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روزنامه اقتصادى استان اصفهان
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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادى
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

مشکل اساسى کشور، همچنان مشکل اقتصادى است؛

ابزار تحقق «رونق تولید» در دست بانوان ایرانى

راهى براى پیشگیرى از 
سیل در سال هاى آینده؛

انتقال آب به 
زاینده رود 

فرصت هــا آنچنــان در گذر 
هستند که برخى مواقع باورمان 
نمى شود ،  این ما هستیم که 
بزرگ شده ایم ، تحصیالتمان 
به اتمام رسیده، ازدواج کرده ایم 
و بچه هایمان اکنون به مدرسه 
مى رونــد. هنــوز اول مهر که

 مى شود حس مى کینیم باید 
آماده بشویم و به مدرسه برویم 
و یا با آمدن بــوى بهار منتظر 
پیک نوروزى هستیم و تابستان 
منتظر تعطیالت تابستانى! غافل 
از اینکه دیگر سالهاست پیک 
نوروز به بچه هــا نمى دهند و 
ما هنــوز در کودکى خودمان 
مانده ایم . این فرصت ها براى 
هر فردى مــى آید و مى گذرد 
و تنها برایمان اى کاش هایى

 مى ماند که در بیشــتر موارد 
قابل جبران نیست. اى کاش، 

اى کاش و اى کاش.
ســیل اخیر مصــداق کامل

 اى کاش هاى مردم و مسئولین 
بود...

دبیر اجرایى صنف کشاورزان مبارکه:

ذخیره سد زاینده رود 
باید یک میلیارد و 800 
میلیون مترمکعب باشد

دبیر اجرایى صنف کشــاورزان شهرســتان 
مبارکه با اشاره به اینکه براساس قانون رودخانه 
زاینده رود و تونــل اول کوهرنــگ متعلق به 
کشاورزان اصفهان و محیط زیست است، گفت: 
دولت باید براى احقاق حق اســتان اصفهان 
«آب» را مدیریــت کند زیرا دبــى آبى که از 
کوهرنگ جارى مى شود باید در سد زاینده رود 

تحویل گرفته شود.
علیرضا صدیقى با اشــاره به اینکه طى شش 
ماه نخست سال زراعى جارى بر اساس اعالم 
هواشناسى استان چهار محال و بختیارى، تا به 

امروز در کوهرنگ 2038 میلى متر...

فرزانه مستاجران
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

    دستگاه هاى متولى زنان و خانواده با نامگذارى سال 98 به نام «رونق تولید» براى توسعه تولید کاالى ملى توسط زنان و محقق شدن این شعار سیاستگذارى و برنامه ریزى کرده اند.

ایران به دنبال تحقق اینترنت 20 
مگابیتى با فیبر نورى

براى دسترسى 80 درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت 
20 مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده 

است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته 
و آن را با ADSL جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى 
ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال 
مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است 

که 80 درصد خانوارها را به اینترنت با سرعت 20 مگابیت بر 
ثانیه دسترسى دهد. با وجود این، برخى کارشناسان ..

 درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت  درصد خانوارهاى ایرانى به اینترنت با سرعت 
 مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده  مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده  مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده  مگابیت بر ثانیه که تکلیف آن در برنامه ششم توسعه آمده 

است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته است، باید به سمت فناورى هاى جدیدى مانند فیبر نورى رفته 
 جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى  جایگزین کنیم. سیاست اتصال همه روستاهاى 
ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال ایران به فیبر نورى در وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال 
مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است مى شود. این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است 

 مگابیت بر  مگابیت بر  مگابیت بر 
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بازار طال و سکه  98/1/24 ساعت 15

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلىفروش

سکه 
45,480,00045,480,000 بهار آزادى

47,080,00047,760,000سکه امامى

26,490,00026,790,000نیم سکه

17,190,00026,790,000ربع سکه

9,490,0009,490,000سکه گرمى

1,290,691,290,98انس طال

18,640,00019,150,000مثقال

4,313,0004,423,000طالى 18 عیار

5,750,0005,898,000طالى 24 عیار

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده: 
مهلت ارایه الکترونیکى اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 97 از طریق 

سامانه www.evat.ir حداکثر تا 31 فروردین ماه سال جارى است. 

1526 مرکز ارتباط مردمى 
35019-021 ستاد خبرى دفتر مرکزى حراست 

(روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان) 

آگهى مزایده (نوبت سوم)
موضوع: باستناد مصوبه شماره 97/3931 مورخ 97/10/22 شوراى محترم اسالمى شهر نجف آباد در خصوص بهره بردارى از محل و امتیاز آژانس تاکسى تلفنى مستقر در دانشگاه آزاد 

نجف آباد
مدت مزایده: یک سال شمسى از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد
محل اجاره: آژانس تاکسى تلفنى مستقر در دانشگاه آزاد نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شرکت براى عموم آزاد مى باشد که بایستى داراى کپى شناسنامه و یا کارت ملى معتبر باشند. (رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامى است)
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت مى شود براى کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 98/2/10 
به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد مراجعه و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه 98/2/12 به دبیرخانه محرمانه شهردارى

 نجف آباد تحویل نمایند.
اسناد مزایده: جهت دریافت اسناد مزایده (قیمت پایه کارشناسى، میزان سپرده و ...) مبلغ 200/000 ریال طى فیش واریزى به حساب سیباى بانک ملى به شماره 0112643346005 سازمان 

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى نجف آباد اقدام نمایند.
هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه هاى برگزارى مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
تذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.

رضا رضایى سرپرست سازمان

آگهى مزایده نوبت اول
 به شماره 98/31006 مورخ 98/1/22

واگذارى به اجاره یک باب دفترکار از موقوفه 
مســجد فاطمیه (س) واقع در شاهین شهر 
خیابان عطار فرعى 4 شرقى به مدت یک سال با 
مبلغ پیشنهادى اجاره ماهیانه 4/150/000 ریال 
مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز شــنبه 
مورخ 98/2/7 جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن 45247060 تماس حاصل فرمایید.

مهدى قربانى
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

آگهى مزایده نوبت اول
 به شماره 98/31013 مورخ 98/1/22

واگذارى به اجاره یک باب مغــازه از موقوفه 
مسجدالکریم ردانى پور واقع در شاهین شهر 
بلوار نبوت خیابان همت جنب مسجد به مدت 
یک سال با مبلغ پیشــنهادى اجاره ماهیانه 
4/150/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه 98/2/7 جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 45247060 تماس حاصل 

فرمایید.
مهدى قربانى 
 رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

به تعداد نیروى خدمات اقا جهت کار در آزمایشگاه 
با حداقل مدرك سیکل نیاز مى باشد. 

تماس با شماره 09139761805 سلطانى

نوبت اول

شناسه: 432597

شناسه: 431531

شناسه: 431819شناسه: 432157

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اقالم به شرح زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
خریدارى نماید. لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 
تاریخ انتشار آگهى در سامانه مورخ 1398/1/24 مى باشد.

مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکات مناقصه به آدرس بهارستان بلوار 
امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090 داخلى 232 تماس حاصل نمایند.

الزم به ذکر است که مناقصه گزارمبالغ خرید را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى، مسکونى و یا نقدى 
پرداخت مى نماید.

اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام: 
88969737 و 85193768

مبلغ برآورد اولیه تعداد / مقدارموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
(ریال)

سپرده شرکت در 
مناقصه (ریال)

مهلت 
دریافت اسناد 

مناقصه

مهلت ارایه 
پیشنهاد

زمان 
بازگشایى

تجدید 1
2098001352000002

موتور گیربکس آسانسور 
مدل الکامپ ساخت کشور 

ایتالیا اورجینال
12 دستگاه

4/687/200/000234/360/000

تا ساعت 19 
روز دوشنبه 

98/2/2

تا ساعت 19 
روز یکشنبه 

98/2/15

ساعت 
10 روز 

دوشنبه 
98/2/16

ریل با مارك مارازى (نورد 
سرد) ساخت کشور ایتالیا 

اورجینال

84 جفت

سیم بکسل گستا ولف 19×10 
960 مترساخت کشور المان اورجینال

تجدید2
2098001352000003

لوله سیمانى پیش تنیده با 
قطر 1000 میلیمتر مطابق با 

مشخصات فنى پیوست
350 متر

8/750/000/000437/500/000
لوله سیمانى پیش تنیده با 
قطر 1000 میلیمتر مطابق با 

مشخصات فنى پیوست
350 متر

تجدید3
2098001352000001

میلگرد آجدار A3 سایز 
16 تولید کارخانه ذوب آهن 

اصفهان
35000 کیلوگرم

3/440/000/000172/000/000 میلگرد آجدار A3 سایز 18 
تولید کارخانه ذوب آهن 

45000 کیلوگرماصفهان

42098001352000004
لوله پلى اتیلن دو جداره 

فاضالب کار و گیت به قطر 
1000-800-500-400-315

585642/597/840/0002/130/000/000 متر طول

شرکت عمران شهر جدید بهارستان
شناسه 432620

چاپ اول



راهى براى پیشگیرى از سیل 
در سال هاى آینده؛

انتقال آب به زاینده 
رود 

ادامه از صفحه یک:
... سال ها ایران در خشکسالى به 
سر مى برد و فرصت مناسبى بود 
براى بازسازى و سازندگى مناطق 
جنگ زده که اکنــون به مناطق 
سیل زده تبدیل شــده است اما 
اى کاش به موقع این باز ســازى 
ها انجام مى شــد که اکنون مردم 
غیور خوزستان و ایالم و ... عالوه 
بر نگرانى سیل ، نگران مین هاى 
خنثى نشده جنگ که با سیل روان 
شــده اند، نبودند. باران و ســیل 
که آمد، مین هــاى به جامانده از 
جنگ ایران و عراق را هم با خود به 
مناطق سیل زده آورد. با اینکه در 
ســال هاى اخیر چندین بار اعالم 
شــد مناطق مین گذارى شده در 
8 ســال دفاع مقدس پاك سازى 
شــده اند اما هنوز هــزاران مین 
عمل نکرده در دل خاك هاى ایران 
است و هر سیالب و باران شدیدى، 
آنها را جابه جا مى کند. هرچند راه 
مقابله با آن وجود داشت و سال ها 
پیش باید مناطق آلــوده به طور 
کامل پاك سازى مى شــدند، اما 
ســیل  راه مقابله با آن را ســخت 
کرده اســت؛ زیرا این مین ها زیر  
الیه اى از خاك پنهان مى شــود 
و هــر لحظه ممکن اســت با قرار 
گرفتن زیر پاى یک رهگذر منفجر 

شود.
اما این تنها اى کاش ماجرا نیست. 
چند ســال پیش که به دلیل بى 
تدبیــرى هاى برخى مســئولین 
،اصفهان شــدیدا درگیــر بحران 
خشکسالى و کمبود آب آشامیدنى 
شده بود، طرح انتقال آب از کارون 
به اصفهان مطرح شد اما مسئولین 
خوزستان که مسلما دوراندیشى 
نداشــته اند، نگذاشتند این طرح 
عملى شــود و اکنــون دود آن به 
چشــم مردم بى گناه خوزستان 
رفت و سیل،  خانه ها ،زمین هاى 
کشاورزى و حتى جان خوزستانى 
ها را تهدید کرد در صورتى که اگر 
چند ســال پیش این طرح عملى 
مى شد با آمدن این حجم از باران 
نه تنها ضررى بــه مردم وارد نمى 
شــد بلکه با انتقال این آب ها به 
زاینده رود مشــکل خشکســالى 
شــهرهاى مرکزى ایران از جمله 
اصفهــان ، قم ، یــزد و کرمان که 
همگــى از این آب برداشــت مى 
کنند حل مى شد. به نظر مى رسد 
وقت آن رســیده به مسئله آب به 
صورت کشورى بنگریم نه درون 
اســتانى تا دیگر اى کاش نگوییم 

و نشنویم.
وقوع ســیل اخیر در شمال، غرب 
و جنوب کشــور نشــان مى دهد 
که بر رکورد شــدت بارش افزوده 
شده است چرا که در گذشته وقوع 
سیل با بارش هاى به میزان 100 
میلى متر در مدت 24 ساعت جز 
سیل هاى شدید به شمار مى رفت، 
در حالى که در ســیل هاى اخیر 
میزان بارش ها در مدت 24 ساعت 
به بیش از 300 میلى متر رسیده 
است. در استان گلســتان بارش 
317 میلى متر در مدت 30 ساعت 
و در شــیراز بارش 76 میلى متر 
ظرف مدت 15 دقیقه اتفاق افتاد 
که درنهایت رخداد شــدت بارش 
با شدت باال در زمان کوتاه منجر 
به تشدید ســیل و ایجاد خسارت 
حاصل از ســیل در این استان ها 
شد. وقوع حوادث به همین سرعت 
اتفاق مى افتد ولى قبل از حادثه 
همیشــه فرصت پیشــگیرى از 
آن وجود دارد که بایــد با برنامه 
بیشترى نســبت به جلوگیرى از 

این حوادث اقدام کرد.

اقتصاد استان
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ذوب آهن کمک به سیل زدگان را یک اولویت مى داند
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن گفت: کارخانه ذوب آهن در راستاى کاهش درد و رنج حادثه دیدگان سیل 
اخیر و حل بحران عمل خواهد کرد و خارج از چهارچوب وظایف اجتماعى به این مهم به عنوان یک وظیفه 
دینى، انسانى و ملى و منطقه اى نگاه مى کند.، منصور یزدى زاده در نشست با نماینده مردم شهرستان 
لنجان در مجلس شوراى اسالمى اظهار کرد: شرکت سهامى ذوب آهن کمک به سیل زدگان و کاهش 

آالم آنان را اولویت مى داند.وى خاطرنشان کرد: کارخانه ذوب آهن همچون گذشته به هر شکلى بتواند 
در راستاى کاهش درد و رنج حادثه دیدگان سیل اخیر و حل بحران عمل خواهد کرد و خارج از چهارچوب 

وظایف اجتماعى به این مهم به عنوان یک وظیفه دینى، انسانى و ملى و منطقه اى نگاه مى کند.
مدیرعامل کارخانه ذوب آهن هم چنین با محکوم کردن تروریست خواندن سپاه توسط رییس جمهور آمریکا گفت: سپاه 

پاسداران از میراث گران بهاى امام خمینى (ره) به شمار مى آید که پس از پیروزى انقالب اسالمى از دل مردم برخاست و با شکل گیرى 
این نهاد خدمات بسیارى به مردم ارائه شد.وى با بیان اینکه سپاه بیشترین ضربه را به تروریسم در منطقه زده است، افزود: قطعاً اگر سپاه 
پاسداران جمهورى اسالمى در ضعف قرار داشت رییس جمهور آمریکا چنین اقدامى را انجام نمى داد و این مسئله به خوبى نشان دهنده 

قدرت سپاه در داخل کشور، منطقه و جهان است.

