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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
3,750,005,001,000قدیم

سکه طرح 
3,860,005,182,000جدید

1,990,0002,331,000نیم سکه

1,200,0001,241,000ربع سکه

670000661,000سکه گرمی

یک مثقال 
2,104,0002,335,000طالی 17 عیار

یک گرم طالی 
18354585539,040 عیار

یک گرم طالی 
19512,650568,940 عیار

یک گرم طالی 
24555610718,720 عیار ادامه در صفحه 

بهره برداری از 21 هزار واحد 
مسکونی در بهارستان

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان گفت: احداث 
۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در 
دستور کار است که حدود ۲۱ هزار واحد حدود 
۱۰.۵ درصد در حقیقت برعهده شرکت عمران 

بهارستان است.
محمدرضا احمدی در جلســه دیدار وزیر راه و 
شهرسازی با هیئت مدیره شهرهای جدید کشور 
با بیان اینکه در مطالعات طــرح جامع منطقه 
اصفهان که در حقیقت اولین مطالعات طرح جامع 
منطقه ای کشور بوده و شکل گیری و استقرار سه 
شهر جدید در اطراف کالن شهر اصفهان برنامه 
ریزی شــد، اظهار کرد: بالفاصله بعد از تصویب 
مطالعات طرح جامع منطقه اصفهان، مکان یابی 
و شروع عملیات اجرایی شهر جدید بهارستان در 

فاصله ۱۵ کیلومتری جنوب شهر...

2 ادامه در صفحه 
      استاد دانشگاه اصفهان:  اینکه قیمت ها چرا به راحتی کاهش نمی یابد به این دلیل است که بازار ارز نیاز به حفظ ثبات در طوالنی مدت دارد و هنوز تولیدکنندگان و تجار اطمینان به کاهش و 

ثبات نرخ دالر ندارند و این موضوع زمان بر است.

جیب هایی که روز به روز خالی تر می شود؛    

منشا گرانی بازار کجاست؟

 اگر استخدامی 
در کار باشد...؛

 لزوم افزایش
 سن استخدام

بر اســاس  قوانین اقتصادی، در 
جامعه ای که تورم در حال افزایش 
است ،ســرمایه داران و صاحبان 
مشاغل برای اینکه متضرر نشوند 
مجبور هستند به جای افزایش 
نیروی کار ، سرمایه مالی خود را 
افزایش دهند . در نتیجه افزایش 
تورم تاثیر غیر مستقیم بر افزایش 
بیکاری دارد. به همین دلیل برای 
برون رفت از این وضعیت بیکاری 
در جامعه و عدم گســترش آن 
باید تمامی دستگاه ها و مقامات 
ارشــد دولتی هماهنگ شوند تا 
این )تورم( بیماری اقتصاد کالن 
درمان شود. اقتصادی که شاهد 
تــورم روز افزون نباشــد به یک 
اقتصاد ســالم معروف است و در 
این اقتصاد نرخ بیکاری کمتر از 

۱۰ در صد خواهد بود .
-  بازار کار در ایران تحت عوامل 
متعــددی دچار آســیب های 
جدی شده است .رشد نامتوازن 
جمعیت در دهه ۵۰ و اوایل دهه  
6۰ باعث شد به یکباره در اواخر 

دهه 8۰ و...

فرزانه مستاجران
ســــرمقالــه

ISFAHAN
N E W S
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وی افزود: در بخش کشاورزی 
پرداختن به شیوه های نوین 
آبیاری و بهینه سازی مصرف 
آب، تدویــن ضوابــط برای 
اصالح و ارائه الگوی کشــت 
متناسب با تغییر اقلیم کشور، 
اســتفاده از تکنولوژی های 
نوین برای انتقال آب بــه نقاط مختلف در 
راســتای کاهش مصرف انرژی باید مورد 

توجه قرار گیرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان گفت: در بخش صنعت 
اولین اقدام، مناسب ســازی صنایع است، 
صنایعی که در دهه ۵۰ در کشــور شــکل 
گرفتند و تکنولوژی های به کار رفته در آن 
متناسب با شرایط آب و هوایی گذشته است 
بنابراین باید ساختارشان  متناسب با اقلیم 

جدید تطبیق و اصالح شود.

 در طرح آمایش استان ایجاد و تاسیس 
صنایع آب بَر منع شده است

غالمی با بیان اینکه در طرح آمایش استان 
ایجاد و تاسیس صنایع آب بَر منع شده است، 
افزود: دومین اقدام ایجــاد صنایع مبتنی 
بر فناوری های نوین و دانش بنیان اســت، 
وابســتگی ما به آب و انرژی باید به حداقل 
ممکن برســد و از  صنایع آب بَر به ویژه در 

استان اصفهان پرهیز کنیم.
وی اضافه کرد: در بخش حمل و نقل یکی 
از وزارت خانه هایی کــه اثرگذارترین طرح 
اقتصاد مقاومتی را برای خود تدوین کرده، راه 
و شهرسازی است که دو هدف کالن؛ کاهش 
مصرف انرژی در حمل و نقل و ســاختمان 
و دیگری بهینه و حداکثر کردن استفاده از 
پتانسیل های موجود حمل و نقلی در سطح 

ملی و بین المللی، در آن تعریف شده بود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان ادامه داد: در بخش حمل 
و نقل، نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر 
از محل صرفه جویی در مصرف ســوخت 
برنامه ای بود که تدوین و در برنامه ششــم 

توسعه نیز به آن پرداخته شد اما مبلغ حاصل 
از کاهــش مصرف که باید خرج نوســازی 
ناوگان حمل و نقل با بیشترین مصرف حجم 

سوخت می شد، هزینه نشد.
غالمی گفت: همچنین انتقال بار و مسافر از 
جاده  به ریلی با هدف بهینه سازی مصرف 
انرژی و همچنین ایمن کردن سفر ها روشی 
اســت که در بخش حمل و نقل باید به کار 

گرفته شود.

   45 درصد انرژی کشور مصارف خانگی 
دارد

وی خاطر نشــان کرد: بیش از ۴۵ درصد 
انرژی کشــور مصرف خانگــی دارد، ۲۵ 
درصد حمل و نقــل و ۲۴ درصد در بخش 
صنعت مصرف می شــود. قاعده کلی این 
اســت که اقدامات ما به طور صد درصدی 
نتیجه نمی دهــد باید به دنبال اســتفاده 
بهینه و جلوگیری از هدر رفت انرژی باشیم 
حساسیت ها را در این بخش بیشتر و برنامه 

ریزهای شهری را تقویت کنیم. 
غالمی با تاکید بر اینکه در شهرها به دو مقوله 
شهرسازی و معماری باید توجه کنی، افزود: 
حمل و نقل متاثر از شبکه معابر و برنامه ریزی 
شهری است، روان سازی ترافیک، کاهش 
حجم ســفرها، کاهش زمان سفر، استفاده 
بهینه از حمــل و نقل همگانی، تشــویق 
فرهنگ سفر با وسایل غیر موتوری و حذف 
سفرهای زائد در جهت کاهش مصرف انرژی 

به خصوص ســوخت های فسیلی و ایجاد 
آالیندگی ها در شهر نقش بسزایی دارد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری اصفهان اضافه کرد: در بخش 
معماری نیز به کارگیــری همه مواردی که 
در  مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان باید 
مورد توجه ویژه قرار بگیرد. کف، ســقف، 
پنجره ها، دیوارهای پیرامونی، تاسیســات 
سرمایشی گرمایشی، روشنایی  تا رسیدن 
به هوشمند کردن ساختمان ها و یا به عبارتی 
ساختمان سبز که به صورت خاص در بهینه 
کردن مصرف انرژی نقش دارد همچنین تنها 
راهکار و راهبرد دگرگون کردن شرایط فعلی 
ساختمان، تغییرعادت و شیوه مصرف در 
همه زمینه ها است. دومین مرحله بهره وری 
انرژی و راندمان حااکثری و سومین مرحله 
پذیرش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

