــالش دارد ، فروش 
محصوالت داخلــی هم که به 
میزان واردات سودی عایدشان 
نمی کند. این می شــود که به 
سوی دیگری می روند . یعنی 
همان صادرات! گوجــه پیاز، 
کاهو، گوشــت و .... برایشــان 
فرقی نمی کند هر چه بتوانند 
صادر می کنند و دالر می گیرند 
تا در بازار آزاد به قیمت ال ینتهی 
به فروش برسانند. این دالالن 
مار خورده اند تا افعی شده اند 
و بیدی نیستند که به این بادها 
بلرزند و با یک ابالغیه دست از 
ســود های کالن برداشته و به 
تولید ملی بپردازند، دست این 
واسطه گران باید از سفره مردم 
کوتاه شود آن هم با زور و اجبار 
. نه اینکه یک راه بسته شود و به 
جایش چندین شاه راه باز شود!

برخی از فعالیــن اقتصادی به 
قدری سرگرم افزایش نرخ ارز 
شده اند که فراموش کرده اند 
هدف از این ابالغیــه ها و این 
قوانین و شــعار هــا کمک به 
معیشــت جامعه و عامه مردم 
است نه جیب خودشان. البته 
تولید و رونق آن نیز در کشــور 
با معضــالت فراوانــی رو به رو 
است. یکی از نقیصه های تولید 
به هزینه تمام شده باالی کاال  
معطوف می شــود، عارضه ای 
که در مســیر تجاری ســازی 
محصــوالت داخلــی موانعی 
عمیــق ایجاد کرده اســت. به 
صورت طبیعی، تولیدکننده و 
یا صنعتگر ناچار اســت تمامی 
هزینه ها در فرآیند تولید را از 
محل عرضه و فروش کاال تامین 
کند و این امر با محاسبه هزینه 
انرژی اعــم از آب، گاز و برق تا 
دستمزد نیروی انسانی، بیمه، 
هزینه نگهــداری تجهیزات و 
ادوات تولیــدی، اجاره محل و 
اماکنی که برای تولید در نظر 
گرفته شده تا ســود دریافتی 
بانک ها از محل ارائه تسهیالت 
و... قابل بررسی خواهد بود که 
به واقع تماما بر روی نرخ تمام 
شده کاال اثر گذار است.مسلما 
برای رونق گرفتن تولید باید این 
مشکالت از سر راه عامه مردم 
برداشته شــود تا همه بتوانند 
تولیدات با کیفیــت خود را در 
بازار به فروش برسانند نه اینکه 
راه صادرات برای یک نفر هموار 
باشد و برای بقیه بی راهه. زیرا 
به واســطه این عارضــه، توان 
رقابــت از بســیاری کاال های 
تولیدی و صنعتــی داخلی در 
بازار هــای داخلــی و خارجی 

سلب می شود.

اقتصاد استان
02
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سومین کاروان ماشین آالت اصفهان به منطقه سیل زده خوزستان اعزام شد
 معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: ســومین کاروان خوردوهای عملیاتی و عمرانی شامل 25 
کامیون، 6 لودر، 2 بولدزر به اهواز اعزام شدند.حجت اهلل غالمی ایرنا افزود: نیروهای امدادی و خدمات 
استان اصفهان در اهواز مستقر شده اند و خدمات رسانی در مناطق سه و پنج این شهر در حال انجام شود.

وی بیان کرد: با رسیدن این کاروان عملیاتی بیش از 120 دستگاه ماشین آالت سنگین شامل کامیون، 
بلدزر و لودر به اهواز اعزام شد و خدمات رسانی به آن مناطق با بیش از 120 نیروی عملیاتی و 15 نفر نیرو 

در ستاد مرکزی در حال انجام است.معاون عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: تحکیم استحکام سدکارون به 
دلیل افزایش 700 مترمکعبی ورودی توسط نیروهای استان اصفهان برای جلوگیری از شکسته شدن و تخریب 

منطقه انجام گرفته و این عملیات ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه باید خاک ریزهای اطراف سد انجام شود، خاطرنشان کرد: با انجام این اقدامات از خسارت به این مناطق جلوگیری می 
شود.غالمی به خدمات رسانی این استان در لرستان اشاره کرد و گفت: حجم تخریب معابر در این استان زیاد بود که نیروهای راهداری استان 

اصفهان در معموالن مستفر و مسیر این منطقه به پل دختر را بازگشایی کردند و خدمات رسانی این حوزه ادامه دارد.
وی به فعالیت های بنیاد مسکن استان اصفهان نیز گفت: این نهاد نیز برای ارزیابی و برآورد خسارت منازل مسکونی صورت گرفته است.

کشاورزی موتور محرکه همه بخش ها در رونق تولید است
 عضو شورای مرکزی خانه کشاورز کشور گفت: توسعه کشاورزی، موتور محرکه همه بخش ها مانند صنعت 
و صنایع تبدیلی در رونق تولید است.محمد صادقی افزود: اگر کشاورزی رونق یابد صنعت، بازرگانی، حمل و 
نقل و صنایع تبدیلی نیز مانند یک زنجیره متصل به هم توسعه می یابند.وی الزمه این کار را انتصاب ضابطه 
مند مدیران مرتبط در این بخش عنوان و تاکید کرد: اگر همه مدیران به این شکل، انتخاب شوند کسب 

و کار خوبی در بخش کشاورزی راه اندازی می شود.دبیر کل خانه کشاورز اصفهان با بیان اینکه کشورمان 
دارای منابع طبیعی فراوان و چهار فصل است، تصریح کرد: ما به وظایف خود به درستی عمل نکردیم و نظاره گر 

بخش کشاورزی بویژه در این استان بودیم، به همین دلیل مشکالت زیادی برای زاینده رود، منابع آبی و کشاورزان 
بوجود آمد.به گفته وی، کشور هلند با وجودیکه میزان بارش های آن حدود 100 میلی متر نسبت به استان های شمالی ما 

کمتر است اما 2 برابر صنایع نفتی ما درآمد دارد که مهمترین دلیل آن نوع مدیریت است.صادقی با بیان اینکه در سالی که به رونق تولید 
نامگذاری شده است، باید به همه وظایف خود در بخش های مختلف عمل کنیم، گفت: در زمان حاضر بسیاری از افراد سر جای خود نیستند زیرا بر 
اساس تخصص، انتخاب نشده اند بنابراین نمی توانند به خوبی به وظایف خود عمل کنند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود: الزم 

است راهکارهای بهبود کسب و کار نیز توسط نهادهای دولتی و خصوصی از جمله اتاق بازرگانی در سال جاری بیش از پیش پیگیری و اجرا شود.

فرزانه مستاجران
ســرمقالـه
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خـــبــــر

ثبت یک آمار درخشان و تازه در جا به جایی مسافران در شهر اصفهان:

تاکسی ها رکورد زدند

درایام نوروز یک میلیون ونهصد وبی اســت هزار 
سفر توسط ناوگان تاکسیرانی ثبت شده اســت. در نوروز روزانه بالغ 

بر یکصدوبیست )۱20( هزار نفر در شــهر اصفهان توسط ناوگان 
تاکسیرانی جابجا شده اند. 

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: از آغاز 
تعطیالت نوروز تا پایان طرح ســفرهای نوروزی فروردین ماه به طور میانگین یک 
میلیون ونهصد وبی است هزار سفر توسط تاکسی های شهر اصفهان انجام شده است. 
هادی منوچهری اظهارکرد: از یکم تا پایان طرح سفرهای نوروزی فروردین ماه سال 
جاری تاکسیها طرح ستاد نوروز در 1۴ ایستگاه گردشگری شهر ومابقی تاکسی ها 
وآژانسها در سایر خطوط خدمت رسانی به مســافران را انجام داده اند که تاکنون به 
طور میانگین روزانه 120 هزار سفر توسط تاکســیرانی ثبت شده است. وی با بیان 
اینکه بر اساس نیازسنجی 17 نقطه برای جابه جایی مسافران درون شهری اصفهان 
در ایام نوروز از طریق تاکسی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: این 17 نقطه شامل 

مکان های پرتردد شهر مانند ناژوان، میدان نقش جهان، سیتی سنتر و ... بوده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان افزود: در 17 نقطه 

معرفی شده 17 ایستگاه از سوی سازمان تاکسیرانی مستقر شده که کار سرویس دهی به 
مسافران و نظارت بر عملکرد تاکسی ها را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه تعرفه کرایه ها به صورت برچسب بر روی تاکسی ها نیز نصب شده است، 
افزود: برای ایام نوروز تاکسی هایی را در ایستگاه ها مستقر شده که دارای وضعیت ظاهری 
مناسب و ایمنی کافی هستند. منوچهری تصریح کرد: قبل از ایام نوروز نیز آموزش های الزم 
به رانندگان برای حفظ ایمنی بیشتر خودرو و مسافر و نحوه برخورد صحیح با گردشگران 
ارائه شده اســت. وی با بیان اینکه نحوه عملکرد تاکســیرانان نیز از سوی کاورپوشان 
شرکت های نظارتی مورد ارزیابی قرار می گیرد، گفت: ما آمادگی الزم برای افزایش تعداد 
تاکسی ها در شهر را بر اساس نیازسنجی روزانه داریم به طور مثال در روزهای اخیر با افزایش 
تردد به سیتی سنتر، تعداد تاکسی ها در این خط افزایش یافت. وی در ادامه افزود از جمع 
۹ هزار تاکسی زرد اصفهان تعداد 1100 دستگاه در طرح نوروزی شرکت نمودند که مابقی 
تاکسیها به صورت گردشــی در خطوط دیگر فعال بودند و میانگین سفر روزانه درشهر 
اصفهان بالغ بر یکصدوبیست هزار سفر در روز می باشد. منوچهری در پایان از تمام عوامل، 

شرکت کننده در طرح ستاد نوروزی سازمان تاکسیرانی تقدیر وتشکر نمود.
علی وطن خواه

خـــبــــر

در حقیقت بین 
نمایندگان موضوع 
استیضاح وزیر نیرو 
مطرح است و حتی 

طرح شکایت از وزرای 
قبلی نیرو را نیز مطرح 

کرده ایم، برای وزیر 
کشور چنین چیزی 

مطرح نشده است، برای 
وزیر اقتصاد نیز امکان 
استیضاح وجود دارد، 

وزیر اقتصاد انتظارات را 
برآورده نکرده است و از 
الک خودش نیز بیرون 

نمی آید و تحرک الزم را 
نمی بینیم

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی  :   

آب شرب یک سال اصفهان در یک شبانه روز به دریای شور وارد می شود

نماینده مردم شاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس شورای 
اسالمی با بیان "انتظار داشــتیم دولت پیشنهاد متمم بودجه 
بیاورد که متأسفانه نیاورده است" گفت: احتمال استیضاح وزیر 
نیرو و اقتصاد وجود دارد، حتی طرح شکایت از وزرای قبلی نیرو 

را نیز مطرح کرده ایم.

ایمنا
گـــزارش
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     در حال حاضر بالغ بر 3 هزار و ۱00 مترمکعب آب شیرین در هر ثانیه از کشور وارد دریای شور می شود به عبارتی در یک شبانه روز بالغ بر 267 میلیون مترمکعب، این در حالی 
است که میزان آبی که قرار بود از پروژه بهشت آباد وارد اصفهان شود سالیانه 260 میلیون مترمکعب بود، آب شیرین یک ساله اصفهان در یک شبانه روز وارد دریای شور می شود.

امام جمعه اصفهان:
مسئوالن راهکار عملی برای رونق تولید 

ارائه کنند

امام جمعه اصفهان با انتقاد از عدم ارائه راهکار عملی از سوی 
مدیران برای شعار سال که از سوی رهبر معظم انقالب تعیین 
می شود گفت: رهبر معظم انقالب وقتی می فرمایند رونق تولید، 
دستگاه های اجرایی هم می گویند رونق تولید، در حالی که باید 
برای این رونق راه کار عملیاتی ارائه شود، نه این که تکرار شود.

 آیت اهلل سید یوســف طباطبائی نژاد در دیدار مدیران اقتصادی استان 
اصفهان گفت: در مسائل اقتصاد مشکالت زیاد است و برخی از آن نیز 
مربوط به سوء مدیریت ها است، باید این سوء مدیریت ها رفع شوند تا 

اقتصاد ایران شکوفا شود.
 نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان ادامه داد: اکنون بهره های بانکی 
خیلی اذیت کننده است و نمی گذارد کســی وارد کار تولید شود، این 
بهره ها باعث شده تا تولید در کشــور زمین گیر شود و در دنیا نیز تنها 
کشوری هستیم که این چنین عمل می کنیم.وی با اشاره به این که هیچ 
کجای دنیا به این مقدار بانک خصوصی نداریم که کار را از دست دولت 
بگیرد افزود: بانک ها در ایران باید قرض الحســنه شوند تا دولت بتواند 
کار کند، مردم بتوانند کار تولیدی کنند، امروز ما داریم با پول در ایران 
بازی می کنیم، در حالی که هیچ گسترشــی در آن به وجود نمی آید.