افزایش خوراك امعاء و احشاء مرغ در اصفهان
نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت: رشد قیمت مرغ موجب افزایش تقاضا براى 

اعضاى جانبى بدن مرغ شده است که در این میان امعاء و احشاء مرغ رتبه اول را دارند.
محمد على فروغى ابرى، اظهار کرد: مصرف دل و جگر، سنگدان، گردن و پاى مرغ به شدت افزایش یافته 
است، اما هنوز خود مرغ بیشتر از این اعضا مصرف مى شود. مصرف مرغ کاهش 50 درصدى را تجربه 

کرده و در مقابل میزان مصرف اعضاى جانبى مرغ افزایش یافته است.وى افزود: قیمت اعضاى دور ریز 
بدن مرغ نیز همراه با قیمت خود مرغ افزایش یافته که البته به نسبت ارزان تر است و مصرف بیشترى دارد. 

مردم گرایش بیشترى به دل و جگر مرغ پیدا کرده اند.نایب رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان 
خاطرنشان کرد: طبق بررسى هاى بهداشت اصناف، مصرف این نوع از محصوالت غیر مجاز و تهدید کننده سالمتى افراد نیست. 
بسته بندى ها و روش توزیع اعضاى جانبى و دور ریز بدن مرغ نیز هر روز رشد مى کند و باعث جلب توجه مشتریان بازار به این 

محصوالت مى شود.جعفریان ادامه داد: توزیع این محصوالت در بازار با مجوز دامپزشکى است و در صورتى که مشکلى براى مصرف هر کدام 
از آنها وجود داشته باشد این نهاد از ادامه توزیع آنها جلوگیرى مى کند. کارشناسان بهداشتى اداره دامپزشکى بر روند تولید و بسته بندى 

این محصوالت نظارت کامل دارند.

برنامه اى براى جمع آورى آبهاى سطحى در شهر اصفهان 
وجود ندارد

عضو هیات علمى دانشــگاه آزاد اصفهان گفت: چنانچه مدیریتى براى جمع آورى و استحصال 
رواناب ها در شهر اصفهان وجود داشته باشد به آسانى مى توان آب مورد نیاز فضاى سبز منطقه 

را تامین کرد.
ناصر حاجیان افزود: حدود پنج هزار متر فضاى سبز در شهر اصفهان وجود دارد و براى آبیارى این 
وسعت فضاى سبز در طول سال به حدود 50 میلیون متر مکعب آب نیاز است. وى با اشاره به نقش 
مهم فضاى سبز در کالبد کالنشهر اصفهان بیان کرد: متوسط بارندگى در اصفهان ساالنه 130 میلى 
متر است که با احتساب تبخیر 30 میلى متر، حدود 100 میلى متر آن به درون زمین فرو مى رود 
اما به سفره هاى درونى نفوذ نمى کند. این کارشناس امور آب با اشاره به مساحت 500 کیلومترى 
شهر اصفهان تصریح کرد : متاسفانه برنامه اى براى جمع آورى و استحصال آب هاى سطحى در شهر 
اصفهان وجود ندارد و این مهم باید در دستور کار مدیران شهرى قرار گیرد. وى با بیان اینکه بیشتر 

روان آب هاى انتقال یافته از پشت بام ها به معابر شهرى به دلیل آسفالت بودن معابر تبخیر مى شود، 
گفت: شهردارى اصفهان باید برنامه اى براى انتقال این آب ها به سفره هاى زیر زمینى داشته باشد تا 
بر اثر آن، چاه هایى که از آنها براى آبیارى فضاى سبز استفاده مى شود، آب مورد نیاز را داشته باشند. 
حاجیان بهترین راهبرد براى انتقال این آب ها را حفر چاه هایى به عمق پنج یا 6 متر در کوچه ها و 
معابر شهرى در فاصله هاى مشخص بیان و اضافه کرد : با حفر این چاه ها افزون بر اینکه روان آب هاى 
سرگردان به سفره هاى زیر زمینى منتقل مى شود، از تخریب آسفالت معابر و نشست زمین در برخى 
مناطق شهر اصفهان جلوگیرى خواهد شد. این استاد دانشگاه با اشاره به بارش هاى خوب روزهاى 
اخیر در اصفهان ادامه داد : متاسفانه بسیارى از این بارش ها به دلیل تبخیر و غیر قابل نفوذ بودن به 
آب هاى زیر زمینى از بین رفتند و ما برنامه اى براى جمع آورى و استحصال آنها در کالنشهر اصفهان 
نداشته ایم.وى از مدیران شهرى خواست با بررسى این موضوع، نسبت به حفر چاه در مناطق شهرى 

اصفهان و انتقال روان آب ها به سفره هاى زیر زمینى اقدام کنند. 
به گفته وى هزینه حفر چاه در مناطق شهرى اصفهان به منظور استحصال روان آب ها به مراتب 

کمتر از تامین آب از طریق اجراى طرح هاى دیگر است. 

ایمنا
یــادداشت
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 فاصله کوهرنگ به سد 
زاینده رود حدود 100 

کیلومتر است و در این 
مسیر ورودى طرح هاى 

تحت عنوان آبخیزدارى 
اجرا شده که در حقیقت 

توسعه باغات است و مانع 
از رسیدن روان آب ها به 
سد زاینده رود مى شود.

دبیر اجرایى صنف کشاورزان مبارکه:

ذخیره سد زاینده رود باید یک میلیارد و 800 میلیون مترمکعب باشد

دبیر اجرایى صنف کشاورزان شهرستان مبارکه با اشاره به اینکه 
براساس قانون رودخانه زاینده رود و تونل اول کوهرنگ متعلق 
به کشاورزان اصفهان و محیط زیست است، گفت: دولت باید 
براى احقاق حق استان اصفهان «آب» را مدیریت کند زیرا دبى 
آبى که از کوهرنگ جارى مى شود باید در سد زاینده رود تحویل 

گرفته شود.

ایمنا
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  در حقیقت حتى از اصفهان نیز آب به استان باالدست، منتقل مى شود؛ مدیریت نشدن آب و حقابه ها ظلم به کشاورزان و استان اصفهان است.

حمایت از کاالى داخلى در سازمان 
آتش نشانى اصفهان

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى استان 
اصفهان گفت: سازمان آتش نشانى استان اصفهان تا حدى که توانسته 
است، پیرو شعار حمایت از کاالى داخلى بوده است و تجهیزات مورد 
نیاز خود که در داخل تولید مى شود را از تولیدکنندگان داخلى تهیه 

مى کند.
فرهاد کاوه آهنگران امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره 
به شعار سال گذشــته که حمایت از کاالى داخلى بود، اظهار کرد: سازمان 
آتش نشانى تا حدى که توانسته است، پیرو این شعار بوده است و تجهیزات مورد 

نیاز خود که در داخل تولید مى شود را از تولیدکنندگان داخلى تهیه مى کند.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى استان اصفهان 
در ادامه افزود: سازمان آتش نشانى اســتان قرار است با 20 دستگاه روت فایر 
تجهیز شود که ما با یک شرکت تولید کننده ایرانى در حال توافقاتى هستیم تا 
این خودروها را از آن ها خریدارى کنیم، یکسرى از توافقات انجام شده است و 
یکسرى دیگر هم در مرحله مناقصه است، گروهى از تجهیزات در داخل ایران 
موجود است و ما از آن ها اســتفاده مى کنیم ولى برخى از تجهیزات ایمنى و 
آتش نشانى در کشور وجود ندارد و مجبور هســتیم آن ها را از خارج از کشور 

فراهم کنیم.
وى با بیان اینکه در اداره آموزش و پژوهش آتش نشانى اصفهان، با شرکت هایى 
در حال تعامل هستیم که با طرحى که نیروهاى آتش نشانى مى دهند تجهیزاتى 
را هم که تولیدات داخلى ندارد، هم ساخته شود و عالوه بر اینکه از کاالى داخلى 
حمایت مى کنیم، به دنبال تولید تجهیزات وارداتى در ایران نیز هستیم، تصریح 
کرد: به عنوان مثال براى تولید پارچه هاى نسوز، با یکى از شرکت هاى استان 
اصفهان صحبت کردیم که مدعى است پارچه نسوز را تولید مى کند و اکنون در 

مرحله آزمایش است.
کاوه آهنگران ادامه داد: ما همچنین در حال طراحى دوربین هایى براى داخل 
چاه هستیم، دستگاه هایى را با همکارى و امضا تفاهم نامه با دانشگاه هاى صنعتى 
اصفهان، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه تهران و شهرك علمى پژوهشى دانشگاه 
صنعتى و ارتباط با دانشجویان نخبه این دانشگاه ها در حال بررسى و طراحى 
برخى از تجهیزات هستیم و این نکته بسیار مهمى است که ما تالش مى کنیم 
تجهیزاتى را هم که وارد مى کردیم با استفاده از نخبگان علمى و توانمندى هاى 

داخل ایران، تهیه و تولید کنیم.

واقفان اصفهانى 3 میلیارد و 600 میلیون ریال 
به سیل زدگان کمک کردند

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در 2 هفته گذشته از 
محل موقوفات و جمع آورى کمک هاى مردمى از سوى هیات امنا بقاع 
متبرکه مقادیرى از جمله فرش، مواد غذایى، پوشاك، چادر به ارزش 
سه میلیارد و 600 میلیون ریال به استان هاى سیل زده خوزستان و 
لرستان ارسال شد.واقفان اصفهانى 3 میلیارد و 600 میلیون ریال به 

سیل زدگان کمک کردند
حجت االسالم و المسلمین رضا صادقى افزود : این نهاد تاکنون با همکارى 
ادارات اوقاف اســتان، هیات امنا بقاع متبرکه از محــل موقوفات منطبق و 
همچنین جمع آورى کمک هاى خیرین چندین محموله براى سیل زدگان 
این استانها ارسال کرده است.وى اظهارداشت : اولین محموله به ارزش 450 
میلیون ریال کمک هایى بود که توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
کاشان جمع آورى ارسال شد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اصفهان ادامه داد: 
دومین محوله به همت این اداره کل و اداره اوقاف شهرستان هاى خوانسار، 
برخوار، شاهین شــهر، لنجان و ناحیه یک شهرستان اصفهان از محل نیات 
منطبق واقفان خیراندیش تعداد 336 بسته آب معدنى بزرگ، 74 کیسه برنج، 
282 کنسرو ماهى، 420 کنسرو لوبیا، 4 هزار قرص نان خشک و همچنین 
قســمتى از کمک هاى مردمى که در مقبره عالمه مجلسى(ره) جمع آورى 
شــد به ارزش بالغ بر 230 میلیون ریال بود به مناطق سیل زده خوزستان

 ارسال شد.

گـــزارش

علیرضــا صدیقــى با 
اشــاره به اینکه طى 
شش ماه نخست سال 
زراعى جارى بر اساس 
اعــالم هواشناســى 
اســتان چهار محال 
و بختیــارى، تــا به 
امروز در کوهرنگ 2038 میلیمتر 
بارندگى شده اســت، اظهار کرد: 
با وجود این میزان بــارش اکنون 
ذخیره ســد حدود 420 میلیون 
مترمکعب اعالم شــده اســت، در 
حالى که باید حداقــل حدود یک 
میلیارد و 800 میلیون مترمکعب 
آورد بارش هــا در ســد زاینده رود 

باشد.
وى افزود: فاصله کوهرنگ به ســد 
زاینده رود حــدود 100 کیلومتر 
اســت و در ایــن مســیر ورودى 
طرح هاى تحت عنوان آبخیزدارى 
اجرا شــده که در حقیقت توسعه 
باغات است و مانع از رسیدن روان 

آب ها به سد زاینده رود مى شود.
صدیقى ادامه داد: طى ســال هاى 
گذشــته به دلیل کاهش بارش ها 
مناطق باالدست نیز دچار خشکى 
و روان آب ها در این مناطق جذب 
شــده و بر این اساس به سد زاینده 

رود سهم آب کمى رسیده است.
دبیر اجرایــى صنف کشــاورزان 
شهرســتان مبارکه با بیان اینکه 

براساس اسناد قانونى سال 1332 
و همچنین طبق مصوبات شوراى 
عالى آب، زایــش طبیعى رودخانه 
زاینده رود و  تونــل اول کوهرنگ 
متعلق بــه کشــاورزان اصفهان و 
محیط زیست اســت، گفت: دولت 
باید بــراى احقــاق حق اســتان 
اصفهــان، «آب» را مدیریــت و از 
دست اندازى به حقابه زاینده رود 
جلوگیرى کند تا برخى با تجاوز به 
حقوق دیگران طرح هاى باغدارى 
را به کمک ایجاد بندهاى خاکى و 
سیل بند توسعه ندهند.وى با اشاره 
به اینکه بر اساس قانون 75 درصد 
آبى که در ســد زاینده رود تجمیع 
مى شــود ( تونــل اول کوهرنگ) 
متعلق به کشــاورزان است، افزود: 
حدود ده ها هزار باغ در مسیر شهر 
سامان تا سد چم آســمان توسعه 
یافتــه که ارتفــاع بیشــتر آنها از 
رودخانه بیش از 400 متر اســت و 

آب را پمپاژ مى کنند.
 مدیریت نشدن آب، ظلم به 

اصفهان است
صدیقى بــا اعالم اینکــه رودخانه 
«پالســجان» یکــى دیگــر از 
سرشــاخه هاى زاینــده رود که در 
اصفهان است، در حوضه چهارمحال 
و بختیارى عبور مى کند، ادامه داد: 
در حقیقت حتى از اصفهان نیز آب 
به استان باالدست، منتقل مى شود؛ 
مدیریت نشدن آب و حقابه ها ظلم 
به کشاورزان و استان اصفهان است.