است.  
غالمی افزود: به موازات این سه مرحله قوانین 
و مقررات نیز باید اعمال و ســاختمان ها 
ممیزی انرژی شــود، برچسب انرژی برای 
ســاختمان ها که برندی برای ساختمان 
است و در قیمت آن می تواند موثر باشد، گام 

مهمی در این راستا است.
وی با تاکید بر اینکه باید فرهنگ ســازی 
کنیم، خاطر نشان کرد: هنوز بحران تغییر 
اقلیم را حس نکرده ایــم، هنوز به اهمیت 
 صرفه جویــی در مصارف خانگــی واقف

 نشده ایم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:
پیش برد اهداف کشورها نیازمند بهینه سازی مصرف انرژی است

 بیش از 45 درصد 
انرژی کشور مصرف 

خانگی دارد، 25 
درصد حمل و نقل و 
24 درصد در بخش 

صنعت مصرف 
می شود. قاعده کلی 

این است که اقدامات 
ما به طور صد درصدی 
نتیجه نمی دهد باید به 
دنبال استفاده بهینه و 
جلوگیری از هدر رفت 

انرژی باشیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: در حقیقت یکی از ارکان اصلی حفظ ثبات و قدرت هر کشوری انرژی است و این مهم 
راهبری است برای توسعه کشورها، بنابراین پیش برد اهداف کشورها در همه زمینه ها همچون صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و ساختمان نیازمند بهینه سازی 
مصرف انرژی است. حجت اله غالمی روز چهارشنبه در همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی، اظهار کرد: یکی از مباحث مهمی که امروزه مورد توجه همه 
کشورها اعم از صنعتی، توسعه یافته و در حال توسعه قرا دارد، انرژی و شیوه های استفاده از آن است. با توجه به شرایط موجود، سرعت زیاد تحوالت، تغییرات 
روز افزون در جامعه جهانی، ظهور و بروز فناوری های نوین و وابستگی این فناوری ها به انرژی، انرژی و شیوه های استفاده از آن جایگاه مهمی در ساختار 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها دارد.

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
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رابطه قیمت انرژی با میزان مصرف؛

تنها مردم مقصر هستند؟
به گفته یک کارشــناس انرژی گرچه افزایش قیمت انرژی در کاهش 

مصرف آن موثر اســت،اما این عامل برای کاهش مصرف به تنهایی 
کافی نیســت و راه حل های غیرقیمتی نیز برای کاهش 

مصرف انرژی وجود دارد. افزایش قیمت های انرژی 
در سال های اخیر راهکار اصلی برخی کارشناسان 
جهت کاهش مصرف انرژی بوده اســت. اما آیا 

وضعیت نامطلوب مصرف انرژی فقط معلول ...



لزوم افزایش سن 
استخدام

ادامه از صفحه یک:
...  اوایــل دهه 90 مــوج عظیمی از 
جمعیــت و نیروی انســانی به بازار 
کار معرفی شوند که متاسفانه بازار 
کار نیز برای ایــن جریان هیچگونه 
آمادگی نداشــت و تدابیــر الزم در 
ان اندیشیده نشــده بود، به همین 
خاطرتعداد زیادی از جوانان متقاضی 
کار که به دالیل مختلف نتواســتند 
شغل مورد نظر خود را بیایند به امید 
یافتن شغل بهتر در مقاطع تحصیلی 
باالتر، جذب بازار تحصیل شدند. این 
 روند به خودی خود سن افراد را باال 
می برد اما متاسفانه اگر استخدامی 
در کشور اتفاق بیفتد سن استخدام 
هیچ تغییر نکــرده و برخی با وجود 
تحصیالت باال اما به دلیل باالتر بودن 
سنشان از قانون کار نمی توانند در 

آزمون استخدامی شرکت کنند. 
- قوانین بازار کار در کشــور بسیار 
خشک و غیر قابل انعطاف  هستند 
 که بنگاه ها را در مقابل نوســانات و

 شــوک های اقتصادی شــکننده 
و حســاس می کند. امــا این روزها 
متقاضیــان کار خواهــان افزایش 
ســن اســتخدام شــده و گفته اند 
طرحــی در مجلــس بر ایــن مبنا 
در حال بررســی اســت کــه البته 
ســازمان اداری و استخدامی کشور 
 اظهار بی اطالعی از طــرح مذکور

 کرده است !
 طبق توضیحات ســازمان اداری و 
اســتخدامی در مــاده )۴۲( قانون 
مدیریت خدمات کشوری، شرایط 
سنی استخدام مشــخص و در بند 
»الف« تاکید شده که داشتن حداقل 
ســن ۲0 ســال تمام و حداقل ۴0 
سال برای اســتخدام رسمی و برای 
متخصصین مدرک تحصیلی دکتری 

۴۵ سال است.
براساس این ماده قانون، دستگاه ها 
برای استخدام نمی توانند افراد کمتر 
از۲0 سال را انتخاب کنند، اما سقفی 
برای استخدام مشخص نشده و این 
موضوع در اختیار دستگاه قرار دارد 
تا بتواند متناسب با شــرایط و نیاز 
خود و البته آنچه برای سابقه کاری 
 نیرو در نظر می گیــرد، آن را تعیین

 کند. 
از ســوی دیگر حداکثر ۴0 ســال 
برای اســتخدام های رسمی در نظر 
گرفته شــده و افــرادی که مدرک 
تحصیلــی دکتری دارنــد حداکثر 
 ۴۵ ســال شرایط ســنی استخدام

 آنهاست.
 -  نتیجــه اینکــه در تمامــی 
اســتخدام ها ی کشور ســن ۲8 یا 
30 مد نظر است کامال یک موضوع 
سلیقه ای است و ادارات طبق سلیقه 
خودشــان خواهان انتخاب جوانان 

هستند . 
کاش اینقدر که در انتخاب جوانان 
به عنوان زیر دست دقت می کردید 
در انتخــاب مدیــران نیــز همین 
توجه را داشــتید و اندگــی جوان 
 گرایــی را در ایــن مورد نیــز رواج 

می دادید!
-به نظر می رسد یکی از دالیل شرط 
سنی ۲8 تا 30 سال برای استخدام 
در کشــور خروج برخــی از افراد از 
گردونه یافتن شغل اســت اما باید 
گفت: خروج افراد ناامیــد از یافتن 
شغل از بازار کار شاید در بلندمدت 
نرخ بیکاری را کاهــش دهد اما در 
 کنار آن بــر فقر بار تکفل بیشــتر

 می فزاید.
 پس بهتر است اگر هم تا کنون قانونی 
برای افزایش سن استخدام به مجلس 
نرفته اســت هرچه زودتر برای آن 
فکری شــود و یا حداقل سازمان ها 
را مجبور کنند تا ۴0 سالگی که سن 
قانونی استخدام اســت مبادرت به 

استخدام کنند.
 البته اگر استخدامی در کار باشد!!! 