طباطبائی نژاد بیان کرد: یکی دیگر از معضالت این بود که صندوق بیمه 
تأمین اجتماعی مستقل باشد، نباید زیر نظر دولت باشد، آن وقت می شد 
بسیاری از کارها را به این بیمه واگذار کرد تا بتواند هزینه های خود را 
تأمین کند.امام جمعه اصفهان با انتقاد از عدم ارائه راهکار عملی از سوی 
مدیران برای شعار سال که از سوی رهبر معظم انقالب تعیین می شود 
گفت: رهبر معظم انقالب وقتی می فرمایند رونق تولید، دســتگاه های 
اجرایی هم می گویند رونق تولید، در حالی که باید برای این رونق راه کار 

عملیاتی ارائه شود، نه این که تکرار شود.
وی اضافه کرد: باید خوبی کشــورهای دیگر را گرفت، بدی ها را کنار 
گذاشــت، اکنون برخی کشورها برای نگه داشــتن پول افراد، از آن ها 
دستمزد هم می گیرند، در آن کشور هر کسی پول داشته باشد به کار 
می زند و کار را توسعه می دهد. طباطبائی نژاد همچنین تصریح کرد: 
مالیات هم یکی دیگر از مشکالت کشور است، اداره مالیات می خواهد 
کمبودهای بودجــه را از مردم تأمین کند در حالــی که این کار کاماًل 

اشتباه است.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان ادامه داد: وقتی می توانیم از مردم 
در این حد مالیات بگیریم که به مردم هم خوب پول بدهیم، نه این که 
شــرایط زندگی را در همه امور ســخت کنیم، بعد هم از آن ها مالیات 

سنگین بگیریم.
وی به شــیوه پرداخت یارانه ها نیز انتقاد کرد و افــزود: یکی دیگر از 
شیوه های غلط مدیریت، پرداخت یارانه ها بدون هیچ بررسی است، قرار 
بود یارانه ها یک درآمدی برای دولــت ایجاد کند، نه این که دولت یک 

مبلغی هم روی آن بگذارد و آن را پرداخت کند.
    آیت اهلل طباطبائی نژاد در دیدار با وزیر اقتصاد نیز از این شیوه پرداخت 
یارانه انتقاد کرده بود و آن را چاهی بزرگ برای بلعیدن ســرمایه های 
کشور دانسته و از مسئوالن اقتصادی خواسته بود تا پرداخت یارانه را به 
کمیته امداد واگذار و یا افراد واجد شرایط را شناسایی و صرفاً به آن ها 

پرداخت کنند.

گـــزارش

حسینعلی حاجی دلیگانی 
عصر امروز در نشســت 
خبری با اصحاب رسانه با 
بیان اینکه گفتمان بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی 
بایــد در ســطح جامعه 
به خوبــی تبیین شــود، 
اظهار داشــت: اجرایی شدن محورهای 
آن نیز بســیار مهم بوده به ویژه اینکه 7 
محور آن بزرگ و مهم و برای جامعه یک 

ضرورت است.
وی با اشــاره به نامگذاری سال جاری 
به عنوان رونق تولید افزود: اقتصاد قوی 
می تواند نقطه قوت و عامل نفوذناپذیری 
کشور باشد و به عکس نیز اقتصاد ضعیف 
می تواند شــرایط را برای نفوذ دشمن 

مهیا کند.
وی تصریح کرد: یکی از مشکالت کنونی 
کشور عالوه بر اقتصاد موضوع سیالب 
است، خوشبختانه در حال حاضر سیل 
مددرسانی در کشور قابل محسوس است 
و فرصت خوبی برای انسجام مردم است 
اما از یک طرف ضعف مدیریت در بخش 
آب مشهود است و چرا پیش بینی های 
الزم را نکرده اند؟ یک طرف با سیل و یک 

طرف با خشکسالی مواجه هستیم.
حاجی دلیگانی با بیــان اینکه تا کنون 
در کوهرنگ بیــش از 2 هزار میلی متر 
بارندگی شده و نسبت به سال گذشته 
5 برابر شــده اســت، خاطرنشان کرد: 
متأســفانه این ســیالب خسارت های 
زیادی به لرســتان و خوزســتان وارد 
کرده است، حجم 1۴میلیارد مترمکعبی 
ســدهای خوزســتان چند بار تخلیه و 
مجدداً پر شده اســت اما سد زاینده رود 
تنها ۴02 میلیــون مترمکعب آبگیری 
شــده اســت، چرا این آب بــه داخل 

زاینده رود نیامده است؟
وی بیان کرد: در حــال حاضر بالغ بر 3 
هزار و 100 مترمکعب آب شیرین در هر 
ثانیه از کشور وارد دریای شور می شود 
به عبارتی در یک شبانه روز بالغ بر 267 
میلیون مترمکعب، این در حالی است که 
میزان آبی که قرار بود از پروژه بهشت آباد 
وارد اصفهان شود سالیانه 260 میلیون 
مترمکعب بود، آب شــیرین یک ساله 
اصفهان در یک شــبانه روز وارد دریای 

شور می شود.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار 
در مجلس با ابراز اینکه این امر مشــکل 

مدیریتی وزارت نیرو است، گفت: وزیران 
نیرو نمی خواهند یک مسئله را ریشه ای 
حل کنند باید در این راستا یک گفتمان 
به درستی بیان شــود، مردم اصفهان و 
خوزســتان و چهارمحال و بختیاری با  
یکدیگر هیچ مشــکلی ندارند اما وقتی 
مدیریت مشکل داشته باشــد این امر 
برای برخی افراد توهم ایجاد می کند و 
رفتارهای خاصی از خود نشان می دهند، 
هیچ خوزســتانی راضی نیست استان 
اصفهان تشنه بماند و هیچ اصفهانی هم 
راضی نیست خانه های خوزستانی ها و 
لرستانی ها تخریب شود، وزارت نیرو در 

هر دوره باید پاسخگو باشد.
وی افزود: قرار بود دولتی ها در مجلس 
حاضــر شــوند و مطالب اســتان های 
سیل زده را بشنوند که نیامدند اما مجلس 
نیز کوتاهی کرد و باید این جلسه را زودتر 
برگزار می کرد، متأسفانه برخی مدیران 
بقای خودشان را در این گونه اختالف ها 
می بینند، به هر حال به مردم اصفهان و 

چهارمحال و بختیاری ظلم می شود.
حاجی دلیگانی با تأکیــد به اینکه "باید 
از این فرصت اســتفاده و این موضوع را 
پیگیری کنیم"، تصریح کرد: رســانه ها 
هم باید در جهت شفاف سازی و شکسته 

شدن فضای کاذب گام بردارند.
وی درباره زمان کنکور خاطرنشان کرد: 
باید یک زمان دیگری برای کنکور و دیگر 
آزمون های سراسری تعیین شود، مردمی 
که در نقاط ســیل زده گرفتار هستند 
آرامش الزم برای درس خواندن را ندارند.

مسئوالن به آب با دید ملی نگاه کنند نه 
استانی و شهرستانی

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار 
در مجلس با اظهار اینکه وزرای نیرو باید 
مورد سؤال قرار بگیرند که چرا کوتاهی 
کرده اند که چنین وضعیتی پیش بیاید، 
اضافه کرد: متأسفانه برخی نمایندگان 
در گذشته و شاید هم اکنون بخشی نگری 

داشــته و دارند، در طرح بهشت آباد که 
مطالعات آن در ســال 81 کلید خورد 
برخی از نمایندگان استان دیگر سبب 
متوقف شدن آن شدند و این نمایندگان 
در این امر بی گناه نیستند و این اشکال 
نیز به خود مجلس برمی گردد، تا قبل از 
این داستان در فضای مجلس و دولت یک 
نوع اصفهان ستیزی وجود داشت و به یک 
برند برای برخی افراد تبدیل شــده بود، 
امیدوار هستیم این موضوع سبب شود 
که افراد بدانند با مسائلی همچون آب باید 
با دید ملی نگاه کنند نه استانی و بخشی.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی 
بر اینکه "موافق یــا مخالف فیلترینگ 
هســتید؟"، گفت: یک عده معتقدند به 
هیچ وجه نباید در فضای مجازی حضور 
داشت و از شبکه های داخلی باید استفاده 
کرد و برخی نیز معتقدنــد باید در آن 
بمانیم و اگر نباشیم ضرر آن بیشتر است، 
این کار باید توسط شورای عالی کشور 
حل شــود و موافق و مخالف بودن بنده 

چیزی را حل نمی کند.
حاجی دلیگانی با اشاره به پروژه کنارگذر 
شرق اصفهان افزود: آن بخشی که مربوط 
به حوزه ما می شود بیش از ۹8 درصد آن 
انجام شده و آماده افتتاح است ولی بخش 

دیگر کامل نشده است.
وی تصریح کــرد: به تمــام واحدهای 
تولیدی 2 شهرســتان مان و شوراهای 
شهر و روســتا نامه نوشــتیم که موانع 
تولیدشان را در 3 سطح ملی، استانی و 
شهرستانی ارائه دهند تا پیگیری های 

الزم را انجام دهیم.
 دولت هنوز برای سیالب کشور متمم 
بودجه نیاورده و اعالم نیاز نکرده است

نماینده مردم  شاهین شهر، میمه و برخوار 
در مجلس با بیان اینکه مجلس با توجه به 
سیالب اخیر برنامه هایی در دستور کار 
خود قرار داده اســت، خاطرنشان کرد: 
انتظار داشــتیم دولت پیشنهاد متمم 

بودجه بیاورد که متأسفانه نیاورده است و 
هیچ اعالم نیازی نکرده است.

 احتمال اســتیضاح وزیر نیرو و 
اقتصاد وجود دارد

وی در پاسخ به ســؤال خبرنگار تسنیم 
مبنی بر اینکه "با توجه به شرایط فعلی 
کشور آیا نمایندگان مجلس استیضاح 
وزرای نیرو، کشور و اقتصاد را در دستور 
کار خود قرار داده اند؟" گفت: در حقیقت 
بین نمایندگان موضوع استیضاح وزیر 
نیرو مطرح اســت و حتی طرح شکایت 
از وزرای قبلی نیرو را نیز مطرح کرده ایم، 
برای وزیر کشــور چنین چیزی مطرح 
نشده است، برای وزیر اقتصاد نیز امکان 
اســتیضاح وجود دارد، وزیــر اقتصاد 
انتظارات را برآورده نکرده است و از الک 
خودش نیز بیرون نمی آید و تحرک الزم را 
نمی بینیم.حاجی دلیگانی گفت: در دولت 
تقسیم بندی هایی که وجود دارد رئیس 
دفتر رئیس جمهور را مسئول دیپلماسی 
کشــور می دانند نه وزیر امور خارجه، 
نوبخت را به جای وزیر اقتصاد مســئول 
اقتصاد کشور می دانند و این جریان سبب 
کاهش انگیزه مسئوالن و ناهماهنگی 
می شود و وزرا خیلی محدود هستند و 
هیچ معاونی را بدون اجازه رئیس دفتر 
رئیس جمهور تغییر نمی دهند، این که 
معــاون اول رئیس جمهــور می گوید 
"نمی توانم رئیس دفتــر خودم را تغییر 

دهم" بی جهت نیست.
وی افزود: بیش از ۴5 درصد مردم کشور 
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی 
هستند و تأخیر یک روزه در پرداختی آنان 
سبب مشکالتی برای کشور خواهد شد 
اما چگونه چنین سازمان بزرگ و مهمی 
حدود ۴ ماه با سرپرست اداره می شود؟ 
یک سرپرست نمی تواند دید بلندمدت 
داشته باشــد و برنامه جدید ارائه دهد، 
این روحیه منحصر به دولت ها نیست در 

مجلس نیز وجود دارد.