 بند ذخیــره آب در اصفهان 
وجود ندارد

 دبیــر اجرایى صنف کشــاورزان 
شهرستان مبارکه با بیان اینکه در 
استان اصفهان بند ذخیره اى آب 
وجود ندارد، به طغیان رودخانه شور 
در پى بارش ها در ششم فروردین 
ماه اشــاره کرد و گفــت: به دنبال 
بــارش 75 میلیمترى بــاران در 

دهاقان و حدود 32 میلیمترى در 
مبارکه، رودخانه فصلى شــور پس 
از 15 سال خشکى، طغیان کرد و 
بســیارى از مادى ها زیر آب رفت. 
اکنون پس از گذشــت ســه هفته 
رودخانه از ســوى کشــاورزان در 

دست الیروبى است.
وى ادامــه داد: اگــر بندهــاى 
آبخیــزدارى رســوبگیر و کنترل 
ســیالب بر رودخانه فصلى شــور 
در مبارکه اجرا نشده بود، سیالب 
به  شهرســتان مبارکه خســارات 

سنگینى وارد مى کرد.
صدیقى خاطرنشــان کرد: در پى 
طغیان این رودخانه فصلى حدود 
60 مترمکعب بر ثانیه ســیالب به 
رودخانه زاینده رود اصفهان رفت 
و تا حدودى به تــاالب بین المللى 
گاوخونــى نیز رســید و به حوضه 
آبریز زاینده رود تا حدودى کمک 

کرد.

آگهى اخطار اجرایى
شماره: 90-1194-26/ش-98/1/18 به موجب راى شماره 68 تاریخ 91/1/30 
حوزه 26 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محمدحسین کالنى فرزند اصغر به نشانى مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 46/576/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک ها در حق محکوم له مهران بکرانى باالنى با وکالت 
خانم سمیه مسعودى فرزند عباس به نشانى اصفهان خ کاوه کوچه فرهنگسراى 
باران جنب گاراژ قصر صنایع دستى مهران. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 
26 مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف اصفهان شناسه 426543

آگهى
شعبه چهارم اجراى احکام شــوراى حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
کالسه 970084 ش 1/1/4/م ش له آقاى على محمد شفیعى با وکالت آقاى 
سیامک نیکخواه دهنوى علیه محسن محمدى به آدرس اصفهان ملک شهر 
خ رباط ســوم میدان نگین ابتداى محمدباقر صدر پالك 20 بابت محکوم به 
و هزینه هاى اجرایى بــه مبلغ 297/541/368 ریال اموال توقیفى به شــرح 
یک دســتگاه ســوارى ولیکس c30 مدل 1394 رنگ نقره اى شماره موتور 
 NA6NF2118ECOO2797 شماره شاسى GW4G15740700962
به شماره انتظامى ایران 53-832 ق 85 در زمان بازدید خودرو وقت زیادى است 
که در پارکینگ متوقف مى باشد باطرى آن خراب موتور خاموش داراى بیمه 
نامه معتبر تا مورخ 1397/4/4 اخیرا توسط خواهان دومرتبه بیمه شخص ثالث 
شده است داراى الستیکها با آج 50 درصد دور تادور آن تصادفى و رنگ شدگى 

دارد. درب موتور آن تصادفى گلگیر جلو چپ تصادفى چراغ جلو چپ و چراغ جلو 
راست آن شکسته با سپر جلوشکسته ضمنا درب جلو راست و درب عقب راست و 
گلگیر عقب آن نیز قبال تصادف داشته و دورتادور صافکارى و رنگ ریزى از قبل بر 
روى آن انجام شده است. قاب آینه بغل سمت چپ شکسته تودوزى متوسط سپر 
عقب نیاز به تعمیر دارد ولى سپر جلو باید تعویض گردد. از طرف براى راه اندازى 
خودرو و اخذ معاینه فنى باید بروى خودرو و قطعات شکسته تعویض و خسارت 
صافکارى و نقاشى انجام شود موتور خود را روشن درست گردد. به جهت ارزونى 
خودرو فوق الذکر بسیار کمتر از یک دستگاه خودرو مشابه بدون تصادف و سالم 
مى باشد. از طرف داراى بدهى جرایم مى باشد. برابر گزارش مورخ 97/1/28 و 
بدهى اقساطى نیز دارد و در زمان خروج از پارکینگ بدهى نگهدارى خودرو در 
پارکینگ براى آن مطرح خواهد بود. ارزش خودرو با توجه به نوسانات قیمت در 
بازار خودرو در نظر گرفتن ارزش خودرو سالم و بدون نقص مشابه و هم مدل و 
هم تیپ و توجه به هزینه هایى که باید بر روى خودرو انجام گردد تا بتواند معاینه 
فنى دریافت نماید و در ترافیک رفت و آمد نماید و توجه خاصى به گرانى و ارزش 
قطعات و خدمات در حال حاضر و در نظر گرفتن اینکه این نوع خودرو کیفیت 
خوبى در بازار خرید و فروش اتومبیل ندارد و مشترى کمترى دارد براى آن ارزش 
پایه کارشناسى به مبلغ 290/000/000 ریال و دویست ونود میلیون ریال تعیین 
و اعالم مى گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. ضمنا با 
توجه به اینکه مبلغ 11/583/900 ریال توسط خواهان جهت بیمه نامه کارت و 
مشخصات خودرو پرداخت گردیده است ارزش خودرو به مبلغ 278/416/100 
ریال تعیین گردد. در نظر دارد جلسه مزایده اى در مورخ 98/2/22 در ساعت 
10 تا 9 صبح در محل اجراى احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروى پمپ بنزین 
ساختمان شماره 2 شــوراى حل اختالف برگزار مى گردد طالبین شرکت در 
جلسه مزایده مى توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده 
به شماره حســاب 2171350205001 بانک ملى و ارائه آن فیش به اجراى 
احکام از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. مدیر اجراى احکام شوراى حل اختالف اصفهان شناسه 423384

آگهى مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهــى: 139803902004000005 شــماره پرونــده: 
139704002004000194 و 139704002004000193 پرونــده 
اجرایى شــماره بایگانى 9701250 و 9701251 ششدانگ پالك شماره 
هشت فرعى از دوازده هزار و بیست و شش اصلى به مساحت 222/6 مترمربع 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان خیابان باغ مشــهد کوچه 
3 (خدابخش) کوچه اقاقیا کوچه ســتاره 2 انتهاى بن بست ارکیده که سند 
مالکیت آن در صفحه 327 دفتر 70 امالك به شماره ثبتى 10754 و با شماره 
چاپى 691174 ثبت و صادر شده است با حدود شماال به طول نه متر و هشتاد 
و پنج صدم متر به پالك 12126/1 شرقا به طول بیست و یک متر و پنجاه و 
پنج صدم متر پى است به پى باقیمانده 12026 باقیمانده جنوبا اول به طول ده 
متر پى است به پى پالك نه فرعى دوم به طول نیم متر پى است به کوچه غربا 
اول به طول سه متر و پنجاه صدم متر پى است به کوچه احداثى دوم به طول 
بیست متر و ده صدم متر پى است به پى پالك 7 فرعى. حقوق ارتفاقى ندارد 
که طبق نظر کارشناس رسمى پالك فوق به صورت چهار طبقه مسکونى مى 
باشد که در همکف 3 واحد پارکینگ مسقف و 06- یک واحد مسکونى یک 
خوابه و در طبقات 1 و 2 و 3 ســه واحد مسکونى سه خوابه موجود مى باشد 
کف حیاط و پارکینگ از سنگ پالك و نماى ساختمان ترکیب آجر و سنگ 
پالك تراورتن سفید مى باشد پله ها از سنگ مرمریت کرم و دیوارهاى دستگاه 
پله سرامیک، نرده و حفاظ ها از جنس استیل و ساختمان داراى یک دستگاه 
آسانسور مى باشد ســاختمان مذکور داراى یک انشعاب آب مشترك و پنج 
کنتور برق مجزاســت چهار کنتور گاز به صورت مجزا و درب حیاط بصورت 
ریلى اتوماتیک ریموت دار است مســاحت عرصه 222/6 مترمربع و اعیانى 
حدود 550 مترمربع مى باشــد درب و پنجره هاى بیرونى UPVC است 
در طبقات 0/6-  اول و ســوم کابینت ها از جنس MDF دیوارها اندود گچ 
و رنگ، سرویس هاى حمام و توالت با پوشــش کاشى و سرامیک و سیستم 
گرمایش و سرمایش پکیج و کولر آبى و شیرآالت ایرانى مى باشد در طبقه دوم 

از شیرآالت خارجى کابینت از جنس MDF هاى گالس، پوشش دیوارهاى 
آشپزخانه از جنس کاشى و سنگ کربن، پوشش دیوارها و سقف اندود گچ و 
رنگ و کاغذ دیوارى و نبش دیوارها و دور درب ها با قاب بندى چوبى و سیستم 
گرمایش و سرمایش پکیج و اســپیلت و کولر آبى و سرویس ها و آشپزخانه 
کاشى و سرامیک است ملکى آقاى محسن ناطقى که طبق اسناد رهنى شماره 
125863-92/8/9 و 126285-92/9/12 و 138105-94/11/25 تنظیمى 
در دفترخانه اسناد رسمى شماره 21 اصفهان در رهن بانک کشاورزى شعبه 
جرقویه واقع مى باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد بیمه مى باشد از 
ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 98/2/11 در اداره اجراى اسناد رسمى 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول «شهید صداقتى» 
ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده مى شود. مزایده 
از مبلغ پایه نوزده میلیارد و پانصد میلیون ریال شــروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه اخبار اصفهان چاپ اصفهان 
مورخ 98/1/25 درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به 
روز بعد موکول مى گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید مبلغ 
پایه مزایده پس از اخذ شناســه واریز از این اداره و طى فیش سپرده در وجه 
اداره اجراى اسناد رسمى بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل 
فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسایى معتبر الزامى است. 
ضمنا برنده مزایده باید مابقى مبلغ خرید را تا پایــان وقت ادارى همان روز 
طى فیش مخصوص پرداخت نماید. اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
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Kani 
Barazan 
Wetland: 
One of 
the Most 
Important 
Wetlands in 
Iran

Located south 
of great Urmia 
( O r o u m i y e h ) 
Lake, Kani Barazan 
wetland is 30 
kilometers north 
of Mahabad, 
West Azarbaijan, 
n o r t h w e s t e r n 
Iran. Being part of 
southern ecology 
of Urmia Lake, this 
wetland covers an 
area of 907 hectares.
Kani Barazan 
wetland hosts a 
range of native and 
migrating birds. 
Being supplied by 
Mahabad dam and 
its downstream river, 
the wetland is one 
of the main wildlife 
habitats in northern 
Iran. As it is the 
first bird watching 
site of Iran, the 
birdwatchers call it: 
Iran birds’ paradise.
The best time for 
bird watching in 
the region is from 
mid-January to 
m i d - F e b r u a r y . 
Interestingly, the 
local residents 
voluntarily assume 
the responsibility 
of protecting this 
wetland and its 
wild life from illicit 
hunting.As mainly 
Kurdish speaking 
villages surround the 
wetland, you can also 
experience unique 
culture and rare 
hospitality first hand.
Due to its topography 
and mass canebrakes, 
the wetland is mainly 
frequented by water 
birds including 
white-headed duck, 
pelican, flamingo, 
marbled duck, heron, 
spotted eagle, goose, 
ruddy shelduck, tern, 
coot, black winged 
stilt, great crested 
grebe. According 
to the estimates, 
there are 75 kinds 
of aquatic species 
identified in the 
wetland, belonging 
to 11 broader 
categories of birds.
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Soltaniyeh Historical 
Dome: Symbol of Islamic 
Architecture

Soltaniyeh historical dome, the largest brick dome in the 
world, was built commissioned by Sultan Mohammad 
Khodabandeh (Oljeitu) in Soltaniyeh city, the capital of 
Ilkhanid dynasty from 1302 to 1312.
The mausoleum, as an artistic masterpiece of Iranian 
and Islamic architecture, in Azari style is the first 
monument through which we can clearly follow the 
evolution process of Persian-Islamic architecture from 
Seljuk to Ilkhanid. Brick is the main material used in this 
building.
The plan of ground floor, the first floor and the nearby 
spaces has been designed as a semi-rectangle shape 
and the other parts of the plan in the second and third 
floor is an octagonal on which the dome is stood as a 
hemispherical form.
Eight minarets have been designed to place on the 
angles of the octagonal above the third floor. In addition 
to eight entrances, eight porches, eight minarets and 
a dome, the building has consisted of a Torbat khaneh 
and a basement.
It is stated that the Soltaniyeh skylight windows are 
similar to the sun clocks which had been used for 
religious issues. Two-shelled domes are invented here 
for the first time in the architecture history of the world. 
The Soltaniyeh brick dome is the third tall dome in the 
world after Florence Santa Maria Cathedral and Istanbul 
Hagia Sophia.
The outer shell of the dome has been covered by 
turquoise blue and ultramarine marquetry tiles. 
Soltaniyeh dome is two-shelled and the building has 
various rich decorations.
Wall paintings, lattice brickworks, wooden and stony 
decorations, plaster and brick muqarnas and some 
Qur’anic inscriptions are among different kinds of 
architectural decorations in Soltaniyeh.

