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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:   

وضعیت نامناسب کسب و کار اصفهان در کشور

به مناسبت روز جهانی 
زمین پاک؛

 زمین سبز،
زندگی پاک

برای داشــتن محیطی زیستی 
پاک  باید بســتر آن محیا شود. 
زمین به عنوان بستر اصلی محیط 
زیســت و مادر جهان خلقت از 
شــیره جان خــود موجودات 
زنده را تغذیه می کند تا چرخه 
زندگی از پا نایستد و گنبد دوار 
به راه خود ادامه دهد. جان مک 
مونل در دهه شــصت میالدی ، 
22 آوریل یا همان 2 اردیبهشت 
را به نام زمین پــاک خواند تا به 
همگان بگوید اگر این زمین پاکی 
خود را از دست دهد همه جهان 
به مشــکل برخواهد خورد و چه 
بســا دیری نپاید که از حرکت 
بایستد .آلودگی محیط زیست، 
آالینده هــای مختلــف صوتی، 
زباله، آب و خــاک و همه و همه، 
تهدیدی برای ســالمت   زمین  
است که به تهدیدی برای بشریت 
تبدیل شده است. هرچند درصد 
بســیار زیادی از مردم جهان در 
صحبت های خود حامی محیط 
 زیســت هســتند امــا چگونه 

می توان  محیط زیست را ...

 آبگیری 90  درصد 
طرح های آبخیزداری

 با توجه به بررسی های انجام گرفته از اسفند ماه 
سال گذشته تاکنون به طور میانگین 90 درصد 
طرح های آبخیزداری استان آبگیری شده و این 
بارندگی ها باعث شــد 150 سازه از طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری استان آبگیری شود .

ابو طالب امینی معاون اداره کل منابع طبیعی 
 و آبخیزداری اســتان اصفهان در طی بازدید از

 طرح های آبخیزداری شــهرضا و دهاقان در 
گفتگو با خبرنگار ما گفت:طرح های آبخیزداری 
و آبخوان داری نقش بزرگی در کنترل سیالب، 
تغذیه ســفره هــای زیرزمینی و نیــز کنترل 
رســوبات دارد. وی بیان کرد: امروزه اهمیت و 
نقش ویژه طرح های آبخیزداری و آبخوان داری 
بر هیچکس پوشیده نیست در همین راستا در 

سال 97 از محل اعتبارات...

کوثر بابایی
ســـرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

     شاخص کسب وکار ایران رتبه 128 دنیاست و استان اصفهان جز چهار استان با شرایط نامناسب کسب وکار ارزیابی شده است و اتاق بازرگانی خواستار بهبود محیط کسب وکار با همکاری 
سازمان های دولتی و نهادی  است.
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بازار طال و سکه  98/2/1 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,650,0004,430,000قدیم

سکه طرح 
4,785,0004,545,000جدید

2,650,0002,480,000نیم سکه

1,670,0001,620,000ربع سکه

950000860000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18415530362400 عیار

یک گرم طالی 
19439,535465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

سید محسن کاظمی طباء  - سرپرست شهرداری قهدریجان 

مسعود منتظری نجف آبادی - شهردار نجف آباد 

شناسه : 433220

شناسه : 433221

آگهی مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه سوخت CNG قهدریجان مرحله سوم 

شهرداری قهدریجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 166-5 مورخ 1397/9/18 شورای محترم اسالمی شهر، بهره برداری از جایگاه سوخت 
CNG شهرداری قهدریجان واقع در انتهای بلوار شهید منتظری را به صورت اجاره از طریق مزایده عمومی به شخص حقیقی یا حقوقی واجد 
الشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد الشرایط دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مزایده با مراجعه به امور مالی شهرداری و دریافت و 
تکمیل فرم و اسناد شرکت در مزایده، آنها را در پاکات الف و ب پلمپ نموده و تا ده روز پس از انتشار آگهی چاپ دوم یعنی پایان وقت اداری روز 

98/2/12 تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در دفتر حراست شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند. 
شرایط: 

1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
2- قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 80/000/000 )هشتاد میلیون ریال( می باشد. 

3- میزان سپرده شرکت  در مزایده مبلغ 48/000/000 )چهل و هشت میلیون ریال( می باشد که باید به حساب سپرده شماره 0224161331006 
شهرداری قهدریجان نزد بانک ملی شعبه قهدریجان واریز و فیش آن در پاکت الف قرار گرفته و تحویل داده شود. 

4- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 
5- مابقی شرایط اختصاصی و فنی مزایده به همراه دیگر اسناد شرکت در مزایده هنگام مراجعه به امور مالی شهرداری تحویل می گردد. 

6- آخرین مهلت دریافت پاکات شرکت در مزایده پایان وقت اداری روز 98/2/12 می باشد و پاکات رسیده ساعت 14 روز 98/2/14 در کمیسیون 
معامالت شهرداری مفتوح و قرائت و تعیین تکلیف می شود. 

7- درخواست های خارج از موعد، مخدوش یا مشروط مردود اعالم می شود. 
8- متقاضی باید دارای مجوزهای الزم جهت بهره برداری جایگاه CNG از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی باشد. 

آگهی مناقصه )نوبت دوم(  

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 97/4433 مورخ 97/11/29 شورای محترم اسالمی نجف آباد، 
عملیات خرید سنگ قبور آرامستان شهرداری نجف آباد به همراه حکاکی و تحویل و نصب در آرامستان نجف آباد، با 
اعتباری به مبلغ 10/000/000/000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت، طبق مشخصات و شرایط موجود در مدارک مناقصه 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید توانایی و رزومه کاری مرتبط و همچنین ماشین آالت متناسب با 

موضوع مناقصه را به تشخیص فرد کارشناس و مطلع شهرداری دارا باشند. 
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 

مناقصه، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/02/10 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. 
شرکت کنندگان باید مبلغ 500/000/000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه و طی فیش واریزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی ارایه نمایند. برندگان اول، دوم و 

سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شــهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار می باشد. 

چاپ دوم

چاپ دوم

سامانه نیما در آستانه یک سالگی؛   

گشایش ارزی در راه است؟
در حالی که سامانه نیما همین روزها شمع یک سالگی خود 

را فوت می کند هنوز اختالفــات بخش خصوصی و بانک 
مرکزی بر سر شیوه عملکرد این سامانه حل نشده 

اســت . همتی در آخرین حضور خود در 
جمع خبرنگاران با اشاره به جنگ اقتصادی 
 تاکید کــرد در چنین شــرایطی تمامی

 بخش های اقتصادی بایــد با بانک مرکزی 
هماهنگ باشند اما پیش از آن تاجران شناخته شده ...



زمین سبز،زندگی پاک

ادامه از صفحه یک:
...  دوســت داشــت در حالی که  
حرمت خاکی را که بــرای  ادامه 
حیات  به آن نیازمند هســتیم را  
پاس نداریم .برای بدســت آوردن  
مقدار غذای بیشــتر  با استفاده از 
کودهای  شمیایی خاک حاصلخیز  
را از بین می بریم . وقتی به طبیعت 
و قوانین آن احترام نگذاریم نتایجی 
را خواهیم دید که دوست نداریم. 
خاک ها مناطق  جنگلی آب را در 

خود نگه می دارد .  
طبق  بررســی های انجام شده  یک 
لیتر  آب در جنگل های  پهن برگ  
مدت 7 دقیقــه  طول می کشــد  
 جذب خاک شــود  ودر جنگل های
   ســوزنی بــرگ  6 دقیقــه  ودر

 زمین های  عریان وبدون پوشــش 
 گیاهی  چهار ساعت  طول می کشد

  وبــا تخریــب  جنگل هــا ومراتع  
 باعث  بروز  ســیل هــای ویران گر

 می شویم. در ســال  1320وسعت 
جنگل هــای  شــمال 3400000 
میلیون هکتار بوده  ودر حال حاضر  
کمتر از 1800000 میلیون هکتار  

است . 
هم اکنون بیشتر مردم کشورمان به 
نوعی در گیر سیل نوروزی و عواقب 
آن هستند در حالی که عالج واقعه 

قبل از وقوع باید کرد. 
اگر در ســال های گذشــته با بی 
توجهــی و بی تدبیری پوشــش 
گیاهی کشور را نابود نمی کردیم 
اکنون گرفتار چنین خســارتی 
نمی شدیم. هرچند در سیل اخیر 
خسارات زیادی به مردم کشور ما 
وارد شد اما مسلما این اولین سیلی 
نبوده که در کشور رخ داده و آخرین 
هم نخواهد بود . پس اکنون به فکر 
سال های آینده باشیم  و از پوشش 

خاک محافطت کنیم .
 احترام به قوانین محیط زیســت 
 باعث خواهد شد خود و نسل های

 بعد از مــا در آرامش بیشــتری 
زندگی کنیــم. در خصوص حفظ 
بیشتر پاکی زمین جامعه نیازمند  
فرهنگ ســازی و تغییر نگرش ها 
در حفظ محیط زیست و کاهش 
زباله است و در این بین باید آحاد 
مردم و به خصوص رسانه ها تالش 
بیشتری بکنند. کما اینکه حلقه 
مفقودی این جریان مســئولین 
هستند . زیرا وضع قوانین مناسب 
در این راســتا و برخــورد قاطع با 
مجرمان محیط زیســت است که 
می تواند خط قرمزی باشــد برای 
همگان تا بیشتر به مسئله محیط 
زیســت و حفظ آن بیاندیشند و 
در راســتای آن تــالش کنند. اما 
متاسفانه هنوز  بعد از گذشت 3۵0 
سال از نخستین اقدامات جهانی 
برای مقابله با نابودی طبیعت و نیز 
بیش از 40 سال از جنبش مدرن و 
جهانی حفاظت از محیط زیست، 
زوال میراث طبیعــی ایرانیان در 
اولویت دولت نیست. که مصداق 
بارز این بی توجهی ها را می توان 
در سیل اخیر مشــاهده کرد . هم 
چنین بــروز پدیده هــای نظیر 
کم آبی و خشکیدگی، گردو غبار 
)به خصوص با منشــا محلی(، از 
دســت رفتن دریاچه ها، تاالب ها 
و زیستگاه های خشکی،  آلودگی 
مفرط رودخانه هــا و نیز آلودگی 
هوای شــهرها مشــاهده از دیگر 
شــواهد این ماجرا اســت. جالب 
اینجاســت که در این مورد مردم 
نیز دست به دست دولت داده اند 
و به نابودی محیط زیســت خود 
برای به دست آوردن منفعت های 
شــخصی تالش می کنند.زمین 
ما نیازمند همیاری بیشتر مردم و 

مسئولین است.
 امروز فرصتی اســت برای شروع 

این ماجرا....

اقتصاد استان
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توقف واردات کاالی کشباف جان دوباره ای به این صنعت بخشید
رییس اتحادیه تولید و فروش کاالی کشباف اصفهان گفت: توقف واردات کاالی کشباف جان دوباره ای 
به این صنعت بخشیده است و اگر واردات این کاالها از سر گرفته شود فعالیت تولید کننده ایرانی مجددا 

متوقف خواهد شد.
علی فاتحی اظهار کرد: سرمایه گذاری در صنعت تولیدات و کاالهای کشباف ایران بیشتر برای خرید 

مواد اولیه کارخانجات انجام می گیرد.
وی تصریح کرد: طی یک بازه زمانی مشخص در سال ۹6 اشتغالزایی صنعت تولید کاالی کشباف اصفهان به 

صفر رسید و اکنون برخی تولیدکنندگان با راه اندازی مجدد خط تولید کارگران را سر کار آورده اند.
وی افزود: تقاضای قابل توجهی در بازار کاالهای کشباف وجود ندارد حتی ایام نوروز نیز تاثیری در افزایش تقاضا برای 

خرید این کاالها نداشت. رییس اتحادیه تولید و فروش کاالی کشباف اصفهان با بیان اینکه وضعیت مناسبی در بازار کاالی کشباف حاکم 
نیست تصریح کرد: کاالی قاچاق در بازار کاالی کشباف اصفهان وجود ندارد و بازرسان اتحادیه تالش کرده اند تا کاالی قاچاقی در بازار 
وجود نداشته باشد. فاتحی ادامه داد: کیفیت محصوالت تولید ایران بسیار مطلوب تر از تولیدات چینی است اما قیمت پایین کاالهای چینی 

باعث فروش بهتر آنها شده است.

ملخ های صحرایی فعال تهدیدی برای اصفهان ندارد
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: ملخ های صحرایی، فعاًل هیچ گونه 
تهدیدی برای استان اصفهان ندارد. به گزارش سازمان جهادکشارزی استان اصفهان، حسنعلی رحیمی با 
اشاره به عملیات مبارزه با هجوم ملخ ها به استان های جنوبی، اظهار کرد: ملخ های صحرایی فعال هیچ گونه 
تهدیدی برای استان اصفهان ندارد و پیش بینی های الزم و اقدامات اولیه و فوری در مبارزه با ملخ ها در سطح 

استان های جنوبی همچون هرمزگان، فارس، کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر در حال انجام 
است. بر اساس اعالم فائو و کارشناسان بخش کشاورزی، ملخ  های صحرایی آفت هایی خطرناک برای کشاورزی 

کشور محسوب می شوند و در صورت تداوم حضور آنان می توانند امنیت غذایی را نیز مختل کنند. 
در این گزارش آمده اســت، ملخ های صحرایی در دو طرف دریای ســرخ در تکثیر و هجوم گسترده به کشورهای شرق 

آفریقا و غرب آسیا هستند. برخی از گله های ملخ صحرایی در غرب آسیا اقدام به تخم گذاری کرده و در قالب گله های بسیار بزرگ 
به سمت کشــورهایی نظیر ایران هجوم آورده اند. افزایش هجوم ملخ ها به استان های جنوبی ایران باعث شد تا سازمان فائو، وضعیت ایران 
 را از زرد به نارنجی تغییر دهد. این تغییر یعنی کشوری که مورد حمله قرار گرفته احتمال خسارت به محصوالت کشاورزی و حتی باغ های

 آن زیاد است. 