Tomb of 
Ferdowsi in 
Mashhad: 
A Tourist 
Attraction of 
Iran

The tomb of Ferdowsi 
is considered as one 
of the most honorable 
cultural attractions of 
Iran, which is located in 
northeastern holy city of 
Mashhad in Toos garden.
Abol’qasim Ferdowsi 
of Toos is the most 
prominent epic poet 
of Iran who is also 
regarded very highly 
on a global scale. The 
literary masterpiece 
of Ferdowsi is called 
Shaah’nameh or the 
book of kings and is 
actually the longest 
epic poem in the entire 
world.
Ferdowsi spend thirty 
years of his life writing 
this masterpiece which 
is firmly believed that it 
was because of this work 
that Farsi language was 
saved from demise and 
oblivion.
This is why the 
Iranians have named 
Ferdowsi the savior 
of Farsi language. His 
tomb is inside a vast 
garden located on the 
northwest of Toos city at 
the end of Shaah’nameh 
Boulevard.The tomb 
edifice is inspired by the 
tomb of Cyrus the great 
and is cubic in shape 
some of whose profiles 
show inscriptions of 
Ferdowsi’s poems taken 
the book of kings.
Beside the tomb of 
Ferdowsi, there is a 
vast pool at the end of 
which there is the statue 
of this great epic poet 
welcoming the visitors. 
On the northwest of 
the tomb territory, 
there is the burial site of 
another great Iranian 
contemporary poet, that 
is, Mehdi Akhavan sales.
 Among other 
spectacular aspects of 
the tomb are Ferdowsi 
museum in which 
cultural and historical 
items are being kept 
such as pre-historical 
stone-made items, 
various types and 
versions of the book of 
kings, and a number of 
paintings portraying 
scenes adopted from 
this masterpiece.
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Agha Bozorg Mosque: An 
Architectural Masterpiece

Agha Bozorg mosque and theological school, located 
in the historic city of Kashan, central Iran, is among the 
country’s architectural masterpieces.
Agha Bozorg mosque and school was constructed for 
prayers, preaching and teaching sessions held by Molla 
Mahdi Naraghi known famously by his title of Agha 
Bozorg [big or great lord] during the Qajar era in 1834.
At the main entrance of the mosque, there is a pair of 
exquisite wooden doors, decorated with Girih tiles 
and studs. Based on the written sources, six thousand 
and 666 doornails were used on the doors, which is the 
number of verses of the Holy Quran.
At the top of the mosque’s entrance, above the portal, 
there is a stone inscription that has a tax exemption 
order by Mohammad Shah Qajar, upon which butchers 
and tanners in Kashan have been exempted from paying 
taxes. The mosque has a beautiful portal decorated with 
gypseous suspended Moqarnas and paintings. The 
forecourt’s walls, from the inscription above the portal 
to the bottom of the podiums beside the doorway, are 
covered with Alvan adobe tiles.
All the structure, including the dome, which is one of 
the largest brick domes, is made of bricks, and many 
decorations such as Qashani, brickworks, exquisite 
gypsum and tile inscriptions, Moqarnas, Thuluth and 
Nastaʿlīq Calligraphy, and paintings are used in this 
structure.
Upon entering the mosque, you can see two upper and 
lower courtyards and a magnificent brick dome and 
tall tiled minarets. The structure is made in the style of 
a sunken courtyard. The ground floor is the location of 
the mosque and the lower part or the sunken courtyard 
is the location of the school and talabeh’s [students of 
religion] residence.
A prominent feature of the mosque is the special 
architecture of the Gonbad-Khaneh [vault], which is 
erected on eight massive columns, so that cool air flows 
in the spaces in the hot seasons in the desert region of 
Kashan.
The special style of the mosque’s architecture, 
the magnificence and grandeur of the spaces, the 
proportions used in its architecture, along with the 
beautiful brick and Qashani decorations has made this 
mosque one of the most important and valuable Islamic 
architectural structures in Iran.
Agha Bozorg mosque and school was registered on 3 
December 1951, with the number 382 on the National 
Iranian Heritage List.

Spring is here with 
dazzling blossoms

Every season has its own beauty treasures, but spring 
is the one that cheer our heart to see dormant plants 
come to life again and wake up after a long sleep.
Warm spring sunshine brings you the snug warmth 
of the brilliant sun and make your soul smile. It’s the 
perfect time to go for cool outdoor leisure and still 
enjoy evenings under a warm blanket.Spring always 
calls you for taking adventures to the breathtaking 
mountain or a nearby lake; spring travels will surely 
remain worthwhile memories forever! Dazzling 
flowers, nice blossoms and fresh green look of trees 
are the rewards of waiting for spring!Leave your 
windows wide open to let the gentle and energetic 
breezes come in and light up your mood and refresh 
your home.
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History of Niavaran Complex
Qajar kings had a pleasure-loving 
attitude, so they built several great 
palaces in their capital, Tehran. So, 
Fathali Shah ordered to build a palace 
in this garden. But in 1985, Mohammad 
Reza Shah decided to build a brand new 
palace instead of the old one. At first, 
this palace was used to welcome foreign 
visitors, but eventually, the Pahlavi 
Family took the residence. During the 
years, other parts were added to the 
complex.
Architecture of Niavaran Palace 
Complex
Like any other royal palace in Iran, 
Niaravan Palace Complex has breath-
taking architecture and decoration. You 
cannot take your eyes off the ceiling and 
walls. They worked with the best artists 
from Iran to design this palace. They 
used delicate stuccos, mirror-works, 
and Qashani to decorate this palace.
Niavaran Palace Complex Museums
Sahebgharanieh Palace, Niavaran 
Palace, and Koshk-e Ahmad Shahi 
(Koshk is a type of pavilion) are three 
main palaces in Niavaran Complex. 

In the western part of Sahebghanieh 
Palace, you will find the Jahan Nama 
Museum. In this museum, you can 
see valuable objects from all over 
the world that had been dedicated 
to Pahlavi Family. Also, there are 
other belongings that they bought 
themselves. But these are not the 
only interesting things to see in this 
complex. You may find Shah Executive 
Car Museum quite interesting! You 
have the chance to see beautiful classic 
cars that once belonged to the Royal 
Family. Although there are not a lot of 
cars in this museum, you will find these 
vintage cars fascinating. Who doesn’t 
like to see old versions of Rolls-Royce? 
Or even toy samples of Aston Martin 
that were especially tailor-made for 
little members of the Royal Family? 
Also, there are some photographs of 
Pahlavi Family with these cars. Royal 
Library Museum is one of the other 
sections of Niavaran Complex. This 
library belonged to Farah Pahlavi. 
The building interior design with the 
modern architecture of that time is 
unique in its kind. They used this place 
not only as a library, but a place to enjoy 
music and displaying artworks such as 
paintings, furniture, and sculptures. 
Finally, as you are ambling through the 
green space of Niavaean Complex, you 
can visit Inscription Garden Museum. In 
this museum, you will find inscription 
Moulages from ancient times of Persia. 
Well, you may not be able to see the 

original copy of these inscriptions, but 
you can easily see their identical copies 
here. Not to mention that some of these 
items have 15000 years old.
Location of Niavaran Palace Complex
Not getting enough of Persian palaces? 
In this case, you can visit Sa’ad Abad 
Complex too. Also, Darband and 
Darakeh are great natural attractions 
near the complex. If you are planning 
to visit Iran in winter, you might be 
interested to have a little adventure 
doing winter sports in Dizin and 
Shemshak Ski Sites. Jamshidieh and 
Niavaran Park are other attractions that 
are in the vicinity of Niavaran Palace 
Complex.  
Where to Eat Near Niavaran Palace 
Complex
Visiting Niavaran Palace Complex might 
take some time and make you hungry! 
It’s a large complex after all. There are 
some good places nearby where you 
can treat yourself to a delicious meal. 
Shemroon Kabab, Mestooran, Amoo 
Hooshang Cafe Restaurant, Chaman 
Pizza, and Nik Adnan Sandwich are 
some of these places. Enjoy!  
Where to Stay Near Niavaran Palace 
Complex
Niavaran Palace Complex is in the 
northern part of the city, the closest 
hotel nearby is the 3-star Silk Road 
AP Hotel. Other relatively close 
accommodations are Diamond Hotel, 
Media Hotel, Burj Sefid Hotel, and 
Baloot Hotel.

Niavaran Palace Complex:
a Royal Domicile

Located in one of the high-class neighborhoods 
of Tehran, Niavaran Palace Complex is a building 
that once belonged to the royal family of Qajar. This 
oasis complex is consists of several parts including 
palaces, museums, and garden. Read more about 
this complex to find out why you should definitely 
visit this place.

Like any other 
royal palace in 
Iran, Niaravan 
Palace Complex 
has breath-taking 
architecture 
and decoration. 
You cannot take 
your eyes off the 
ceiling and walls. 
They worked 
with the best 
artists from Iran 
to design this 
palace. They used 
delicate stuccos, 
mirror-works, 
and Qashani to 
decorate this 
palace.

Leily backs to home
“Leily doll has been registered as the local 
symbol of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad 
province in the Iran’s National Heritage List,” 
Mahmoud Bagheri, Director General of the 
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
organization of the province, announced.
“The local dishes include Ash-e doogh or 
what is known as Gevene (Kohgiluyeh and 
Boyer-Ahmad province specific food), 
and parched wheat (popular New Year’s 

refreshment),” said Mahmoud Bagheri.
Director General of Kohgiluyeh and Boyer-
Ahmad’s Cultural Heritage, Handicrafts 
and Tourism organization said that the 
production of traditional Lily dolls in this 
province has been restored after years of 
recession and forgetfulness.
“Recognizing the active artists in this field 
and providing bank facilities to set up 
production units for making Leily dolls are 
among the revival approaches that have been 
taken so far,” he added while addressing to 
the dolls as the symbol of the province’s local 

girls wearing colorful costumes.
“So far, six natural sites, 57 spiritual works, 
30  museum objects and 675  historical 
monuments of Kohgiluyeh and Vahir 
Ahammad Province have been registered in 
Iran’s national heritage list.
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The government of 
Pakistan has prepared a 
roadmap to enhance trade 
with neighboring states, 
including Iran, China, India 
and Afghanistan, an Urdu-
language daily said.
Dunya newspaper reported 
that the government has also 
decided to further strengthen 
trade ties with Turkey along 
with making trade with 
Central Asian states effective. 
It added the government also 
desires to enhance trade ties 
with India despite political 

tensions.
According to report a five year 
roadmap would be prepared 
to further boost trade between 
Pakistan and Turkey. 
In order to strengthen 
trade with Afghanistan the 
government is also planning 
to provide more facilities at 
Pak-Afghan Torkham border.
The report said that according 
to documents available with 
the paper the government 
of Pakistan is taking serious 
measures to enhance trade 
with regional states.

4th Iran 
Green Trade 
Fair kicks 
off in Tehran
 The 4th edition 
of Iran Green 
Trade Fair kicked 
off Thursday 
at Tehran 
I n t e r n a t i o n a l 
Permanent Fair 
Ground with 
p a r t i c i p a t i o n 
of dozens 
of domestic 
and foreign 
companies.
More than 100 
domestic and 
foreign companies 
will showcase 
their latest 
products relating 
to gardening, 
g r e e n h o u s e 
i n d u s t r y , 
a g r i c u l t u r a l 
machinery and 
e q u i p m e n t , 
irrigation, flowers, 
etc.
Companies from 
the Netherlands, 
Germany, France, 
Spain, Azerbaijan 
and Jordan along 
with their Iranian 
counterparts are 
attending the 
fourth edition of 
the event.
Holding this 
i n t e r n a t i o n a l 
fair helps Iran 
to achieve the 
latest technology 
and products 
in the field of 
the agriculture, 
g r e e n h o u s e 
crops and the 
production of 
flowers and house 
plants.
The exhibition 
further helps 
Iran’s agriculture 
ministry fulfill 
its goals of 
s u s t a i n a b l e 
production and 
achieving product 
health, using 
the sustainable 
g r e e n h o u s e 
methods, water 
management and 
irrigation systems.
The exhibition 
will wrap up on 
Saturday April 
13, open from 10 
AM to 6 PM during 
these three days.
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Pakistan prepares roadmap to 
enhance trade with Iran

The latest discussions had 
achieved “new substantial 
progress,” Foreign 
Ministry spokesman Lu 
Kang said at a daily news 
briefing.
“We also feel that the 

consultation is moving forward. 
We hope that the two sides can 
continue to work together to 
properly address each other’s 
concerns on the basis of mutual 
respect, equality and mutual 
benefit,” Lu said, AP reported.
The three days of talks in 
Washington last week dealt with 
issues including technology 
transfer, intellectual property 
rights protection, non-tariff 
measures, agriculture and 
enforcement of agreements.
Leading the delegations are US 
Trade Representative Robert 
Lighthizer and Treasury Secretary 
Steven Mnuchin and Chinese vice 
Premier Liu He. White House press 
secretary Sarah Sanders earlier 

said “significant work remains” 
before an agreement can be 
reached.
The dispute centers on the Trump 
administration’s allegations 
that China steals technology and 
coerces US companies to hand over 
trade secrets — all part of Beijing’s 
zeal to overtake US technological 
dominance. To pressure China, the 
United States has imposed tariffs 
on $250 billion in Chinese goods. 
The Chinese have counterpunched 
by taxing $110 billion in US 
imports.
Forecasters at the World Bank 

and International Monetary Fund, 
among others, have downgraded 
their outlook for the global 
economy in part because the 
US-China rift is damaging trade 
and causing businesses to slow 
investment until they know how 
the dispute will end.
Tensions have eased somewhat 
since Trump and Chinese 
President Xi Jinping met in 
Buenos Aires late last year and 
the administration ended up 
suspending its plans to raise tariffs 
on $200 billion of Chinese imports 
to buy time for negotiations.