Stucco masterpiece in 
Hamedan

The most significant architectural monument in 
Hamedan is Alavian dome. It is registered in the list 
of national monuments on January 6, 1932, with the 
registration number of 94.
 Initially, the Alavian family built a mosque during the 
Seljuk era, then it changed into a family tomb by adding 
a crypt. The structure had a dome which was designed 
with plaster but destroyed over time.
This cube-shaped monument is a wonderful example 
of Persian-Islamic architecture. It is similar to the 
red dome of Maragheh that was built in 542 A.H. The 
interior dimensions and decorations of this structure 
look like the building of Qazvin Heydarieh dome, 
constructed in the early 6th A.H century.
The square structured monument is entirely made of 
baked bricks. The remains of a nice inscription which 
was written with the Kufic script is visible on the outer 
walls and columns. The interior of the structure is 
decorated with stucco inscriptions as well, which is 
believed that they are added during the Illkhanid era.
There are four columns with 5.9 meters height and 
2 meters diameter in four corners of the structure, 
which are like towers. Two arches in every corner are 
covered with beautiful designs and patterns. Beautiful 
decorations such as intertwining flowers and plants 
over the entrance attract the visitors’ eyes. Several 
high skylights that are adjoined to the ceiling of the 
structure provide very good light quality.  
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The property together with eight others 
across the country have been inscribed 
on the UNESCO World Heritage list 
under the title of “The Persian Garden.”
The genuine concept of the Persian 
Garden that is deeply rooted in time 
interweaves natural elements with 
manmade components to embody an 
idea of creating a paradise on Earth by 
the means of artistic, philosophical, 
figurative, and religious notions.
The history of Bagh-e Fin in its current 
shape dates back to the time of Shah 
Abbas I who was the 5th Safavid king 
of Iran and reigned from 1588 to 1629. 
However, some sources say the original 
premises date far back in time.
Due to the fact that the oasis city of 
Kashan lies adjacent to the central 
Iranian desert, water is scarce, 
however, inside the garden, water 
superabundantly flows through a 
series of turquoise-colored pools and 
fountains.
The elevated cedars inside the garden 
that are up to 500 years old contribute 
to the scenic landscape while the 
profusion of orange trees permeate 
pleasant fragrance when the trees are 
in blossom.
The garden also embraces several 
historic structures such as a two-story 
edifice that was once used to be as the 

lodging for the royal establishment. On 
one side of the garden is a bathhouse 
complex, famous as the place where 
Iranian nationalist hero Amir Kabir was 
murdered.
Mirza Taqi Khan, better known as Amir 
Kabir, served as prime minister under 
Naser al-Din Shah (r. 1848 – 1896) 
from 1848 to 1851. Amir Kabir was 
a modernize figure who instituted 
significant changes in the country, 
particularly in the fields of education 
and administration.
He was imprisoned in the bathhouse 
and eventually murdered in there upon 
the decree of the king who couldn’t 
tolerate his popularity.
The UNESCO website asserts that the 
flawless design of the Persian Garden, 
along with its ability to respond to 
extreme climatic conditions, is the 
result of an inspired and intelligent 
application of different fields of 
knowledge, i.e. technology, water 
management and engineering, 
architecture, botany and agriculture.
Here is a select of comments that 
visitors to the garden have posted to 
Trip Advisor, one of the most popular 
travel websites in the world:
“Superb formal Persian garden - a must 
see”
We visited Iran in April 2016, armed 
with Penelope Hobhouse’s excellent 
book on Persian gardens, with the 
intent on seeing as many ‘Persian’ 
gardens as we could. This is the first 
one we visited. It is beautiful. Very 

formal, very classical and a very good 
introduction to Persian gardens... 
(Janev and Aust from Australia, visited 
April 2016).
 “Refreshing on a hot day”
We visited the place in late September 
and it wasn’t that green, imagine it is 
much more nice in the spring time. 
However, still refreshing when trying 
to runaway town heat. You can also 
have tea inside or put your tired feet to 
the cold water in the very back of the 
park where is rest area. (Boruzzze from 
Lithuania, visited September 2016).
 “OK but not a highlight”
We visited in the morning - few other 
visitors. Needs more work done on 
maintenance. Shazdeh Garden near 
Kerman is much better but less 
accessible. (Pam Q. from Australia, 
visited June 2016).
“Well-deserving of its UNESCO World 
Heritage rating”
I have visited several UNESCO World 
Heritage gardens and must say that 
the Fin Garden ranks as one of the best. 
Flora and well-maintained greenery, as 
beautiful and calming as they are, can 
tend to look the same after a while.
However the historic architecture at 
the Bagh-e Fin evokes the romance and 
splendor of the Persian Empire where 
only kings and dignitaries strolled its 
grounds…Excellent destination and 
a must-see in Kashan. (Jeffrey H. from 
California, visited July 2016).

Fin Garden: A Historical 
Persian Garden in Kashan

 The richly manicured yet historical Fin Garden or 
Bagh-e Fin is located in the city of Kashan, on the 
margins of central Iranian desert.

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.

The Great Mosque of 
Shushtar, Iran
 There are a number of sites of pilgrimage and 
sacred shrines in the city of Shushtar. Every 
alley, district, and/or street in this city is home to 
mosques and sites of pilgrimage, which is rooted in 
the religious beliefs of the people of this city.
This has in turn earned this city the title of “House 
of the Faithful”. The Jam’eh Mosque is one of the 
best known mosques of Shushtar.
This mosque has been constructed in 254 AH. 

The ayahs of Holy Quran in Kofi language are 
evident on the walls of this mosque, which is also 
decorated with plasterworks. There are twelve 
pillars to the north of this mosque, and eight pillars 
are evident in its southern corner.
These pillars are nearly five meters in height, each. 
The arches of the mosque, its tall balcony, and 
roofed section show that this historical monument 
belongs to the early years of the Islamic era. The 
mosque has a large courtyard and thick and solid 
pillars, such that the diameter of each of these 
pillars stands at roughly over 1.5 meters.

There is an ancient podium in the mosque which 
dates back to 700 years ago. The initial height of 
the mosque’s minaret was 26 meters. However, 
the upper section of this minaret has been 
destroyed and it currently stands at 18 meters 
in height.
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The deputy Chairman of Iran’s 
Saffron National Council 
criticized the fact that some 
Iranian businessmen have 
to sell the country’s saffron 
packaged as under the name 
of Afghanistan.“Usually, due to 
the decline in supply of saffron 
in last days of every Iranian 
year (ends on March 21), from 
mid-April, we experience an 
increase of approximately 5-10 
percent in the price of saffron,” 
Gholamreza Miri said about 
the reason for increasing of the 
saffron price in Iran.

“The cultivation and 
supply of saffron in the 
country is growing every 
year, and according to the 
latest statistics, there are 
approximately 124,000 
hectares are under saffron 
cultivation in all parts of the 
country,” he said.
“We unfortunately handed our 
saffron market and customers 
to Afghanistan on a silver 
platter,” said Miri, talking 
about the increasing activity 
of Afghanistan regarding sales 
of saffron.

Iran, UN 
discuss 
developing 
satellite 
cooperation
 Iranian Minister 
of Information and 
Communications 
T e c h n o l o g y 
M o h a m m a d 
Javad Jahromi and 
Head of United 
Nations Office 
for Outer Space 
Affairs (UNOOSA) 
Simonetta Di 
Pippo reviewed 
p r o m o t i n g 
c o o p e r a t i o n 
on satellite 
technology.
Jahromi said that 
unfortunately, Iran 
is facing various 
natural disasters 
citing the recent 
floods.
Referring to 
drought and 
sandstorms as 
other examples of 
natural disasters, 
Jahromi said that 
some of them are 
not limited to Iran 
so that regional 
cooperation is 
required to thwart 
them.
He also expressed 
willingness to 
take advantage 
of UNOOSA’s 
capacities and 
i n t e r n a t i o n a l 
cooperation aiming 
to receive satellite 
photos and data 
for processing 
and enabling the 
member states to 
forecast deadly 
natural disasters.
Iran has made 
s i g n i f i c a n t 
progress in space 
field, Jahromi said, 
adding that Iran 
has put on the 
agenda to launch 
a remote sensing 
satellite and two 
communications 
satellites.
He reiterated that 
all these measures 
have been in line 
with developing 
peaceful activities 
in space and using 
advantages of 
space technology 
for ordinary 
people. 
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Iran hands its saffron market to 
Afghanistan due to export restrictions

The American energy 
giant said some of the oil it 
purchased last year from 
the Energy Department’s 
Strategic Petroleum 
Reserve, or SPR, contained 

“extremely high levels” of hydrogen 
sulfide, according to emails obtained 
by Bloomberg under the Freedom of 
Information Act.
In some cases, the gas level was 250 
times higher than government safety 
standards allow.
“The Department of Energy takes 
safety, security and environmental 
impacts involving SPR activities very 
seriously,” agency spokeswoman Jess 
Szymanski said. “Last fall, an SPR cargo 
received by Exxon Mobil was found 
to contain higher-than-expected 
levels of hydrogen sulfide. Since then, 
the Department has worked with 
Exxon to resolve this concern, and 
find alternate options for the cargo’s 
delivery.”
Analysts have pointed to the stockpile 
as a safeguard against tightening 
crude supplies after US sanctions 
on Iran and Venezuela curbed their 
oil exports. But Exxon’s discovery, 
which follows complaints by Royal 
Dutch Shell Plc, Macquarie Group 

Ltd and PetroChina Co., suggest that 
the reserve may not offer refiners as 
much insurance against diminishing 
volumes of higher sulfur, or sour, crude 
as previously thought.
The Energy Department disputed 
claims that it repeatedly sold tainted 
crude, saying that some companies’ 
high hydrogen sulfide readings 
were “spurious” or the result of 
contamination during shipping. 
In PetroChina’s case, however, the 
agency acknowledged spending 
around $1 million to clean up a 
contaminated cargo.
The prospect of tainted crude in the 
reserve complicates future sales of US 
oil, a key tool for funding government 
programs. A 5 million-barrel sale is 
planned for 2019, and 221 million 
barrels of oil are planned for sale from 
2020 to 2027.
While hydrogen sulfide occurs 
naturally in crude, producers often 
take pains to remove it because it 

can put workers at risk and corrode 
pipelines and refineries. Many 
pipelines have capped the permitted 
amount of hydrogen sulfide, or H2S, at 
10 parts per million (ppm).
“Refineries don’t want high H2S in 
their plants for safety reasons, 
especially with personnel having to 
access storage tanks where the oil is 
stored,” said John Auers, executive vice 
president at energy consultant Turner 
Mason & Co.
Exxon was one of five companies 
that purchased oil in an Energy 
Department sale in August. Exxon took 
1.5 million barrels of Bryan Mound 
sour crude -- a high sulfur oil that’s 
recently become more expensive as 
global supply shrink -- by pipeline 
to Texas City. There, the company 
discovered hydrogen sulfide levels 
that were at 5,000 ppm, according 
to emails sent to the department in 
November by Mattias Bruno, a lead oil 
trader at Exxon Mobil.

Five ships dock at Chabahar 
Port
ive cargo ships with different consignments arrived 
at Chabahar Port, southeastern Iran, on Friday, a 
senior official said.Managing Director of Ports and 
Maritime Organization of Sistan and Baluchistan, 
Behrouz Aghaei, said that the strategic port of 
Chabahar received five ships carrying consumer 
and non-consumer commodities on Friday.The 
official did not provide details about the names and 
the origin of the vessels. He went on to add, however, 
that three of the ships were carrying essential 
goods and two others were loaded with petroleum 
products.Aghaei noted that the comprehensive 
plans to promote the throughput of the strategic 
port, including the special tariff discounts, have 
helped attract many businesses to Chabahar Port.
Chabahar Port, lying along the Sea of Oman, is 
considered as a gateway to golden opportunities for 
trade, especially by India, Iran and Afghanistan with 
Central Asian countries.

Iran, Iraq to build 5 joint 
industrial townships
 Chief of Staff of Iranian President Mahmoud Vaezi 
said that five joint industrial townships will be 
constructed between Islamic Republic of Iran and 
Iraq.Under a Memorandum of Understanding 
(MoU) signed between Iran and Iraq, five industrial 
townships will be constructed between these 
two countries as a joint venture, one which will be 
established in Kordestan province, according to 
Vaezi.He made the remark in an investment and 
development meeting of Kordestan province on 
Saturday.Elsewhere in his remarks, Vaezi referred 
to the geopolitics situation of Kordestan province 
and its shared borders with Iraq, saying the issue 
has caused both public and private sectors of the 
country to adopt a national attitude towards the 
development and prosperity of this province.The 
Islamic Republic of Iran is Iraq’s first trade partner, 
he said, adding, “Iraq and Kurdistan Regional 
Government (KRG) provide the best opportunity 
for Iran for increasing the volume of exports and 
bypassing the US sanctions.”

Iran uni. entrance exam 
postponed due to flood
Member of Education and Research Committee 
of Iranian Parliament Mahmoud Sadeghi said 
Iran university entrance exam will be postponed 
because of the requests of students who are in flood-
affected areas.
Sadeghi said that Iran university entrance exam will 
be postponed due the request of students who have 
been affected in the flood-hit areas. This exam will 
be held on 13-14 June 2019.The Iranian University 
Entrance Exam, simply known as Konkour is a 
standardized test used as one of the means to gain 
admission to higher education in Iran.

Exxon Mobil Corp. is the latest company to raise 
concerns that a stockpile of US government crude is 
tainted with poisonous gas.

US Govt. Selling Tainted Crude, 
Exxon, Others Say

news

NPC exports 20 tons of 
petrochemicals last year
Nouri Petrochemical Company (NPC) exported 20 million 
tons of petrochemicals, valued at $10.645 billion, to various 
countries in the world in the past Iranian calendar year (ended 
March 20, 2019).
CEO of Nouri Petrochemical Company Taghi Sanei made the 
remarks on Friday night in a meeting to study problems facing 
petrochemical units in the presence of minister of Intelligence 
and added, “of total 56 active petrochemical units in the 
country, 20 of which are located in Mahshahr while 16 of which 
are in Assalouyeh.”

Other petrochemical units have been distributed in various 
regions of the country, he added.
He put total volume of petrochemicals produced by 
petrochemical units in the country at 50 million tons annually.”
Construction operation of 60 petrochemical units is 
underway in the nationwide, he said, adding, “once all these 
petrochemical units are put into operation, total production 
volume of petrochemicals will increase up to 120 million tons 
per annum.”
Provision of feedstock is the current major concern of 
petrochemical units in the country, he noted.
Petrochemical industry in Iran is the economic doctrine of 
the country, he said, adding, “if development and expansion of 

petrochemical units is taken into 
consideration in the country, 
it will help generate more 
employment opportunities 
and boom economy in the 
country considerably.”
Nouri Petrochemical Company 
was launched in 2017, he 
said, adding, “with the annual 
production of 4.5 million tons of 
aromatics, this industrial and production unit 
is regarded as one of the largest production units of this 
product in the country.”

. “Last fall, an SPR 
cargo received by 
Exxon Mobil was 
found to contain 
higher-than-
expected levels of 
hydrogen sulfide. 
Since then, the 
Department has 
worked with Exxon 
to resolve this 
concern, and find 
alternate options 
for the cargo’s 
delivery.”