اقتصاد استان
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پنجشنبه 27 دی 1397  | شمـاره 144

ISFAHAN
N E W S

۴ هزار طرح عمرانی نیمه تمام عمرانی در استان اصفهان وجود دارد
رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان گفت: ۷0 هزارطرح نیمه تمام عمرانی در کل کشور وجود 

دارد که از این تعداد چهار هزار طرح نیمه تمام مربوط به استان اصفهان است.
نعمت اله اکبری در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه ۷0 هزارطرح نیمه تمام در کل کشور  
وجود دارد ، اظهار داشت: به منظور اتمام ۷0 هزار طرح نیمه تمام  بالغ بر ۶00 هزار میلیارد تومان اعتبار 

نیاز است و این در حالی که میزان اعتبارات عمرانی کل کشور ۶0 هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه سیاست جدید دولت بر این است که مدیران کلنگ ها را روی زمین بگذارند و هیچ 

افتتاح جدیدی نداشته باشیم، بیان داشت: دولت به دنبال ایجاد زمینه مشارکت بخش خصوصی در به اتمام 
رساندن طرح های نیمه تمام است و تسهیالتی برای این امر گذاشته است.

رییس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با اظهار اینکه دولت ۵۷ درصد بودجه تعیین شده برای طرح های عمرانی را تاکنون محقق 
کرده است، بیان داشت: تمام هزینه های جاری صد درصد محقق شده است.

 وی با اشاره به اینکه منابع بودجه کشور در سال آینده 39.3 درصد رشد کرده است، ادامه داد: دولت بودجه های مشخص شده برای 
طرح های آبی وتامین شرب مردم را تا 8۱ درصد محقق کرده است.

 در شرایط تورمی 
تمام قیمت ها در حال 
تغییر است و اگر نرخ 

برخی مواد اولیه  کاهش 
یابد به دلیل افزایش 
قیمت های دیگر در 

سبد تولیدکننده، نرخ 
محصول دیگر مشابه 

و معادل کاهش قیمت 
نمی تواند کمتر شود و 
قیمت ها در بازار سیر 
نزولی به خود گیرند.

آغاز ۶ جبهه کاری جدید در ساخت پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از آغاز شش جبهه کاری جدید در فرآیند ساخت 

پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ این استان خبر داد.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، علی یارمحمدیان با اشاره به اینکه 
روند ساخت نخستین شهرک نمایشگاهی کشور در اصفهان با جدیت ادامه دارد، اظهار کرد: در یک سال 
گذشته فعالیت های بسیاری در این پروژه انجام شده که میزان پیشرفت آن را به ۴۵ درصد افزایش داده است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های عمرانی در ساخت پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان با باالترین سطح توانمندی ها 
ادامه خواهد یافت، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده، در شرایطی که فعالیت عمرانی ساخت نمایشگاه بزرگ 

اصفهان در جبهه های گوناگون ادامه دارد، در ۱۵ روز آینده نیز شش جبهه کاری جدید توسط پیمانکاران مختلف در این 
پروژه آغاز خواهد شد. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان جبهه های کاری جدید را شامل شیشه های دیواره 

سالن اصلی نمایشگاه، سیستم  HPL، تونل تاسیسات، نمای ساختمان پشتیبانی، اجرای سنگ محوطه و سیستم لوله های هواکش تهویه و 
سرمایش و گرمایش پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ عنوان کرد و افزود: آغاز این فعالیت ها در ساخت نخستین شهرک نمایشگاهی کشور، 

سرعت اجرای این پروژه افزایش خواهد داد.

فرزانه مستاجران
ســــرمقاله
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جیب هایی که روز به روز خالی تر می شود؛    

منشا گرانی بازار کجاست؟

»دالر ارزان شــده، اما نرخ اجناس در بازار نه تنها کمتر 
نشده، بلکه هر روز بیشتر و بیشتر می شود«. این گفته 

مردم در کوچه و بازار است.
افزایش نرخ دالر از ابتدای سال جاری تا حدود یک ماه 
پیش، به یک باره موجب افسارگسیختگی قیمت ها در 
بازار شد و فروشندگان همواره نسبت به گالیه خریداران 
از گرانی روزانه و هفتگی اجنــاس، تاکید می کردند که 
»دالر باال رفت و به تبع آن  قیمت ها نیز افزایش یافت«، 
درحالی که بنــا بر اعالم دولت بســیاری از اجناس و به 
خصوص کاالهای اساسی در آشفته بازار ارز با دالر 4200 
تومان وارد شده و دیگر اجناس نیز پیش از افزایش نرخ 

دالر ثبت سفارش شده بودند.

ایسنا
گـــزارش
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    استاد دانشگاه اصفهان:  اینکه قیمت ها چرا به راحتی کاهش نمی یابد به این دلیل است که بازار ارز نیاز به حفظ ثبات در طوالنی مدت دارد و هنوز تولیدکنندگان و تجار 
اطمینان به کاهش و ثبات نرخ دالر ندارند و این موضوع زمان بر است.

 بهره برداری از 2۱ هزار واحد مسکونی
 در بهارستان

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان گفت: احداث 200 هزار واحد 
مسکونی در شهرهای جدید در دستور کار است که حدود 2۱ 
هزار واحد حدود ۱0.۵ درصد در حقیقت برعهده شرکت عمران 

بهارستان است.

محمدرضا احمدی در جلسه دیدار وزیر راه و شهرسازی با هیئت مدیره 
شهرهای جدید کشــور با بیان اینکه در مطالعات طرح جامع منطقه 
اصفهان که در حقیقت اولین مطالعات طرح جامع منطقه ای کشور بوده 
و شکل گیری و استقرار سه شــهر جدید در اطراف کالن شهر اصفهان 
برنامه ریزی شد، اظهار کرد: بالفاصله بعد از تصویب مطالعات طرح جامع 
منطقه اصفهان، مکان یابی و شروع عملیات اجرایی شهر جدید بهارستان 
در فاصله ۱۵ کیلومتری جنوب شهر اصفهان آغاز شد و از سال ۱3۶8 و به 
طور رسمی از سال ۱3۷۱ استقرار جمعیت در شهر بهارستان محقق شد.

افزود: براســاس مطالعات طرح جامع، جمعیت پیش بینی شده برای 
بهارســتان 3۲0 هزار نفر اســت که تا امروز ۱00 هزار نفر در این شهر 

استقرار یافته اند.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با بیان اینکه کالبد شهر بهارستان 
حدود سه هزار هکتار برنامه ریزی شده، ادامه داد: تاکنون حدود ۱800 

هکتار از کالبد شهر بهارستان شکل گرفته است.
وی ادامه داد: سهم شهر جدید بهارستان از مسکن مهر ۱۲ هزار واحد 
مسکونی بود که از این تعداد ۱۱ هزار و 800 واحد به بهره برداری رسیده 
و ۲00 واحد دیگر به دلیل مشکل حقوقی، امروز با تغییر پیمانکار و انبوه 

ساز در حال اجرا است.
احمدی گفت: در ایجاد مســکن مهر به همه زیرساخت های فرهنگی، 
تفریحی و آموزشی توجه شده و می توان گفت به صورت محله  محوری 

به بهره برداری رسیده است.
وی پروژه مترو را مهم ترین پروژه در دستور کار شرکت عمران بهارستان 
پس از مسکن مهر اعالم کرد و گفت: طول این خط ۱۴.۵ کیلومتر و از 
ترمینال صفه تا بهارستان است که تاکنون حدود 80 درصد پیشرفت 

فیزیکی زیرساختی و ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی رو ساختی دارد.
احمدی با بیان اینکه احداث ایستگاه مترو بهارستان از دو ماه گذشته آغاز 
شده است، افزود: اخیراً توافق خیلی خوبی با معاونت مهندسی وزارت 
دفاع در خصوص مشارکت در تکمیل متروی بهارستان داشتیم، حدود 
300 میلیون تومان عملیات برق برای اجرای ســینگنالینگ و تکمیل 
روسازی مترو است که کنسرسیوم ریلی مجموعه مذکور با توافقاتی که 
داشتیم در حال بررسی شرایط هستند که با مشارکت این مجموعه هم از 
ظرفیت وزارت دفاع استفاده کنیم و هم اینکه قبل از پایان دولت دوازدهم 

متروی بهارستان به بهره برداری برسد.