کوثر بابایی
ســرمقالـه

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

آبگیری 90  درصد طرح های آبخیزداری 

با توجه به بررســی های انجام گرفته از اسفند ماه سال  
گذشته تاکنون به طور میانگین 90 درصد طرح های آبخیزداری استان آبگیری 

شده و این بارندگی ها باعث شد 150 سازه از طرح های آبخیزداری و آبخوان 
داری استان آبگیری شود .

ابو طالب امینی معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در طی بازدید از 
طرح های آبخیزداری شهرضا و دهاقان در گفتگو با خبرنگار ما گفت:طرح های آبخیزداری 
و آبخوان داری نقش بزرگی در کنترل سیالب، تغذیه سفره های زیرزمینی و نیز کنترل 
رسوبات دارد. وی بیان کرد: امروزه اهمیت و نقش ویژه طرح های آبخیزداری و آبخوان 
داری بر هیچکس پوشیده نیست در همین راستا در سال ۹7 از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی 800 میلیارد ریال اعتبار گرفته شد و امسال این رقم به هزار و ۵00 میلیارد 
ریال افزایش یافت که با این اعتبار 20 طرح را اجرا و به نتیجه رساندیم. معاون اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان اظهارداشت: طرح های آبخیزداری فواید بسیاری دارد 
که در نهایت موجب کاهش اثرات خشکسالی می شود از این رو آبخیزداری را می توان 
مهمترین کار در حوزه منابع طبیعی دانست. وی با اشاره به اینکه بودجه امسال آبخیزداری 
کل کشور بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال بود، تاکید کرد: این سهم در بودجه سال ۹8 به 
پنج هزار میلیارد ریال کاهش یافته است و امیدواریم این کسری اصالح شود زیرا طرح های 

آبخیزداری از اهمیت باالیی برخوردار است و باید بطور جدی به آن توجه کرد.

آب به سمت تاالب گاو خونی جریان دارد 
حمید لیاقتی رییس مطالعات مهندسی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
نیز در این بازدید با اشاره به 20 سال خشکسالی و فرونشست زمین تصریح کرد: بعد از این مدت 
خشکسالی و شرایط نامناسب پوشش گیاهی با فرو نشست زمین مواجه می شویم و به دنبال 
آن، روان آب اتفاق می افتد و اکنون استان هم از نظر پوشش گیاهی و فرو نشست زمین در 
معرض خطر قرار دارد. لیاقتی ادامه داد: اگر طبیعت از بین برود دیگر اصالح پذیر نیست و باید 
با اجرای پروژه های اساسی به سمت حفظ جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی برویم چراکه ایران 
جز کشورهای با فرسایش خاک باالست و تخریب پوشش گیاهی علت اصلی فرسایش خاک 
است. وی در خصوص بند باغ سرخ که یکی از بندهای آبگیری شده شهرضا است گفت: این 
پروژه با 300 هکتار مساحت در سال 72 به عنوان بند پخش سیالب در خروجی رودخانه زر 
چشمه شهرضا احداث شد و با مهار آب و کنترل سیالب ،آب به سمت تاالب گاو خونی جریان 
دارد.لیاقتی تاکید کرد: بندهای خاکی عالوه بر مهار سیالب و رسوب گیری روان آب ها ، تغذیه 
مصنوعی برای سفره های زیر زمینی است که باعث می شود چاه ها و قنوات پر شوند. لیاقتی 
افزود: شهرضا در نقطه خروجی سیالب قرار گرفته و با توجه به چنین موقعیتی این شهر در 
معرض خطر سیالب قرار داشت و بندهای خاکی با بارش ها آبگیری شد و تهدیدهای سیالب 

با اجرای این پروژه های آبخیزداری بی اثر شد.

اخبار اصفهان
خـــبــــر

هر پرونده اقتصادی، 
اخالل در چرخه 
اقتصادی تلقی 

نمی شود و این عنوان 
بخشیدن ها باعث نگرانی 

سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی برای ادامه 

فعالیت می شود.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:   

وضعیت نامناسب کسب و کار اصفهان در کشور

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: شــاخص کسب وکار 
ایران رتبه 128 دنیاست و استان اصفهان جز چهار استان با 

شرایط نامناسب کسب وکار ارزیابی شده است.
به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، مســعود گلشیرازی در 
نشستی با اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، 
اظهار کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی 
خواستار همکاری نزدیک با قوای ســه گانه ازجمله قوه 

قضاییه است.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

     شاخص کسب وکار ایران رتبه 128 دنیاست و استان اصفهان جز چهار استان با شرایط نامناسب کسب وکار ارزیابی شده است و اتاق بازرگانی خواستار بهبود محیط 
کسب وکار با همکاری سازمان های دولتی و نهادی  است.

شاخص بهبود کسب و کار اصفهان کمتر از 
متوسط کشوری 

 اولین گزارش نظارتی نحوه اجرای قانون رفع موانع 
تولید در حوزه مالی در ماه  آینده ارائه می شود.این 
گفته حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
است .وی در ادامه با تاکید بر اینکه شــاخص بهبود کسب و کار در استان 
اصفهان کمتر از متوسط کشوری است گفت: استان اصفهان در این شاخص  
جزو استان های در شرایط نامناسب است و عالوه  بر این موضوع نرخ بیکاری 
نیز 14.1 درصد است که نسبت به متوسط کشوری 2.4 درصد بیشتر است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه شاخص بهبود کسب و کار 
کشور نیز در دنیا چهار پله کاهش یافته است افزود: در سال 13۹7 مشکل 
اول و دوم این شاخص در کشــور تغییر مکرر بخش نامه ها و نوسان شدید 
قیمت ها به ویژه قیمت مواد اولیه بوده است.فوالدگر اعالم کرد: به منظور بهبود 
فضای کسب  و کار اختیارات ماده هفت قانون اصل 44 افزایش خواهد یافت.

وی با اشــاره به اینکه قانون حداکثر اســتفاده از توان تولید داخل به روز 
رسانی شده است گفت: تعاریف این قانون روشن تر و نظارت پذیرتر شده  
است همچنین سامانه ای با مسئولیت وزارت صمت تشکیل می شود که 
در آن تولید کنندگان توانایی های خود را اعالم می کنند، همچنین دولت و 
شرکت های وابسته به آن نیازمندی هایشان را در این سامانه ارائه می دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: در صورت اجرای این طرح توان داخل 
کامال سنجیده می شود و به عنوان آخرین راه ، تولیدکننده می تواند واردات 
انجام دهد، همچنین قانون تبلیغات کاالهای خارجی که امکان تولید آن در 

داخل وجود دارد در رسانه های عمومی ممنوع شده  است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: سد زاینده رود در 
حال حاضر 3۵ درصد ظرفیت خود را پر کرده است و طبق اعالم وزارت نیرو 
کمترین پر شدگی متعلق به سد زاینده رود است. اگر گاوخونی 40 درصد 

آبگیری شود قنات های یزد و غرب کرمان هم آبگیری خواهد شد. 
فوالدگر در ادامه به موضوع رونق تولید اشاره کرد و افزود: اینکه مقام معظم 
رهبری 10 سال است عنوان سال را اقتصادی اعالم می کنند، این است که 
اقتصاد برای کشور در این مدت اولویت نخســت بوده و هست. در مسائل 
اقتصادی رهبری رونق تولید را اعالم می کنند، چراکه مشخص است برای 
خروج از رکود تورمی چاره ای جز بهبود وضعیت تولید نداریم. وی تاکید کرد: 
با رونق تولید از رکود تورمی خارج می شویم، چراکه هم اقتصاد مردمی بهبود 
پیدا می کند و هم مسائل معیشتی مردم بهتر می شود.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: برای بهبود رونق تولید در مجلس تا پایان 
اردیبهشت هر کمیسیون تخصصی باید با وزارتخانه مربوطه جلسه بگذارد 

و راه حل هایی تا پایان خرداد ماه ارائه و به مسئوالن اجرایی، منتقل کند.
فوالدگر اضافه کرد: آســیب شناســی اجرایی، زدودن مقــررات اضافه، 
تصمیمات نظام برای حمایت از جمله فعالیت های مجلس در راســتای 
رونق تولید است.وی تاکید کرد: ســرمایه در گردش، نظام مالیاتی، نظام 
بیمه ای، نظام تجاری و  گمرکی، سیاست های پولی و ارزی، بهبود محیط 
کســب و کار و فناوری اطالعات از جمله اقدامات اساسی برای رونق تولید 
است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: چهارهزار 
میلیارد تومان برای همســان سازی حقوق بازنشســتگان در نظر گرفته 
 شده است و افزایش حقوق کارگری و تامین اجتماعی در سال ۹8مناسب

 بوده است.

تکمیلی

کــرد:  تأکیــد  وی 
دادگســتری در کنــار 
اتاق بازرگانی می تواند 
بســیاری از مســائل 
حقوقی تولیدکنندگان 
را در شــرایط عادالنه و 
منصفانه قبل از تشکیل 

پرونده قضایی برطرف کند.
رئیس اتــاق بازرگانــی اصفهان به 
واقعیت آماری فضای کســب  و کار 
کشــور اشــاره کرد و گفت: شاخص 
کسب وکار ایران رتبه 128 دنیاست 
و اســتان اصفهان جز چهار استان با 
شرایط نامناسب کسب وکار ارزیابی 
شده اســت و اتاق بازرگانی خواستار 
بهبود محیط کسب وکار با همکاری 

سازمان های دولتی و نهادی  است.
گلشــیرازی بیانیــه گام دوم انقالب 
اســالمی را راهنمای قوای سه گانه و 
بخش خصوصی برشمرد و گفت: برای 
برداشتن گام دوم راهی به جز رونق 
تولید و حضور جوانان در این عرصه 

وجود ندارد.
نایب رئیس اتــاق بازرگانی اصفهان 
نیــز در ایــن نشســت، خواســتار 
فرهنگ سازی گنجاندن بند معرفی 
مرکز داوری و شــورای حل اختالف 
اتاق بازرگانی در قراردادهای تجاری 
شد و گفت: معرفی مرکزی به عنوان 
حــل دعــاوی می توانــد مراجعات 
بــه دادگســتری را برای تشــکیل 

پرونده های دعاوی کاهش دهد.
بهرام سبحانی ایجاد مجتمع قضایی 
پرونده هــای اقتصادی در اســتان با 
همکاری اتاق بازرگانــی اصفهان را 
گامی مؤثر در تخصصی شدن قضات 
شعبه دادگاه ها شد و افزود: تخصصی 
ماندن ایــن شــعبه می تواند به حل 
ســریع پرونده های اقتصادی کمک 

کند. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان در این نشســت خواســتار 
تقویت موضوع داوری و شــوراهای 
حل اختالف فعاالن اقتصادی شــد و 
گفت: دادگســتری با همکاری اتاق 
بازرگانی می تواند بسیاری از دعاوی 

را با کارشناسی داوری برطرف کنند.
رضا برادران اضافه کرد: اتاق بازرگانی 
می تواند در پرونده هــا و فرایندهای 
قضایی به عنوان مرجع کارشناســی 

برای دادگستری ایفای نقش کند.
وی همچنیــن خواســتار اصــالح 

عنوان اتهــام اخالل اقتصــادی در 
پرونده های قضایی شــد و گفت: هر 
پرونده اقتصــادی، اخالل در چرخه 
اقتصــادی تلقــی نمی شــود و این 
عنوان بخشــیدن ها باعــث نگرانی 
ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 

برای ادامه فعالیت می شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان، 
اظهار کرد: اتــاق بازرگانی اصفهان با 
حضور تولیدکننــدگان و بازرگانان 
می تواند فرهنگ کسب وکار اسالمی 

را  در جامعه تبیین کند. 
احمد خسروی وفا خواستار شناسایی 
موانــع تولیــد در اســتان اصفهان 
از ســوی اتاق بازرگانی شد و گفت: 
دستگاه قضایی اســتان با استفاده از 
ظرفیت های قانونــی می تواند برخی 
از موانع را با همــکاری اتاق بازرگانی 

اصفهان برطرف کند.
وی خواستار حمایت از مردم از سوی 
فعاالن اقتصادی در نوسانات نرخ ارز 

شد و گفت: برخی از ســوداگران در 
نوسانات نرخ ارز به اقشار مردم  فشار 

مضاعفی وارد کردند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان 
تأکید کرد: دادگســتری از کســانی 
که از منابع بانکی بــرای امور غیر از 
 تولید استفاده کنند حمایت نخواهند

 کرد. 
وی بــا اشــاره بــه پاییــن بــودن 
در  کســب وکار  شــاخص های 
اســتان، گفت: باید از سرمایه گذار و 
تولیدکننده واقعــی حمایت کنیم تا 
جریان تولید و اشتغال زایی در جامعه 

تداوم داشته باشد.
خســروی وفا اضافه کرد: رئیس قوه 
قضاییه برای تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی واقعی، اتفاقات خوبی را رقم 
خواهد زد و سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصــادی برای ســرمایه گذاری در 
فعالیت های اقتصادی دلگرم خواهند 

شد.

بازارمیوه و تره بار  98/2/2 ساعت 15:00  )منبع : بازار میوه تهران(

قیمت عادی درجه۱نوع میوه 

۴۰,۰۰۰ ریالانار

۴۲,۰۰۰ ریال انگور شاهرودی ، بجنوردی و سمرقندی

۲۲,۰۰۰ ریالخیار گلخانه ای و درختی

۴۷,۰۰۰ ریالسیب زرد لبنان

۴۴,۰۰۰ ریالسیب قرمز لبنان

۹,۹۰۰ ریالهندوانه

۸۵,۰۰۰ ریال موز انواع

۳۵,۰۰۰ ریالنارنگی پیش رس ) تخم ژاپنی (

یلدا توکلی
خـــبــــر

وی با بیان این که این آزادســازی ها در محور شرق و غرب 
رودخانه زاینده رود در حال گسترش است، تصریح کرد: در 
این آزاد سازی ها مساحتی در حدود 2 هکتار از اراضی بستر 
رودخانه زاینده رود که در مجاورت مادی سنتی مدیسه با 
ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه از جمله سکو 

سازی، احداث آالچیق و ساخت ویال محصور شده بودند را 
شامل می شود .