India’s Iran oil 
imports up 5% YoY 
despite US sanctions: 
report
 Reports indicate that India imported 
about 5% more oil from Iran in the 
last fiscal year through March as 
companies raised purchases ahead of 
US sanctions.
India imported about 5 percent 
more oil from Iran in the last fiscal 
year through March as companies 
raised purchases ahead of US sanctions 
against Tehran from November, 
Reuters reported preliminary tanker 
arrival data obtained from shipping 
and industry sources.

Despite Washington restricting India’s 
purchases from Tehran, refiners 
shipped in about 479,500 barrels per 
day (bpd) of Iranian oil in 2018/19 
compared with about 458,000 bpd a 
year before, according to the data.
The US reimposed sanctions on Iran 
in November after making a unilateral 
withdrawal from the 2015 Iran nuclear 
deal. The sanctions targeted the 
country’s oil industry in an attempt 
to reduce Iran’s oil exports to zero. 
Despite the efforts, Iran has managed to 
maintain a desired level of oil revenues 
as US was forced to give waivers to 
eight countries, including India, which 
allowed them to continue importing oil 
from Iran. 
India’s waiver allowed the country to 

continue to buy about 300,000 bpd 
Iranian oil until early May.
Earlier this month, India said it was 
engaged in talks with the US over 
extending the waiver beyond May 4 for 
the import of Iranian crude.
In March, India’s oil imports from Iran 
rose to about 405,000 bpd, about 56 
percent higher than February, the data 
showed according to Reuters. March 
volumes were however about 6 percent 
lower than the purchase in the same 
month a year earlier.
India, the world’s third biggest oil 
consumer, meets more than 80 per 
cent of its oil needs through imports. 
Iran is its third largest supplier after 
Iraq and Saudi Arabia and meets about 
10 percent of India’s total needs.
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Pope Francis sends 100,000 
euros for flood relief in Iran
In the wake of massive flooding in Iran, Pope 
Francis has sent 100,000 euros (about $113,000) 
for emergency aid.
The money, sent through the Vatican’s office for 
the Promotion of Integral Human Development, 
is intended as “an immediate expression of the 
feeling of spiritual closeness on the part of the 
Holy Father towards the affected people and 
territories, according to CNA.The Dicastery 
for Promoting Integral Human Development 
said Francis was sending 100,000 euros 
(US$113,000), which will be distributed with 
the help of the Vatican nunciature in Tehran.“In 
the course of the past two weeks, violent flooding 
struck the northeast and southern regions of 
Iran, and there is fear flooding will continue in the 
coming days,” the dicastery said in a statement 
April 12.The Iranian Red Crescent Society and 
the U.N. office in Tehran were appealing for 
international assistance to help the victims, the 
statement said. Staff from the Catholic Church’s 
Caritas Iran already had visited the flood zones, 
and the organization was working with other 
groups to get aid to the people.

Aid Convoy of Iraq’s Nujaba 
Arrives in Iran’s Flood Hit 
Areas 
The aid convoy sent by Iraq’s Harakat Hezbollah 
al-Nujaba, a major Shiite resistance group, which 
includes more than 100 vehicles, arrived in Iran’s 
flood-stricken western provinces.
 The relief convoy of the al-Nujaba movement, 
headed and accompanied by the deputy secretary 
general of the movement, entered Iran from 
Mehran Border Crossing, the group said on 
Saturday.Haj Nasr ash-Shammari, the chairman 
of al-Nujaba Executive Council, and the directors 
of al-Nujaba representative offices in different 
provinces of Iraq accompany the aid convoy 
sent for flood-stricken people.The convoy 
was welcomed by the Friday prayers leader of 
Mehran, several commanders of the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) and some 
other local officials, according to the report.The 
consignments are planned to be dispatched to the 
western provinces of Khuzestan and Lorestan.

UK gov’t shocked at Royal 
Mail decision: Envoy
Iran’s Ambassador in London Hamid Baeidinejad 
said on Friday that recent statement of the Royal 
Mail to stop sending parcels to Iran has shocked 
the UK Foreign and Commonwealth Office and 
Postal Company.In a tweet on Friday, he added 
that the office and the company have pledged 
to seriously pursue rectification of the decision.
He also ensured the dear Iranian countrymen 
if the problem is not solved until Monday, Iran’s 
Embassy will make arrangements for receiving 
the Iran-bound parcels and delivering them freely 
to the Iranian post.

IRGC Commander:

Iranian Armed Forces to Confront Threats 
Posed by Terrorism-Nurturing US

 The Iranian Armed Forces “will not 
hesitate even one moment to carry 
out their dangerous and strategic 
missions, specially in confrontation 
against the threats resulting from the 
plots hatched by enemies, including 
the criminal and terrorism-nurturing 
US”, General Hajizadeh said in a meeting 
with Commander of the Iranian Air Force 
Brigadier General Aziz Nasirzadeh in 
Tehran.
He added that the Armed Forces will not 
allow anyone to endanger the unique 
tranquility and security of the Iranian 
nation.His remarks came days after the 
United States 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 Monday 
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 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).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 the US hostility towards 
the IRGC, General Staff of the Iranian 
Armed Forces declared in a statement 
on Tuesday that the forces under 
its command would fight against 
the US Central Command known as 
CENTCOM “terrorist group”.“The US 
administration’s move to designate 
the IRGC as a terrorist group is actually 
a desperate attempt and retaliation 
to cap the US failures in the region 
and of course, it lacks operational 
value and validity and is practically 
doomed to failure,” the statement said.
The statement referred to the SNSC’s 
reaction to Washington’s decision 
and designation of the CENTCOM as a 
terrorist group, and said the General 
Staff of the Iranian Armed Forces would 
consider the US Army forces under the 
CENTCOM command as terrorists and 
“will not spare any efforts to support 
the IRGC’s anti-terrorism measures in 
the fight against the CENTCOM terrorist 
group”.

Commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Aerospace Force Brigadier General 
Amir Ali Hajizadeh underlined that the Iranian 
Armed Forces will powerfully stand against the 
“criminal and terrorism-nurturing” US’ plots and 
threats.
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An Iranian 
lawmaker says the 
recent move by the 
United States to 
blacklist the Islamic 
R e v o l u t i o n a r y 
Guards Corps (IRGC) 
shows the clear 
influence of the Israeli 
lobby on Washington.
Speaking to Mehr 
News correspondent 
on Saturday, 
Seyyed Hossein 
Naghavi Hosseini, a 
member of Iranian 
P a r l i a m e n t ’ s 
National Security 
and Foreign Policy 
Commission,  said 
“the Zionist lobby 
is clearly behind 
W a s h i n g t o n ’ s 
decision to designate 
IRGC as a terrorist 
o r g a n i z a t i o n ,” 
stressing that the 
plan will lead to 
nowhere.
The official said 
that labeling 
IRGC as a terrorist 
organization by the 
US will not inflict 
any harm on the 
elite force, but it will 
strengthen its power 
by uniting the Iranian 
nation and the armed 
forces.
“The Zionist lobby 
has always wielded 
its influence on the 
American presidents, 
but their influence 
during Donald 
Trump’s tenure has 
been clearer than any 
other time.”
Naghavi Hosseini 
further said that 
Trump is only looking 
for ways to fulfill the 
Zionist regime’s wish 
to break the resolve 
of the people of the 
region by acts like 
recognizing Israeli 
sovereignty over 
Syria’s occupied 
Golan Heights 
and recognizing 
Jerusalem al-Quds as 
Israel’s capital.
The administration 
of US President 
Donald Trump 
designated the IRGC 
as a foreign terrorist 
organization on 
Monday through an 
official statement.

Blacklisting 
IRGC, clear 
Zionist influ-
ence on US: 
MP

Iran
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France: Europe determined to 
preserve JCPOA
French Foreign Minister expressed regret over US withdrawal 
from Iran nuclear deal known as the Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), saying Europe is to preserve the deal until Iran 
respects it.Relations with Iran are based on nuclear agreement 
which prepares the grounds for equal or unequal measures with 
Iran in compliance with European regulations, Jean-Yves Le Drian 
told reporters in response to a question about US wrongful act 
to blacklist the Islamic Revolution Guard Corps (IRGC) which is 
playing major role in Iran’s economy.

He said that EU states adopted the Instrument in Support of 
Trade Exchanges (INSTEX) in the framework of cooperation 
among France, Germany and the UK which is to facilitate financial 
transactions for those companies and businessmen interested in 
trade ties with Iran.
Trump on May 8, 2018, withdrew from the JCPOA, which was 
condemned by other parties to the 2015 agreement.
INSTEX was adopted by foreign ministers of the European trio 
on the sidelines of a European Union summit in the Romanian 
capital Bucharest on January 1.INSTEX has been registered at 
the address of France’s Economy and Finance Ministry in Paris. 
German banker Per Fischer has been chosen for a period of six 
months to run it. Also, a senior UK diplomat is expected to head 

the Supervisory Board.
Earlier, INSTEX president 
Per Fischer visited Iran 
to hold talks with Iranian 
stakeholders in a bid to 
work out details of the 
payment channel.
Trump’s choice has faced 
opposition of the international 
community namely Russia, China, 
the International Atomic Energy 
Agency (IAEA) and the European Union 
Foreign Policy Chief Federica Mogherini.

Intelligence Minister: US Allies 
Asking Iran for Negotiations
 Iran’s Intelligence Minister Mahmoud Alawi said the 
failure of the US administration’s policy of sanctions 
against the Islamic Republic has made Washington’s 
allies offer to enter talks with Tehran.
The US’ allies have secretly proposed holding talks with 
Iran, Alawi told reporters in the southern province of 
Bushehr on Friday.
“When the US’ allies found out that (US President 
Donald) Trump could not do anything (against Iran) 
despite all the hullabaloo, they made secret proposals 
for negotiations (with Iran),” he added.

Denouncing the US president’s “unwise” move to 
blacklist the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC), 
the intelligence minister said Trump received a slap in 
the face from the Iranian nation when all of the people 
expressed solidarity with the IRGC.
He also stressed that the US measure against the IRGC 
strengthened the unity of the Iranian Armed Forces.
Trump announced on Monday that Washington 
designates the IRGC a foreign “terrorist organization”, 
marking the first time the US has formally labelled 
another country’s military a terrorist group.
Responding to the move, Iran’s Supreme National 
Security Council immediately declared the US as a 
state sponsor of terrorism and US forces in the region 

terrorists.
The SNSC said it 
has put CENTCOM 
on its terror list 
as a “reciprocal 
measure” against 
the US “illegal and 
unwise” move.
In a letter to the 
UN chief, Iran’s 
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif cautioned 
that the US and a number of puppet regimes will be 
held accountable for the dire consequences of the 
adventurous move to blacklist the IRGC.

News

“foreign terrorist 
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country’s military 
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Iran, Russia able to increase trade volume 
exchange by $10bn annually
Islamic Republic of Iran and Russian Federation enjoy high capabilities 
to increase bilateral trade exchange volume by $10 billion.Chairman 
of Iran-Russia Joint Chamber of Commerce Hadi Tizhoush Taban made 
the remarks on Saturday and put the current volume of trade exchanges 
between Iran and Russia at about $2 billion annually, expandable to $10 
billion if necessary export infrastructures are provided.He went on to say 
that new approach should be taken in promoting export of products to Russia 
due to the sanctions imposed by western countries on Iran and also specific terms 
and conditions that Russia has imposed on Iran in terms of import of foodstuff and light industries.

The Islamic Revolution 
Guards Corps (IRGC) 
Ground Force has saved 
people stranded in 
Iran’s southwestern 
rural areas with military 
personnel carriers, a top 
commander said.
IRGC Ground Force 
Commander Brigadier 
General Mohammad 
Pakpour said on 
Saturday that his forces 
have used “Khashayar” 
(Xerxes) personnel 
carriers to rescue 
people stuck in the 
flood-stricken areas.
He said the IRGC 
military vehicles have 
ferried people out of 
the disaster zone in the 
villages of Khuzestan 
Province, southwest of 
Iran.
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NPC exports 20 tons of petrochemicals 
last year

Azari-Jahromi also gave an account of his visit to 
Vienna, on the sidelines of the World Summit on 
the Information Society (WSIS).

He said that he had signed an agreement with LI 
Yong, the director-general of the United Nations 
Industrial Development Organization (UNIDO). 
He said that he signed a letter of understanding 
with head of United Nations Office for Outer Space 
Affairs in three important issues that will promote 
Iran’s scientific status.
Jahromi added that he held a meeting with Iranian 
expatriates residing in Vienna.
He also wrote that a mock-up of an Iranian satellite 
carrier will be placed in the UN building.
Azari-Jahromi is currently in Vienna following 
his visit to Geneva to attend World Summit on the 
Information Society (WSIS). 
WSIS was attended by over 3,000 members from 
150 countries.

According to Reza Rahmani, 
currently the value of exports 
to the neighboring countries 
stands at $25 million and it 
should increase to at least $50 
million in two years.
Mentioning the fact that only 

two percent of the total imports of Iran’s 
neighbors come from the Islamic country, 
Rahmani noted that his ministry is going to 
focus on developing domestic production 
and defining new projects to manufacture 

all the industrial equipment needed 
inside the country.The official further 
pointed to some of the potent areas which 
could be worked on in order to increase 
exports including home appliances, 
apparel industry, petrochemicals, and 
marine industries, basic metals such as 
steel, aluminum and copper as well as 
agriculture, according to Tehran Times.

According to Mansour Baziar, the 
director general of Busher customs 
administration, the province’s 
total exports amounted to 29.749 
million tons during the period, of 
which some 19,970 tons worth 
about $11.291 billion were non-
oil goods and the rest were gas 
condensate.
The main exported commodities 
over the period, in addition 
to gas condensates, include 
petrochemical products, offshore 
oil/gas extraction Jackets, 
fertilizers, cement and clinker, 

drilling equipment, fish and farmed 
shrimp, sulfur, and tomato.
China, the UAE, South Korea, India, 
Japan, Indonesia, Kuwait, Thailand 
and Taiwan were the main export 
destinations in the past year.
Bushehr is considered as Iran’s 
main trade hub. About 554,000 
tons of goods worth $1.677 billion 
were imported into the province 
last year.