   آغاز عملیات ۱۸ هزار واحد مسکونی شهر بهارستان در سال ۹۷
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان ادامه داد: خط آبرسانی بهارستان در 
حدود ۲۵0 لیتر بر ثانیه پیش بینی شده است، خط آن در سال ۷8 اجرا 
شده و از اصفهان بزرگ سهمیه داریم که از تصفیه خانه باب شیخ علی 

تامین می شود.
وی با بیان اینکه احداث ۲00 هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در 
دستور کار است که حدود ۲۱ هزار واحد حدود ۱0.۵ درصد در حقیقت 
برعهده شرکت عمران بهارستان است، ادامه داد: از این تعداد بر اساس 
توزیع زمانی انجام شده آغاز عملیات ۱8 هزار واحد مسکونی را در سال 
9۷ در دستور کار داشتیم که ۱۵00 واحد به صورت مشارکت در ساخت 
و ۱۶ هزارو ۵00 واحد مشارکت در آماده سازی و محله سازی بوده است 
که در مشارکت در ســاخت اجرای ۷۲۲ واحد شروع شد و حدود800 
واحد باقی مانده نیز آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین در یک ماه 
اخیر تفاهم نامه آغاز عملیات هفت هزارو ۵00 واحد در قالب محله سازی 
با انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان به امضا رسیده که ظرفیتی 
بسیار باالیی در تولید و عرضه مسکن دارد و یک توافق هزار واحدی نیز 
با بنیاد مسکن استان اصفهان داشتیم. احمدی تصریح کرد: حدود 30 
درصد از ۶0 هزار واحدی که مقرر است در سال 9۷ در شهرهای جدید در 

قالب طرح جدید احداث شود در شهر جدید بهارستان است.

گـــزارش

بااین وجود با باالرفتن نرخ 
ارز حتی در محدوده ۲0 
هزار تومان بــازار روندی 
صعودی به خود گرفت و 
شاهد نایاب شدن و احتکار 
برخی کاالهــا همچون 
رب گوجــه، پوشــک، 
محصوالت بهداشــتی و ... و صف هایی 

طوالنی برای برخی اجناس بودیم. 
اما بعد از سیاست های دستوری دولت 
و برخوردها در بازار طــال و ارز، کم کم 
نرخ دالر بــه محدوده  ۱۱ تــا ۱0 هزار 
تومان برگشــت و طی یک ماه گذشته 
شاهد تثبیت نرخ دالر در این کانال ارزی 
هستیم و این وضعیت به نوعی در مردم 
توقع کاهش و یا حداقل ثبات قیمت را در 
بازار ایجاد کرد، اما گویا این بار نوسانات 
نرخ ارز در بازار هیچ نقشی ندارد و سیر 
صعودی قیمت ها همچنان ادامه دارد. 
موضوعی که این روزها به گالیه اصلی 

مردم در کوچه و بازار تبدیل شده است.
متاســفانه طی یک ماه گذشته قیمت 
بســیاری از کاالهای اساسی همچون 
گوشت قرمز، مرغ، روغن، شیر، لبنیات 
و ... سیر صعودی داشته و گویا قیمت ها 
قصد کوتاه آمدن ندارند و جالب اینکه 
هنوز برخی مغازه داران دالر را بهانه ای 

برای گرانی اجناس می دانند.
البته مسئوالن معتقدند اکنون کمبودی 
به خصوص در تامین کاالهای اساسی در 
بازار نداریم و آرام آرام تا چند ماه آینده 
قیمت کاالهای اساسی به ثبات بیشتری 

خواهد رسید.
رییس اتاق اصناف اصفهان در خصوص 
اینکــه چرا باوجــود کاهش نــرخ ارز 
همچنان شاهد افزایش هفتگی قیمت 
کاال و اجناس در بازار هستیم؟ می گوید: 
بخشی از این مســئله طبیعی است و 
بخشی از آن تخلف است که قطعاً با آن 
برخورد می شود و روزانه چند پرونده از 
سوی اصناف به تعزیرات ارسال می شود.

به اعتقاد رســول جهانگیــری، با آرام 
شــدن وضعیت بازار، مردم آرام آرام به 

سمت چانه زنی می روند، در این شرایط 
فروشــنده برای ایجاد جذابیت بیشتر 
خریدار، راضــی به فروش اقســاطی 
می شود، بنابراین تا چند ماه آینده بازار 

به ثبات بیشتری خواهد رسید.

   کارخانجات عامل گرانی ها هستند
اما مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان 
اصفهان درباره گرانی روزانه اجناس به 
خصوص کاالهای اساسی و گالیه مردم، 
معتقد اســت: تخلف واحدهای صنفی 
غیرقابل انکار نیست، اما باید توجه داشت 

که اصناف سرچشمه گرانی ها نیستند.
جواد محمدی فشارکی ریشه گرانی ها 
را مســائل دیگری می داند و می گوید: 
به طورمعمول ســوپرهای مواد غذایی 
به عنوان عامــل توزیع کننده، تمایلی 
برای گرانی ندارند و متاســفانه بیشتر 
گران فروشــی از ســوی کارخانجات 
اســت کــه برخــورد و نظــارت بــر 
 آن هــا بــر عهــده بازرســی اصناف 

نیست.
وی تاکید می کند: بازرســی اصناف به 
شدت با گران فروشی ها برخورد می کند و 
مردم امروز در بازار بیشتر از گران فروشی، 
شاهد گرانی هستند، متاسفانه برخی 
اجناس موجود در بازار صادر می شود که 
این موجب افزایش قیمت ها می شود، 
از ســوی دیگر برخی کاالهای وارداتی 
حدود ۶ ماه پیش، با ارز ۱۷ هزار تومان 
ثبت سفارش شــده اســت، بنابراین 
واردکنندگان دیگر نمی توانند با قیمت 
پایین تر، محصول را در بازار عرضه کنند.

وی امــا در خصــوص اینکــه برخی 
فروشــندگان با وجــود واردات با ارز 

دولتی، همچنان قیمت ها را باال می برند، 
تصریح می کند: بازرسی اصناف براساس 
تاریخ، فاکتور خرید و نرخ دالر وارداتی 
قیمت اجناس را بررسی می کنند و در 
صورت تخلف و گران فروشــی با واحد 
صنفی برخورد می شود. در حال حاضر 
قوانین قضایــی برخورد بــا متخلفان 
صنفی و جرائم پیشــگیرانه از تخلفات 
در اصناف دچار ضعف است، که نیازمند 

به روزرسانی و بازنگری است.