SCI Surveys Inflationary 
Trend in Iran Provinces
 SCI Surveys Inflationary Trend in Iran ProvincesSCI 
Surveys Inflationary Trend in Iran Provinces.
T he goods and services Consumer Price Index in 
Kurdestan Province saw an increase of 58.3% during 
the month to March 20 compared with the similar 
month of last year, the highest among all provinces. 
The year-on-year CPI increase was the lowest for 
Hormozgan with 39.5%, the Statistical Center of Iran 
reported.  
The overall goods and services CPI in Iran registered 
a YOY increase of 47.5% in the month. 
The CPI (using the Iranian year to March 2017 as the 
base year) stood at 164.3 for the month, indicating a 
3.9% rise compared with the previous month. 
The growth in overall CPI compared with the previous 
month (Jan. 21-Feb. 19) was the highest (5.4%) for 
Qazvin and lowest (3%) for East Azarbaijan.  

IMF Sees Deepening 
Recession in Iran Before 
Growth in 2020
T he International Monetary Fund has forecast a 
deepening recession for Iran’s economy this year, 
projecting real GDP growth of -6% in 2019 after a 
contraction of 3.9% the year before.
In its newly released “World Economic Outlook” 
report, the IMF forecasts growth will come back at 
a meager rate of 0.2% in 2020 before increasing to 
1.1% in 2024.
The new report has downgraded growth figures 
compared to the previous such report, which read: 
“The [Iranian] economy is now forecast to contract 
in 2018 (-1.5 percent) and especially in 2019 (-3.6 
percent) on account of reduced oil production, before 
returning to modest positive growth in 2020–23,” 
adding that the data, in turn a downgrade over 
preceding projections, reflects the impact of the 
reinstatement of US sanctions.
US President Donald Trump announced on May 
8 his withdrawal from the nuclear deal Iran had 
signed with world powers in 2015 and rolled out a 
new sanctions regime against Tehran, described as 
“toughest ever” in the following months.
The first round of renewed US sanctions reimposed 
on Aug. 7 prohibits Iran’s purchase of US dollars and 
precious metals, part of a larger move that attempts 
to cut the country off from the international financial 
system. A second tranche of sanctions on Iran’s oil and 
gas sector took effect on Nov. 4.

Khuzestan Power Grid 
Reeling From Flood Impact
M ore than 1,500 kilometers of overhead and 
underground transmission lines and 1,043 power 
pylons in southwestern Khuzestan Province (except 
in the provincial capital Ahvaz) were damaged in the 
recent flash floods, managing director of Khuzestan 
Regional Electric Company said.

China said Thursday that trade talks with the US are 
“moving forward” after nine rounds of consultations 
aimed at ending a standoff that has shaken the world 
economic outlook.

China Says Trade Talks with 
US ‘Moving Forward’

news

Iran Trade With EU Plunges
Iran exported €53.7 million worth of commodities to the EU 
in January, indicating a 95.42% fall, as imports plummeted 
by around 64.39% over the same period last year to €289.69 
million.T rade between Iran and EU member states during 
the first month of 2019 stood at €343.38 million to register an 
82.72% decline compared with last year’s corresponding period.
Iran’s trade with Cyprus and Slovenia saw a 48.84% and 20.23% 
rise respectively. These were the only two EU members with which Iran 
experienced an increase in commercial exchanges. The country’s trade with the remaining 26 
EU member states all declined. Trade with Greece (€3.47 million), Latvia (€ 46,902), Poland 
(€3.31 million), Romania (€2.16 million) and Spain (€16.2 million) saw the sharpest decline 
of 97.82%, 95.17%, 95.16%, 94.73% and 94.36% respectively, Eurostat show.

Iranian Parts Makers Lose $791 
Million
Local parts makers accumulated losses north of 110 trillion 
rials ($791 million) during the past fiscal that ended last 
month.I ranian auto parts makers racked up losses of more than 
$791 million during the fiscal that ended in March, secretary 
of Iran Auto Parts Makers Association said.“Local parts makers 
accumulated losses north of 110 trillion rials ($791 million) during 
the past fiscal year,” ISNA quoted Maziar Beiglou as saying.He was 
speaking at a conference in Tehran Tuesday on Challenges and Opportunities for Iran Auto Parts 
Industry in 2019-20.According to Beiglou, following the reimposition of US sanctions last year 
the cost of raw materials jumped a massive 250%. 

The dispute 
centers on 
the Trump 
administration’s 
allegations that 
China steals 
technology 
and coerces US 
companies to 
hand over trade 
secrets — all part 
of Beijing’s zeal 
to overtake US 
technological 
dominance. To 
pressure China, 
the United States 
has imposed tariffs 
on 250$ billion in 
Chinese goods. 

Gov’t Ends Subsidized Forex 
Allocation for Red Meat 
Imports
T he government will no longer grant subsidized foreign 
currency for the import of red meat, Deputy Agriculture 
Minister Morteza Rezaei told Fars News Agency. 
Importers of red meat (listed under Group II) are allowed 
to meet their foreign currency needs from the export 
earnings of non-oil products (petrochemicals, steel and 
minerals) traded through the so-called secondary FX 
market, known by its Persian acronym Nima. The measure 
is aimed at boosting domestic meat production and ending 
rent-seeking practices emerging from the difference in 
the prices of imported and domestically-produced meat.   
Following the collapse of the Iranian domestic currency, 
rial, the government introduced controversial import 
policies, such as banning the import of non-essential 
goods with domestic counterparts (Group IV products) 
and allocating subsidized foreign currency at the rate of 
42,000 rials per dollar to 25 categories of products (Group 
I) to cushion consumers from the pressures of the rising 
cost of living. 

2 Phases of Major Petrochem 
Projects in Iran’s PSEEZ 
Ready
Given the final phases of construction of the plants that are 
slated to complete the national petrochemical value-chain, 
it is forecast that by the end of current fiscal next March 
annual petrochemical output will exceed 60 million tons
2 Phases of Major Petrochem Projects in Iran&#039;s 
PSEEZ Ready 2 Phases of Major Petrochem Projects in 
Iran’s PSEEZ Ready.
T he second phase of Damavand Petrochemical Plant and 
the first phase of Bushehr Petrochemical Complex will 
come on stream by July in Pars Special Economic Energy 
Zone in Asalouyeh, Bushehr Province, director for projects 
at the National Petrochemical Company said Sunday.
Ali Mohammad Bosaqzadeh said some units in the plants 
have started pilot production and hoped they would come 
on stream by summer, NIPNA, the official news agency of 
National Petrochemical Company, quoted the official as 
saying Monday.Bushehr Petrochem Plant will produce 
a variety of commodities namely ethane, ethylene, 
methanol, sulfur and acetic, he noted.
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Bolivia stresses 
broadening of ties with 
Iran
 Bolivian foreign minister on Friday 
underlined improvement of relations with 
Iran in all fields.
Undoubtedly, Iran and Bolivia will foster their 
relations in the future, Diego Pary said.
He made the remarks in a farewell ceremony 
held for Iran’s Ambassador to Bolivia Reza 
Tabatabaie-Shafiei on Thursday.
The Bolivian foreign minister lauded the 
efforts made by the Iranian ambassador to 
improve the two countries’ relations during 
his mission.
The official thanked Iran’s scholarship 
program for the Bolivian students as well as 
Tehran’s cooperation with Sucre in health 
field.
Iran and Bolivia have signed various 
cooperation documents in fields of culture, 
mining, industry, agriculture, natural 
resources management, water, science and 
technology in the past twelve years, he noted.
The Bolivian foreign minister gave the Bolivia 
Order of Simon Bolivar, Grand Cross Model to 
the Iranian outgoing ambassador. 
In addition to the friendly political relations 
with the Latin American countries, Iran has 
also high-level relations with Latin American 
countries in economic, trade and industrial 
fields.

16 killed, 30 injured in 
Quetta terrorist attack
At least sixteen people were killed and thirty 
others were injured in a blast in Pakistan’s 
southwestern city of Quetta on Friday, police 
say.
Deputy Inspector General of Quetta police 
Abdul Razzaq Cheema said the blast, which 
ripped through the Hazarganji area of the 
city was caused by an improvised explosive 
device (IED) that had been hidden in the fruit 
market.
He said eight of those killed were members of 
the Hazara Shia community.
Security forces cordoned off the area and 
injured have been shifted to Bolan Medical 
Complex. Police fear the death toll may rise.
Buildings located nearby were also damaged 
in the blast, police said earlier.
Emergency has been imposed in all hospitals 
of Quetta. The police have stated that the 
nature of the blast is being ascertained.
The Hazara community has been 
disproportionately targeted by sectarian 
violence as they are easily identifiable due to 
their distinctive physical appearance.
A report released by the National Commission 
for Human Rights (NCHR) last year stated that 
509 members of Hazara community were 
killed and 627 injured in various incidents 
of terrorism in Quetta from January 2012 to 
Dec 2017.

VP:IRGC Successful in Fighting ISIL, Iran Not to 
Let US-Sponsored Terrorism to Threaten Region

“Iran will not allow terrorism backed 
by the US and the occupying regime of 
Israel to endanger national interests and 
regional security,” Jahangiri wrote in a 
statement on Tuesday.
Iran’s first vice president, meantime, 
outlined IRGC’s outstanding record in 
fighting different types of terrorism 
in the region, and said, “The Iranian 
government will not let the terrorists 
backed by the US and Israel to once again 
threaten the region.”
He underlined that such illegal and 
unreasonable decision is a new form of 
US hostility against the powerful Iran 
and the Islamic Republic’s system which 
comes in line of sustaining sanctions and 
economic war against the Iranian nation 
and government.
“IRGC’s successful record on counter-
terrorism in the region which have led 
to defeat of the organized terrorism of 
Daesh (ISIL) is an obvious sign of Iran’s 
efforts to establish global security, peace 
and stability and its willingness to incline 
towards the world free from aggression 
and terrorism,” Jahangiri added.
The United States on Monday designated 
the IRGC as a “foreign terrorist 
organization”, marking the first time 
Washington has formally labelled 
another country’s military a “terrorist 
group”.
Responding to Washington’s move, Iran 
immediately declared the US as “state 
sponsor of terrorism” and American 
forces in the region “terrorist groups”.\
Iran’s top security body, the Supreme 
National Security Council (SNSC), in a 
statement issued on Monday evening 
declared the United States a “terrorist 
government”, and blacklisted the 
“CENTCOM and all its affiliates a terrorist 
group”.
The SNSC - that is headed by President 
Hassan Rouhani - condemned 
Washington’s move, calling it “an 
illegal and dangerous action” that 
poses a “major threat to regional and 
international peace and security and 
grossly violates the rules of international 
law”.
The statement further condemned 
the US decision as “unlawful and 
unreasonable action” prompted by the 
Islamic Republic’s regional influence 
and success in fighting against terrorists, 
and blamed CENTCOM for harming 

Iran’s national security as well as ruining 
the lives of “innocent Iranian and non-
Iranian individuals” to promote the US 
“aggressive policies” in West Asia (the 
Middle-East).
“The Islamic Republic of Iran regards 
this baseless move as a major threat to 
regional and international peace and 
security and a blatant violation of the 
compelling rules of international law 
and the United Nations Charter,” Iran’s 
top security body reiterated.
Earlier, Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif had asked 
Iranian President Rouhani to designate 
the US Central Command known as 
CENTCOM as a terrorist organization.
Due to the “clear support” US forces in 
Western Asia lend to terrorist groups, 
and their own “involvement in terrorist 
activities”, the US military in the region 
should be put on a list of terrorist groups 
in the Islamic Republic of Iran, Zarif said 
in a letter to Rouhani and Iran’s Supreme 
National Security Council.
Also in a tweet on Monday, the Iranian top 
diplomat slammed the decision by the 
US administration on labeling the IRGC 
a “foreign terrorist organization”, seeing 
Trump’s close ties with Netanyahu as a 
main contributor to the gravely wrong 
move made by the US president ahead of 
the Tuesday election in Israel.
“A(nother) misguided election-eve gift 
to Netanyahu. A(nother) dangerous US 
misadventure in the region,” Zarif wrote 
on Twitter on Monday, referring to the 
IRGC designation as yet another move by 
the US president in aid of the Israeli Prime 
Minister Benjamin Netanyahu after 
Trump’s recent decision to recognize 
Israel’s annexation of the Syrian Golan 
Height.
The US’ Golan Heights decision, which is 
in obvious contravention of international 
law, has been met with condemnation by 
the international community, with the 
UN and even Washington’s Persian Gulf 
and European allies blasting the move.
Netanyahu welcomed the US decision 
to label Iran’s IRGC a “terrorist 
organization”, rushing to thank his “dear 

friend” Trump for answering “another 
important request that serves the 
interests of our country and the region”.
“We will continue to act together in any 
way against the Iranian regime that 
threatens the state of Israel, the United 
States and the peace of the world,” the 
Israeli PM wrote on Twitter.
With Israel’s election to take place on 
Tuesday, the Israeli primer is likely 
grateful for the latest public show of 
Trump support for his government. The 
right-wing Likud party, led by Netanyahu, 
and Blue and White political alliance, 
led by former Israeli Defense Forces 
chief Benny Gantz, who threatens to end 
Netanyahu’s decade-long tenure, are 
considered the main rivals in the polls 
to elect members of Knesset (Israel’s 
parliament).
According to Fars News Agancy, the 
Israeli regime’s traditionally close 
relationship with the US has grown 
stronger under Trump. Washington 
recognized Jerusalem al-Quds as the 
Israeli “capital” in December 2017 and 
moved the American embassy from 
Tel Aviv to the ancient city in May 2018, 
sparking global condemnations.
Responding to a Friday report by the 
WSJ on the US decision to designate the 
IRGC as a “terrorist organization”, IRGC 
Commander Major General Mohammad 
Ali Jafari had warned that the US Army 
would lose its current status of ease 
and serenity in West Asia if Washington 
designated the IRGC as a terrorist 
organization.
“If (the Americans) make such a stupid 
move, the US Army and American 
security forces stationed in West Asia 
(Middle-East) will lose their current 
status of ease and serenity,” Major 
General Jafari warned Washington on 
Sunday.
“If they make a stupid move as such 
and endanger out national security, 
a reciprocal move will be placed 
on our agenda and then put into 
operation based on the policies of the 
Establishment of the Islamic Republic of 
Iran,” the General reiterated.