The German government has 
approved the export of certain 
military equipment and technology 
to Saudi Arabia and the United Arab 
Emirates (UAE) at a secret meeting 
of the Federal Security Council, the 
Spiegel magazine reported on Friday, 

citing documents of the country’s economic 
affairs ministry, Sputnik reported.
According to the newspaper, Saudi Arabia will 
not receive German-made military products 
directly from the country. However, components, 
made by German vehicle manufacturer Kamag, 
will be supplied to a French company, which, in 
turn, exports its products to Saudi Arabia. Kamag 
exports “technology for the manufacture of low-
bed semi-trailers” to France, but de-facto final 
recipient of the goods is Saudi Arabia.
In addition, the board approved partial exports 

to the UAE. The approved exports include 
components and software updates for the Cobra 
radar systems, which are manufactured by France 
and Germany. These systems have already been 
deployed to the UAE.The German authorities 
imposed an arms exports ban on Saudi Arabia 
in October amid criticism of Riyadh over the 
assassination of opposition journalist Jamal 
Khashoggi in the Saudi consulate in Istanbul.
Berlin’s move prompted Paris and London to ask 
Berlin to revoke the ban, since some of the French 
and British weapon companies used German 
components. The blocked export items included 
RR Meteor air-to-air missiles for Eurofighter 
Typhoon aircraft, which are purchased by Saudi 
Arabia.According to Human Rights Watch, the 
Saudi and Emirati-led coalition has conducted 
scores of unlawfully indiscriminate and 
disproportionate airstrikes on Yemen, killing 
thousands of civilians and destroying civilian 
property with the munitions sold by the United 
States, United Kingdom, and others.
In March 2018, in response to coalition violations 
in Yemen, Angela Merkel’s governing coalition 
announced that it would suspend arms sales to 
Saudi Arabia, excluding contracts already in place.

Iranian startups eyeing world markets: Iran 
Telecom Min

Iran to double exports to neighboring 
countries by 2021

Annual exports through Bushehr province 
up %24

Germany to Supply Saudi Arabia, UAE with 
Arms through France

Iranian Industry, Mining and Trade Minister announced 
the country plans to double its exports to the neighboring 
countries by the Iranian calendar year of 1400 (which starts 
in March 2021).

Iranian startups are eyeing the world markets in 
order to make use of their capacities, said Minister 
of Information and Communications Technology.
‘To create jobs for the youth and go ahead with 
economic development, startups need a bigger 
market, which can be provided by accessing the 
world market,’ wrote Mohammad-Javad Azari-
Jahromi in his Instagram page.

Close to 30 million tons of non-oil commodities and gas 
condensate worth 18.721$ billion were exported through the 
southern province of Bushehr during the past fiscal year (ended 
March 20), indicating a %24 increase year on year.

Germany’s secret security council has allowed weapons 
shipments to countries directly involved in the war on 
Yemen, including Saudi Arabia and the United Arab 
Emirates.
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made military 
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over the period, 
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condensates, 
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products, offshore 
oil/gas extraction 
Jackets, fertilizers, 
cement and clinker, 
drilling equipment, 
fish and farmed 
shrimp, sulfur, and 
tomato.
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شرکت هاى دولتى به ثبت اطالعات در سامانه یکپارچه ملزم شدند
معاون اول رئیس جمهور با ارسال بخشنامه اى، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت هاى 
دولتى، بانک ها و بیمه ها را به بارگذارى اطالعات در سامانه یکپارچه اطالعات شرکت هاى دولتى ملزم 

کرد.
اسحاق جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور با ارسال بخشنامه اى، کلیه شرکت هاى دولتى مشمول 

ماده (4) قانون محاسبات عمومى کشور و ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشورى و ماده (5) قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاى نظام مالى کشور و همچنین مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت را ملزم کرد تا 

ضمن معرفى نماینده تام االختیار خود به دفتر امور شرکت هاى دولتى در وزارت امور اقتصادى و دارایى، اطالعات 
خود را در «سامانه یکپارچه اطالعات شرکت هاى دولتى» تکمیل و بارگذارى کنند.وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتى 
و شرکت هاى مادر تخصصى نیز موظفند در خصوص شرکت هاى زیر مجموعه خود اقدامات الزم را انجام دهند.وزارت امور 

اقتصادى و دارایى نیز مکلف شد امکانات مورد نیاز به منظور دسترسى به این سامانه را فراهم نموده و گزارش عملکرد دستگاه هاى اجرایى 
یادشده موضوع این بخشنامه را در مقاطع زمانى شش ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى ارسال کند.الزم به ذکر است؛ 

این بخشنامه در راستاى مصوبه مجلس مبنى بر شفاف سازى بودجه و حقوق شرکت هاى دولتى، ابالغ شده است.

 آغازپرداخت بیمه بیکارى درمناطق سیل زده
مدیرکل حمایت از پایدارى مشاغل وزارت کار،با اشــاره به آغاز پرداخت بیمه بیکارى به کارکنان 
مشمول قانون کار درمناطق سیل زده گفت:براساس اطالعات اولیه حدود10هزار شغل تحت تأثیر 

حادثه سیل قرارگرفتند.
کریم یاورى، درباره حمایت از بیمه پردازان و کارگران بیکار شده در مناطق سیل زده، گفت: تمام 

کارگران و کارکنان مشــمول قوانین کار و تأمین اجتماعى که در اثر سیل کار خود را از دست داده 
باشند، تحت پوشش دریافت مقررى بیمه بیکارى قرار خواهند گرفت.

وى درباره نحوه اقدام براى دریافت بیمه بیکارى افزود: حسب توافق به عمل آمده فى مابین سرپرست سازمان 
تأمین اجتماعى و معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى، تمامى ادارات کل استانى تأمین اجتماعى مکلف 

شده اند در سریع ترین زمان ممکن نسبت به برقرارى مقررى بیمه بیکارى براى کارگران حادثه دیده ناشى از سیل، خارج از نوبت اقدام 
کنند. یاورى با بیان اینکه طبق قانون بیمه بیکارى، در شرایط عادى فقط بیکارانى که حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند 
مشمول دریافت مقررى بیمه بیکارى مى شوند تاکید کرد: اما در استان هاى درگیر سیل، حتى آن دسته از کارگرانى که سابقه بیمه 

پردازى آنها کمتر از 6 ماه باشد، نیز مشمول دریافت حمایت مقررى بیمه بیکارى خواهند بود.

 ساناز باقرى راد:
 «مشکل اساســى کشور، همچنان 
مشــکل اقتصــادى اســت»؛ این 
جمله اى بود که مقام معظم رهبرى 
در پیام نوروزى خود مطرح کردند و 
با توجه به آن سال 98 را سال «رونق 
تولید» نام نهادند. به عقیده ایشان 
شاه کلید حل مشــکالت اقتصادى «توسعه تولید 
ملى» است. به گفته ایشان: اگر چنانچه تولید به راه 
بیفتد، هم مى تواند مشکالت معیشتى را حل کرده 
و هم مى تواند استغناى کشور از بیگانگان و دشمنان 
را تأمین کند، هم مى تواند مشکل اشتغال را برطرف 
کند، هم حّتى مى تواند مشکل ارزش پول ملّى را تا 
حدود زیادى برطرف کند. «لهذاست که مسأله ى 

تولید به نظر من مسئله ى محورى امسال است.»
با توجه به تاکید ایشــان بر لــزوم تمرکز تمامى 
دستگاه ها و نهادهاى اجرایى کشور بر توسعه تولیدات 
ملى، الزم است که مدیران دستگاه ها براى تحقق این 
امر برنامه ریزى کرده و با تمام بازوهاى اجرایى خود 

در راستاى این هدف تالش کنند.
حوزه زنان و خانواده نیز به عنوان یکى از بخش هاى 
تأثیرگذار در بسیارى از ابعاد جامعه، یکى از گروه هاى 
هدف براى توسعه تولید ملى و در نهایت رونق تولید 
به شمار مى روند. در حال حاضر زنان در کنار ایفاى 
نقش مادرى، همسرى و تحکیم بنیان هاى خانواده، با 

حضور در جامعه و بازار کار ستون اقتصادى و اجرایى 
بسیارى از مشاغل محسوب مى شوند و نمى توان از 

نقش آنان در توسعه اقتصادى چشم پوشى کرد.
در ســال جدید نیز با توجه به نیاز کشور به توسعه 
تولیدات داخلى نیازمند استفاده از تمام ظرفیت و 
نیروهاى اجرایى کشور هستیم. در این میان حمایت 
از زنان به عنوان نیروى فعال جامعه براى گسترش 
تولیدات ملى و تشویق آن ها به این امر در متحول 

کردن اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود.
 توجه بر تولیدات خانگى و سنتى بانوان براى 

توسعه تولید ملى
در این خصوص مینو اصالنى رئیس جامعه بسیج 
زنان کشور، با اشــاره بر لزوم اقدام و توجه تمامى 
دستگاه هاى کشور در راستاى عملیاتى شدن شعار 
سال و پیشبرد تأکیدات مقام معظم رهبرى در زمینه 
اقتصادى گفت: نامگذارى سال 98 به نام سال «رونق 
تولید» نشــان از لزوم تالش همگانى براى توسعه 
تولیدات ایرانى و ایجاد تحول در وضعیت اقتصادى 
دارد. بحث اساسى در زمینه رونق تولید و رویکرد 
عمده براى پیشبرد این عنوان نیز تولید کاالى ایرانى 
است و براى اینکه بتوانیم سال جدید را به گفته رهبر 
انقالب با همین عنوان پیش ببریم باید بر روى این 

دو حوزه سرمایه گذارى کنیم.
اصالنى با بیان اینکه در حوزه زنان نیز رویکرد اصلى 
براى پیشبرد رونق تولید توجه به تولیدات سنتى 
و خانگى بانوان و تقویت آن است، عنوان کرد: طى 
سال هاى اخیر مشاغل و تولیدات خانگى بانوان از 
اســتانداردهاى کیفى خوبى برخوردار بوده و براى 
دستیابى به این هدف، زمینه این تولیدات را تقویت 

خواهیم کرد.

اصالنى با اشاره بر نقش زنان در پیشبرد عنوان رونق 
تولید و صادرات کاالهاى ایرانى عنوان کرد: یکى از 
چشم اندازهاى رونق تولید، اشاعه فرهنگ ایرانى 
اســالمى در کشــورهاى دیگر به ویژه کشورهاى 
اسالمى منطقه اســت. صادرات تولیدات ایرانى از 
عمده ترین راه هاى این امر بــوده و زنان به عنوان 
یکى از ســرمایه هاى عملى براى محقق شدن این 

چشم انداز محسوب مى شوند.
وى ترغیب بانوان به تولید کاالهاى ایرانى، سنتى و 
خانگى را در ترویج فرهنگ و هنر ایرانى میان دیگر 
کشورها مؤثر خواند و اظهار داشت: با ترغیب و فراهم 
کردن زمینه تولیــد کاالى ایرانى با کیفیت و قابل 
عرضه براى صادرات مى توان به این هدف دســت 
یافت. براى این امر نیز باید ابتــدا بازارهاى هدف و 
مستعد را شناسایى کرده و سپس بر تولید در داخل 

متمرکز بشویم.
 تقویت تولیدات زنان و کیفیت بخشى در 

راستاى تحقق «رونق تولید»
اصالنى با بیان اینکه بسیج زنان در قالب سه بخش 
براى رونق تولید برنامه ریزى کرده است، اظهار کرد: 
وظیفه ما رونق تولید داخل به همراه کیفیت بخشى 
است به همین منظور نیز با توجه با سال رونق تولید، 
براى تقویت بنیه تولید داخلى توسط زنان، کیفیت 
بخشى به کاالها و توسعه آنها برنامه ریزى کرده ایم. 
بر اساس این رویه هر خانه باید به یک کارخانه تبدیل 
شود. برگزارى دوره هاى آموزشى به منظور تقویت 
بنیه تولید داخلى همچون بافندگى، تولید پوشاك، 
صنایع دستى، غذاهاى سنتى و دیگر کاالها شامل 

این موضوع مى شوند.
وى در این باره توضیح داد: قرار اســت بسیج زنان 

در ســال جدید براى این امر دوره هاى آموزشى در 
پایگاه هاى بسیج برپا کند. همچنین پیش از شروع 
آموزش ها، یک پاالیش نسبت به عالیق و رشته هاى 
کارآمدتر میان بانوان و خانواده ها انجام خواهد شد 
سپس به منظور توسعه تولیدات دوره هاى آموزشى 
در پایگاه هاى سراسر کشور برگزار مى شود. همچنین 
در این زمینه به موقعیت هاى جغرافیایى نیز توجه 
شده و ســعى خواهیم کرد در هر شهر زمینه هاى 

توسعه تولیدات بومى را فراهم کنیم.
رئیس بسیج زنان کشور تولید در فضاى مجازى را 
از دیگر برنامه هاى این نهاد براى رونق تولید خواند 
و تصریح کرد: در حال حاضر موضوع فضاى مجازى 
بسیار در جامعه اهمیت دارد. به همین منظور جامعه 
بسیج زنان در سال 98 برنامه اى جدى براى تولید 
برنامه ها و اپلیکیشن هاى موبایلى داشته و با توسعه 
فعالیت خود در فضاى مجازى به تولید محتواها و 

برنامه هاى فرهنگى خواهد پرداخت.
   هدف گذارى معاونت زنان براى اجراى طرح 

«توان افزایى اقتصادى زنان»
معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده رئیس جمهور 
نیز در این رابطه با بیان اینکه هدف گذارى ســال 
جدید به نام «رونق تولید» نیاز اساسى امروز کشور 
است، گفت: در همین راســتا الزم است تا تمامى 
دستگاه ها براى تحقق این هدف سیاست گذارى 
کنند. سال گذشــته بحث کاالى ایرانى را داشتیم 
امسال نیز در صورت استفاده از ظرفیت هاى کشور، 

فرصت هاى خوبى براى تولید وجود دارد.
ابتکار توان افزایى اقتصادى زنــان با رویکرد رونق 
تولید را اولویت معاونت زنان در ســال 98 خواند و 
عنوان کرد: توان افزایى زنان در راستاى تحقق شعار 
سال از چند جهت انجام خواهد شد. بخشى از این 
طرح شامل توان افزایى زنان سرپرست خانوار به ویژه 
در مناطق حاشیه اى است. طرح باز آفرینى کسب و 
کارهاى زنان در سکونت هاى غیر رسمى کشور نیز 
در حال حاضر در 10 اســتان اجرا مى شود در سال 

پیش رو نیز با رویکرد جدید ادامه خواهد داشت.