   در اقتصاد بســته انتظار کاهش 
قیمت نباید داشت

البتــه اقتصاددانان ریشــه گرانی را در 
اقتصاد کشور جســتجو می کنند و به 
اعتقاد طیبی، افزایش هزینه های تولید 
و جریان های انحصــاری مقاوم در برابر 
کاهش نرخ ها در کشور و افزایش قیمت 
اجناس بیشتر جنبه ساختاری دارد. مثاًل 
اگر نرخ ارز سه برابر شود سبد تورمی به 
طور میانگین از ۴0 تا ۵0 درصد افزایش 
می یابد، بنابراین نباید انتظار داشت موج 

تورمی ایجاد شده برگشت داشته باشد.
وی می گوید: اقتصــاد ایران، اقتصادی 
بسته و در بســیاری از شاخص ها دچار 
مشکل است، بنابراین هزینه های اضافی 
ایجاد شده سر جای خود می ماند و نباید 
انتظار داشت اگر کاهشــی در نرخ ارز 
ایجاد شد، نشانه  آن در قیمت سایر کاالها 

نمایان شود.
البته طغیانی اســتاد دانشگاه اصفهان 
معتقد است: بیشتر تولیدکنندگان در 
چند ماه گذشته قیمت های خود را بر 
اساس بازار غیررسمی ارز تامین کردند، 
اما مطابق نظریه چسبندگی قیمت ها 

در اقتصــاد، با کاهش نــرخ ارز در بازار 
غیررسمی، اجناس همچنان به وضعیت 
موجود خود چسبندگی دارند و به راحتی 
و با انعطافی که قیمت ها باال رفت، سیر 

نزولی پیدا نمی کنند.
وی می گوید: اینکه قیمت هــا چرا به 
راحتی کاهش نمی یابد بــه این دلیل 
اســت که بازار ارز نیاز به حفظ ثبات در 
طوالنی مدت دارد و هنوز تولیدکنندگان 
و تجار اطمینان بــه کاهش و ثبات نرخ 

دالر ندارند و این موضوع زمان بر است.
طغیانی تاکید می کند: در شرایط تورمی 
تمام قیمت ها در حال تغییر است و اگر 
نرخ برخــی مواد اولیه  کاهــش یابد به 
دلیل افزایش قیمت های دیگر در سبد 
تولیدکننده، نرخ محصول دیگر مشابه 
و معادل کاهش قیمت نمی تواند کمتر 
شــود و قیمت ها در بازار سیر نزولی به 

خود گیرند.
به نظر می رسد در سالی که کشور گرانی 
عجیبی را در تمام بخش هــا و بازارها 
تجربه می کند، وظیفه نهادهای نظارتی، 
ســتاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از 
مصرف کننده بیش از هر زمان دیگری 
بود، اما به اعتقاد مردم، گویی نظارت در 
بازار وجود ندارد و یا دستگاه های نظارتی 
به درستی به وظیفه خود عمل نمی کنند 
و می گویند »کاالیی که در ایران گران 
شد، دیگر ارزان نمی شود و تنها باید به 
وضع موجود عادت کنیم چراکه همه از 
تولیدکننده تا فروشنده افزایش قیمت 
را حق طبیعی خود می دانند«. این در 
حالی است که دستمزدها هیچ افزایشی 
نداشــته و روز به روز جیب های مردم 

خالی تر می شود.

خـــبــــر

از توزیع بسته حمایتی تا رونمایی از سند جامع آموزشی گردشگری تاکسیرانان

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان از رونمایی چند طرح جدید 

سازمان تاکسیرانی خبر داد.

هادی منوچهری پیرامون طرح های جدید ســازمان تاکسیرانی که به زودی 
رونمایی می شــود، اظهار کرد: یکی از طرح هایی که بــه زودی از آن رونمایی 

می کنیم، بسته حمایتی مربوط به رانندگان تاکسی است.
وی افزود: با توجه به مشکالت اقتصادی رانندگان ناوگان حمل و نقل تاکسی که 
به سال 89 و نصب سامانه هوشمند برمی گردد، سازمان تاکسیرانی طرح حمایتی 
را پیشنهاد داد که خوشبختانه در کمیسیون حمل و نقل شورا مصوب و با پیگیری 
های شهردار اصفهان بسته حمایتی در مرحله اجرا قرار گرفت؛ البته قرار است 

بسته حمایتی در فازهای مختلف به رانندگان ارائه شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه بسته حمایتی دو موضوع را شامل بحث اقتصادی و معیشتی و همچنین 
کمک به کاهش آالینده ها دنبال می کند، گفت: تجهیزاتی که در اختیار رانندگان 
تاکسی قرار می گیرد، شامل دو بخش الستیک و فیلتر هوا است که در فازهای بعدی 

نیز ادامه پیدا می کند.
منوچهری افزود: همچنین ارائه این بسته حمایتی فازهای دیگری نیز دارد که در 
سال 98، در قالب معافیت های پرداختی حوزه حمل و نقل تاکسیرانی ارائه می شود، 

این بسته های حمایتی 90 درصد از ناوگان را شامل می شود.
وی گفت: توزیع بسته حمایتی از اوایل بهمن ماه در دسته بندی و گروه بندی مختلف 
انجام می شود و رانندگان می توانند فراخوان آن را از طریق سایت سازمان و ارسال 

پیامک دریافت کنند، ضمن اینکه اطالع رسانی فازهای بعدی نیز انجام می شود.  
 مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به 
رونمایی از سامانه مرخصی آنالین تاکسیرانان گفت: یکی از مشکالت عمده رانندگان 
ناوگان تاکسیرانی، مراجعه حضوری در کسب مرخصی بود، اگر این رانندگان قبل از 
روز تعطیل و یا در ایام تعطیل قصد داشتند از شهر خارج شوند باید براساس قانون، 
مرخصی حضوری اخذ کنند، زیرا ممنوعیت دارد و مشمول قانون می شوند، بنابراین 
با توجه به مشکالتی که در این زمینه ایجاد می شــد از جمله صرف زمان و انرژی و 

ایجاد ترافیک مضاعف، سامانه مرخصی آنالین راه اندازی شد.
ایمنا

خـــبــــر



اعتبار ۵۵۰ میلیونی تومانی برای مرمت بازار شهرضا
رییس اداره راه و شهرسازی شــهرضا گفت: اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیون تومان برای بازآفرینی بازار تاریخی 

اختصاص داده شده است.
غالمرضا سبزواری از شهرستان شهرضا با اشاره به طرح بازآفرینی پایدار این شهرستان، تصریح کرد: یکی از 
اقدامات انجام شده در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان، اصالح سیستم روشنایی در محالت »خمینی آباد«، 

»شهید چاووشی« و »حکیم قشقایی« بوده است که در دهه فجر امسال افتتاح می شود.
وی از خرید و نصب یک هزار و ۴۰ رشته المپ LED در این مناطق خبر داد و افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر یک 

میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و با همکاری شرکت برق شهرستان انجام شده است.
رییس اداره راه و شهرسازی شهرضا خاطرنشان کرد: هیئت دولت به موجب آیین نامه ای به دستگاه های اجرایی تکلیف کرده تا 

اراضی مازاد خود را معرفی کنند، اگر این اقدام انجام شود، زمینه مناسبی برای ارایه خدمات بهتر به شهروندان به ویژه در مناطق حاشیه ای 
فراهم می شود. وی اظهار کرد: قرار بود طرح مرمت بازار تاریخی شهرضا از طرف اداره میراث فرهنگی شهرستان تهیه شود که تاکنون این اقدام 
انجام نشده، اما مراحل اجرایی این طرح در حوزه اختیارات این اداره در حال اجرا است. سبزواری اضافه کرد: اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیون تومان 

برای مرمت بازار تاریخی شهرضا اختصاص داده شده است و مناقصه آن نیز به زودی برگزار می شود.