Iran’s First Vice-President Eshaq Jahangiri 
deplored US President Donald Trump’s Monday 
move against the Islamic Revolution Guards 
Corps as a threat to regional security, and said 
that the IRGC has been successful in its anti-terror 
campaign.

Politics
Saturday,April 13, 2019, No.200

ISFAHAN
N E W S 05

News

The Syrian army 
began its assault 
against al-Nusra 
Front affiliated 
terrorist groups 
using missiles and 
artillery shells, 
targeting the 
positions of Jaish al-
Izza near the city of 
Morek.
Hay’at Tahrir al-Sham 
terrorist group also 
fired a number of 
missiles and artillery 
shells towards the 
Syrian government’s 
positions in the 
northern Hama 
c o u n t r y s i d e , 
according to 
Almasdar.
The army also 
carried out a military 
operation against 
terrorists’ positions 
in the town of 
Khan al-Assal in 
southwestern Aleppo 
as well as the town of 
Khan Sheikhoun in 
southern Idlib.
Over the past few 
weeks, the fighting in 
northwestern Syria 
has intensified to the 
point that the Russian 
and Turkish armed 
forces have had to 
intervene in order 
to stop the spread of 
violence.
Terrorists were 
largely defeated 
in late 2017 by 
the Syrian army 
thanks to support 
from the Damascus 
government’s allies, 
namely Iran and 
Russia, losing almost 
all the swathes of land 
they had captured 
from the Syrian 
government in the 
course of their terror 
campaign.
Under a deal reached 
following a meeting 
between Turkish 
President Recep 
Tayyip Erdogan 
and his Russian 
c o u n t e r p a r t 
Vladimir Putin in 
September 2018, all 
militants should have 
withdrawn from the 
demilitarization zone 
by October 15.

Syrian Army 
Attacks Ter-
rorists in 
Defense of 
Demilitarized 
Zones

Iran
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US to Gain Nothing from 
Blacklisting IRGC: Iran 
Expediency Council Chief
Chairman of Iran’s Expediency Council Ayatollah 
Sadeq Amoli Larijani slammed the US’ recent move to 
label the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) as 
a “terrorist group”, stressing that Washington stands 
to get nothing from such an “irrational and foolish” 
measure.Speaking Thursday in the first meeting of the 
Expediency Council in the new Iranian year (started 

on March 21), Ayatollah Larijani underlined that the 
Iranian people and institutions all support the IRGC 
and that the enemies of the Islamic Republic of Iran, 
the US in particular, are not going to gain anything by 
making such moves.
“This, of course, is not the first worthless measure 
taken by the US rulers,” he said, referring to the Trump 
administration’s decisions to move the US embassy 
to Jerusalem al-Quds last year and recognize Israel’s 
claim to Syria’s Golan Heights earlier this year as other 
examples.
“… such moves show that the Americans have failed to 
achieve what they expected from leaving the JCPOA 

(Joint Comprehensive 
Plan of Action),” he 
said, adding that the 
US sought to see the 
collapse of Iran’s 
economy as a result 
of its withdrawal from 
the 2015 nuclear deal 
and re-imposition of 
sanctions on the country 
and make the Iranian nation 
and the Islamic Establishment 
surrender to it.

Envoy Warns of Iran’s Retaliation 
over US Action against IRGC
- Iran’s ambassador to London warned the US that 
Tehran will “forcefully retaliate” against any military 
move threatening the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC), which has been blacklisted by the US 
administration.
In an interview with CNN’s Christian Amanpour on 
Thursday, Iran’s UK Ambassador Hamid Baeidinejad 
said the American military forces in the Persian Gulf 
region were in a volatile situation and it wouldn’t be wise 
if they decided to take action against the IRGC.
“The reality is the US forces are now in the region, 

so logically now there are concerns even within the 
US establishment for naming the IRGC as a terrorist 
organization because now it can have a very immediate 
impact over the situation the US forces have in the 
region,” the envoy noted.Baeidinejad said blacklisting 
the IRGC was only rhetorical and that he did not believe 
that Washington would ever instruct US forces to really 
confront the IRGC and treat it as a terrorist force.
“If they dare to implement those instructions that the 
IRGC is a terrorist organization… if they move to counter 
the IRGC, they would see how forcefully they would be 
retaliated on the ground… So I imagine that these are just 
rhetorics,” he added, Press TV reported.
The Iranian ambassador also stressed that the IRGC 

needed to be 
rewarded for 
its efforts in 
eradicating Daesh 
(ISIL) and other 
terrorist groups 
in the Middle East 
region.
“The IRGC 
has been very 
e f f e c t i v e l y fighting ISIS in Iraq and Syria… 
They have been very effective in helping those 
two countries (Iraq and Syria) in fighting ISIS,” he  
underlined.

News

“IRGC’s 
successful record 
on counter-
terrorism in the 
region which 
have led to defeat 
of the organized 
terrorism of 
Daesh (ISIL) is an 
obvious sign of 
Iran’s efforts to 
establish global 
security, peace 
and stability and 
its willingness to 
incline towards 
the world free 
from aggression 
and terrorism,”



Iran Welcomes Egyptian Pullout from 
Arab NATO
 Iran’s Foreign Ministry said Tehran welcomes Egypt’s decision to 
withdraw from being a member of the Arab NATO if the report is true.
Foreign Ministry spokesman Bahram Qassemi said on Thursday 
that the reports regarding Egypt’s withdrawal from being part of the 
Arab NATO, which was released by some news agencies, is not still 
confirmed by the official sources, and there is no detailed information 
on its authenticity. He added that today, it is not believed that NATO could 
be copied in the Arab world, even through localizing NATO, which itself was the 
result of certain historical events.

Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
said Thu. that the US move 
to blacklist the Islamic 
Revolutionary Guards 
Corps (IRGC) will not help 
with their agenda to revive 
ISIS and Nusra terrorist 
groups.“Losers of our 
region’s War on Terror 
cannot rescind history. 
Targeting IRGC won’t 
revive ISIS and Nusra—
their clients and very 
creations,” wrote Zarif in a 
tweet on Thursday.“Game 
over, ladies and 
gentlemen: time to 
face the fact that you’ve 
exhausted every wrong 
choice and scapegoating 
won’t be your panacea,” he 
added.Zarif ’s tweet came 
attached with an image 
referencing a 2014 article 
published in the British 
online newspaper.
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“Iran’s IRGC ... does 
not intentionally or 
systematically target 
civilians. On the contrary, it 
is the leading regional force 
fighting against the actual 
terrorists, the groups that 
really do intentionally and 

systematically target civilians, namely, 
Israel and Daesh. So to be accurate, the 
(US) State Department should change 
its statement and designate the IRGC 
as the world’s leading anti-terrorist 
group,” Kevin Barrett told Tasnim in an 
interview.
The following is the full text of the 
interview.
The Trump administration 
on Monday labeled IRGC as a 
terrorist group and said, “This 
unprecedented step, led by the 
Department of State, recognizes 
the reality that Iran is not only a 
State Sponsor of Terrorism, but that 
the IRGC actively participates in, 
finances, and promotes terrorism as 
a tool of statecraft”. What is your take 
on the move?
Barrett: Reckless, absurd, insane, 
self-defeating…there are no words 
to describe it. Undoubtedly, all of 
the actual Iran experts in the State 
Department opposed the move. 
But Trump’s political appointees, 
supported by however many Israeli 
agents have infiltrated the State 
Department—presumably quite a 
few of them—were apparently able 
to override truth, logic, and the US 
national interest and hand another gift 

to Trump’s boss Netanyahu.
The word terrorism once actually 
meant something: “A military tactic 
consisting of intentionally targeting 
civilians to spread fear.” But since the 
neocon-Zionist orchestrated false flag 
event of September 11 2001, the word 
terrorism has been systematically 
abused by the Zionist-dominated 
Western media. Today, terrorism 
means whatever the Zionists want it to 
mean. It is an empty slur used against 
everyone the Zionists perceive as an 
enemy.
And what makes the situation so 
Orwellian is that the Zionists are 
themselves the world’s worst 
terrorists. The book State of Terror 
by Thomas Suarez makes it clear that 
the settler colonial project known 
as “Israel” was created by terrorism 
and persists by terrorism. The entire 
Zionist project is one ongoing long-
term systematic terror attack on a 
civilian population. And the Zionists 
are masters of false flag terror against 
their own people and their own 
supposed allies as well.
Today the Zionists routinely and as a 
matter of policy drop bombs and white 
phosphorous on schools, hospitals, 
ambulances, UN installations, and 
other civilian targets. Their snipers 
routinely and as a matter of de facto 
policy lure children within reach of 
their guns and murder them for sport, 
as Chris Hedges describes in his article 
“Gaza Diary.” 
Iran’s IRGC, by contrast, does not 
intentionally or systematically 
target civilians. On the contrary, it is 
the leading regional force fighting 
against the actual terrorists, the 
groups that really do intentionally and 
systematically target civilians, namely, 
Israel and Daesh. So to be accurate, 
the State Department should change 
its statement and designate the IRGC 

as the world’s leading anti-terrorist 
group.
Later in the day, Iran’s Supreme 
National Security Council in turn 
designated US forces in West 
Asia, known as the United States 
Central Command (CENTCOM), as 
a terrorist organization. What are 
your thoughts on this?
Barrett: CENTCOM is not quite as 
obviously a terrorist organization 
as Israel and DAESH are. Israel 
systematically assaults civilians in 
pursuit of its policy of ethnic cleansing. 
Massacring and terrorizing civilians 
is its main mission. Likewise, DAESH 
systematically assaults and terrorizes 
civilians. These are “pure” terrorist 
groups.
CENTCOM’s official policy is to try 
to avoid or at least limit civilian 
casualties, which it euphemistically 
calls “collateral damage.” But because 
its main mission is to force entire 
peoples into subjugation to the US 
empire, it inevitably finds itself fighting 
civilians and guerrilla forces that enjoy 
mass support among civilians. So it 
ends up murdering far more civilians 
and becoming a bigger terrorist 
organization, than even the born-and-
bred terrorists like Israel and DAESH.
According to Chomsky and Vltcheck’s 
On Western Terrorism, the US has 
murdered roughly 60 million people 
in military and CIA invasions and 
interventions since World War II. And 
according to Australian scientist Dr. 
Gideon Polya, the US has murdered 
27 million people in predominantly 
Muslim countries since the 9/11 
false flag event, which was a carefully 
designed psychological operation 
whose purpose was to trigger that very 
wave of mass murder.
So despite CENTCOM’s protestations 
that it doesn’t “intentionally” target 
civilians, it could accurately be called 

the most murderous and destructive 
terrorist group on earth.
As you know, Trump announced 
the decision on the eve of Israel’s 
election. Netanyahu took credit 
for the move and said, “Thank you, 
my dear friend, President Donald 
Trump,” Netanyahu tweeted in 
Hebrew, “for answering another 
one of my important requests”. What 
do you think?
Barrett: For once in his life, Netanyahu 
is telling the truth. He really does own 
Donald Trump, whose entire career has 
consisted of serving as a front man for 
Jewish-dominated organized crime.
Prior to the 1990s, organized crime in 
the US and much of the Western world 
was controlled by the “boss of bosses,” 
the banker to the mob, Meyer Lansky. 
The young Donald Trump was anointed 
in the 1960s by Lansky’s New York 
lieutenant Roy Cohn and set up in the 
money laundering business. (Trump’s 
hotels and casinos are primarily 
devoted to money laundering, not 
hospitality or gambling.)
In the 1990s the Jewish-Russian mob 
took over America including most of 
what had previously been Lansky’s 
domain. The best book on this is Red 

Mafia by Robert Friedman, a brave 
Jewish investigative journalist who was 
murdered by the people he exposed. 
The “Russian” (really Zionist-Israeli) 
mob’s headquarters is the top section 
of Trump Tower.
Trump’s kosher nostra handler 
is his son-in-law Jared Kushner. 
Trump’s main political/financial 
backer is Sheldon Adelson, the Las 
Vegas Godfather who is very close to 
Netanyahu.
“Russia-gate” was in reality a 
smokescreen designed to hide Israel-
gate. Michael Flynn’s real crime was to 
act as an agent of Israel, not Russia, as 
he tried to undermine Obama’s Middle 
East policy prior to Trump taking office. 
In this, Flynn was obviously acting 
under orders from Trump and his 
Zionist handler, Kushner.
So yes, Netanyahu is right about his 
total control of Donald Trump. But if 
the Israeli and Jewish people think 
that is good for them in the long term, 
they are very sadly mistaken. As more 
and more people in the US and around 
the world learn the truth about these 
matters, popular anger is rising. 
Sooner or later, there will be hell to  
pay.