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان اضافه 
کــرد: پیــش بینی مــی شــود تــا اوایــل ایــن هفته 
 تخریــب ایــن ســاخت و ســازهای غیرمجاز بــه اتمام

 برسد.
وی یادآور شد: در اسفند سال گذشته تعداد 28 ویال نیز با 
صدور دستور قضائی تخریب شــد و با اجرای این حکم در 
مجموع نزدیک به ۵0 هزار متر مربع از این اراضی آزادسازی 

می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد: 
تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر زاینده رود و آزادسازی 50 هزار مترمربع

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: عملیات تخریب 20 محوطه ساخت و ساز غیر مجاز مستقر در بستر رودخانه زاینده رود در شهر باغ بهادران 
روستای چم آسمان آغاز و آزادسازی اراضی آنها نیز در حال انجام است.  

به گزارش شرکت آب منطقه ای اصفهان، مسعود میر محمد صادقی با بیان این مطلب، اظهار کرد: از روز دوشنبه بیست و ششم فروردین ماه با اخذ 
صدور دستور تبصره ماده 2 قانون توزیع عادالنه آب از دادستان شهرستان، تخریب 20 ساخت و ساز غیرمجاز در بستر رودخانه زاینده رود در روستای 

چم آسمان شهر باغ بهادران آغاز و آزادسازی اراضی آن در حال انجام است.



Kafari Strait; 
Must-See 
Tourist Site in 
Western Iran

 Kafari Strait is an 
extremely gorgeous 
region in Iran’s 
western province 
of Ilam with a long 
history that dates back 
to 3,000 BCE.
The strait is a major 
tourist attraction of 
Ilam province and one 
of the most significant 
tourist sites of Badreh 
city.
Overlooking Seimareh 
River and Dam, the 
strait is today among 
the most visited tourist 
sites in Ilam province. 
Kabir Mountain, 
Dinar Mountain and 
Manesht Mountain 
are the main natural 
causes that have 
created the strait.
The region has 
been the subject 
of archaeological 
excavations over the 
past years. Studies 
estimate that the 
history of the region 
dates back to 3,000 
BCE, and that life has 
been underway in it 
from the Bronze Age to 
the Iron Age.
The strait is also called 
Shaddad (Solid or 
Firm). Its water comes 
from Kabir Mountain.
During excavation 
operations in the 
region, the remnants of 
a site were found about 
500 meters away from 
the strait. The site 
could be considered 
as one of the most 
important areas which 
flourished in this 
geographical location 
from the fourth 
millennium BCE up to 
the Sassanid era.
The cultural relics 
obtained in the current 
season of excavation 
can lead to greater 
understanding about 
the different historical 
periods in the region.
The region today is a 
perfect tourist resort. 
Locals ride boats 
along the river and 
take tourists for a tour 
of the region. Some 
others catch fish in the 
Seimareh River. The 
passage of the river 
through the strait 
is among the main 
tourist attractions of 
the region.
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Mehrpadin Castle in 
Central Iran

Mehrpadin Castle is an ancient monument of the 
city of Mehriz on the Yazd-Kerman road, central 
Iran.The castle dates back to the 8th-century AH 
on the lunar calendar and was registered as one of 
Iran’s national heritage sites in 1999.
The castle has two walls and defensive battlements 
and nine circular towers; it is surrounded by 
a large moat.The entrance of the castle is in its 
southern part and the gate is decorated with metal 
motifs. The entrance portal of the castle is shaped 
like an arch with spears and reliefs of chariots 
with geometric patterns carved on either side of 
the castle gate.The interior spaces of the castle 
include the king’s seat located in the highest part 
of the building, the residential area, a public or 
religious area, the storehouse, stables, corridors 
and other conjoining areas built in a remarkable 
and complicated order.
There are several rooms on the top floor of the 
castle for people to stay with stables for livestock 
on the ground floor. The upper and lower floors 
which are built of wattle and daube are linked 
by a narrow mud brick staircase.The historical 
Mehrpadin Castle is an example of unique rural 
castles built in ancient times in plains where every 
resident owned one room and used it to store 
goods, agricultural crops, and livestock.
Mehrpadin was not used as a permanent 
residential place and was only used when people 
were in danger of an imminent attack. They left 
their homes and took refuge in the castle with their 
valuables.

Khoos Doozi; A 
Beautiful Pricey 
Handicraft

Khoos (also Khous) Doozi is a traditional Iranian 
needlework which uses narrow plastic strips in 
various colors for sewing on different clothing.
Golden and silver strips are most popular among 
Khoos Doozi artists. Meanwhile, the thread used in 
Khoos Doozi used to be made of silver.
There is no reliable written history of the art but it 
is for sure that the art was widespread during the 
Safavid dynasty in the south-eastern province of 
Sistan and Balouchestan and the southern port city 
of Bandar Abbas.
The plastic strip (Khous) is sewn on lace and velvet 
fabrics. For sewing Khous on velvet, we should use 
a special needle named chenille.
The eye-catching art is used to decorate scarfs, lace 
chadors (usually dark and black), bride dresses, 
pants, counterpanes, cushion covers, hats, female 
shirts, vests and so on.
The designs used in the art are mainly Nine Bricks 
pattern, Beehive pattern, Six Hearts pattern, 
Bricks into Bricks pattern, Polygon Star pattern, 
Fig Leaf ’s Margin pattern, Flower pattern, Swirl 
Flower pattern, Butterfly pattern, Crab pattern, 
and Cup pattern.
Khoos Doozi can also be blended with sequins 
and braid to create memorable and eye-catching 
pieces.
The art is still widespread in Hormozgan, Sistan 
and Balouchestan, Fars, Bushehr and Kurdistan 
provinces.Back in November, the Khoos Doozi art 
of Bushehr in southern Iran received UNESCO’s 
Seal of Excellence in Handicrafts.
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My introduction to Iranian tea culture 
took place much further north, right 
where the precious leaves are produced 
and harvested, in the Caspian Sea-
lapped Gilan region. Arriving from the 
neighboring Ardabil province, you know 
you are in Gilan when you plunge into 
a cloud-wrapped lowland at the mercy 
of the winds blowing from the Siberian 
High, the Alborz mountain range, and 
the Caspian Sea, conspiring to produce 
heavy rains, high humidity and an endless 
stretch of lush greenery.
A crucial stop along the Silk Road, Persia 
eventually gave up on coffee and made 
tea consumption part of its social habits 
around the 15th century, mostly inspired 
by the Chinese and the Indian traditions. 
Native production didn’t start until the 
beginning of the 20th century when a 
young officer of the Ministry of Foreign 
Affairs on duty at the Iranian Consulate 
in Bombay came up with the idea of 
establishing the first tea plantations 
in his own country. Mohammad Mirza 
Kashef al-Saltaneh, the future mayor 
of Tehran, was only 30 years old at the 
time and today, Iranians owe to his 
enterprising zeal the introduction of 
what quickly became the nation’s favorite 
drink.
Waking the first morning in Lahijan, I was 
met not only by the inevitable fragrance 
of fresh tea brewing in the kettle that in 
Iran is traditionally left steaming on the 
stove but also by the lavish and verdant 
view from my friend’s house, the kind 
of epicurean land that evokes a life of 
opulence and earthly pleasure. “Welcome 

to Gilan, tea’s almost ready,” her mother 
greeted me, clearly proud of having 
access every year to the first harvest of 
the locally reaped black tea.
Challenging the common image of Iran 
as a desert land, Lahijan resembles a 
European city in both greenery and 
architecture, where the abundant 
rainfall was one of the reasons Khashef 
al-Saltaneh chose it to import the secrets 
of tea production he had gleaned in 
British-ruled India. The city’s National 
Tea Museum exhibits a vast collection 
of relics and traditional tools laid out 
around the mausoleum of Khashef al-
Saltaneh himself.
Iran doesn’t really have a “tea trail” to 
follow. It’s more like a huge web that 
reaches the most remote corners of 
the country as well as its biggest cities. 
Leaving Gilan and heading for far more 
scorching and bare landscapes, it didn’t 
take me long to realize that there isn’t 
one Iran but many, each piece of scenery, 
custom and ethnic group colliding with 
each other through this dark-red brew 
even before there was a common idiom. 
In Tabriz, we were expected more than 
once to speak the local Azeri language 
before the official Persian, but not once 
did the opportunity to share a cup of 
tea go wasted or misunderstood, and 
in Tehran it didn’t matter how many 
meetings we had lined up in a day; no 
discussion ever began before sipping the 
national beverage.
From conference rooms to market stalls, 
from lunch to dinner to afternoon breaks, 
through laid-back evenings spent on 
carpets and large sofas covered with 
colorful cushions, the one thing that is 
never missing on Iranian tables is the 
silver tray carrying the cherished drink 
and an intricately decorated bowl full 
of “nabat,” the saffron-hued rock candy 
believed to possess healing properties 
such as relief for an upset stomach and 
headache. Gradually, the traditional tea 
houses where Iranians used to gather 
to talk about current affairs and listen 
to religious and literary tales are being 
adapted for more modern requirements 
— yet retaining their original charm — or 

replaced by the coffee shops that in big 
cities are becoming the favorite hangouts 
among young people.
As my journey through Iran continued, 
along with visiting the main landmarks 
and shopping for local handicrafts, my 
days were defined by those tea-sipping 
moments that better than anything 
else marked the different schedules I 
experienced.
I arrived in Yazd late into the evening, 
and while the workers of my hotel’s 
kitchen had already switched off the rice 
cooker and stashed the paring knives, 
the huge samovar standing quietly in the 
internal courtyard was still steaming on 
its gas burner and releasing the earthy 
fragrance of the last brew of the day. As 
Iran’s tourism industry burgeons, the 
traditional houses of Yazd’s historic 
Fahadan district have been turned 
into hotels that strive to both meet 
their guests’ needs and maintain an 
atmosphere redolent of a sophisticated 
bygone empire. Once the area of the 
house devoted to family gatherings 
where the members of extended clans 
would flock to celebrate, cackle and 
chatter through the night, today the 
internal courtyards have been appointed 
to serve as restaurants where tourists 
from all over the world can not only round 
off their long days spent exploring the 
places of the Zoroastrian cult, but also 
feel part of a yesteryear picture of not too 
long ago.With a local industry offering 
delicious baklava and exquisite termeh 
fabrics, one cannot leave Yazd without 
some strategic shopping jaunts, and 
while strolling along the winding alleys 
of its historical bazaar I couldn’t miss the 
sight of the many shopkeepers enjoying 
their morning tea and exchanging the 
customary “taarof” ceremonies. It was 
here, where ancient traders of all sorts 
of goods, ideas, and philosophies used 
to stop and wind down in what looked 
like a makeshift caravansery, that I was 
reminded of Navid’s last goodbye: “Come 
back to my shop next time you are in 
Esfahan, I’m always up for a cup of tea.” 
After almost a month in Iran, I had no 
doubt.

Have A Seat, Tea’s On Its Way!
Iran’s Tea Tradition

“Have a seat, tea’s on its way,” 
announced Navid as we entered his 
carpet shop in the busy bazaar off 
Esfahan’s Imam Square, leading us 
to the cozy corner with four rickety 
stools and a tiny wooden table he had 
set up within a colorful expanse of 
folded Persian rugs to welcome his 
customers. In Iran, no business, trade 
or anything worth discussing can 
start without a cup of strong black tea.
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Crimean President 
Sergey Aksyonov on 
Saturday invited Iranian 
businessmen to engage 
in his country’s economic 
projects.
Talking to reporters on 
the sidelines of Yalta 
International Economic 
Forum, he pointed out that 
Crimea boasts numerous 
potentials to promote 
trade ties with the Iranian 
economic activists.
Elsewhere in his remarks, 

he said that he intends 
to establish aerial 
communication with 
Iran, noting that Crimea 
government is ready for 
any international aerial 
communications.