۵ برابر کشورهای اروپایی در ساختمان ها انرژی مصرف می کنیم
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان گفت: ۵ برابر کشورهای اروپایی در ساختمان ها 
انرژی مصرف می کنیم همچنین مصرف سوخت در کشور برابر با چین است که جمعیتی چندین برابر 

ما دارد.
غالمحسین عسگری در همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی، اظهار کرد: به اندازه کافی دستور العمل مرتبط 

با بهینه سازی انرژی در ساختمان  ها داریم ولی به آن عمل نمی شود، اما  امیدوارم این همایش اولین قدم برای 
صرفه جویی انرژی باشد. وی افزود: در بخش برق نیز هر سال اصفهان با مشکل رو به رو است، گاز را نیز هر ساله 

در ساختمان هایی که بر اساس اصول ساختمان سازی ، ساخته نشده به مقدار زیادی هدر می دهیم.   رییس سازمان 
 نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با اشاره به بازدید از دشت های مختلف اصفهان، خاطر نشان کرد:  فرونشست های

 بی حدی داریم، اخیرا استان اصفهان دچار فرونشست شده است و این یعنی ما بیش از حد از آب های زیر زمینی استفاده کرده ایم و باید فکری 
کرد. ان شاءاهلل بتوانیم میراثی که در اختیار ماست برای آیندگان حفظ کنیم. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در این همایش از تشکیل 
دبیرخانه بهینه سازی مصرف انرژی در اصفهان خبر داد و گفت: این دبیرخانه ایجاد همگرایی بین جامعه دانشگاهی و راهبرد سیاست های موجود 

با همکاری و حمایت همه دستگاه های اجرایی استان را در دستور کار دارد.

خبرهای دو خطیگردشگری

به گفته یک کارشناس انرژی گرچه افزایش قیمت انرژی در 
کاهش مصرف آن موثر است،اما این عامل برای کاهش مصرف 
به تنهایی کافی نیست و راه حل های غیرقیمتی نیز برای کاهش 
مصرف انرژی وجود دارد. افزایش قیمت های انرژی در سال های 
اخیر راهکار اصلی برخی کارشناسان جهت کاهش مصرف انرژی 
بوده است. اما آیا وضعیت نامطلوب مصرف انرژی فقط معلول 
مصرف نادرست مردم است؟ ساختارهای مرتبط با مصرف انرژی 

در کشور به درستی طراحی شده است؟ 

ایسنا
گـــزارش

مهر
گـــزارش
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سه سناریوی افزایش 
حق مسکن مشموالن 

قانون کار

شورای عالی کار در حالی افزایش 
حق مسکن کارگران را در دستور 
کار قرار داده که سه سناریو در این 
نشست از سوی نمایندگان شرکای 

اجتماعی مطرح شده است.
در نشست هفته جاری شورای عالی 
کار »افزایش حق مسکن کارکنان 
مشمول قانون کار« در دستور کار 
قرار گرفت و شرکای اجتماعی یعنی 
نماینــدگان وزارت کار، کارگران 
و کارفرمایان پیشــنهادات خود را 

ارائه دادند.
حق مســکن کارگران که آخرین 
بار آبان ماه ســال ۹۵ بــا افزایش 
۱۰۰ درصــدی از ۲۰ هزار تومان 
به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد، 
باردیگر در دستور کار شورای عالی 
کار قرار گرفته اســت. هر چند که 
این موضوع در بحبوحه درخواست 
نمایندگان کارگری برای بازنگری 
در مزد در دستور کار این شورا قرار 

گرفت. 
با این حال در نشست اخیر شورای 
عالی کار سناریوهای مختلف مطرح 
شد اما در نهایت هیچ یک از طرفین 
در این خصوص به توافق نرسیدند. 
در این جلسه وزارت کار پیشنهاد 
افزایش ۶۰ درصدی حق مسکن 
را ارائه داده است که با این پیشنهاد 
حق مســکن با ۲۴ هــزار تومان 
افزایش به ۶۴ هزار تومان می رسد. 
اما نمایندگان کارگری افزایش حق 
مســکن به ۲۵۰ هزار تومان را به 

شورای عالی کار ارائه دادند.  
نمایندگان کارفرمایی نیز در این 
نشســت ســناریوی افزایش حق 
مسکن به میزان »رشــد تورم« را 
مطرح کردند که تقریبا به پیشنهاد 
وزارت کار نزدیک است. در نهایت 
به دلیل اختالف بین پیشنهادات 
وزارت کار، نماینــدگان کارگری 
و کارفرمایــی به عنــوان اعضای 
شــورای عالی کار، این نشســت 
بدون توافق در باره میزان افزایش 
 حق مســکن، بــه هفتــه آینده 

موکول شد. 

مهر
خـــبـــر
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یک عضو شورای شهر آران و بیدگل:

»کویر مرنجاب« فرصت 
و ظرفیت بزرگی که به 

چالش تبدیل شده است
عضو شورای اسالمی 
شهر آران و بیدگل 
گفــت: ظرفیــت 
گردشگری کویر بسیار زیاد است و باید 

همه در رونق و رشد آن سهیم باشند.

علی اکبــر قندانی در همایــش همیاران 
محیط زیست و دوست داران گردشگری 
در سالن اجتماعات شــورای شهر، اظهار 
کرد: طبق بررسی های انجام شده در مورد 
کویرهای ایران، کویــر مرنجاب از جایگاه 
خاص و ویژه ای برخوردار است، نه بر اساس 
شعار بلکه با ســند و مدرک این را اثبات 

کرده ایم.
وی افــزود: کویر مرنجــاب چند ظرفیت 
برجســته دارد، یکــی وجــود رمل های 
شگفت انگیز که بســان یک کتاب  نقاشی 
در پهنه کویر رسم شده است، یکی پوشش 
گیاهی درختان گز، طاق و گیاهان کوچک 
و بزرگ که جانوران و حیوانات بیابان از آن 
استفاده می کنند، یکی دریاچه بزرگ نمک 
که ظرفیت بسیار زیادی از نظر اقتصادی 

برای شهرستان و منطقه اصفهان به وجود 
آورده اســت، یکی قلعه های بسیار زیبا از 
جمله قلعه زیبا و ماندگار شــاه عباسی که 
نماد زندگی و حیات در دوران های دور این 
منطقه کویر مرکزی ایران است و دیگری 
وجود حیات و حش کم نظیر از قبیل کل، 
بز، گربه شنی، یوزپلنگ ایرانی و بسیاری 
دیگر از حیوانات کمیــاب مناطق کویری 
جهان کــه این منطقــه را از دیگر مناطق 

متمایز می کند.
این عضو فرهنگی شــورای اسالمی شهر 
آران و بیدگل، گفــت: یکی دیگر از عوامل 
مهم و مؤثــر نزدیکی این کویــر با مرکز 
شــهر که چیزی حدود ۶۰ کیلومتر است 
و به راحتی از مرکز ایــران می توان با ۳ تا 
۴ ســاعت رانندگی به دنیای عجایب و پر 
راز و رمز کویر و ستارگان بی بدیل خداوند 
دست پیدا کرد و از دنیای پرهیاهوی شهر 
به آرامش و ســکوت کامل رسید، چیزی 
که در کویرهای دیگر کمتر شــاهد چنین 

دسترسی آسانی هستیم.
قندانی گفت: امکانات کم و ضعیف مسیر 
مرنجــاب، جــاده ناهموار، گردشــگران 
نامناسب، ســافاری ها و آفرود سواران از 
معضالت قدیم و جدید این کویر بکر ایران 
است، این وظیفه همه ما است که با کمک 
هم فرصت گردشگری مرنجاب را غنیمت 

بشــماریم و از چالش 
شــدن آن جلوگیــری 
کنیم که آینــدگان در 
مورد حال ما بد نگویند 
باشــند  و خوشــحال 
که گذشــتگان آن ها از 
میراث گذشتگان درست 