Iran’s IRGC Leading Anti-Terror Force in Region: US Analyst
An American political commentator described US President 
Donald Trump’s move to blacklist the Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) as “insane” and “self-defeating”, saying 
that the force is the “leading regional force fighting against 
the actual terrorists”.
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“We powerfully 
announce, and 
we are even 
ready to provide 
this information 
to them, that in 
the next year, 
the IRGC will be 
more powerful 
than before in 
its defensive 
and offensive 
systems with the 
grace of God,”

VP:IRGC Successful in Fighting ISIL, Iran Not to 
Let US-Sponsored Terrorism to Threaten Region



پروژهبارورسازیابرهاباجدیتبیشتریادامهمییابد
مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها گفت: با توجه به این که ایران در یک کشور خشک و نیمه خشک 
قرار گرفته و حتی اگر میزان بارش ها نیز 50 درصد افزایش یابد، به صورت نرمال یک سوم میانگین جهانی بارش 

داریم، پروژه های بارورسازی ابرها را با جدیت بیش تری دنبال خواهیم کرد.
فرید گلکار  با اشاره به آخرین وضعیت پروژه های بارورسازی ابرها در ایران، اظهار کرد: در سالی که گذشت به 

صورت جدی نتوانستیم برنامه های پروژه های بارورسازی ابرها را دنبال کنیم و بیش تر به دنبال تکمیل زیرساخت ها 
بودیم، اما بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال طرح های این حوزه را به طور جدی تری دنبال خواهیم کرد.

وی با بیان این که بارش های اخیر تأثیری روی روند کاری پروژه های بارورسازی ابرها نداشته است، تصریح کرد: بر اساس 
ضابطه ای که داریم، اگر یک حادثه مانند سیل رخ دهد و پیش بینی ها حاکی از وقوع یک حادثه باشد، پروژه بارورسازی به طور 

کامل در آن بازه زمانی متوقف می شود.مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها افزود: زمانی پروژه بارورسازی در ایران انجام می شود 
که هیچ گونه خطری وجود نداشته باشد، اما این مساله به معنای توقف پروژه بارورسازی ابرها نیست.گلکار ادامه داد: در سال آبی ۱۳۷۱ – ۱۳۷۲ 
شاهد ۳50 میلی متر بارندگی در کشور بوده ایم و این در حالی است که بارندگی های امسال تنها ۳00 میلی متر بوده و گرچه این میزان می تواند 

چالش های زیادی را در حوزه آب برطرف کند، اما باید بدانیم که همچنان میانگین بارش های کشور یک سوم میانگین جهانی است.

پیشنهادیبرایواقعیشدنقیمتها
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است اگر در سال رونق تولید، زمینه عرضه مستمر و با حجم 
مناسب مواد اولیه و کاالهای واسطه ای در بورس کاال فراهم شود، دیگر نیازی به دخالت در روند 

کشف قیمت کاالها نیست و قیمت ها واقعی و با ثبات می شود.
جمشید عدالتیان، اظهار کرد: با تقویت سمت عرضه محصوالت در بورس کاال به ویژه در زمان های 

رشد تقاضا و احتمال ایجاد التهاب، تعادل نسبی در بازارها برقرار می شود که اگر این رشد عرضه با 
اعتقاد به مکانیسم عرضه و تقاضا رقم بخورد، شاهد اتخاذ بهترین روش تنظیم و ثبات بازار خواهیم 

بود.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حجم عرضه ها در بورس، گفت: به هر میزان حجم و تنوع عرضه 
محصوالت در بورس کاال بیشتر باشد، شاهد شفافیت بیشتر در بازار کاالی کشور خواهیم بود. در این بین با عرضه 

زنجیره تولیدات در بورس کاال، امکان نظارت کامل بر زنجیره تولیدات و روند قیمت ها فراهم می شود.
عدالتیان افزود: اینکه بخشی از تولیدات در زنجیره بورس کاال و در شفافیت کامل معامله می شود اما بخش دیگر تولیدات با نظارت 
حداقلی و در بازارهای غیر رسمی مبادله می شود، زمینه بروز مشکالت و امکان سوء استفاده و رشد قیمت ها فراهم می شود؛ از 

این رو باید زمینه عرضه حداکثری محصوالت در بورس ایجاد شود.

 بررسی ها نشان می دهد 
حجــم انــدک خرید 
و فــروش تحت تاثیــر 
اجرای طرح های فروش 
فوری خودروســازان، 
به منظــور تنظیم بازار 
،اتفاق افتاد چرا که خودروســازان از 
اســفند ماه، با هــدف کاهش قیمت 
خودرو طرح فروش فوری را به مرحله 

اجرا درآوردند.
 پیش از این نیز خودروسازان انبوهی 
خودرو را با هدف کوتاه کردن دست 
دالالن از بازار پیش فروش کرده بودند 
و انباشته شــدن تقاضا در این حوزه 
اتفاقا خود به رشــد قیمت ها در بازار 
دامن زده بود اما صدور مجوز فروش 

فوری ورق را برگرداند.
 حاال در شرایطی برخی قیمت پراید 
۱۱۱ را ۴۷ میلیــون تومــان اعالم 

می کنند که اغلب نمایشــگاه داران 
هنوز هیــچ پرایدی به ایــن قیمت 

نفروخته اند.
 بر این اســاس امــا هفتــه آینده را 
خیلی ها هفته ریزش قیمت ها در بازار 
خودرو می دانند چرا که از یک ســو 
تحویل خودروهــای ثبت نامی ایران 
خودرو آغاز می شــود و از سوی دیگر 
ســایپا تحویل فروش فوری خود را 

کلید خواهد زد.
 این اما همه ماجرا نیست، ایران خودرو 
اعالم کرده است برنامه فروش فوری 
خودرو در هفته آینده از ســر گرفته 
خواهد شد تا بار دیگر این خودروساز با 
هدف مقابله با رشد قیمت ها افزایش 

داللی وارد میدان شود.

  ســال داغ خودروســازان، 
نارضایتی مصرف کنندگان

 سال گذشــته سال ســختی برای 
اقتصاد ایران بود، خودروســازان هر 
چند از زیان های هــزاران میلیاردی 
ســخن می گویند امــا در دامن زدن 
به نارضایتی افکار عمومی از صنعت 
خودرو نیز از تالش فروگذار نکردند. 
پرایــد 50 میلیــون تومانــی چنان 
نارضایتی را در افــکار عمومی ایجاد 
کرد که بســیاری از مصرف کنندگان 
این خودرو را حتی مناســب قیمت 
پیشین آن، یعنی محدوده ۲0 تا ۲5 

میلیونی نیز نمی دانستند.
 با این حال، به رغم تمام نارضایتی ها، 
خودروسازان سال بسیار پررونقی را 
گذراندند. سرمایه هایی که به دنبال 
محلی برای تبدیل بودند، به سرعت 
وارد بازار خودرو و ســپس وارد حوزه 
پیش خرید خودرو شــدند تا جایی 
که برخی فعاالن بازار ۹0 درصد ثبت 
نام کنندگان و برخی کارشناســان 

۶0 درصــد ثبت نام کننــدگان را 
سرمایه گذار و نه مصرف کننده اعالم 

کردند.
 داغی بــازار ثبت نــام و پیش خرید 
خودرو خود عاملی بود برای نرسیدن 
صدای اعتراض؛ چرا که خودروسازان 
با گرمی بازار، توانستند سرمایه های 
فراوانی را جذب نماینــد و حاال، در 
ســال جاری در موقعیتی تازه قصد 

دارند از انفجار قیمتی و فعالیت دالالن 
پیشــگیری کنند. این در حالی است 
که برخی کارشناسان معتقدند اتفاقا 
بازار خودرو دیگر مجالی برای افزایش 

قیمت ندارد.
 فربد زاوه در این خصوص به خبرنگار 
ما گفت: بــازار خــودرو در وضعیتی 
اســت که دیگر توانی بــرای افزایش 
قیمت نــدارد و وقتی قــدرت خرید 

نباشد نمی توان انتظار انفجار قیمت 
را داشت.

 وی می گوید البتــه کاهش قیمت ها 
در این بازار چندان قابل تصور نیست 
اما منظور این است که دیگر افزایش 
جهشــی در این بازار رخ نخواهد داد 
و شیوه عمل خودروسازان در تحویل 
خودروهای ثبت نامی می تواند در این 

حوزه موثر باشد.

طرح های تازه خودروسازان اجرا می شود؛   

بازارخودرودرانتظارسقوطبزرگ

خبرآنالین
گـــزارش
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در حالی که بازار خودرو هنوز از خواب بهاری بیدار نشده 
است، خودروسازان طرح های تازه ای برای تنظیم بازار در 

دستور کار قرار داده اند.
نمایشــگاه داران این روزها، بیش از هر زمان دیگری با 

رکود و کسادی دست و پنجه نرم می کنند.
برخی از فعاالن بازار می گویند از نیمه اســفند تا کنون 

هیچ معامله ای نکرده اند. 

بازار خودرو در 
وضعیتی است که 
دیگر توانی برای 

افزایش قیمت ندارد 
و وقتی قدرت خرید 

نباشد نمی توان 
انتظار انفجار قیمت را 

داشت.
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آیا واردات کاغذ بحران 
را برطرف می کند؟

در حالــی کــه بحــران کمبود 
و گرانی کاغذ در ســال گذشته 
مصرف کنندگان را با مشــکالت 
جــدی مواجــه کــرده، رئیس 
سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و 
مقوای ایران معتقد است که ورود 
محموله های جدید کاغذ وارداتی 
به کشــور می تواند مشــکالت 
مربوط به عرضه کاغذ در بازار را 

حل کند.
بحران کاغــذ از پاییز ۱۳۹۶ آغاز 
شد و با وجود اینکه در همان سال 
با ترخیص یــک محموله کاغذ 
از گمــرک این بحــران تا حدی 
کنترل شده، اما افزایش نرخ ارز 
بار دیگر این صنعت را با مشکالتی 
مواجه کرد؛ تا جایی که در آخرین 
روزهای اسفند ماه در پی افزایش 
بی رویــه قیمت کاغــذ، صنف 
ناشــران در نامه ای به مسئوالن 
دولتی خواســتار پیگیری جدی 
برای حل معضل کمبود و گرانی 

کاغذ شدند.
از طــرف دیگــر در روزهــای 
آخر اســفند ماه، دبیــر کارگروه 
ســاماندهی کاغذ گفته بود که 
در سال گذشته ۳۷ هزار و ۳5۴ 
تن کاغذ روزنامه ای و ۲۱۸ هزار 
و ۶۲۳ تن انواع کاغذ تحریر وارد 
کشور شده است، اما فقط ۶۹۱5 
تن روزنامه ای و ۱۳۶۴۹ تن تحریر 
با حوالــه معاونت های فرهنگی و 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ توزیع 
شده اســت. به این معنا که سایر 
مقادیر که با ارز دولتی وارد شده، 

غیرقانونی توزیع شده است.
اما ابوالفضل روغنی گلپایگانی - 
رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
کاغذ و مقوای ایــران  اینکه ورود 
محموله هــای وارداتی جدید به 
کشــور، می توانــد نگرانی های 
مربوط به عرضه کاغــذ در بازار 
را برطرف کند، گفــت: در پایان 
سال گذشته دولت منابعی را برای 
واردات کاغذ تأمیــن و امکاناتی 
فراهم کرده تا ســفارش ها برای 

واردات این محصول انجام شود.
وی با اشاره به جهش قیمت کاغذ 
در سال گذشــته و مشکالتی که 
برای مصرف کنندگان ایجاد شده، 
تصریح کرد: وزارت ارشاد و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اقداماتی 
برای واردات کاغذ انجام دادند تا 
کمبود و افزایش قیمت را جبران 

کنند.
روغنــی گلپایگانــی در ادامه با 
بیان اینکه وضعیت تولید کشور 
در بخش کاغــذ روزنامه و کاغذ 
تحریر خوب نیست، اظهار کرد: 
برای تأمین بــازار امید چندانی 
به تولید داخل نیســت. در حال 
حاضر میزان دقیق ظرفیت فعال 
صنعت کاغذ مشــخص نیست، 
اما می توان گفــت با وجود اینکه 
ظرفیت تولید ۱50 هزار تن کاغذ 
وجود دارد تولید ما نهایتاً به ۲0 

هزار تن می رسد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
کاغذ و مقــوای ایران علت پایین 
بــودن ظرفیــت فعــال صنعت 
کاغذ را کمبود مــواد اولیه و ارز و 
همچنین نبود حمایت های الزم 

عنوان کرد.
وی همچنیــن وضــع تعرفــه 
مناســب، فراهم کردن امکانات 
ســرمایه گذاری و تخصیــص 
وام هــای ارزان قیمت را از جمله 
حمایت های مورد نیاز این صنعت 

عنوان کرد.
روغنی گلپایگانی افزود: از طرف 
دیگر بــا توجه به کمبــود کاغذ 
تحریر، باید بخشی از منابعی که 
به واردات تخصیص داده می شود 

صرف گسترش تولید شود.