ابزار تحقق «رونق تولید» در دست بانوان ایرانى

مهر
گـــزارش
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دستگاه هاى متولى زنان و خانواده با نامگذارى سال 98 به نام «رونق 
تولید» براى توسعه تولید کاالى ملى توسط زنان و محقق شدن این شعار 

سیاستگذارى و برنامه ریزى کرده اند.

یکى از چشم 
اندازهاى رونق تولید، 

اشاعه فرهنگ 
ایرانى اسالمى در 
کشورهاى دیگر 

به ویژه کشورهاى 
اسالمى منطقه است. 

صادرات تولیدات 
ایرانى از عمده ترین 
راه هاى این امر بوده 

و زنان به عنوان یکى 
از سرمایه هاى عملى 

براى محقق شدن این 
چشم انداز محسوب 

مى شوند.
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ایران به دنبال تحقق 
اینترنت 20 مگابیتى با 

فیبر نورى

بــراى دسترســى 80 درصــد 
خانوارهــاى ایرانــى بــه اینترنت 
با ســرعت 20 مگابیت بر ثانیه که 
تکلیف آن در برنامه ششم توسعه 
آمده است، باید به سمت فناورى هاى 
جدیدى مانند فیبر نورى رفته و آن 

را با ADSL جایگزین کنیم.
سیاســت اتصال همه روستاهاى 
ایــران به فیبــر نــورى در وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات، دنبال 
مى شــود. این وزارتخانه در برنامه 
ششم توسعه، مکلف شده است که 
80 درصد خانوارها را به اینترنت با 
سرعت 20 مگابیت بر ثانیه دسترسى 
دهد. با وجود این، برخى کارشناسان 
مى گویند ما هنوز در بخش اینترنت 
ثابت نتوانستیم آنطور که باید توسعه 
 ADSL پیدا کنیم زیرا هنوز روى
هســتیم، در حالى که این فناورى 
در دنیا رو به انقراض است و مفهوم 
20 مگ این است که باید تکنولوژى 
تغییر کند و به ســمت VDSL یا 

FTTH حرکت کنیم.
بنابراین، اگرچه تا چند سال پیش، 
برخى از مســؤوالن معتقد بودند 
فناورى اطالعــات و اینترنت، جزو 
کاالهاى لوکس اســت و اینترنت 
128 کیلوبیتى براى دسترســى 
مردم کافى است، اما طى سال هاى 
گذشته، روند استفاده از اینترنت از 
سرعت هاى کیلوبیتى در اینترنت 
دایال آپ ، رفته رفتــه جاى خود را 
به فناورى ADSL داد که سرعتى 
بــه مراتب بیش تر داشــته و حتى 
16 مگابیت را هم پوشش مى داد و 
اکنون نوبت به فیبر نورى است که 
سرعت هایى به مراتب باالتر را براى 
کاربران به ارمغان آورد. فیبر نورى 
بستر انتقالى است که امکان انتقال 
دیتاى پرسرعت باالتر از گیگابیت 
در آن وجود دارد. یعنى اگر تاکنون 
اینترنت نهایتاً 20 مگابیت بر ثانیه 
سرعت داشــت، با فیبر نورى این 
امکان وجود دارد که سرعت تا 1000 
مگابیت یا یک گیگابیت بر ثانیه هم 

به مشترى تحویل داده شود.

ایسنا
خـــبـــر
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گردشگرى
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گردشگرى

آمار نفر شب اقامت در عید 
98 با عید 97 یکسان بود

آمــار نفــر شــب 
اقامت هایى که سازمان 
میراث فرهنگى آن را 
ابداع و به عنوان آمار ســفر مى شناسد، 
امسال براى نوروز 98 همانند آمار نوروز 97 

اعالم شد با اختالف تنها 5 درصد.

سال گذشته على اصغر مونسان رئیس سازمان 
میراث فرهنگى، در نشست خبرى که هجدهم 
فروردین برگزار شد، اعالم کرد: سفرهاى نوروزى 
با ثبت 74 میلیون نفر شب اقامت در کشور، 20 

درصد رشد داشت.
مونسان بیان کرد: در طول تعطیالت نوروز 132 
میلیون بازدید از جاذبه هاى گردشگرى کشور 
ثبت شده که 34 درصد رشــد داشته است. به 
طور میانگین هر گردشگر از هفت نقطه بازدید 
کرده است. ولى امسال نشست خبرى پیرامون 
سفرهاى نوروزى برگزار نشــد و ولى تیمورى 
معاون گردشگرى کشور و رئیس ستاد هماهنگى 
خدمات سفر در جلســه اى که با حضور اعضاى 
این ســتاد بدون حضور خبرنگاران برگزار شده 
بود، گفت: آخرین آمار بدون احتساب آمار 15 
فروردین، 74 میلیون و 300 اقامت شبانه ثبت 

شده است.
چند روز بعد او این آمار را با احتســاب روز 16 
فروردین ماه تعــداد 77 میلیــون و 120 هزار 
اقامت شب در کل کشور دانســت و گفت: اگر 
براى هر فرد به طور میانگین 4 شــب اقامت را 

در نظر بگیریم، مى توان گفت 20 میلیون 
نفر در ایام نوروز سفر کرده اند. با توجه به نوسان 
نرخ ارز در کشــور، ما پیش بینى مى کردیم که 
امسال گردشگرى داخلى رشــد قابل توجهى 
داشته باشــد، به طورى که در روزهاى نخست 
هم شاهد رشد 27 درصدى در این حوزه بودیم، 
اما در ادامه تعطیالت با تغییرات آب و هوایى و 
معضالت و مشکالتى که سیل به وجود آورد، روند 
رشد کاهش پیدا کرد. تیمورى ادامه داد: با توجه 
به شرایط آب و هوایى در کشور، امسال ماندگارى 
مسافران افرایش یافت و به تناسب تردد جاده اى 
کمتر شد و شاهد رشد 5.44 درصدى گردشگرى 
داخلى در این ایام بودیم. تیمورى درحالى از 5 
درصد رشد سفر خبر مى دهد که همین آمار را 
براى نوروز سال 97 نیز اعالم کرده و گفته بودند 
که 74 میلیون نفر شب اقامت در طول ایام نوروز 
97 ثبت شد. این سازمان همچنین در عید سال 
96 نیز از 59 میلیون نفر شب اقامت خبر داده بود 
آمارى که گویا قرار است هر سال 20 درصد رشد 
داشته باشد! همچنان که فریدون محمدى دبیر 
ستاد اجرایى هماهنگى خدمات سفر با امتناع از 
ارائه جزئیات آمارهاى به دست آمده از نفر شب 
اقامت ها در طول نوروز به خبرنگار مهر گفت: ما 
پیش بینى 20 درصدى را براى نوروز امســال 
داشــتیم. اما به دلیل بارندگى ها این آمار پایین 
آمد و در واقع تنها با رشد 5 درصدى مواجه بودیم 

که همان هم از نظر ما رشد منفى است.
از سوى دیگر اداره هاى کل میراث فرهنگى در 
استان هاى کشور هر روز از رشد سفر در استان 
خود خبر مى دادند این درحالى بود که بیشــتر 
استان هاى کشور درگیر بارش باران و سیل بوده 

و سازمانهاى مختلف مردم را از سفر منع 
مى کردند.

با وجود این شرایط اما معاون گردشگرى 
گفته اســت: با توجه به شــرایط جوى 
تعداد رفت و آمد در جاده ها کمتر شــد و 
ماندگارى در شهرها و استان ها بیشتر شد و 
تعداد سفرهاى بین شهرى به حداقل رسید 
تعداد اقامت شبانه، بیانگر این است که سفر 
به عنوان اولویت در سبد خانوار ایرانى ها قرار 
گرفته است و به رقم فشارهاى اقتصادى که 
پیش بینى مى شد سفرها کاهش پیدا کند، 

اینچنین نبوده است.
معاون گردشگرى کشور که متوجه شده بود 
افزایش این آمار عملکرد ستاد را در به دست 
آوردن اعداد و ارقام زیر سوال برده است، گفت 
که روزهاى نخســت با 22 و 23 درصد رشد 
نسبت به سال گذشته آغاز شد اما با اتفاقاتى 
که افتاد و شرایط بد آب و هوا این رقم در روزهاى 

بعدى کاهش پیدا کرد.
در گیر و دار سیل اما گردشگران خارجى آن طور 
که معاون گردشگرى گفته، روى خوش به سفر 
در ایران نشــان داده اند و گفته که در طول 15 
روز 183 هزار و 285 گردشگر خارجى به ایران 
آمده اند این آمار یعنى در ســال گذشته چیزى 
حدود 54 هزار نفر گردشگر خارجى در ایام عید 
به ایران آمده اند که اتفاقاً شرایط بد آب و هوایى 
هم روى آنها تأثیرى نگذاشته و این آمار به طور 

فزاینده اى رشد پیدا کرده اند!
حتى به گفته معاون گردشــگرى ســفرهاى 
خروجــى 32 درصد در ایام نــوروز 98 کاهش 
داشته است که با توجه به وضعیت ارزى، 377 
هزار نفر از ایرانیان به خارج از کشور سفر کرده اند.

از طرف دیگــر اما بخش خصوصــى ناراضى از 
کارکرد خود در ایام عید اســت. کارکردى که 
نمى تــوان آن را در ایام دیگر ســال نیز جبران 
کرد. بسیارى از آنها مى گویند که ضرر کرده اند. 
حرمت اهللا رفیعى رئیس انجمن دفاتر خدمات 
مسافرتى کشــور مى گوید نسبت به نوروز سال 
گذشته حداقل 40 درصد ریزش مسافر داشته اند. 
جمشــید حمزه زاده به عنــوان رئیس جامعه 
هتلداران کشــور نیز مى گوید: امسال ضریب 
اشغال اتاق هتل ها تا دهم فروردین ماه 15 درصد 
کاهش را نسبت به نوروز ســال گذشته نشان 
مى داد اما این آمار تا پایــان روز پانزدهم به 21 

درصد کاهش رسید.
با وجــود این شــرایط اما معاون گردشــگرى 
همچنان معتقد اســت که گردشگرى در نوروز 

98 شرایط خوبى داشت و حرکت رو به جلو بود!

خبرهاى دو خطى

   سازمان امور مالیاتى اعالم کرد کمک هاى مالى به سیل زدگان، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 98 
قابل کسر خواهد بود. معاون مالیات هاى مستقیم سازمان امور مالیاتى در ابالغیه اى به مخاطبان، ذى نفعان، 
امور مالیاتى شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتى اعالم کرد که کسر وجوه پرداختى مودیان مالیاتى به 
حساب هاى تعیین شده براى حادثه سیل اخیر در برخى مناطق کشور از جمله استان هاى گلستان، مازندران 

و فارس انجام شود.
  رئیس کل بانک مرکزى در صفحه شخصى فضاى مجازى خود خطاب به بانک هایى که قصد افزایش 
نرخ سود دارند نوشت: در شرایط حاضر افزایش نرخ سود کارکردى جز افزایش هزینه هاى تولید و فشار 

بیشتر بر ترازنامه بانک ها را نخواهد داشت.
  در حالى که از میانه هفته گذشته رشــد قیمت دالر در بازار آزاد رقم خورد، بازگشت دالر به کانال 
سیزده هزار تومان از روز چهارشنبه آغاز شد و دیروز هر دالر آمریکا به قیمت 13 هزار و 950 تومان در 

بازار فروخته مى شود.
  جدیدترین گزارش رسمى از بازار مسکن حاکى از آن است که در اسفند 97 قیمت مسکن نسبت به ماه 

پیش از آن و ماه مشابه سال قبل(96) به ترتیب 9.3 درصد و 95.5 درصد افزایش یافته است.

مشکل اساسى کشور، همچنان مشکل اقتصادى است؛

چاپ دوم
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استارتاپ ویکند گردشگرى پایدار برگزار  مى شود
 ششــمین رویداد استارتاپ ویکند «شــروع کن» با موضوع «گردشــگرى پایدار» از 11 تا 13 

اردیبهشت 98 به میزبانى دانشکده کارآفرینى دانشگاه تهران برگزار  مى شود.
رویکرد اختصاصى این دوره از اســتارتاپ ویکند دانشــکده کارآفرینى دانشگاه تهران، موضوع 
گردشگرى تعیین شده است که تیم برگزارى ســعى بر آن دارند ضمن آموزش مفاهیم پایه اى 

کارآفرینى توام با کارگاه هاى عملى وترویج روحیه  تیم سازى، ایده هاى اولیه شرکت کنندگان را به 
مرحله ارزیابى، شکل گیرى و پیاده سازى برسانند.

از مزایاى شرکت در این رویداد (کارآفرینى با رویکرد گردشگرى) معرفى جهت استقرار تیم هاى برتر 
در مراکز رشد، معرفى سرمایه گذار براى طرح هاى کسب و کار، اخذ مشورت و دریافت تجربیات بزرگان حوزه 

کارآفرینى و فناورى اطالعات و گردشــگرى، اظهارنظر ریزبینانه، فنى و مالى داوران، استفاده از تجربه و مهارت منتورها و 
بهره مندى از پنل هاى علمى و کاربردى سخنران ها و آشنایى با سرمایه گذاران از جمله مزایاى ذکر شده است که شرکت کنندگان 

در این رویداد نیز از آن ها بهره مند مى شوند. 
عالقه مندان جهت ثبت نام مى توانند به وب سایت http://startup-weekend.ir/ مراجعه کنند.
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شــاید این توصیه در 
نگاه اول بسیار عجیب 
به نظر برســد اما حتى 
بدون گــوش دادن به 
آن نیز شــما چــه در 
کســب وکار و چــه در 
سایر جنبه هاى زندگى 
خــود احتمــاالً اشــتباهات زیادى 
مرتکب مى شــوید. به عبارت دیگر 
اشتباه و شکســت چیزى نیست که 
بتوان همیشــه از آن اجتناب کرد؛ 
پس بهتر است ذهنیت خود را تغییر 
دهید و شکست هاى خود را با آغوش 
باز بپذیرید.حتماً شما نیز این جمله 
معروف نیچه را شنیده اید که «آنچه 
مرا نکشــد، قوى تــرم مى کند». در 
دنیاى کسب وکار نیز همین واقعیت 
برقرار اســت یعنى اگر شــما آنقدر 
اعتمادبه نفس داشته باشید که براثر 
اشتباهات و شکست ها اهداف خود را 
به راحتى رها نکنید، مى توانید با تکیه 
بر تجربیاتى که از این اشــتباهات و 
شکست ها به دست آورده اید، مدیر 
قوى ترى براى کسب وکار خود باشید 
و تیم همراهتان را به سوى موفقیت 

هدایت کنید.