نگهداری کرده اند.
وی افــزود: کاری کنیــم 
که ایــن ظرفیــت بزرگ 
اقتصادی و اشتغال زا بیش 
از گذشــته نمود پیدا کند، 
آران و بیدگل گرچه ظرفیت 
بــاالی اشــتغال را در خود 
جای  داده اســت، ولی این 
ظرفیت خداداد باید بیشــتر 
مورد توجه قرار گیرد و در این 
راه همه بایــد کمک کنند، از 
فرماندار گرفته تا شورای شهر 
و شهرداری و اداره میراث، همه 
کسانی که برای آینده این شهر 
و گردشگری برنامه دارند باید برنامه های 
درســت و اصولی بدهند تا شــاهد رونق و 
رشد گردشگری در کویر مرکزی ایران به 

خصوص مرنجاب باشیم.
این عضو فرهنگی شــورای اسالمی شهر 
آران و بیدگل، افزود: البته با تغییر مدیریت 
منطقه مرنجاب امیدواریم شــاهد تقویت 
نقاط قوت مدیران قبلی و رفع نقاط ضعف 
در دوره های گذشــته باشیم، شورای شهر 
و شــهرداری در مســیر رونق گردشگری 
مرنجــاب آمادگــی همه نــوع خدمت و 
 کمک را دارد و امیدوار اســت با همکاری

 انجمن های دوســت دار محیط زیســت  
منابع طبیعی و گردشگری با ادارات مرتبط 
با بحث گردشگری شــاهد رونق روزافزون 
صنعت درآمدزای گردشــگری باشیم تا از 
این صنعت همه شهر بهره ببرد و به عنوان 
یک صنعت پاک مورد توجه دولت و مردم 

قرار گیرد.
کویر مرنجــاب آران و بیدگل در شــمال 
شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان 
قــرار دارد. این کویر از شــمال به دریاچه 
نمک آران و بیدگل، از غرب به کویر مسیله 
و دریاچه های نمک حوض سلطان و حوض 
مره، از شرق به کویر بند ریگ و پارک ملی 
کویر و از جنوب به شهرستان آران و بیدگل 

محدود می شود.
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حل مسئله مصرف 
نادرست انرژی مستلزم 

آن است که همه ابعاد 
به طور کامل و به دقت 

مورد بررسی قرار گیرند 
تا اقدامات انجام شده در 
هر یک از وجوه نام برده 

شده بیشترین تاثیر 
ممکن را داشته باشند.

     اتحادیه پرنده و ماهی اعالم کرد که نرخ مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده ۱0هزار تومان است 
و واحدهای صنفی با داشتن فاکتور رسمی با احتساب ۱0 درصدسود می توانند اقدام به فروش کنند.

     بانک مرکزی در راستای تامین حواله های ارزی واردات کشور، ارزهای یورو، درهم، یوان چین،وون 
کره، ربل روسیه و لیر ترکیه را تامین و به اندازه کافی به بازار تزریق کرد.

     رییس اتاق اصناف کشور گفت: از اصناف خواستیم با فروش فوق العاده و تخفیف های ویژه، زمینه 
سهولت خرید مردم در بازار شب عید را فراهم کنند.

     پرداخت سود سهام عدالت بخش دیگری از مشموالن روستائیان و عشایری از دیروز )چهارشنبه( 
به تدریج آغاز شده است.

     مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت:۹0 درصد کشت گندم دیم و ۷۵ درصد گندم آبی در 
کشور مکانیزه انجام می شود.

     رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه قانون اجازه ایجاد صندوق های بازنشســتگی خصوصی در
 شرکت های بیمه را داده است، از مذاکره با وزارت رفاه برای توقف صدور مجوز این صندوق ها خبرداد.

رابطه قیمت انرژی با میزان مصرف؛

تنها مردم مقصر هستند؟

چه مولفه های تاثیرگذاری 
در شــناخت وضعیــت 
مطلوب بایــد مورد توجه 

قرار گیرند؟

   رابطــه عکس بین 
مصرف و قیمت انرژی

وضعیت مصرف انــرژی در ایران همواره 
مورد نقد اکثر کارشناســان و تحلیلگران 
حوزه انرژی بوده است. در تحلیل وضعیت 
مصرف انرژی یک کشــور یا یک منطقه 
پارامترهای بسیاری تاثیرگذار هستند که 
حتما باید به صــورت جامع و کامل مورد 

بررسی قرار گیرند.
علی بابایی، کارشــناس حوزه انرژی در 
گفتگو با خبرنگار مهر یکی از پارامترهای 
تاثیرگذار در تحلیل وضعیت مصرف انرژی 
را قیمت انرژی دانست و گفت: نرخ انرژی 
در شرایط فعلی و در ایران تقریبا به عنوان 
اصلی ترین عنصر تحلیل کارشناســان 

محسوب می شود. تقریبا همیشه خبرهایی 
درباره میزان یارانه انرژی در ایران، تعرفه 
انرژی در ایران، مقایسه یارانه انرژی در ایران 
با سایر نقاط جهان و ... در منابع خبری به 
چشــم می خورد. بنابراین اصلی ترین و 
حتی تنها راهکاری که توسط بسیاری از 
کارشناسان برای بهبود وضعیت مصرف 
انرژی مطرح می شود، اصالح قیمت است 
که با عباراتی چون حــذف یارانه انرژی یا 
آزادســازی تعرفه های انــرژی در فضای 

رسانه ای به چشم می خورد.

   نرخ پایین، مصرف باال
وی ادامه داد: در این که قیمت انرژی یکی 
از پارامترهای تاثیرگذار بر مصرف انرژی 
است، هیچ شــکی وجود ندارد. در پایین 
بودن تعرفه های انــرژی به خصوص برق 
نیز تقریبا همه کارشناسان نظر یکسانی 
دارند. به طوری که یکــی از دالیل اصلی 
بدهی وزارت نیرو که یکی از بدهکارترین 
وزارتخانه های کشور به حساب می آید، این 
است که طبق محاسبات، میانگین تعرفه 
برق در کشور از هزینه  تمام شده برای تولید 
برق کمتر است.  به گفته این کارشناس 
انرژی، باید بررسی کرد که آیا تنها با اصالح 
قیمت می توان وضعیــت مطلوبی برای 
مصرف انرژی در کشور متصور شد؟ آیا با 
افزایش تعرفه ها مصــرف انرژی به حالت 
مطلوب خواهد رسید؟ پاسخ منفی است. 
زیرا پارامتــر قیمت تنها یکــی از مولفه 

های تاثیرگذار در تحلیل وضعیت است. 
عالوه بر قیمت انرژی، ســاختار و قوانین 
مربوط به حــوزه انرژی، فرهنگ مصرفی 
مصرف کننــدگان و ســطح تکنولوژی 
محورهای دیگری هستند که باید مورد 
توجه قرار گیرند. بابایی با اشاره به اینکه 
مصرف انرژی در کشور چهار وجه دارد که 
تنها یکی از آنها قیمت انرژی است، افزود: 
این مسئله سه وجه دیگر دارد که باید مورد 
توجه قرار گیرد. البته نمی توان این وجوه 
را از یکدیگر جدا دانســت زیرا این وجوه 
روابط سیستمی پویایی با یکدیگر دارند 
و هر یک از آن ها روی دیگری تاثیر خواهد 
داشــت. به عنوان مثال با افزایش قیمت 
انرژی فرهنگ مصرفــی در کوتاه مدت 
تغییر خواهد کرد و در بلندمدت ســطح 
تکنولوژی وسایل مصرف کننده انرژی نیز 
دچار تغییر خواهد شد. اما اگر هر یک از این 
وجوه به دقت بررسی نشود، ممکن است 
این حلقه تاثیرات دچار مشــکل شود و 
اقدامات انجام شده پس از مدتی تاثیر خود 

را از دست بدهند.