Urmia-Erbil 
direct flights to 
be established 
in near future
The Director 
General of the 
West Azerbaijan 
Province in Iran 
says that the first 
direct flight from 
Urmia in west Iran to 
Kurdistan Regional 
Government (KRG)’s 
capital Erbil will 
start at the earliest.
Director General of 
the West Azerbaijan 
Province Kamal 
Parhizkar told Fars 
News Agency (FNA) 
on Saturday that 
the first direct flight 
from Urmia, the 
provincial capital of 
the West Azerbaijan, 
will be carried out at 
the earliest.
Parhizkar talked 
about efforts 
underway to 
increase the 
number of flights 
from Urmia airport, 
saying that direct 
flights to Azerbaijan 
Republic from the 
main airport in 
West Azerbaijan 
Province, namely 
Urmia airport, has 
been postponed 
due to the recent 
sharp increase in 
flight ticket prices 
as a result of the 
d e p r e c i a t i o n 
of Iranian local 
currency the Rial 
against the US dollar.
He, meanwhile, said 
that after the holy 
month of Ramadan, 
the efforts will 
resume to establish 
direct flights to 
Azerbaijan Republic 
as well.The Iranian 
official said that the 
Urmia-Erbil direct 
flights are the first 
priority for Iran 
since a large number 
of passengers travel 
between the western 
Iranian province 
and the KRG 
capital.“Therefore, 
we will start 
carrying out the 
first direct flight at 
the earliest to serve 
the passengers,” he 
added.
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Crimean president calls for Iran’s 
investment

The policy was approved 
as part of the CBI plan 
to implement new 
instruments in its 
monetary policy, regulate 
interest rates, curb 
inflation, and develop 

a regulated framework for 
controlling banks’ borrowings 
from the CBI. 
OMO is a financial instrument 
through which central banks buy 
and sell securities in the open 
market to expand or reduce money 
supply. 
Within the OMO, the CBI buys 
government bonds to increase 
the money base (cash reserves), 
thereby reducing inter-banking 
lending rates. Selling government 
bonds decreases the base money 
and raises interbank rates, 
Financial Tribune reported.
Within OMO, borrowing from 
CBI involves banks and credit 
institutions to hold government-
issued bonds as collateral.  
CBI head Abdolnasser Hemmati 
in an Instagram post on Tuesday 
said two major functions of the CBI 
is to decide monetary policy and 
oversee lenders’ performance.  
He pointed to short-term interest 
rates as one of the essential means 
for implementing monetary 
policy, adding that within the OMO 
mechanism the CBI will be able to 
control interest rates. 
Besides overseeing banks’ balance 
sheets via instruments like the 
capital adequacy ratio, Hemmati 
emphasized that the regulator aims 
to implement cautionary policies to 
keep a close eye on lenders.  
The capital adequacy ratio (CAR) is 
a measurement of a bank’s available 
capital expressed as a percentage 
of a bank’s risk-weighted credit 
exposures. The capital adequacy 
ratio, also known as capital-to-
risk weighted assets ratio (CRAR), 
is used to protect depositors and 
promote the stability and efficiency 
of financial systems around the 

world.
The cautionary polices are usually 
implemented in stable and non-
critical conditions to prevent 
extreme behavior of economic 
players. The policy largely involves 
controlling banks’ capital, legal 
reserves and lending.  
“Today central banks employ policy 
instruments to prevent manageable 
risks and hazards from turning into 
systemic economic risks,” he wrote. 
Opportune Time 
Hemmati noted that removing 
snags in the banking system and 
improving the economy via a 
transparent banking system is a 
CBI priority. 
In another Instagram post 
on Friday, Hemmati forecast 
positive results for the OMO if the 
government regularly sells bonds 
in the market. 
Kamran Nadri, a financial expert, 
believes the conditions have never 
been as favorable as now for the CBI 
to launch the OMO.  
He said the market for government-
issued securities is robust enough 
to launch the OMO because the 
government issued a bulk of 
securities in the previous years 
and plans to issue more in this fiscal 
(started March 21). 
According to a report by Majlis 
Research Center in January, adding 
up the bonds which mature in the 
current fiscal (March 2019-20) 
(270 trillion rials / $2.1 billion) 
and the total bonds to be issued in 
the current year (910 trillion rials / 
$7.5 billion), as seen in the current 
budget law, there will be enough 
bonds in the market for the effective 
implementation of OMO. 

The initiative is also enshrined in 
the current fiscal budget. As per 
the law, “in order to implement 
monetary policies and control 
interest rates and inflation, the 
CBI will launch the OMO and trade 
in Islamic bonds issued by the 
government. Banks can hold the 
bonds as collateral to borrow from 
the CBI”
In its analytical report, the 
influential parliamentary think 
tank, rated the measure as highly 
essential to regulate lending by CBI.  
Referring to the existing 
procedures, the MRC complained 
that the CBI does not oblige lenders 
in need of liquidity to keep collateral 
with the CBI for inter-bank debt 
settlement. 
On how OMO helps regulate 
interbank interest rate, the MRC 
says increase in the volume of bonds 
is tantamount to increase in the 
volume of borrowing, which in turn 
raises the interest rate on bonds. 
When the interest rate of 
government bonds is higher than 
the interbank rate, banks with 
surplus cash reserves prefer to 
buy bonds instead of parking their 
money in the interbank market. 
This is where central banks step in 
as the main purchasers of bonds in 
the secondary market.  
Launching the OMO and purchasing 
bonds by CBI will naturally increase 
demand for such bonds that in turn 
reduce the yield of bonds and bring 
them closer to interbank borrowing 
rates.
The procedure ultimately reduces 
the borrowing cost and, thereby, 
facilitates the borrowing process.

Iranian MP: Joining FATF 
cannot lead to decrease in 
currency rate
Two controversial bills related to the Financial 
Action Task Force (FATF), namely the convention 
against the funding of terrorism (CFT) and the 
UN Convention against Transnational Organized 
Crime (known as Palermo bill in Iran), have already 
been approved by the lawmakers in the Iranian 
Parliament and need to gain the approval of the 
Expediency Council after they were rejected by the 
Guardian Council.
A Member of Iranian Parliament told Trend that 
the FATF’s adoption cannot lower the price of the 
currency and that foreign currency fluctuations are 
more domestic. “Foreign exchange disruptions in 
the country are more rooted in internal factors than 
foreign ones,” he argued. Referring to the severe 
exchange rate fluctuations in December, the MP 
said that at that time, when the sanctions had not yet 
been imposed, controlling these factors could have 
an effect on lowering the exchange rate.
“Recently, the Foreign Minister and his deputy 
explicitly informed that they could not commit the 
massive changes after the approval of the FATF or 
promise to lift sanctions and, in total, to improve the 
overall economic situation,” Naser Mousavi Laregani 
said. “So it cannot be expected that the adoption of 
these bills would take the burden out of the country.”
In his words, given that FATF is a kind of self-
sanctioning, the adoption of the bill could close all 
the ways of Iran’s escape from the sanctions.
FATF has given Iran an extended June deadline to 
complete the reforms necessary for joining the 
international body.

Iran to stand by Syria in 
economic war: Lawmaker
Iran says it will stand by Syria in its economic war as 
Tehran stood by the Arab country in the war against 
the ISIS terrorists.
Iran to stand by Syria in economic war: Lawmaker
‘The Islamic Republic of Iran will stand next to Syria 
till the end even under the problems and issues 
that have been caused because of the US sanctions 
and pressures,’ Amir Khojasteh, head of Iran-Syria 
parliamentary friendship group said in Damascus 
on Saturday. 
‘The Iranian delegation’s frequent visits to Syria 
show depth of our friendship and these ties will 
continue as Syria is grappling with an economic 
war,” Khojasteh told Vice-Speaker of the Syrian 
Parliament Najdat Ismail who emphasized that 
Damascaus is now fighting in a new front, calling it 
the ‘economic war’. 
The Iranian lawmaker said the US moved to label the 
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) as a Foreign 
Terrorist Organization (FTO) due to ‘Washington’s 
failure in the region, especially in Iraq and Syria’. 

The Central Bank of Iran’s policy to launch Open 
Market Operation was officially approved by the 
Money and Credit Council – a major monetary 
decision-making body – on Tuesday.

Central Bank of Iran allowed to 
Launch OMO
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Iran’s Thermal Power 
Plants Getting Ready for 
Summer Demand
Thermal power plants are preparing for the 
coming summer when consumption reaches 
its peak, director of planning at the Thermal 
Power Plants Holding Company said.
“All thermal power plants will have 
undergone overhaul by summer to improve 
efficiency and output,” ILNA reported 
Hamidreza Azimi as saying.
The routine process of overhaul for all the 

thermal stations is expected to finish at a cost 
of $460 million.
A total of 123 thermal power plants are 
operational. Regarding thermal power 
generation, Iran is ninth in the world with 
a nominal capacity to produce 65,000 
megawatts of electricity, according to 
Financial Tribune.
Azimi said the efficiency of thermal power 
plants was 38% last year and is expected to 
reach 38.5% this summer.
The energy efficiency of a conventional 
thermal power station, considered salable 

energy produced as a percent of the heating 
value of the fuel consumed, is typically 33% 
to 48%. Considering all the heat produced 
by gas and steam turbines, their efficiency 
is limited and governed by the laws of 
thermodynamics.
“Last year eight thermal plants with a 
capacity of 1,100 MW came on stream. 
Another 22 plants with total capacity of 
4,000 MW will come on stream by next 
March,” Azimi was quoted as saying. 
An estimated $3.5 billion was invested in 
power plants in the last two years. Iran has an 

installed capacity of 
81,000 MW and 
plans to raise 
output to more 
than 85,000 MW 
by the end of the 
year.
Thermal units, 
which either use 
steam, gas-powered 
or combined-cycle turbines, account 
for 65,000 MW of the total electricity 
production.



Iran, Iraq discuss 
reinforcing parliamentary 
ties
Iranian lawmaker Alaeddin Boroujerdi and 
the Speaker of the Council of Representatives 
of Iraq Mohamed al-Halbousi reviewed ways 
of developing parliamentary relations.
Al-Halbousi appreciated Iran’s participation 
in inter-parliamentary meeting.
He once again sympathized with victims of 
the recent deadly floods in Iran.
Meanwhile, Boroujerdi stressed Iran’s all-
out support for Iraq.
He described holding the inter-
parliamentary meeting as a big success for 
Iraq.
Boroujerdi earlier held talks with Head of 
Islamic Supreme Council of Iraq Sheikh 
Humam Hamoudi, Head of the Badr 
Organization Hadi Al-Amiri and Head of the 
National Wisdom Movement of Iraq Seyyed 
Ammar Hakim.
The Iraqi Inter-parliamentary meeting was 
held with the attendance of Iran, Syria, Saudi 
Arabia, Kuwait, Turkey and Jordan.
The one-day summit, titled ‘Iraq, Stability 
and Development’ was chaired by Iraq’s 
youngest-ever speaker of parliament 
Mohammed al-Halbusi, 38, who said Friday 
Iraq was ‘honored by the presence of its 
neighbors in Baghdad’.

Rouhani: Enemies’ plot to 
tell lies about drought in 
Iran
 President Hassan Rouhani said on 
Saturday that one of the enemies’ plots, 
especially the Zionist regime and the US, is 
to pretend prevalence of drought in Iran and 
impossibility of life in many parts of it.
Addressing a meeting of Khuzestan 
province’s crisis management, he said it is for 
years that the enemies take advantage of the 
issue of dusts and drying of lagoons through 
wide-scale propaganda.
“Enemies have done the best to sow seeds 
of disappointment and frustration among 
the public, but God dealt basic blow to the 
thoughts with His powerful hand this spring,” 
he said.
Such statements by the enemies are used 
as a tool for pressuring the public, he said, 
noting that Iran has been standing against 
the enemies strongly and turned into a model 
for all the countries, which has angered them.
Iranian nation will emerge successful from 
the test, Rouhani said, hoping that the 
government would be able to compensate 
the affected people’s damages. 
Describing the floods as unprecedented over 
the past century, he said that death toll was 
very low due to the efforts of the people and 
relief forces.

Pakistan Takes Steps to Ensure Stability in 
Common Border with Iran: FM

Pakistan Takes Steps to Ensure 
Stability in Common Border with Iran: 
FM
Qureshi on Saturday briefed the 
media on steps taken by the country 
to strengthen security along its porous 
border with Iran a day before the 
Pakistani Prime Minister Imran Khan is 
due to arrive in Iran for a long-awaited 
visit.
He told journalists in a press 
conference in Islamabad that Pakistan 
had already taken “six steps” to ensure 
stability along the Iran border as part of 
a project dubbed the “border of peace”. 
He said a new command has been 
formed in the Pakistani city of Turbat 
to improve the effectiveness of border 
guards deployment in the area while a 
new Frontier Corps will be responsible 
for smooth management of the border.
Qureshi said Iran and Pakistan had 
already started setting up joint border 
centers while agreeing to synchronize 
border patrolling exercises and carry 
out heli-surveillance to prevent 
incidents like those in the past that have 

affected security in the region.
The top Pakistani diplomat also 
elaborated that a project to fence the 
entire 950-kilometer border between 
Iran and Pakistan had already kicked 
off from the points frequently exploited 
by terrorist groups.
The announcement comes amid Iran’s 
frequent calls on Pakistan to ensure 
security along the border and prevent 
certain groups to cross the frontier and 
carry out acts of terrorism in Iran.
As many as 27 Iranian military officers 
were killed in February in an attack 
in Iran’s Sistan and Balouchestan 
province. Tehran blamed groups active 
inside the Pakistani territory for the 
attack.
Qurashi’s remarks also came two days 
after some 14 Pakistani navy personnel 

were killed in an attack in a remote area 
of Pakistan’s southwestern province of 
Balochistan. Islamabad has said that a 
group which it claims is active inside 
Iran was behind the attack.
Iranian Foreign Minister Mohammad 
Javad Zarif condemned the terrorist 
attack on Thursday, saying it was a sign 
that extremists and their sponsors 
were terrified by close relations 
between Iran and Pakistan.
The border security between Iran and 
Pakistan will be a key theme of Imran’s 
imminent visit to Iran. The two-day trip 
will begin on Sunday with a short visit 
by Imran to the northeastern Iranian 
city of Mashhad before he comes to 
Tehran to hold official talks with the 
Iranian officials.

Pakistani Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi 
said his country has taken steps to enhance 
security and stability along the common border 
with Iran.
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The popularity of 
French President 
Emmanuel Macron 
remains stuck at 
under 30 percent as 
he battles a series of 
political troubles, 
with no major 
change reported 
after the Notre-
Dame fire, a poll said 
Sunday.
According to the Ifop 
poll for the Journal 
du Dimanche just 29 
percent of people 
polled said they are 
satisfied with the 
job Macron is doing, 
with 69 percent 
dissatisfied.
This April reading 
was unchanged from 
the last poll in March, 
the newspaper said, 
AFP reported.
The poll, carried out 
up until April 20, was 
published at the end 
of a dramatic week 
for Macron which 
saw him address 
the nation over the 
damage to the Notre-
Dame cathedral 
in Monday’s 
devastating fire.
The president vowed 
to rebuild the Paris 
landmark in just five 
years, a target some 
observers see as over 
ambitious.
The fire also 
prompted him to 
shelve a speech 
planned for 
Monday outlining 
his response to 
the “yellow vest” 
protests against 
social inequality 
that have shaken his 
young presidency.
With tax cuts 
and other major 
reforms expected 
to be announced, 
Macron is to hold 
the first ever formal 
press conference of 
his presidency on 
Thursday.
“Public opinion is 
in a major waiting 
position ahead of 
the presidential 
announcements,” 
said Frederic Dabi, 
deputy director 
general of Ifop.