ایسنا
خـــبـــر
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عکس نوشت

اصفهاندرهفتهایکهگذشت
یادواره امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی و چهلمین روز شهدای 

مردم یار هوانیروز عصر پنجشنبه ۲۲ فروردین ۹۸ در گلستان 
شهدای اصفهان برگزار شد.

منبع : ایمنا

جمعی از دانش آموزان در مراسمی با عنوان »کتاب برای 
ما، زندگی برای ماهی« با آزاد کردن ماهی های قرمز نوروز 
در دریاچه پردیس هنر کتاب هدیه گرفتند.

صبح دوشنبه ۱۹ فروردین ۹۸مراسم رژه کارکنان نیروی انتظامی استان اصفهان و تجلیل از 
چهره های شاخص نوروز ۹۸ برگزار شد.

نخستین جلسه فصلی مدیران شهرداری 
اصفهان عصر  سه شنبه ۲0 فروردین  برگزار 

شد.

سدها و تاالب های 
کشور در حالی یکی 
پس از دیگری سرریز 
می شود که سد زاینده 
رود و تاالب بین المللی 
گاوخونی تاکنون سهم 
چندانی از بارش ها و 
سیالب ها نداشته است.
بر اساس اعالم 
شرکت آب منطقه 
ای استان اصفهان در 
پی بارندگی های سال 
زراعی جاری تنها ۲۵ 
درصد ظرفیت سد 
زاینده رود پرشده 
است.



کسب و کار
08

شنبه 24 فروردین 1398  | شمـاره 200

دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز برگزار می شود
دانشــگاه اصفهان با همکاری وزارت علوم دومین همایش بین المللی دانشــگاه سبز را ۱۰ و ۱۱ 

اردیبهشت ۹۸ برگزار می کند.
با توجه به روند روز افزون مخاطرات زیست محیطی و توجه مردم و مسؤولین کشور به چالش های 
زیست محیطی، همایش بین المللی دانشگاه ســبز به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

دانشگاه اصفهان ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.
دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز میزبان متخصصین حوزه های مرتبط از کشورهای مختلف 

و اساتید صاحب نام داخلی خواهد بود تا دســتاوردها، ابتکارات و چالش های پیش روی خود را با سایر 
متفکران و تصمیم گیرندگان در این زمینه ها به اشتراک بگذارند.

این کنفرانس با برپایی فن بازار و استارت آپ ســبز فضایی برای ارائه ایده ها و ارتباط ایده پردازان و کارشناسان مرتبط با 
موضوعات کنفرانس فراهم آورده تا عالوه بر توانمندسازی نخبگان دانشگاهی، برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تسهیل 

کند.
عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت http://conf.ui.ac.ir/greenuniversity/fa/ مراجعه کنند.
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پس سعی کنید این افعال 
را از دایــره  لغات و ادبیات 
خود حــذف کنیــد و با 
استفاده از جادوی کلمات 
موفق تر باشــید. درادامه 
به شــما می گوییــم که 
به کاربردن این ۶ فعل شما 

را در محل کار ضعیف نشان می دهد:

  ۱. فکرکردن
اصال کســی هســت که از ایــن فعل در 
حرف هایش اســتفاده نکند؟ برای مثال 
همکارتان می گویــد: »فکر می کنم باید 
پروژه را پیش ببریم« یا رئیس تان می گوید: 
»فکر می کنم ایــده  خیلی خوبی مطرح 
کردی«. خوب، تا اینجا همه چیز بی خطر و 
خوب بود. پس چرا نباید از »فکرکردن« در 

صحبت ها استفاده شود؟
موضوع این است که این فعل با قطعیت 
همراه نیســت و خیلی ظریف و زیرکانه 
از قدرت عباراتی که بــه دنبالش مطرح 
می شوند، کم می کند. فکرکردن از کلمه ای 
انگلیسی و قدیمی »thencan« گرفته 
شده اســت. این واژه به معنای دریافت و 
درک کردن، مالحظه کردن و اندیشیدن 
است. به عبارت دیگر، تفکر یعنی بررسی 
موقعیتی که در آن مشــارکت کرده اید و 

هنوز به نتیجه  قطعی دست نیافته اید.
در مکالمه های عادی این واژه بار معنایی 
چندان مهمی ندارد و استفاده از آن متداول 
است و کاربرد زیادی هم دارد. برای مثال 
»فکر کنم با دوســتام بریم کافی شاپ«. 

امــا در موقعیت های رســمی دیگر بهتر 
است از ترکیبی استفاده کنید که مقدار 
اطمینان به کار رفته در آن بیشتر است. 
برای مثــال »ایده  خیلــی خوبی مطرح 
کردی« یا »طرحی که نوشتی عالیه«. اگر 
به دنبال جایگزین کردن فعلی دیگر به جای 
»فکرکردن« هستید از چنین ساختاری 
کمک بگیرید: »مطمئنم که برنامه  تو نتایج 

خوبی خواهد داشت«.

  ۲. نیازداشتن
وقتی رئیس تان می گویــد: »من هرچه 
ســریع تر به این گزارش نیاز دارم«، کمی 
از قدرت و تأکید خود می کاهد. استفاده 
از واژه  »نیاز«، بیشــتر نوعی وابستگی را 
در کالم گوینده نشــان می دهد تا انتقال 
مفاهیمی همچون مسئولیت و اجبار تیمی. 
منظور از مسئولیت و اجبار تیمی این است 
که جمله  رئیس باید به شکلی ادا شود که 
اعضای تیم در آن مضامینی مانند ضرورت 
ارائه  گزارش و پذیرش مسئولیت انجام آن 
را در سریع ترین زمان ممکن کشف کنند.

برای نمونه به این جمله توجه کنید. رئیسی 
به زیردســت خود می گوید: »من به شما 
برای انجام کاری نیاز دارم«. چنین جمله ای 
پیش از آنکه نشان از قدرت داشته باشد، 
حالت درخواستی عاجزانه دارد. صریح و 
ساده بگوییم: استفاده از واژه  نیاز شما را 
نیازمند نشــان می دهد. پس برای پرهیز 
از اسیرشدن در چنین موقعیتی بهتر است 
به دنبال جایگزین هایی باشید که شما را 
قوی تر و معتمدبه نفس تر نشان می دهد. 
البته ادب و احترام را فراموش نکنید و حتما 
در کالم قاطعانه  خود، احترام را چاشنی 
کالم کنید: »لطفا این گــزارش را تا روز 

جمعه به من تحویل بدهید«.

  ۳. خواستن
خواســتن و نیاز به هم شــباهت زیادی 
دارند. هر دو نشــان می دهند که گوینده 
چیزی را طلب می کند و نشــان از فقدان 
چیزی در کالم و احســاس او دارد. برای 
مثال اگر رئیسی به زیردست خود بگوید: 
»من می خواهم که کیفیت کارت را بهبود 
ببخشی«، این جمله نشــان می دهد که 
رئیس در دریافت چیــزی که می خواهد 
ناتوان اســت و به خواســته اش نرسیده. 

به جای چنیــن جمله ای بهتر اســت از 
کلماتی استفاده بشــود که بار مسئولیت 
را بر شــانه های کارمند زیردست منتقل 
می کند؛ برای مثال: »عملکرد شما در تهیه 
این گزارش باید کیفیت بهتری داشــته 
باشد«. درواقع باید توپ را در زمین طرف 

مقابل بیندازید.
درطرف دیگر رابطه هم اوضاع به همین 
شکل اســت. برای مثال اگر شما کارمند 
هستید و تقاضای افزایش حقوق را دارید، 
نباید از چنین جمله ای اســتفاده کنید: 
»من خواســتار افزایش حقوق هستم«. 
با این جمله به نظر می رســد درخواستی 
احساساتی مطرح کرده اید و شما را فاقد 
اعتمادبه نفس نشــان می دهد. پس بهتر 
است از عبارت هایی مانند »من معتقدم« یا 
من »مطمئنم« بهره ببرید که عقیده و نظر 
قطعی شما را در مورد افزایش حقوق نشان 
بدهد. برای مثال »من معتقدم عملکرد من 
در طول سال گذشته استحقاق دریافت 
افزایش دریافتــی را دارد.«. این جمله در 
مذاکره برای نوشتن قرارداد جدید بسیار 

کاربردی خواهد بود.

  ۴. حدس زدن
حدس و گمان نشان از عدم قطعیت را دارد. 
درواقع با استفاده از این فعل، گویی به دنبال 
پیش بینی هســتیم. یک نوع پیش بینی 
که فاقد اطمینان اســت. برای مثال فکر 
کنید مدیرعاملی به کارشــناس تحلیل 
اطالعات خود می گوید: »حدس می زنیم 

و خوش بینانه ترین گمان ما این است که 
حاشیه  سود پایان سال از سال گذشته بهتر 
خواهد بود«. راه های بی شماری وجود دارد 
که این جمله را به شکلی قاطعانه تر بگوید. 
برای مثال »ما انتظار داریم سود امسال از 
سال قبل بیشتر باشد یا رقم سال گذشته را 

پشت سر بگذارد«.
اگر از نتیجــه و خروجی چیزی اطمینان 
ندارید،اشکالی ندارد. الزم نیست به دروغ یا 
مبالغه متوسل بشوید. فقط به جای استفاده 
از فعل »حدس زدن«، سعی کنید از افعالی 
استفاده کنید که اعتمادبه نفس بیشتری را 

به شنونده منتقل می کنند.

  ۵. امیدوار بودن
مدیران معموال صحبت خود را با این فعل 
آغاز می کنند: »امیدوارم به فروش مورد 
نظر دست پیدا کنیم« یا »امیدوارم بتوانی 
به این وظیفه درســت عمل کنی«. باید 
دقت کنید که امیدواربودن، به جای انتقال 
حس قدرت و اعتمادبه نفس، بیشتر حالتی 
دعاگونه دارد و نشان می دهد که گوینده 

مدیریت و کنترل کمی بر اوضاع دارد.
چه جایگزینی باید برای این فعل استفاده 
کرد؟ برای مثال به جــای اینکه بگویید 
امیدوارم به فروش الزم برســیم، بگویید: 
»ما به دنبال رسیدن به فروش مورد نظر 
هستیم« یا »من می دانم که می توانی به 
این وظیفه درست عمل کنی«. این جمالت 
مشــخصا قدرت و توانمندی بیشتری را 
ابراز می کنند و نشان می دهند که شما به 
توانایی تیم تان یا دریافت نتیجه و خروجی 
مطلوب از قبل واقف هستید و تابع فسلفه  
»هرچه پیش آید خوش آید« نخواهید بود.

  ۶. گمان کردن
فرض کنید به همــراه همکارتان درحال 
نوشــیدن فنجانی چــای هســتید و او 
می پرسد: »در جلسه  هفته  آینده شیراز 
شرکت می کنی؟« حال اگر پاسخ شما با 
اســتفاده از واژه گمان کردن توأم باشد، 
نوعی عدم قطعیت را ابراز می کنید و تلویحا 
می گویید که حضور در این جلسه آنقدرها 

هم برای تان اهمیت ندارد.
یادتان باشد که در محل کار بی تفاوت بودن 
و لختی هیچ جایی نــدارد. انتقال چنین 
مضامینی در رفتار و کالم به ضررتان است 
و میزان قدرت مندی و تأثیرگذاری شما 
را کاهش می دهد. در عوض ســعی کنید 
حتی در ظاهر هم که شده شور و اشتیاق از 
خود نشان بدهید. برای مثال به همکارتان 
بگویید: »بله بله، حتمــا حضور خواهم 
داشت. خیلی دوست دارم نظر مدیران را 
درباره موضوع ایکس بدانم«. شــاید فکر 
کنید وقتی با همکارتان صحبت می کنید 
نیازی به استفاده از چنین سیاست هایی 
نیســت، ولی در واقع هست. واقعیت این 
اســت که حس وحال کالم و رفتار شما 
خیلی زود مشخص می شــود و دیگران 
با گفت وگوهای غیررســمی خود درباره  
شما به تخریب شهرت و اعتبارتان دامن 

می زنند.
زبــان و ادبیات کالمی نقــش مهمی در 
گفت وگوهای ناگهانی و ارتباطات شــما 
دارند. لغاتی که مطرح شد بیشتر اوقات در 
کالم همه ظاهر می شوند. پس باید دقت 
کنید و با استفاده  درست از واژه ها و افعال 
مختلف فرصت های خود برای تأثیرگذاری 
بیشتر و افزایش قدرت مدیریت را تقویت 
کنید. این افعال را از دایره  افعال تان بیرون 
بیندازید و قدرتمندتر و با اعتمادبه نفس 

بیشتری در نگاه دیگران ظاهر شوید.