   اگر هرگز شکســت نخورید، 
احتمــاالً هیچ گاه نیــز برنده 

نخواهید شد
فرض کنید شــما در هــر کارى که 
انجــام مى دهید، موفق هســتید و 

هرگــز شکســت نمى خوریــد. اگر 
کمى بیشتر در این مورد بیاندیشید 
احتماالً متوجه خواهید شد که دلیل 
پیروزى هاى مکرر شما این است که 
هرگز به اندازه کافى ریسک نکرده اید 
و خود را با چالش هاى جدى تر درگیر 
نساخته اید. به عبارتى موفقیت هاى 
شــما اغلب در امور روزمره و نسبتاً 
کم اهمیت رقم خورده اســت و شما 
هنوز موفقیت بزرگى که بتواند شما 
را از رقبایتان پیش بیاندازد، کســب 
نکرده اید.وقتى ریســک شکســت 
خوردن را مى پذیرید و به خود فرصت 
اشــتباه کردن مى دهیــد، در واقع 
شــانس یک پیروزى بزرگتر را براى 
خود فراهم مى کنید. فراموش نکنید 
که موفقیت هــاى کوچک اگرچه در 
کوتاه مدت حائز اهمیت هستند، اما 
شما در بلندمدت براى بقا در میدان 
رقابت نیاز به کســب موفقیت هاى 
بزرگتــرى داریــد و به ناچــار باید 
ریســک هاى بزرگترى را بپذیرید؛ 
ریســک هایى که بعضاً به شکســت 

منجر مى شوند.

   ترس از شکست و فرصت هایى 
که از دست مى روند

همه ما این واقعیــت را پذیرفته ایم 
که همه چیز را نمى دانیم و اساســاً 
به همین دلیل اســت که همواره به 
دنبال کســب اطالعــات جدید و به 
چالش کشیدن مفروضات قبلى خود 
هستیم. از طرفى ما همه مى دانیم که 
تصمیم گیرى بهتر در مورد مســائل 
کســب وکار وقتى میسر مى شود که 
تک تک اعضاى یک تیم کارى بتوانند 
ایده هایشــان را آزادانه بیان کنند و 
به خصوص اعضایى که ایده اى مخالف 
با اکثریت دارند، از بیان آن ترســى 

نداشته باشند.
در صورتى که شما به عنوان رهبر یک 
کســب وکار هرگز تحمل شکست را 
نداشته باشــید، افراد زیردست شما 

نیز هیچ گاه به خود جرأت نخواهند 
داد که ایده تــازه اى را مطرح کنند 
زیرا مى ترسند که مبادا ایده هایشان 
منجر به شکست شود و مورد خشم 
شــما قرار بگیرنــد. اگــر ایده هاى 

جدید را امتحان نکنید و نقاط قوت 
و ضعف آنها را در میدان عمل مورد 
بررســى قرار ندهید، آنگاه چیزى بر 
آموخته هاى قبلى شما اضافه نخواهد 
شــد و فرصت هاى زیادى در عرصه 

کسب وکار براى شما از دست خواهد 
رفت.

  در مورد شکســت بیشــتر 
صحبت کنید

صحبت کــردن در مورد شکســت 
مطمئناً بسیار آسان تر از تجربه کردن 
آن اســت، اما این کار به شما کمک 
مى کند تا فرهنگ پذیرش شکست را 
در بین کارکنان خود نهادینه سازید. 
وقتى شما بعد از یک تجربه ناموفق 
به راحتى در مــورد آن با اعضاى تیم 
خود صحبت مى کنیــد، درواقع به 
آنها نیز چراغ ســبز نشان مى دهید 
که نظراتشــان را در مــورد دالیل 
آن شکســت بیان کنند. این باعث 
مى شــود که همه شــما درس هاى 
بیشترى از شکست هاى اخیر بگیرید 
و تمهیدات الزم را براى جلوگیرى از 
شکست هاى مشــابه در آینده اتخاذ 

نمایید.

همان طور که متوجه شدید، فرهنگ 
صحبت کردن در مورد شکست باید 
از باال آغاز شود. اگر مدیر بارها و بارها 
در مورد شکســت صحبت کند (نه 
فقط در مواقع خاص)، دیگر اعضاى 
بلندپایه نیز به تدریج جرأت صحبت 
کــردن در مــورد شکســت را پیدا 
مى کنند و در ادامه سایر کارکنان نیز 
خود را قادر به انجام این کار مى بینند. 
باید این تفکر در بین اعضاى سازمان 
ایجاد شود که شکست ها مى توانند 
فرصت هاى تازه اى را پیش روى آنها 
قرار دهند.شــما در زندگى کارى و 
شــخصى خود تصمیمات کوچک و 
بزرگ بسیار زیادى مى گیرید که گاه 
به موفقیت و گاه به شکســت منجر 
مى شوند. فراموش نکنید که شکست 
لزوماً بــه معناى یــک گام بزرگ به 
عقــب نیســت؛ شکســت مى تواند 
قطعه اى از پازل یک موفقیت بزرگ 

باشد.

کارآفرینان کدام را انتخاب مى کنند؛   

شکست بزرگ یا پیروزى کوچک؟ 

وقتى ریسک شکست 
خوردن را مى پذیرید و 
به خود فرصت اشتباه 

کردن مى دهید، 
در واقع شانس یک 

پیروزى بزرگتر را براى 
خود فراهم مى کنید. 

فراموش نکنید که 
موفقیت هاى کوچک 
اگرچه در کوتاه مدت 
حائز اهمیت هستند، 
اما شما در بلندمدت 

براى بقا در میدان 
رقابت نیاز به کسب 

موفقیت هاى بزرگترى 
دارید و به ناچار باید 

ریسک هاى بزرگترى را 
بپذیرید؛ ریسک هایى 

که بعضاً به شکست 
منجر مى شوند.

شاید یکى از مهمترین سؤاالت در دنیاى کسب و کار این باشد 
که آیا بهتر است ریسک هاى بزرگ کرد و شکست خورد یا 

اینکه آرام حرکت کرد و پیروزى هاى کوچک به دست آورد.
وقتى در حال راه اندازى یک کســب  و کار جدید هستید، 
توصیه هاى زیادى از اطرافیان خود مى شنوید؛ توصیه هایى 
مانند «قوى باش»، «ریسک پذیر باش»، «عقب نشینى نکن» 
و مواردى از این دســت. اما بعید است کسى به شما بگوید 

اشتباهات زیادى مرتکب شو!

 
استارت آپ

رهبر انقالب در پیــام نوروزى آغاز ســال 1398 بــه آحاد ملت 
ایران، ضمن نامگذارى ســال پیش رو به عنــوان «رونق تولید»، 
مشکل اساســى و فورى کشــور را همچنان مشــکل اقتصادى 
دانســتند و در تشــریح آن فرمودنــد: «چنانچــه تولیــد به 
راه بیفتد، هم می تواند مشــکالت معیشــتى را حل کند، هم مى-
تواند استغناء کشــور از بیگانگان و دشــمنان را تامین کند، هم 
مى  تواند مشکل اشــتغال را برطرف کند، هم حتى مى  تواند مشکل 

ارزش پول ملى را تا حدود زیادى برطرف کند.»

  استارتاپ ها و تولید ناخالص داخلى
تولید ناخالص داخلى یکى از مهمترین معیارهاى اندازه گیرى در اقتصاد است. 
تولید ناخالص داخلى در بــر گیرنده مجموع ارزش کاالهــا و خدمات نهایى 
است که در طى یک دوره معین (معموالً یک سال) در داخل یک کشور تولید 

مى شود.

لذا کارشناســان اعتقاد دارند امروزه استارتاپ ها و 
شرکت هاى دانش بنیان و خالق به علت نوآورى در 
ارائه خدمات و محصوالت و ایجاد ارزش افزوده باال، 
سهم بسزایى در رشــد تولید ناخالص داخلى دارند 
و ســرمایه گذارى در آنها مى تواند یکى از مهمترین 

ابزارهاى «رونق تولید» باشد.

  تولید ناخالص داخلى و افزایش قدرت اقتصادى 
دکتر ســید امیر ســیاح، مدیر گروه مطالعات محیط 
کسب و کار مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى 
در همین زمینه مى گوید: «در هر اقتصادى، مهمترین 
شــاخص اقتصادى، تولید ناخالص داخلى است که هم 
قدرت اقتصادى را مى سنجد و هم به اشتغال مرتبط و با 
آن هم جهت است و به تعبیرى نشان دهنده  سطح رفاه 
اقتصادى جامعه هم هست. بر همین مبنا اگر تولید، راه 
بیفتد همه  مشــکالت دیگر اقتصادى هم به تدریج حل 

مى شود.»
او ادامه مى دهد: «نتیجه رونق تولید، رشــد اقتصادى کشور خواهد بود، رشد 

اقتصادى کشور هم مستلزم و مالزم ایجاد اشتغال است.»
دکتر سیاح مى گوید: «وقتى که تولید در کشور فعال بشود، چرخه اقتصاد کشور 
هم فعال مى شود و کاالى بیشترى مبادله و مصرف مى شود که نتیجتاً معیشت 

عمومى هم بهتر مى شود. 
براى همین هم مى  توان کلید اصلى حل مشکالت کشور را برداشتن موانع تولید 

ملّى و تحریک تولید و رونق بخشیدن به آن دانست.»

  همت براى رفع موانع تولید و سرمایه گذارى 
سید امیر سیاح مى گوید: «رونق تولید در کشور ما در شرایط فعلى کامًال شدنى 
است به شرط اینکه مسئوالن همت داشته باشند و تا می توانند موانع تولید را 
برطرف کنند و تولیدکننده را از قید و بندهایى که به پاى آن بسته شده است، 
آزاد کنند. اگر این کار انجام بشود، رونق اقتصادى و پیرو آن منفعت هاى دیگر 

-یعنى اشتغال و بهبود معیشت- نصیب مردم مى  شود. باید دعا و تالش کنیم 
که مسئوالن اجرایى کشور موانع تولید و سرمایه گذارى را از سر راه بردارند و 

ثانیاً مسیرهاى نامولد موازى تولید را ببندند.»

  نقش کارآفرینان و سرمایه گذاران در رونق تولید
مدیر گروه مطالعات محیط کســب و کار مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى 
اسالمى درباره نقش حاکمیت و مردم در رونق تولید مى گوید: «مردم در رونق 
تولید، نقش محورى و اصلى را دارند و دولــت، هموارکننده و انگیزه دهنده و  

راه است.»
او ادامه مى دهد: «کارآفرین ها، فن آفرین ها، ســرمایه گذارها و صادرکننده ها 
از میان مردم بیرون مى آیند. خداوند در نهاد بشر میل به کارآفرینى و خلق و 

اکتساب ثروت را نهاده است.»

  ضرورت رفع موانع پیش روى کارآفرینان در سال رونق تولید
دکتر سیاح درباره چالش هاى این مسیر مى گوید: «مشکل بزرگ امروز ما این 
است که مسیر براى تولید و کارآفرینى هموار نیست و هزاران قانون و مقررات 
و بخشنامه و رویه اجرایى، دست و پاى تولیدکننده و کارآفرین ایرانى را بسته 
اند.»او ادامه مى دهد: «در 10سال اخیر قوانین زیادى براى کم شدن این موانع 
تصویب شده ولى مشکل اینجاست که انگیزه براى رفع موانع تولید وجود ندارد. 

اثر نامگذارى سال98 باید ایجاد نهضت رفع موانع تولید در ایران باشد.»
مدیر گروه مطالعات محیط کســب و کار مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى 
اسالمى اعتقاد دارد امسال دیگر نباید اجازه بدهیم براى نام سال همایش برگزار 

کنند و تابلو و بیلبورد بزنند. 
او مى گوید: «مردم مشــتاق و آماده کارآفرینى هستند. این مسئوالن هستند 
که باید محیط کســب وکار را هموار و امن کنند و مسیرهاى رانتى و نامولد را 
با قوانین مالیاتى، مســدود کنند. ماده7 قانون اصل44 براى تســهیل صدور 
مجوزهاى کســب وکار را اجرا و احــکام قانونى مالیات بر عایدى ســرمایه و 
حذف رانت هاى ضــد تولیدى را فوراً اجــرا کنند. اینها اولیــن و فورى ترین 
سیاست هاست. سیاست هاى اجرایى زیادى وجود دارد که کارآفرین هاى بالقوه 

و مستعد ایرانى را به میدان مى آورد و بالفعل مى کند.»

منبع: اتاق ایران
یـــادداشت
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صحبت کردن در مورد 
شکست مطمئناً بسیار 

آسان تر از تجربه کردن آن 
است، اما این کار به شما 

کمک مى کند تا فرهنگ 
پذیرش شکست را در 

بین کارکنان خود نهادینه 
سازید. 

نوپانا
گـــزارش

اهمیت باالى کارآفرینى ارزش آفرین در سال جدید ؛

نقش سرمایه گذارى استارتاپى در «رونق تولید»

وقتى ریسک شکست 
خوردن را مى پذیرید و 
به خود فرصت اشتباه 

کردن مى دهید، 
در واقع شانس یک 

پیروزى بزرگتر را براى 
خود فراهم مى کنید. 

فراموش نکنید که 
موفقیت هاى کوچک 
اگرچه در کوتاه مدت 
حائز اهمیت هستند، 
اما شما در بلندمدت 

براى بقا در میدان 
رقابت نیاز به کسب 

موفقیت هاى بزرگترى 
دارید و به ناچار باید 

ریسک هاى بزرگترى را 
بپذیرید؛ ریسک هایى 

که بعضاً به شکست 
بپذیرید؛ ریسک هایى 

که بعضاً به شکست 
بپذیرید؛ ریسک هایى 

منجر مى شوند.
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