Macron Pop-
ularity Still 
Weak after 
Notre-Dame 
Fire: Poll

Iran

news
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Senior MP in Baghdad summit 
blasts US regional policies
Addressing a parliamentary meeting in Baghdad, senior 
Iranian lawmaker expressed gratitude for humanitarian aid 
Iraqis dispatched to flood-hit regions in Iran and criticized the 
US destabilizing policies in the region.
An Iranian parliamentary delegation arrived in Baghdad 
on Saturday to attend a one-day conference of senior 
parliamentary officials from neighboring countries of Iraq. 
The conference was hosted by Speaker of Iraq’s Council of 
Representatives, Mohammed al Halbusi.
Addressing the conference, Alaeddin Boroujerdi, a member 

of Iranian Parliament National Security and Foreign Policy 
Committee, who is heading the Iranian delegation at the 
summit on behalf of Parliament Speaker Ali Larijani, 
expressed his appreciation to Iraqi people and Popular 
Mobilization Forces’ humanitarian aid to the people in several 
Iranian provinces affected by recent severe floods.
Boroujerdi said that Iran will continue to support Iraq as 
before in the reconstruction era, while warning that the ISIL 
terrorism mentality is still threatening the region.
He referred to the US terrorist designation of Islamic 
Revolutionary Guards Corps (IRGC), saying that Iran’s 
Revolutionary Guards played an important role in defeating 
terrorism in Iraq and Syria. The United States and the Zionists 

created terrorism to inflict losses 
on the nations of the region, he 
added.
He also said that the United 
States seeks to form an anti-
Iran coalition while Iran is 
trying to bring stability to its 
neighbors.
The senior Iranian lawmaker added 
that Washington will fail in achieving 
its goal of destabilizing the region, calling on the nations of 
the region to not allow the US to create tensions and more 
conflicts in the region.

India, Iran to enhance ties 
despite US pressure
Iran-India relations will be expanded despite the 
US pressures, the Zionist regime and Saudi Arabia, 
Associate professor of Ankara University Omar 
Anas underlined.
Anas added that India’s foreign policy in the 
Middle East has been in line with countering 
instability and security in the region, Anatoly 
News Agency reported on Saturday. 
Referring to India’s opposition to the US sanctions 
against Iran, he argued that Tehran plays an 
important role in supplying the energy needs and 

that these sanctions are painful for India. 
Associate professor at Ankara University said 
India expects Iran to show more flexibility in 
regional engagements. 
Pointing out the India-Pakistan relationship, he 
further noted that Islamabad has recently realized 
that it must re-examine its priorities in competing 
with India.
Anas said the current policy of Pakistani Prime 
Minister Imran Khan is severely under scrutiny 
and analyzed by India. 
The tensions between India and Pakistan have 
increased in the past two months following the 
February attack in the Pulwama area of Kashmir, 

w h i c h 
killed 40 
I n d i a n 
officers. 
I n d i a 
a c c u s e d 
Pakistan of 
involvement 
in this 
t e r r o r i s t 
o p e r a t i o n . 
I s l a m a b a d has repeatedly 
denied India’s claims in various  
statements.

News

According to 
this Palestinian 
analyst, if 
implemented, 
the withdrawal 
is brave strategic 
decision that 
will free Egypt 
from the US and 
littoral Arab 
Persian Gulf 
states’ bondage 
and restore 
the country’s 
dignity and 
independence.

Official says majority of migrants in 
Iran authorized
Presently, two-thirds of the foreign nationals residing in Iran 
are authorized migrants, according to the director of foreign 
nationals and migrants of Iran’s Interior Ministry.Speaking to 
reporters on Saturday, Mehdi Mahmoudi said some 470,000 
immigrant students are receiving educational services in 
Iran and based on an agreement with the Ministry of Health, 
all the authorized immigrants can put themselves under 
the coverage of Iran’s Health Insurance. He said that Iran’s 
Health Insurance is also rendering special health coverage to 
migrants living with special diseases. 

Islamic Republic of Iran’s policy is to provide support to 
refugees and immigrants, Mahmoudi said.He, however, 
said that Tehran government will not allow unauthorized 
immigrants to remain in the country. 
‘Through cooperation with the Police and the judiciary, we 
will not allow the foreign nationals who illegally crossed into 
the country to transit into other countries,’ the official added. 
He, however, noted that most of the unauthorized immigrants 
are workforce entering the country in certain seasons seeking 
temporary jobs, most of whom are Afghan citizens and a few 
others come from Pakistan, Bangladesh, Iraq and some other 
countries. 

UN to hold workshop on assessment of 
disasters in Iran
 Asian and Pacific Centre for the Development of Disaster 
Information Management (APDIM) in cooperation with 
the United Nations Office in Iran, will hold workshop on 
Monitoring the Sendai Framework and Assessing Losses and 
Incidents and Disasters in May.
UN to hold workshop on assessment of disasters in Iran
The United Nations Information Center in Iran said on 
Saturday that the Workshop will be held on disaster reduction 
and within the framework of the United Nations Development 
Program (UNDP) in Tehran from April 22 to May 24. 
The Sendai Framework (2015-2030) is the most important 

UN risk reduction strategy for next 15 years. 
The United Nations has sponsored Sendai Framework which 
its initial and expert reviews have been carried out by various 
countries between 2012 and 2015. 
According to the report, experts from the Planning and Budget 
Organization, the National Crisis Management Organization, 
ministries and government organizations, as well as staff from 
the UN offices in Iran, will attend the three-day workshop. 
The workshop is concurrent with national efforts to counter 
the effects of recent floods in the country, and its outputs are 
developing capacities and tools for assessing disaster and 
damage losses, as well as monitoring the implementation of 
the Sendai Framework for disaster reduction. 



Navy cmdr. urges unity in face of economic sanctions
 Commander of Iranian Army Navy Rear Admiral Hossein Khanzadi has said that the only way to 
bypass the enemies’ unjust economic sanctions is through maintaining unity among Iranians.
Rear Admiral Hossein Khanzadi, Commander of Iranian Army Navy, made the remarks on the 
first day of his visit to China and in a ceremony attended by Iranians residing in Beijing on the 
anniversary of the birth of 12th Shia Imam.
Admiral Khanzadi referred to the sacrifices made by the Iranian navy during Iraqi Saddam’s 
imposed war on Iran and the US Navy in 1988, saying that the Iranian marine forces stood up 
against ‘the criminal US’ and did not allow the US marine corps to enter Iran territorial waters.
The Army Navy chief commander also called on the Iranian nationals residing in other countries 
as well as the Iranian diplomats to play a more active role in cultural and economic areas.

Tehran Mayor Pirouz 
Hanachi referred to 
his successful talks 
with Baghdad officials 
saying the MoUs will be 
followed up after month 
of Ramadan.Speaking in 
an exclusive interview 
with IRNA, Hanachi said 
preliminary negotiations 
have been made with 
Iraqi Mayor Zekra 
Alwach, members of 
Baghdad province council 
and Iraqi Housing and 
Reconstruction Minister 
Bangin Rekani on 
developing cooperation.
Referring to his official 
invitation to Alwach to 
visit Tehran, he said 
during this trip MoUs 
and initiatives will be 
discussed more precisely. 

CALL TO PRAYER TIME IN ISFAHAN

WEATHER
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Morning call to prayer : 
04:59:48  
Noon call to prayer : 
13:01:54  
Evening call to prayer: 
19:55:59  

High: 21  ° c
Low: 3  ° c

5000 Rials

Mayor: 
New round 
of Tehran-
Baghdad 
consultation to 
start soon

Macron Popularity 
Still Weak after 
Notre-Dame Fire: 
Poll

Iranian MP: Joining 
FATF cannot lead to 
decrease in currency 
rate

Have A Seat, Tea’s On 
Its Way!Iran’s Tea 
Tradition
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Iran’s Thermal Power Plants Getting 
Ready for Summer Demand

Prophets and Imams have always 
made the treasures of wisdom of 
mankind blossom throughout 
history through guidance and 
presentation and lead them to 
prosperity and perfection. The 
formation of the utopia or the ideal 

society is one of their goals, where people, free 
from oppression and injustice, accomplish 
true perfection and divine knowledge.
One of the most prominent features of Imam 
Mahdi (as) is his mandate to establish a 
universal justice state in which the oppressed 
world plays a role. This characteristic is the 
very thing that was considered by the founder 
of the Islamic Republic of Iran. In the words 
of Imam Khomeini such a state is the place 
where of the oppressed, the deprived and 
the barefooted have to be served as the focal 
pillar of the society. So 15th of Sha’ban was 
named the ‘Universal Day of the Oppressed 
‘, so that everyone would be at the service of 
the oppressed and the deprived and put the 
struggle against the cruelty of the oppressors 
and the bullying as their principled policy.
The 15th of Sha’ban is the embodiment of 
our hopeful outlook towards the future. All 
the hope that we invest in something may or 
may not have the outcome that we hoped for; 
however, the hope towards the final salvation 
by the absolute Wali [representative of God] 
of the Almighty God— the Imam of the Time 
(may God hasten his reappearance, and may 
our souls be sacrificed for his sake) — is an 
inviolable hope.
It is not only Shias that have made this claim; it 
is not only Muslims that have made this claim: 
all religions of the world are waiting for such 
a day to come. Our privilege is that we know 
him: we feel his existence; we believe in his 
existence; we speak to him; we address him; 
we make requests to him and he grants us our 

requests. 
This is the difference between us and others. 
Others —non-Shia Muslims and non-Muslim 
believers — believe in something that is vague; 
however, this is not the case with us Shias. It is 
clear what we want and whom we speak to. 
The 15th of Sha’ban is a day of hope.
As for the Imam of the Time (may God hasten 
his reappearance and God’s greetings b 
upon him), the first point is that the great 
personality is the inviter to God.
Looking at that great Imam (a.s.) is a way of 
expressing one’s love for and obedience to 
Allah the Exalted: ‘greetings be upon you who 
invite to God and who are conversant with His 
signs’.
All matters, all prophets, all saints, all 
sanctities and all pure souls who cast light 
on our lives, on our world and on the entire 
universe are the signs and reflections of God. 
This is a point that should receive attention. 
We pay attention to the Imam of the Time (a.s.), 
and we appeal and show humbleness before 
that great Imam (a.s.) so that this humbleness 
reaches the Essence of the Only One and so that 
we show our obedience to Allah the Exalted.
Friday Prayer Leader of Shiraz Mohammad 
Hassan Moradi said about marking the virtues 
of Shaban night, ‘There are three golden nights 
in the months of Rajab, Shaban and Ramadan, 
which the night of Mid-Shaban is one of 
these nights, and is the best opportunity for 
forgiveness.’ 
Referring to the narratives of the religious 
books on 15th Shaban night, he stated, 
“Imam Reza (a.s) has said about the virtues 
of this night that the night of the Shaban is so 
magnificent before Great Divine, that Allah will 
pardon the great sins of believers. 

 Italian director and screenwriter Andrea 
Pallaoro had a screenwriting workshop 
in the Soureh Cinema University on the 
sidelines of the 37th Fajr International 
Film Festival.The one-day program in the 
course helped his international students 
discover characterization tools and 
techniques that they could apply to fiction 
and nonfiction screenplays. The students 
learned techniques that bring characters to 
life on the screen for audiences. And in the 
process they received feedback, guidance 
and support from Pallaoro.
During the masterclass, the prominent 
screenwriter talked about different 

methods in writing a screenplay as well: You 
can choose your writing style. No one can 
tell you which style is best. There are many 
ways to learn how to write a screenplay. 
However, you should respect the views of 
your audiences. Put yourself in their shoes 
and write. This way you can write popular 
screenplays for them.
He added, “some people write about 
things they have experienced. I think you 
should write exciting stories. Explore your 
characters because this is everything in a 
good screenplay. Know your characters, 
what they want and what they face. 
Reaching their goals is not important. It’s 
how they get there that’s important. Show 
what happens to them along the way. This is 
more important than their goals.”
Presided over by award-winning writer 
and director Reza Mirkarimi, the 37th Fajr 
International Film Festival is underway in 
Tehran until April 26.

Chairman of the Iranian Parliament’s National Security and 
Foreign Policy Commission Heshamtollah Falahatpishe 
said the legislature has already passed a law on retaliatory 
measures vis-à-vis the US’ hostile policies.He said the law 
requires the administration to claim compensation for Iranian 
victims of chemical weapons and for damages to the regional 
nations done by the US violation of human rights.
The parliamentary measure also entails legal action to 
seek compensation for the deaths of people assassinated 

by terrorist groups supported by the US government, 
Falahatpishe added.He said 70 American companies had 
been providing chemical weapons to the former Ba’athist 
regime of Iraq in the war against Iran in the 1980s.According 
to the legislator, the Foreign Ministry has been obliged to give 
biannual reports to the Parliament and lodge complaints 
against the US at intentional tribunals.
Earlier this month, Falahatpishe said his colleagues 
have decided to table 14 motions as part of a strategy to 
counter the hostile measures.According to the motions, the 
administration, ministries, and executive organizations are 
required to carry out policies to deal with, foil, and publicize 
the US’ belligerent measures, he added.The chairman of the 
commission said all organizations will have their respective 
duties under the planned motions, for instance, the Ministry 
of Information and Communications Technology would deal 
with US cyber-terrorism plots or the Ministry of Medicine will 
cope with bioterrorism threats.

Imam Mahdi; flag-bearer of social 
justice, supporter of oppressed people

Andrea Pallaoro holds screenwriting 
masterclass in Tehran

Iran to Claim Compensation from US for 
Chemical Weapons Victims: MP

The 15th of Shaban is the birthday of Imam Mahdi (AS), the last 
of the Shias’ Imams. With his advent, he will rise the flag of justice 
and liberation throughout the universe, destroy the foundations 
of the oppression and save people from injustice.

Outgoing Foreign Secretary of Pakistan Tehmina Janjua said 
Tue. that the upcoming visit of Prime Minister Imran Khan 
to Iran will produce fruitful results for the development of 
relations between the two sides.