۶ فعلی که به کار بردن آن در مکالمات کاری شما را ضعیف نشان می دهد؛   

ممنوعه ها

به عقیده  مدیران 
اجرایی و عوامل تغییر، 
درک این تغییرات برای 
کارکنان مشکل است؛ 

اما شما به عنوان یک 
مدیر همیشه باید زمانی 
را صرف توضیح در مورد 
تغییرات و دلیل اهمیت 

آن ها کنید. معموال 
پشت هر تغییر سازمانی 
چهار بعد کلیدی وجود 
دارد که به کارمندان در 
درک آن تغییر، افزایش 
احساس تعهد و افزایش 

شانس موفقیت کمک 
می کند.

گاهی اوقات کوچک ترین حرف ها و کلمات تأثیر فوق العاده ای 
را بر شیوه  ادراک دیگران از شــما در محل کار دارد. عالوه بر 
عنوان شغلی تان، کلمات و عباراتی که به کار می برید نیز در 
شناخت دیگران از شما بسیار مهم هستند. آنچه می گویید 
برند شخصی، میزان اعتمادبه نفس، قدرت و عمق دانش تان 

را نشان می دهد.
افعال موتــور محرکه  هر جمله و عبارتی هســتند. پس در 
حرف زدن باید به آنها دقت و توجه زیادی کنید. برخی افعال 
باعث می شوند که ضعیف تر به نظر برسید و از توان شما برای 
تأثیرگذاری بر مقامات مافوق، همکاران و ... کاسته شود. زیرا 
نشان دهنده  نوعی ضعف در شما هستند و با استفاده از آنها 

انگار به خودتان اطمینان کافی ندارید. 

 
استارت آپ

چطــور می توانیــم 
استارت آپ یا کسب وکار مورد نظرمان را در یک یا دو 
جمله توضیح دهیم، به گونه ای که بتوانیم اصل مطلب را 

کامال واضح و متقاعدکننده بیان کنیم؟

به عنوان صاحب یک کسب وکار کوچک، ایجاد درآمد یکی از مسئولیت های اصلی تان است. 
بنابراین عالوه بر چالش های دیگری که در تجارت با آن روبه رو هستید، باید زمان و انرژی 

کافی برای تأمین امنیت مشتری سرمایه گذاری کنید.
منظور از ارائه  آسانسوری، ارائه ای موجز و کامل در چند جمله و در زمانی کوتاه معموال 
کمتر از ۱ دقیقه است؛ به گونه ای که مخاطب بتواند کسب وکارتان را بشناسد و با آن ارتباط 
برقرار کند. دلیل نام گذاری این روش با عنوان »ارائه آسانسوری«، مثالی است که برای 
معرفی خود در آسانسور زده می شود. فرض کنید با شخص مهمی مانند بیل  گیتس در 
آسانسور همراه شده اید و می خواهید خودتان را در این فرصت کوتاه به او معرفی کنید، 
طوری که قرار مالقاتی با شما ترتیب دهد؛ چطور و با چه جمله هایی خودتان را معرفی 

خواهید کرد؟
معرفی آسانسوری یکی از راه های مؤثر برای برپایی کسب وکار جدید است. 
سخنرانی مختصر اما بسیار تأثیرگذار بر مخاطب در فرصتی بین ۳۰ تا ۶۰ 
ثانیه، به گونه ای که مخاطب را برای ادامه  ارتباط و بیشتر دانستن درباره  
کسب وکارتان متقاعد کند. ممکن است این ایده به نظر شما قدیمی و ابتدایی 
برسد، اما این  کار را انجام دهید تا ببینید که چه سودی به شما می رساند. 
مشتری به دست آورید، سراغ بازارهای جدید بروید و با به کارگیری پول افراد، 

ثروت خود را بسازید.

مرحله  اول: آمادگی برای ارائه
   ایجاد فهرستی از اطالعات 

برای اینکه بتوانید افراد را به خریــد از خدمات و محصوالتتان ترغیب کنید، 
پیش از هر چیز باید درباره  خودتان با آن ها صحبت کنید. فهرستی از اطالعاتی 
که قصد انتقال و بیان آن ها را دارید، تهیه کنید. برای تهیه  این فهرســت، ۱۰ 
مورد از مهم ترین مواردی را که می خواهید همه در موردتان بدانند، بنویسید. 
به موضوعاتی بیندیشید که شما را نسبت به رقیبان در زمینه  کاری تان متمایز و برجسته 

می کند. روی دستاوردهای کسب وکارتان و کارهایی که انجام می دهید، متمرکز شوید.

   مرتب کردن فهرست
نرم افزار مناســبی مانند اکســل یا نوت پد را برای مرتب ســازی فهرســتتان براساس 

دسته بندی هایی به این شکل به کار ببرید:
توانایی ها و مهارت ها و دستاوردهایی که من و کسب وکارم را از دیگران متمایز می کند.

چه کاری در شغلم انجام می دهم؟
چطور کارها را به سرانجام می رسانم؟

چرا این کارها را انجام می دهم؟
گزینه هایی از فهرستتان را برای جواب دادن به سواالت هر دسته انتخاب کنید. به طور 

مثال برای سؤال دوم می توانید بنویسید: »من طراح و مدیر برنامه های امنیتی هستم.«
بعد از نوشتن همه  جمله ها، آن ها را با ترتیبی منطقی برای نوشتن یک ارائه  آسانسوری 

خوب مرتب کنید. اگر باز هم برای آگاهی از چگونگی ارائه  آسانسوری باکیفیت نیاز به کمک 
دارید، می توانید در فضای آنالین مثال هایی از این نوع ارائه را مشاهده کنید.

   افزودن قالب
به موضوعی جالب مثل آمار یا واقعیتی فکر کنید که مثل قالب با آن مخاطب را به سرعت 

جذب خود کنید. این کار را پیش از آغاز ارائه تان انجام دهید.
به طور مثال اگر متخصص امنیت در حوزه  فناوری اطالعات )IT( هستید، پیش از شروع 
سخنرانی از حاضران بپرسید: »آیا می دانستید ۷۳ درصد از شرکت هایی که دچار مشکل 
نفوذ در داده هایشان می شــوند، دلیل آن  را نمی دانند؟« با به کارگرفتن ایده ای جذاب و 
درگیرکننده، می توانید تمرکز مخاطبان را به دست آورید و شانس ارائه  مؤثر را بیشتر کنید.

   ارائه  مختصر و مفید
در هنگام نوشتن ارائه، مطمئن شوید کلمات مناسب به کاررفته، دید روشنی از هدف ارائه 
می دهند. اگر جمالتی که نوشته اید، ارزشی به ارائه  آسانسوریتان اضافه نمی کند، آن ها را 

با کلمه های مناسب تر و غنی تری جایگزین کنید. 
برای فهم بهتر موضوع، ۲ جمله  درست و اشتباه را با هم مقایسه کنید:

جمله  غلط: »من از کارم لذت می برم، چون حل مشکالت و حفظ امنیت سیستم های 
فناوری اطالعات را دوست دارم.«

جمله  درست: »من به طراحی سیستم های امنیتی که در حذف ویروس ها و مشکالت 
قدرتمند عمل می کنند، اشتیاق فراوانی دارم.«

مرحله  دوم: انجام سخنرانی ۶۰ ثانیه ای
   صرف زمان برای تمرین سخنرانی

برای تمرین ارائه در بازه  زمانی مشخص، زمان سنج را روی ۳۰ تا ۶۰ ثانیه تنظیم و تالش 
کنید پیش از پایان این زمان سخنرانی کاملی ارائه دهید. اگرچه الزامی وجود ندارد که 
زیر ۶۰ ثانیه ارائه را به پایان برسانید، اما باید آمادگی بیان ارائه ای مختصر و متقاعدکننده 
 در بازه  زمانی کوتاه داشته باشید. اگر می توانید، هدف گذاری تان را روی ارائه در ۳۰ ثانیه

 قرار دهید. 

fastcompany : منبع
یـــادداشت

ISFAHAN
N E W S

،،
یکی از مهم ترین اقدامات برای 

انتقال تغییر مطلع کردن کارمندان 
از سود عایدی آن ها است. در این 

صورت انگیزه و احساس تعهد 
کارمند افزایش پیدا می کند؛ اما اگر 

کارمندان را از چشم انداز و منافعشان 
آگاه نکنید تمام تالش هایتان به باد 

خواهد رفت.

زومیت
گـــزارش

چگونه یک ارائه  آسانسوری برای استارت آپ بنویسیم؟

اصرار اپل به تحریم 
ایرانیان

شرکت اپل از اســفند ماه گذشته 
ســختگیری زیــادی نســبت به 
اپلیکیشن های کسب و کارهای ایرانی 
به خرج داده است. تعداد زیادی از 
اپلیکیشن های اســتارت آپ های 
خدماتی بزرگ ایــران در آن زمان 
مســدود شــدند. حاال و با گذشت 
کمتر از یک ماه و پــس از آنکه این 
استارت آپ ها مسیرهای دیگری را 
برای فعال کردن اپلیکیشن ها پیدا 
کردند باز هم اپل همچنان به دنبال 

قطع ارتباط آنها با کاربران است.
طی چند روز گذشته  اپلیکیشن های 
تپسی، اســنپ، مای ایرانسل، آیو، 
کرفس و برخی دیگر از کار افتاده اند 
و شرکت ها اپلیکیشن های دیگری 
را یا از طریق خود سیب اپ عرضه 
کرده اند یا از کاربران خواســته اند 
دوباره از وب اپلیکیشــن استفاده 
کنند. این جنگ و گریز میان اپل و 
کسب وکارهای استارت آپی پر کاربر 
ایرانی از حدود یک سال و نیم قبل 
شروع شــد و اوج گرفتن آن دوباره 
باعث اشکاالت زیادی در دسترسی 
کاربران عادی جامعــه به خدمات 
استارت آپ هایی می شود که تقریبا 
اغلب آنها کامال خصوصی هستند. در 
واقع تاثیر تحریم های اینترنتی علیه 
کاربران ایرانی را به وضوح در ماجرای 
اپل و اپلیکیشن های استارت آپ ها 
می توان مشــاهده کرد. اپل طبق 
مقرراتش ایجاد مســیر پروفایل و 
نصب مســتقیم اپلیکیشن را فقط 
برای شرکت هایی در نظر گرفته که 
قصد دارند در تعــداد محدود برای 
کارکنان خود اپلیکیشن اختصاصی 
ایجاد کنند. اما اســتارت آپ های 
ایرانی به ناچار به این مســیر روی 
آورده اند دلیل هم این است که اپل 
اجازه روش مرسوم ارائه اپلیکیشن 
از طریق اپ استور را به هیچ شرکت 
ایرانی نمی دهــد. دامنه تحریم ها 
در حــوزه تکنولــوژی در ایران به 
وضوح کاربران عــادی را هدف قرار 
داده و عمال تاثیــر منفی بین اپل و 
تولیدکنندگان اپلیکیشن های ایرانی 
بین خود استارت آپ ها و کاربران آنها 

تقسیم شده است. 
سخت بودن شرایط عرضه اپلیکیشن 
موضوع توســعه این اپلیکیشن ها 
و ارائه خدمــات جدیدتــر آنها به 
مشتریان را با مشکل روبه رو کرده 
اســت. این اپلیکیشن ها به سختی 
و با پروفایل هــای مختلف قابلیت 
عرضه دارند به همین دلیل خیلی 
اوقات شرکت ها قادر به به روزکردن 
آنها یــا عرضه خدمــات جدیدتر 
روی آنها نیســتند تا احیانا هنگام 
به روزرســانی دچار مشکل حذف 
آن نشوند. از ســوی دیگر اپل هیچ 
مســیری را برای عرضــه خدمات 
به کاربران عادی ایرانی نگذاشــته 
اســت. اپل تنها شرکتی نیست که 
تحریم های اینترنتی علیه کاربران 
ایرانی را به تبعیت از دولت آمریکا 
سفت و سخت تر کرده است. اما به 
دلیل اینکه محصوالت این شرکت 
مورد استقبال زیاد ایرانیان قرار دارد 
این مشــکالت نمود بیشتری پیدا 
کرده است. تحریم های تکنولوژی در 
سایه تاثیر سایر تحریم های اقتصادی 
علیه ایران قرار دارد و عموما میزان 
خســارات و تاثیر آنها مورد بررسی 
قرار نمی گیرد.  ادامه پیدا کردن بازی 
موش و گربه اپل و برنامه نویســان 
ایرانــی این نگرانــی را ایجاد کرده 
که عمال سختگیری بیشتر اپل به 
ناامید شدن استارت آپ ها از عرضه 
اپلیکیشن از طریق این بستر منجر 

شود. 

اکوفارس
گــزارش
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