A senior Iranian lawmaker called on the Foreign 
Ministry to observe a parliamentary bill that 
requires legal retaliatory action against the US, 
including formal complaint at international courts 
to receive compensation from Washington for 
Iranian victims of chemical weapons.
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All matters, 
all prophets, 
all saints, all 
sanctities and 
all pure souls 
who cast light on 
our lives, on our 
world and on the 
entire universe 
are the signs and 
reflections of God. 
This is a point that 
should receive 
attention. 

 some people write 
about things they 
have experienced. 
I think you should 
write exciting 
stories. Explore 
your characters 
because this is 
everything in a 
good screenplay.



نهادههایدولتیبهدستتولیدکنندگانواقعیمرغمیرسد
مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت : با اجرای مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی درباره 
نحوه تخصیص ارز دولتی به نهاده های دامی، بیش از ۷۰درصد این نهاده ها به دســت تولید کنندگان واقعی 

می رسد.
زهرا فیضی گفت: به دلیل توزیع نامناسب نهاده های دولتی دستورالعمل جدید، از ۱۶ اسفند ماه سال گذشته از 

طرف وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شد که بر اساس آن مرغداران و وارد کنندگان نهاده ها برای ترخیص کاالهای خود 
حتما باید تایید سازمان جهاد کشاورزی را داشته باشند.

وی افزود: قبل از اجرای این دستور العمل به دلیل ناهماهنگی هایی که وجود داشت، نهاده هایی که با ارز دولتی خریداری 
شده بود به بازار آزاد راه پیدا می کرد و در مرحله تحویل بار، به دست مرغداران و تولید کنندگان واقعی نمی رسید.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار با احتساب اینکه نهاده ها با ارز ۴۲۰۰تومانی خریداری شده، 
قیمت محصول نهایی را برآورد و اعالم می کرد، اما قیمت تمام شده مرغ برای تولیدکنندگان بیشتر از رقم اعالمی از سوی این ستاد بود زیرا بخش 
زیادی از نهاده مورد نیاز از بازار آزاد تهیه می شد. فیضی با بیان اینکه بر اساس دستور العمل جدید، نهاده هایی که به کشور وارد شده، به دو بخش 

تقسیم شده است، گفت: بخشی از این مقدار، تعهدات قبلی مرغداران است که در سال ۹۷ خرید کرده و هنوز ترخیص نشده است.

پیگیریویژهمطالباترانندگانتاکسی
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: با دستور شهردار 
اصفهان مطالبات رانندگان تاکسی شهر اصفهان به صورت ویژه پیگیری می شود که در همین 
راستا مقرر شد تمدید کارت شهری آنها که شامل هزینه حق عضویت و پروانه بهره برداری است 

رایگان انجام شود.
هادی منوچهری اظهارکرد: مشکالت سامانه هوشمند تاکســیرانی به زمانی که  راه اندازی شد 

بازمی گردد. نصب آن ها بر روی تاکسی ها از سال ۹۰ آغاز و بعدا بنا به دالیلی مانند همکاری نکردن 
رانندگان و شهروندان در استفاده از آن متوقف شد.

وی با بیان اینکه ادامه نیافتن فعالیت سامانه  هوشمند ســبب مطالبه برخی رانندگان تاکسی از شهرداری اصفهان 
شد افزود: در طول سال های اخیر تغییرات زیاد در مدیریت شهری و سازمان تاکسیرانی اصفهان مانع برطرف کردن مشکالت 
تاکسیرانان شده است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: مدیریت شهری کنونی 
درصدد است برنامه ای برای برطرف کردن مشکالت راننده های تاکسی تدارک ببیند؛ این برنامه ها در قالب چند مرحله پیش بینی 

شده است که فاز نخست آن طرح ارائه بسته حمایتی رانندگان تاکسی بود.  

 اسداهلل عســگراوالدی، 
فعال بازرگانی شــناخته 
شده حتی کار را تا بدان 
جا پیش برد که اعالم کرد 
در شصت ســال گذشته 
برای اولین بــار دو ماهی 
است دســت به صادرات 

نزده است.  

  اما ماجــرای واقعــی ارزهای 
صادراتی چیست؟  

 ایران در شرایط کنونی در مضیقه ارزی 
قرار دارد. مشــکالت مرتبط با تبادالت 
بانکی در اثر تشدید تحریم های آمریکا 
علیه ایران از یک سو و کاهش درآمدهای 
نفتی از سوی دیگر ســبب شده است 
ایران با دشــواری هایی در حوزه تامین 

درآمدهای ارزی خود روبرو باشد.  

صادرات غیر نفتی در این شرایط کمکی 
بزرگ برای اقتصاد ایران محســوب می 

شود.  
 حجم صــادرات غیر نفتــی ایران بین 
۴۰ تا ۵۰ میلیارد دالر اســت اما نکته 
اینجاســت که چند گروه بزرگ سهم 
داران عمده صادرات غیــر نفتی ایران 
هستند، پتروشیمی ها و میعانات گازی  
فلزات رنگی و صنایع معدنی هستند، به 
این ترتیب انتظار می رود بخش عمده 
ای از صادرات غیر نفتی، بدون مشــکل 
پروسه ورود به سامانه نیما را طی نماید.   
در ایــن خصــوص یک فعــال بخش 
خصوصــی می گویــد: ســهم بخش 
خصوصی واقعی از صادرات غیر نفتی در 

حدود ۶ تا ۷ میلیارد دالر است.
 مجیدرضا حریری، نائــب رییس اتاق 
بازرگانی ایران و چین با اعالم این مطلب 
در گفتگــو با خبرآنالین افــزود: گر در 
طول ســال ۹۷ حدود ۳۳میلیارد دالر 
صادرات غیرنفتی انجام شــده، ســهم 
بخش خصوصــی به صــورت خالص 
حدود ۶ تا ۷میلیارد دالر اســت و بیش 
از ۲۵ تا ۲۶میلیــارد دالر از این مبلغ به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار 
شرکت های دولتی مانند صندوق های 
بازنشستگی و … هستند. بنابراین برای 
برگشــت ارزهای صادراتی باید به طور 
مســتقیم به مدیران این شــرکت ها و 
صندوق ها که یا دولتی بوده و یا منصوب 

دولت هستند، فشار وارد شود که به حتم 
دولت و بانک مرکــزی می توانند نتایج 

قابل توجهی بگیرند.  

 بازگشت ارز صادراتی
وی درباره بازگشــت ارزهای صادراتی 
گفــت:  تاکیــد بانک مرکــزی بر روی 
برگشت ارزهای صادراتی، اصرار درستی 
اســت البته این برگشــت فقط نباید 
فیزیکی باشــد بلکه این ارزها باید وارد 

چرخه اقتصادی کشور شود.
 وی تاکید کــرد: در زمینه ارز صادراتی 
بخــش خصوصی نیز موظف اســت به 
طور شفاف عملکرد خود را بیان کرد اما 
متاسفانه در این مدت، میزان شفافیت از 
سوی این بخش قابل قبول نبوده است.  
حریری اضافه کرد: آمار برگشت ارزهای 
صادراتــی به صورت تخمینی اســت و 
دو طرف ماجرا یعنی بانــک مرکزی و 
بخش خصوصی بایــد آمارهای خود را 

ارایه دهند.  
در عین حــال رییس کنفدراســیون 
صادرات غیرواقعی بــودن قیمت پایه 
صادراتی، عدم هماهنگی در آمار و نیز 
مشــکالت در فرآیند واگــذاری ارز به 
واردکنندگان را عمده ترین دالیل عدم 
بازگشت تمام ارز حاصل از صادرات به 

چرخه اقتصادی کشور اعالم کرد.
محمد الهوتی دربــاره جزییات موانع 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور 

توضیح داد: اوال واردات در مقابل صادرات 
و روش های واگذاری ارز حاصل از آن به 
واردکنندگان محدودیت هایی را ایجاد 
کرده بود که اگرچه بخشی از آن تسهیل 
شــده اما همچنان مشــکالتی در این 

زمینه وجود دارد.

 چقدر از پول برگشت؟
عضو کمیســیون اقتصادی توضیحاتی 
در این حوزه داده اســت.  شهاب نادری 
با بیان اینکه براساس آمارها تنها حدود 
نیمی از پول حاصل از صادرات به اقتصاد 
بازمی گردد، افزود: بر این اســاس بانک 
مرکزی و دولت باید راهکارهای را برای 
این موضوع بیاندیشــند و به دنبال این 
باشند تا پول حاصل از صادرات به اقتصاد 

و سامانه نیما بازگردد زیرا کشور به این 
ارز نیازمند است.

این آمــار البته با آماری کــه همتی در 
اســفند ماه ســال گذشــته ارائه داد 
همخوانــی نــدارد.  رییــس کل بانک 
مرکزی گفته بود:حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد 
ارز حاصل از صادرات به بازار نیما عرضه 
می شــود. برخی از این صادرکنندگان 
هســتند که ما حتــی آدرس برخی از 
آنها را پیدا نکردیــم و تعدادی از کارت 
های اجاره ای صادرات داشــته اند. اما 
فهرســتی را آماده و به نیروی انتظامی 
تحویل خواهیــم داد. بانــک مرکزی 
 امســال ۳۸ میلیــارد دالر تامیــن ارز

 کرده است.
حاال اما در یک ســالگی ســامانه نیما 

تصمیمات تازه ای اتخاز شــده اســت.  
وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: 
بانک مرکزی موافقت کرده اســت که 
صنعتگران در ســال ۹۸ بــه هر میزان 
صادرات داشته باشــند و در چارچوب 
دســتورالعمل بازگشــت ارز حاصل از 
صــادرات به کشــور، به جــای انتقال 
ارز به کشــور می توانند مــواد اولیه و 
واســطه ای بخــش تولیــد وارد کنند. 
باید دید اتفاق تــازه ای در حوزه ارزی 
و رفــع اختالفــات صادرکننــدگان و 
بانک مرکزی رخ خواهد داد؟بســیاری 
معتقدند با رفع مشــکالت ارزی میان 
بانک مرکــزی و صادرکنندگان بخش 
 خصوصی می توان به گشــایش ارزی

 امیدوار بود. 

سامانه نیما در آستانه یک سالگی؛   

گشایشارزیدرراهاست؟

خبرآنالین
گـــزارش
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در حالی که سامانه نیما همین روزها شمع یک سالگی خود را 
فوت می کند هنوز اختالفات بخش خصوصی و بانک مرکزی بر 
سر شیوه عملکرد این سامانه حل نشده است . همتی در آخرین 
حضور خود در جمع خبرنگاران با اشاره به جنگ اقتصادی 
تاکید کرد در چنین شرایطی تمامی بخش های اقتصادی باید 
با بانک مرکزی هماهنگ باشند اما پیش از آن تاجران شناخته 
شده و بسیاری از فعاالن اقتصادی شیوه کارکرد سامانه نیما 
را زیر سوال برده و تاکید داشتند در این شرایط امکان عرضه 

ارزهای صادراتی در سامانه نیما را دارا نیستند.  

در زمینه ارز صادراتی 
بخش خصوصی نیز 
موظف است به طور 

شفاف عملکرد خود را 
بیان کرد اما متاسفانه 

در این مدت، میزان 
شفافیت از سوی این 

بخش قابل قبول نبوده 
است.  

اقتصاد ایران
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خودروسازی موفق 
می شود اگر...

به گفتــه یک کارشــناس صنعت 
خودرو، در صــورت حمایت دولت و 
بانک مرکزی از قطعه سازان با تامین 
نقدینگی و در اختیــار قرار دادن ارز 
کافی می توان به تحقق هدف گذاری 
صــورت گرفتــه بــرای تولید یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو 
در سال ۹۸ امیدوار بود. در شرایطی 
وزیر صنعت در اظهــارات چند روز 
گذشته خود بر هدف گذاری تولید 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه 
خودرو در ســال ۹۸ تاکید کرد که 
به نظر می رسد تحقق این میزان تولید 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور با 
الزاماتی همراه باشد. با توجه به اینکه 
ســال ۹۷ برای خودروسازی کشور 
چندان سالی خوبی نبوده است امکان 
تحقق این هدف جای بررسی دارد؛ 
چراکه با وجود تحریم های خارجی 
تولید خودرو در یک ســال گذشته 
سیر نزولی داشــته و بازار نیز به تبع 
عملکرد خودروسازان با آشفتگی های 
زیادی روبه رو بوده است. در این رابطه 
یک عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی اظهار کرد: چنانچه از تمام 
پتانســیل های داخلی برای صنعت 
خودرو استفاده شود و برخی قطعات 
که در داخل وجود نداشته و نیازمند 
واردات هستند، بتوانند وارد زنجیره 
تأمین شوند، می توان به تحقق تولید 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه 

خودرو در سال جاری امیدوار بود.

ایسنا
خـــبـــر
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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
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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.

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

گردشگری

مهر
گـــزارش

موزه ایران باستان از نظر گردشگران

نگاه ریزبین گردشگران 
خارجی در موزه ملی

گردشگران خارجی 
که به مــوزه ملی 
روند  مــی  ایران 
گردشگرانی هســتند که موزه های مهم 
کشورهای دیگر را نیز دیده اند آنها توقع 
دارند موزه مهم باستان شناسی ایران بدون 

نقص از آثار نگهداری کند.

موزه ملی ایران به عنوان موزه مادر و مهمترین 
موزه باستان شناسی در ایران شناخته می شود 
و هر گردشــگری که به تهران می آید حتماً از 
آن نیز بازدید خواهد کرد. آنچه که در این موزه 
به نمایش گذاشته شــده به طور قطع و یقین 
همه داشته های منحصر به فرد باستان شناسی 
موجود در گنجینه موزه نیست بلکه بسیاری از 
آثار آن داخل گنجینه موزه است گنجینه ای که 
سالهاست درهای آن دیگر به روی رسانه ها باز 
نشده تا متوجه شد وضعیت نگهداری از آنها به 
چه صورت است. این موزه دارای آثاری ارزشمند 
بوده که همه آنها را در گنجینه خود پنهان دارد 
و آنچه که بازدیدکنندگان در سالن های اصلی 
مشــاهده می کنند شــاید یک دهم گنجینه 
نیز نباشــد. با این وجود اما این موزه همچنان 
بازدیدکنندگان خارجی تورهای گردشگری را 
دارد. بازدیدکنندگانی که اتوبوس اتوبوس جلوی 

موزه ملی پارک می کنند و خیابان امام خمینی 
را در ابتدای سی تیر شلوغ کرده اند.

این روزها به واســطه تمام شدن ایام تعطیالت 
نوروز حضور گردشگران خارجی در ایران و تهران 
بیشتر شده است. آنها بیشتر گردشگران فرهنگی 
هستند که تجربه سفرهای قبلی را زیاد داشته 
اند و این بار می خواستند تا ایران را هم ببینند. 
بیشتر آنها سن زیادی دارند با یک تور لیدر جوان. 
بازدید از موزه ملی ایران و بخش باستانی آن برای 
این تورهای گردشگری بیشــتر از موزه دوران 
اسالمی جذابیت دارد. برخی از آنها تنها به موزه 
ایران باستان می روند و موزه دوران اسالمی را در 

اولویت قرار نمی دهند.
در موزه ایران باســتان اشــیایی که به نمایش 
گذاشته شده جذاب تر به نظر می رسد. از سر مرد 
نمکی کشف شده از زنجان گرفته تا کتیبه های 
هخامنشی و مرد شمی از خوزستان. اینها آثاری 
است که بسیاری از گردشگران خارجی تصاویر 
آنها را در گوشــه و کنار دنیا دیده اند. مانند آثار 
محوطه تاریخی جیرفت که نمونه های زیباترش 
در موزه های خارج از کشــور ماننــد موزه لوور 

وجود دارد.
برخی از گردشگران با جای خالی آثاری در موزه 
ملی ایران و موزه دوران اسالمی رو به رو می شوند 
که برای شرکت در نمایشگاه های دیگر از ویترین 

این موزه برداشته شده اند.
 به عنوان نمونه آثار زیادی از موزه دوران اسالمی 
که همجوار موزه ایران باستان است به نمایشگاه 
مشــهد پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال 
۲۰۱۷ انتقال داده شده است اما هنوز جای این 

آثار در موزه خالی است.
هنگام ورود به موزه ایران باستان باید 
پس از تحویل دادن کیف و وســایل 
همراه با خرید بلیت موزه که به صورت 
الکترونیکی نیز انجام خواهد گرفت از 
گیت حفاظت رد شده و از دوران پیش 
از تاریخ بازدید را آغاز کرد. هیچ مسیر 
بازدید مشخصی برای بازدیدکنندگان 
وجود ندارد تا آنهــا بتوانند همه آثار را 

بدون اینجا بخشی را جا بگذارند ببینند.
راهنمایان موزه ایران باستان همگی روی 
صندلی های خود در حــال کار کردن با 
تلفن همراه خود هستند گاهی بلند شده و 
راه می روند. اگر کسی سوالی داشته باشد به 

آن پاسخ های کوتاه خواهند داد.
وظیفه راهنمایی گردشــگران خارجی را 
تورلیدرهای آنها به عهده دارند. همچنین 
وظیفه پاسخ دادن به سوال آنها در زمینه 
نگهداری از اشیای موزه ای نیز گویا به عهده 
تورلیدرها گذاشته شده است. احمد رحیمی 
یکی از راهنمایان گردشگری است که به همراه 
یک گروه گردشگران فرانســوی به موزه ایران 
باستان آمده اســت او می گوید: گردشگران ما 
ضمن ســواالتی درباره آثار تاریخی سوال هایی 
درباره موزه هم می پرسند که ما بعضی وقت ها 
از پاسخ دادن به آنها باز می مانیم مثالً می پرسند 
اگر موزه ایران باستان مهمترین موزه تهران است 
چرا آنقدر دیوارهای آن کثیــف و پرده های آن 
بی روح و نامناسب اســت. وقتی نگاه می کنیم 
می بینیم درســت می گویند. یا به عنوان نمونه 
سرویس های بهداشتی این موزه آنقدر کثیف و 
قدیمی است که ترجیح می دهم گردشگران را به 
 آنجا هدایت نکنم تا زمانی که به رستوران یا هتل

 می رویم.
 وی ادامــه می دهد: برخــی از آنها ســواالت 
تخصصی تر هم می پرسند مانند اینکه آثار چطور 
در ویترین هایی قرار گرفته اند که به نظر می رسد 
دما و رطوبت آنها با هیچ دماســنجی سنجیده 

نمی شود. 
در برخی از موارد خودم هم دقت کردم و دیدم 
درســت می گویند اصاًل چنیــن تجهیزاتی در 
همه ویترین ها وجود ندارد و این نشان می دهد 
که آثار تنها در محفظه قرار گرفتــه اند. بدون 
اینکه شــرایط مناســبی برای نگهداری از آنها 
وجود داشــته باشــد و یا برخی دیگــر چنان 
نوری بــه آنها می تابد که انســان را به شــک 
می اندازد اگر قرار نیســت با فلش عکاسی شود 
 پس این نــوری که به صورت مســتقیم به آثار 

می تابد چیست؟

چاپ دوم
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رقابت استارت آپ های ۶ شهر با یکدیگر
استارت آپ های ۶ شهر کشور در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۹ با یکدیگر به رقابت می پردازند.

هشتمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری )اینوتکس( ز ۱۹ لغایت ۲۲ خردادماه 
۹۸ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود و یکی از رویدادهای جانبی این نمایشگاه، 

برگزاری رقابت بین استارت اپ ها، بانام رویداد اینوتکس پیچ است.
مرحله اولیه این رقابت ها، در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۸ در ۶ شهر مختلف ایران )یزد، 

بندرعباس، رشت، تهران، بیرجند و کرمانشــاه( برگزار شده و برترین های هر شهر، ضمن راه ابی 
به مرحله پایانی این رقابت ها و دریافت کمک هزینه سفر، غرفه رایگانی را نیز در نمایشگاه اینوتکس 

دریافت خواهند کرد.
 ،۲۰۱۹ INOTEX مرحله پایانی این رقابت ها همزمان با هشــتمین دوره نمایشــگاه بین المللی نوآوری و فناوری

و با حضور اســتارت اپ های منتخب اســتانی و بین المللی برگزار خواهد شد. اســتارت اپ هایی که در مرحله پایانی حائز 
 رتبه های اول تا ســوم شــوند ضمن دریافت جوایز نقدی، کمک هزینه حضور در نمایشــگاه GITEX دبی را نیز دریافت

 خواهند کرد.
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در آلمــان، از ۱۰ نهــاد 
حمایتی بــرای حمایت از 
بنگاه های کشور، تنها دو 
مورد به حمایــت نقدی 
می پردازند که این رویه نیز 
براساس یک نظام اعتباری 
بر مبنای خوش حســابی 
بنگاه ها در بازپرداخت وام صورت گرفته 
اســت؛ در نتیجه نیمی از تولید ناخالص 
داخلی آلمان از طریق بنگاه های کوچک 

و متوسط صورت می گیرد.
همچنین تجربه ترکیه نیز نشان می دهد که 
این کشور، تامین مالی بنگاه ها و تسهیالت 
مالیاتی را بسته به عواملی مانند بهره گیری 
از فناوری یا ســرمایه گذاری در مناطق 
کمتر توسعه افته، تغییر داده و در توسعه 
بنگاه های با مقیاس کوچک، موفق عمل 
کرده است. بنابراین ایران نیز می تواند با 
بهره گیری از تجربه این کشورها و ایجاد 
بستری یکپارچه و شفاف، به رشد اقتصادی 

پایدار دست یابد.  
در شرایطی که دولت یکی از سیاست های 
کلیدی خود برای خروج از رکود را حمایت 
از بنگاه هــای کوچک و متوســط اعالم 
کرده، این نگرانی وجود دارد که به دلیل 
به کارگیری ابزارهــای غیربهینه، روش 
حمایتی مورد اســتفاده برای تقویت این 
بنگاه ها به اتالف منابع منجر شود. بررسی ها 
از تجربه کشــورهایی که با به کارگیری 
روش های حمایتی موثر توانسته اند سهم 
بنگاه های کوچک ومتوســط در تولید و 
اشتغال خود را تا حد قابل قبولی افزایش 
دهند نشــان می دهد بــرای این منظور 
نیاز است یک نظام اطالعاتی یکپارچه یا 
»پنجره واحد« برای ثبت و رصد »جریان 

مالی« این بنگاه ها و تامین مالی آنها ایجاد 
شود تا شــبکه ارتباطی میان بخش های 
سیاست گذار، فعاالن اقتصادی، زنجیره 
تامین و ســرمایه گذاران را شــکل دهد. 
به عنوان مثال در تجربه ترکیه، تامین مالی 
با صندوق های خطرپذیر از طریق ارزیابی 
و ضمانت نهادهای تحت حمایت دولت، 
تامین مالی مشترک و تسهیالت مالیاتی 
که بسته به عواملی مثل استفاده بیشتر از 
فناوری یا سرمایه گذاری در مناطق کمتر 
توسعه ارتقا می یابد، در شکوفایی بنگاه های 
خرد و متوسط نقش باالیی داشته است. در 
آلمان نیز، ۱۰ نهاد حمایتی مکمل هم برای 
حمایت از چنین بنگاه هایی در نظر گرفته 
شده اســت که همگی از طریق پنجره ای 
واحد، با بنگاه در ارتباط هستند. از بین این 
۱۰ نهاد، تنها دو مورد از آنها به حمایت های 
نقدی می پردازند و با استفاده از یک نظام 
اعتباری بر مبنای خوش حسابی بنگاه در 
بازپرداخت وام، سازوکار موفقی را در ایجاد 
ارزش افزوده اقتصادی معــادل نیمی از 
GDP آلمان از طریق این بنگاه ها، فراهم 

کرد ه اند.

  شتاب دهی به اقتصاد با حمایت ویژه
بنگاه های خرد و متوســط سهم بسزایی 
در پیشرفت اقتصادی کشورهای مختلف 
ایفا می کنند. بر اساس آمارهای موجود در 
کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال 
توســعه، بنگاه های کوچک و متوســط، 
یک سوم از تولید ناخالص داخلی کشورها 
را ایجاد می کنند. تجربه بسیاری از کشورها 
نشــان می دهد که ثبت اطالعات و ایجاد 
پرتال به منظور شــبکه پیوســته ای از 
ارتباطات و ثبت اطالعات آماری نخستین 
گام در جهت رشد بنگاه های اقتصادی و 
تبیین سیاست های حمایتی است. اقدامی 
که متاسفانه در ایران انجام نپذیرفته است. 
بررســی روند طی شــده در کشورهای 
موفق در این زمینه، حکایت از رفع موانع 
و چالش های تســهیل مالی و حرکت به 
ســمت حمایت غیر نقدی و پشتیبانی 
دارد. هرچند بسته های حمایتی در ایران 
اشتراکات بسیاری با بسته های حمایتی 
در برخی از کشــورهای خوش تجربه در 
مدیریت کسب و کار دارد، اما عدم تاکید 
بر برنامه های حمایتی غیر نقدی، شفاف 

نبودن حمایت ها و نبود طرح های حمایتی 
ثانویه سبب عدم توفیق ایران در استفاده 
از این موتور با ظرفیــت رونق اقتصادی 
است. عالوه بر نقش سیاست های رکودزا 
در تعمیق عمق رکود، کاهش عمق رکود 
نیاز به بازنگــری در ســاختار و عملکرد 
بنگاه های اقتصادی کوچک نیز در رونق 
چرخه اقتصادی سهم بســزایی بر عهده 
دارد. عدم بهینه ســازی زنجیره ارزش در 
کنار اهمیت کم فعالیت شمردن تحقیق 
و توسعه به عنوان زیر بنای موفقیت یک 
کسب و کار تجاری یکی از عمده مشکالت 
ساختاری بنگاه های اقتصادی در کشور 
است که رفع آن می تواند در شتاب گیری 

اقتصاد ایران سهم بسزایی ایفا کند.

  اولین قدم فراموش شده
کسب و کارهای کوچک سهم تقریبا ۵۰ 
درصدی در اشــتغال چه در کشورهای 
پیشــرفته و چه در کشــورهای در حال 
توســعه دارند. اولین قدم در بســیاری از 
برنامه های حمایتی از کســب و کارهای 
کوچک داشتن اطالعات آماری از وضعیت 
تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 
)SME( است. درحالی که بانک جهانی، 
شــاخص های متعددی را بــرای رصد 
جریان مالی کشورها در حمایت از کسب 
و کارهای کوچک، تدوین کرده است، اما 
متاسفانه این شاخص ها در ایران محاسبه 
و اعالم نمی شود. این شاخص آیینه سطح 
تســهیالت مالی به بنگاه های کوچک و 

متوســط، میزان اثرگــذاری برنامه های 
حمایت مالــی و قــدرت بازپرداخت وام 
از سوی SME ها اســت. یکی از اولین 
اقدامات کشــورهایی نظیر ترکیه، هند، 
آلمان و اسپانیا ایجاد یک پرتال اینترنتی 
برای ثبت اطالعات شــرکت ها، گردش 
مالی، اطالعــات شــاخص های مالی و 
برنامه های حمایتی اســت. عالوه بر این 
درکشورهای اروپایی پرتال هایی با عنوان 
عمومــی »SMEfinancing« اقدام 
به ثبت تسهیالت و مشــوق های مالی و 
مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در کسب و 
کارهای کوچک و خرد است. بسترسازی 
برای ایجاد شبکه ارتباطی میان بخش های 

سیاست گذار، فعاالن اقتصادی، زنجیره 
تامین و ســرمایه گذاران یکــی از اهداف 
مهم ثبت اطالعات بــر پرتال های فضای 

مجازی است.

  پیشرفت به سبک ترکیه
بیش از ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی 
در ترکیه از طریــق بنگاه های کوچک و 
متوسط ایجاد می شود. با توجه به اهمیت 
کسب و کار های کوچک در شتاب گیری 
اقتصادی، پس از برنامه چهارم توسعه این 
کشور، در سایر برنامه ها نیز بخش مجزایی 
به اهداف و سیاســت های گسترش این 

بنگاه ها اختصاص داده شد. 
در برنامه دهم توسعه یکی از بخش های 
مطرح در افزایش تــوان رقابتی بنگاه ها، 
بهبود محیط کسب و کار بوده است. این 
بخش بر تسهیل دسترسی به منابع مالی 
با استفاده از »سرمایه گذاری خطرپذیر« 
و »سیستم تضمین اعتبار« تاکید می کند. 
یکــی از راه های تامین مالــی بنگاه های 
کوچک  و متوسط یا به عبارتی دیگر صنایع 
 vc نوپا اســتفاده از منابع مالی پرخطر یا
است. تامین کنندگان این منابع مالی، به 
دنبال سود بسیار باال می گردند و حاضرند 
ریسک باالیی را برای به دست آوردن سود 
بیشتر متحمل شــوند. به همین دلیل، 
ســرمایه خود را در اختیار صنایع نوپا و 
کارآفرینانی که طرح ها و ایده های نو دارند، 
قرار می دهند تــا کارآفرینان بتوانند این 

ایده را عملی کنند و اگــر محصول آنان 
تجاری شود سود باالیی را کسب می کنند. 
»افزایش تسهیالت دارای ضمانت از طرف 
دولت«، »ســرمایه گذاری، پشــتیبانی 
کســب وکار و تامین مالی مشــترک«، 
»اعطای وام از طــرف دولت« و »معافیت 
یا تعویق در پرداخت مالیات« مهم ترین 
ابزارهای تسهیل دسترسی به منابع مالی 
شرکت های خرد و متوســط در اقتصاد 
ترکیه است. بر اســاس گزارش سازمان 
همکاری و توســعه از وضعیت حمایتی 
بنگاه های خرد و متوســط در ترکیه در 
برنامه توســعه نهم و دهم ترکیه ســیر 
تاریخی حمایت های ترکیه به سمت جذب 
سرمایه گذار خارجی، تسهیالت غیرنقدی 
و تکنولوژیک بوده است. پس از سال ۲۰۰۱ 
ساختار نظارتی همســو با استانداردهای 
بین المللی در جهت اعطای وام های بانکی 
در ترکیه راه اندازی شد. بر اساس گزارش 
مرکز آمار ترکیه در دهه نخست قرن ۲۱ 
سهم کســب و کارهای خرد و متوسط از 
تسهیالت بانکی کشور ترکیه با افزایش ۵ 
درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی، به ۱۰ 

درصد رسید.
مرکز توســعه فناوری در ترکیه عالوه بر 
برنامه های گســترده حمایت غیرنقدی 
و انتقال تکنولــوژی و دانش مدیریتی، به 
تامین مشــوق های مالی برای فعالیت ها 
و راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه 

می پردازد.

مکانیزم حمایت از بنگاه های کوچک در آلمان و ترکیه چگونه است؟   

کارآفرینی به سبک ژرمن ها

کسب و کارهای کوچک 
سهم تقریبا ۵0 درصدی 

در اشتغال چه در 
کشورهای پیشرفته 

و چه در کشورهای در 
حال توسعه دارند.

بررسی تجربه کشــورهای موفق مانند آلمان و ترکیه نشان 
می دهد که ستون فقرات توســعه اقتصاد در این کشورها، 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوســط بوده است. مطابق 
بررسی ها، الگوی حمایتی از بنگاه های مذکور در این کشورها 
به شکل نظام مند بوده و بیشتر برنامه ها، بیش از آنکه به تامین 
مالی تمرکز داشته باشد، رفع دیگر چالش های کسب وکار را 
نشانه گیری کرده است. همچنین حمایت های مالی از بنگاه ها در 
این کشورها به شکل نظام مند بوده تا اثربخشی این سیاست ها 

افزایش یابد. 

 
استارت آپ

استارت اپ ها را کسانی می ســازند که ایده  نابی در سر 
داشته اند و می خواستند آن را هر چه سریعتر اجرایی 
کنند. در چنین مواردی، معموالً سرمایه کم است و هزینه ها باال )توسعه  محصول، 
تبلیغ و بقیه ماجرا(. استارت آپی های نوظهور هنگام مدیریت اولویت ها اغلب 
مسائل مربوط به امنیت اطالعات را نادیده می گیرند. این مقاله به شما توضیح 
می دهد چرا چشم پوشی از جنبه  امنیت اطالعات می تواند به استارت آپ ها 

آسیب بزند.

   هرقدر استارت آپ آسیب پذیرتر باشد، کار هکر آسان تر می شود
روابط عمومی شرکت ایدکو )توزیع کننده محصوالت کسپرسکی در ایران(؛ بسیاری از 
استارت آپ ها برای صرفه جویی در هزینه ها بخش امنیتی را فاکتور می گیرند. عقیده شان 
هم این است که چون شرکتی کوچک هستند و منابعشان نیز محدود است مجرمان سایبری 
رغبتی برای حمله نخواهند داشت. اما حقیقت این است که هر کسی و هر شرکتی می تواند 

خوراک خوبی برای یک جرم سایبری باشــد. اول اینکه چون بسیاری از 
تهدیدات ســایبری در مقیاس های بزرگ صورت می گیرد، عاملین این 
تهدیدات اهدافی بزرگ در سر دارند و سعی می کنند تا آنجا که بشود افراد و 
شرکت ها را قربانی کنند )به امید اینکه دست کم چند تای آن ها برایشان فایده 
داشته باشند(. دوم اینکه استارت آپ هایی که معموالً دیواره  حفاظتِی ضعیفی 

دارند طعمه های خوبی برای مجرمان سایبری اند.
درحالیکه ســازمان ها برخی اوقت ماه ها وقت را صرف ریکاورِی یک حمله  
سایبری می کنند، یک شرکت کوچک ممکن است یک ماه هم دوام نیاورد. 
در سال ۲۰۱4، اقدامات خصومت آمیز مجرمان سایبری منجر به بسته شدن 
استارت آپی به نام  Code Spaces شد؛ میزبانی که برای مدیریت پروژه ها 
مشترک ابزار ارائه می داد. مهاجمین به منابع ابری این شرکت دسترسی پیدا 
کردند و بخش قابل توجهی از اطالعات مشتریران را از بین بردند. صاحبان این 
سرویس تا آنجا که می شد اطالعات ریستور کردند اما نهایتاً نتوانستند به راندمان 

اجرایی همیشگِی خود بازگردند.

   اشتباهاتی که ممکن است به قیمت از بین رفتن شرکت تان تمام شود
برای آنکه از استارت آپ خود نهایت حفاظت را بعمل آورید )با توجه به بودجه  محدودی 
که در اختیار دارید( بهتر است پیش از راه اندازی استارت آپ، یک مدل تهدیدی بسازید تا 
بدانید کدام ریسک ها به حوزه  کسب و کار شما مربوط می شود. در ادامه با ما همراه شوید تا 
کمک تان کنیم بتوانید از برخی اشتباهات معمول که خیلی از کارآفرینان تازه کار مرتکب 

می شوند جلوگیری کنید.

   عدم اطالعات در مورد قوانین ذخیره سازی و پردازش داده های شخصی
 ]۱[GDPR بسیاری از دولت ها سعی دارند امنیت شهروندان خود را حفظ کنند. اروپا که
را دارد. در آمریکا هم که قوانین به فراخور هر صنعت و ایالت تغییر می کنند. همه  این قوانین 

-صرف نظر از اینکه آن ها را قبالً خوانده اید یا نه- اعمال می شوند.
مجازات نقض چنین الزامات قانونی ای ممکن است در هر جایی متفاوت باشد اما به طور کلی 
چشم پوشی از هر یک از این قوانین می تواند حسابی شما را به دردسر بیاندازد. در بدترین 

حالت ممکن مجبور خواهید بود عملیات استارت آپ خود را در حالت تعلیق نگه دارید تا 
هرگونه مغایرت با قوانین مربوطه از میان برداشته شود.

یک چیز مهم تر: برخی اوقات پوشش دهی یک قانون می تواند بیش از حد انتظار شما گسترده 
باشد. برای مثال،  GDPR روی اطالعات تمامی شهروندان اروپایی اعمال می شود حتی 
آن هایی که از روسیه یا آمریکا هستند. بنابراین، بهترین سیاست این است که هم قوانین 

داخلی مورد بررسی قرار داده شود و هم مقررات و ضوابط مشتریان و شرکایتان.

    حفاظت ضعیف از منابع ابری
بسیاری از اســتارت آپ ها به ســرویس های ابری عمومی مانند Amazon AWS یا 
Google Cloud متکی اند؛ اما همه  آن ها هم برای چنین فضاهای ذخیره ای از تنظیمات 
امنیتی مناسبی استفاده نمی کنند. در بسیاری از موارد، کانتینرهای اطالعات مشتری یا کِد 
اپ وبی به غیر از یک مشت رمزعبور ضعیف  با چیز دیگری محافظت نمی شوند. بدین ترتیب 
اسناد و مدارک سازمانی خیلیراحت می توانند با لینک های مستقیم مورد دسترسی قرار 
گرفته و برای موتورهای جست وجو نیز عیان باشند. در نتیجه، هر کسی می تواند به داده های 
حیاتی دسترسی پیدا کند. برخی اوقات استارت آپ ها که مدام در تالشند همه چیز را ساده 
نگه دارند، داکیومنت های مهم را تا همیشــه برای همگان در Google Docs قابل 
دسترسی می گذارند. دلیل این کار هم فقط این است که آن ها یادشان می رود دسترسی به 

آن ها را محدود کنند.

DDoS عدم آمادگی در برابر حمالت   
DDoS روشی کارامد برای از کار انداختن یک منبع داخلی است. چنین سرویس هایی 
روی دارک نت بسیار مقرون به صرفه هستند و بنابراین هم رقبا و هم مجرمان سایبری )از 
چنین سرویس هایی برای پوشش اقدامات پیچیده تر خود استفاده می کنند( می توانند 
این هزینه را تقبل کنند. در سال ۲۰۱۶، یک ســرویس رمزارز  e-wallet )کیف پول 
 DDoS مجبور شد بسته شود زیرا مدام مورد حمالت Coinkite الکترونیکی( به نام
قرار می گرفت. به نقل از توسعه دهندگان از وقتی این سرویس راه اندازی شد یک لحظه روی 
آرامش را به خود ندیدند. نهایتاً بعد از کلی دست و پا زدن، این شرکت تسلیم شد و تمرکز 

خود را باری دیگر روی کیف پول های سخت افزاری گذاشت.

منبع : اتاق ایران
یـــادداشت
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،،
بنگاه های خرد و متوسط سهم 
بسزایی در پیشرفت اقتصادی 

کشورهای مختلف ایفا می کنند. بر 
اساس آمارهای موجود در کشورهای 
پیشرفته و کشورهای درحال توسعه، 
بنگاه های کوچک و متوسط، یک سوم 

از تولید ناخالص داخلی کشورها را 
ایجاد می کنند.

آی تی آناالیز
گـــزارش

امنیت اطالعات، مهم ترین چالش استارت اپ ها

واعظی: 
آینده کسب و کارها در 
کشور به استارت آپ 

گره خورده است

رییس دفتر رییس جمهوری با 
اشاره به اهمیت استارت آپ ها 
و کسب و کارهای اینترنتی در 
کشور یادآور شد: آینده کسب 
و کار و پیشــرفت کشور به این 
حوزه گره خورده اســت و باید 
ازهمه ظرفیت ها برای توسعه 

آن استفاده کرد.
»محمود واعظی« رییس دفتر 
رییــس جمهــوری در صفحه 
اینســتاگرام خــود نوشــت: 
روز جمعه وقت مبســوطی را 
به بازدید از پنجمیــن رویداد 
اســتارت آپــی، آموزشــی و 
تجربی ایده تا عمل با محوریت 
فناوری های مالی، فین تک در 
حسابداری که به همت دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد تهران غرب 
 برگزار شــده بــود، اختصاص

 دادم. 
رییس دفتــر رییس جمهوری 
ادامــه داد: حضور اســاتید و 
کارآفرینان به همراه دانشجویان 
فوق لیسانس و دکتری و حتی 
برخی دانش آموزان هنرستان 
فنی و حرفــه ای در این رویداد 
فوق العــاده هیجــان انگیز و 

امیدبخش بود. 
وی تاکید کرد: موضوع استارت 
آپ هــا بــرای من همــواره از 
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده 
است. باورم این است که آینده 
کســب و کار و پیشرفت کشور 
به این حوزه گره خورده اســت 
و باید از همــه ظرفیت ها برای 

توسعه آن استفاده کرد. 
وزیر پیشین ارتباطات و فناوری 
اطالعات تصریح کرد: در زمان 
تصــدی وزارت ارتباطــات و 
فناوری نیــز به ایــن موضوع 
اهتمام زیادی داشــتم و وقت و 
انرژی زیادی را برای این حوزه 
مصروف کردم کــه بحمدهلل با 
کمک دیگر همکاران وزارتخانه 
و برنامــه ریــزی هــای دقیق 
صورت گرفته، دســتاوردهای 

خوبی هم به همراه داشت. 
واعظــی افــزود: در بازدید روز 
جمعه که نزدیک به دو ساعت 
طول کشــید، از نزدیک با تک 
تک حاضرین در ایــن رویداد 
اســتارت آپی گفت وگو کردم. 
هیجان و حس امیــدی که در 
وجود این جوانــان دیدم، مثال 

زدنی بود. 
وی بــا تاکید بر لــزوم حمایت 
از رویدادهایــی که می تواند به 
شناســایی، پرورش و حمایت 
ایده های خــالق و نوآور منجر 
شــود، یادآورشــد: با برگزاری 
این رویدادها اســت که اساتید 
کارآفرین، دانشــجویان جوان 
صاحب فکر و ایــده و صاحبان 
شرکت ها در بستر کسب و کار 
قرار می گیرنــد و این آمادگی 
برای شــرکت کنندگان ایجاد 
می شود تا استعدادهای خود را 
نمایان کنند و در خدمت تولید 

و اشتغال در بیاورند.

ایرنا
گــزارش
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