   همه ابعاد بررسی شود
وی اظهار داشــت: حل مســئله مصرف 
نادرست انرژی مستلزم آن است که همه 
ابعاد به طور کامل و به دقت مورد بررسی 
قرار گیرند تا اقدامات انجام شــده در هر 
یک از وجوه نام برده شده بیشترین تاثیر 
ممکن را داشته باشــند. مسئله ای که در 

ســال های اخیر به درستی اتفاق نیفتاده 
است و کارشناسان و مسئولین در هر بازه 
زمانی تنها روی یک وجه متمرکز شده اند. 
به عنوان مثال حدود ۱۰ سال پیش تمرکز 
روی اصالح فرهنگ مصرفــی از طریق 
تبلیغات بود. این کارشناس انرژی اضافه 
کرد: در سال های اخیر نیز توجه ویژه ای به 
اصالح قیمت انرژی شده است به طوری که 
برخی کارشناسان اعتقاد دارند که با اصالح 
قیمت انرژی همه مسائل دیگر خود به خود 
حل خواهند شد. اما اگر قیمت انرژی آزاد 
شود مسائل و مشکالتی بوجود خواهد آمد 
که تبعات آن باعث ایجاد فشار اقتصادی 
بر مردم، مخصوصا قشر ضعیف تر جامعه 
خواهد شد، نکته ای که در این تحلیل ها 

مغفول مانده اســت. به عنوان مثال یکی 
از این مشــکالت، وضعیــت نامطلوب 
ساختمان های مسکونی کشــور است. 
به طوری که میانگین مصــرف انرژی در 
ساختمان های ایران چندین برابر میانگین 
مصرف انرژی ساختمان ها در اروپاست که 
علت اصلی آن مصالح بی کیفیت و رعایت 
نکردن استانداردهای ساختمان سازی در 

ایران است.

   راه حل چیست؟
بابایی گفت: با آزادسازی قیمت انرژی در 
کوتاه مدت وضعیت ساختمان های کشور 
تغییر چندانی نخواهد کرد و در نتیجه اقشار 
ضعیف تر که معموال در ســاختمان های 

غیربهره ورتر سکونت دارند فشار بیشتری 
را از افزایش قیمت انرژی متحمل خواهند 
شد. حل این مشکل نیازمند یک راه حل 
غیرقیمتی است. به عنوان مثال می توان 
ابتدا تعرفه انرژی را متناســب با وضعیت 
هر ســاختمان تعیین کرد. ایــن کار با 
اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان یا 
کنتورهای هوشمند قابل اجراست. سپس 
به نحوی قاعده گذاری انجام شود که مردم 
نسبت به بهبود وضعیت ساختمان های 
خود هر چه ســریع تر اقدام کنند. با این 
روش وضعیت ساختمان های کشور به مرور 
بهبود می یابد، همچنین به مرور می توان 
یارانه انرژی را حذف کرد به طوری که فشار 

اقتصادی ناگهانی بر مردم اعمال نشود.
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استقرار 450 شرکت دانش بنیان در »ناحیه نوآوری شریف«
این رویداد، با توجه به ظرفیت های دانشگاه صنعتی شریف و توسعه و استقرار صد ها شرکت دانش بنیان و 
استارت آپ های ارزشمند در اطراف این دانشگاه با نظارت پارک علم و فناوری شریف دنبال می شود.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،رویداد »ناحیه نوآوری شریف« با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور، پیروز حناچی شهردار تهران و فتوحی رییس دانشگاه صنعتی شریف در سالن جابربن حیان 

این دانشگاه برگزار شد.   با توجه به ظرفیت های دانشگاه صنعتی شریف در توسعه و استقرار صد ها شرکت دانش 
بنیان و استارت آپ های ارزشمند در اطراف این دانشگاه از سوی دانشجویان، فارغ التحصیالن و اعضای هیئت 

علمی، طرحی با عنوان »ناحیه نوآوری شریف« تحت نظارت پارک علم و فناوری شریف پیگیری می شود.  در طول دو 
دهه گذشته، ۴۵۰ شرکت دانش بنیان در نواحی دانشگاه صنعتی شریف و در محیطی ۲۵۰ هکتاری میان خیابان آزادی و 

سه بزرگراه شیخ فضل اله نوری، یادگار امام و جناح شکل گرفته است. در این طرح عالوه بر اینکه تالش می شود در حوزه کارآفرینی و نوآوری 
اثرگذارتر از قبل عمل شود، تسهیل رشد شرکت های دانش بنیان و همچنین ارائه خدمات موثر مدنظر است. این رویداد به منظور همفکری با 
اندیشمندان، صاحب نظران و مدیران اجرایی، با محور هایی از قبیل ارائه برنامه های توسعه ای پارک علم و فناوری در ارتباط با ناحیه نوآوری شریف 

و  درس آموخته های مطالعه نواحی نوآوری دنیا برگزار خواهد شد.
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استارتآپ

:کردتاکیدمجازیفضایعالیشورایدبیرفیروزآبادیابوالحسن
پلتفرمیبانکداریاجرایباهاآپاستارتبهخوشروی

صنعتباالیبســیاراهمیتدلیلبهمرکزیبانک
راهنقشــهدراســتراتژیکاهدافازیکی،بانکی
تعریفکاروکسبتداوممدیریتسیســتمسازیپیادهراخود1400
صنعتدروکارکسبتداوممدیریت«همایش،راستاایندراست؛کرده
سازینهادینههدفباانفورماتیکخدماتشــرکتهمتبه»بانکی
موثرارتباطایجادوبانکیصنعتدرکاروکسبتداوممدیریتفرهنگ
زیرساختیهایســرویسکنندگانتامینوهابانکباخصوصایندر

.شدبرگزار

به گزارش بانکداری ایده آل، بر اســاس این گزارش، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر 
شورای عالی فضای مجازی در این همایش گفت: در آینده ممکن است اقتصادهای 

پولی، ترکیبی از توجه و اعتماد باشــد و شاید در 
9۰درصد از تراکنش های پولــی، بحث اعتماد به 
قوت سابق نباشد و شرایط دیگری در آن دخیل بوده 

و نوآوری های جدیدی به آن اضافه شود.
وی با بیان اینکه یکی از حوزه هایی که در شــرایط 
اقتصــادی فعلی می توانــد تحت تاثیر قــرار گیرد 
حوزه بانکی اســت، گفت: فضای مجازی به شــدت 
متحول شده و رکن اصلی آن اقتصاد است که بر پایه 

تکنولوژی با کارکرد اجتماعی است.
رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه با 
توسعه بازارها چند نکته مغفول ماند، گفت: عدم احراز 
هویت یکــی از نکات مهمی بود که مــورد غفلت قرار 
گرفت، بحث دیگر موضوع امنیت بود؛ که مراجع رسمی 

باید به آن توجه کنند. 
وی با بیان اینکه بانک ها باید سردمدار ارایه پالتفرم ها 
باشند و کمک کنند استارت آپ ها در پالتفرمی که بانک 
ها ارائه می دهند فعالیت کنند، گفت: توان استارتاپی و 
نوآوری بازار باالســت و تصوری که برای آینده داریم این است که در حوزه های 
مختلف، سازمان های اصلی با مردم تعامل کرده و یک نظام چند ذینفعی را ایجاد 
کنند تا ضمن بزرگ کردن اقتصاد و ارائه خدمات بهتر به مردم از آسیب های این 

حوزه، دور باشیم.
در ادامه رضا جواهری مدیر مرکز مدیریت راهبردی افتا با تاکید بر اینکه در صنعت 
بانکی باید نگاه ملی داشته باشیم، گفت: سال گذشته شورای عالی فضای مجازی 
مصوبه ای داشت و یکی از مهم ترین نظام هایی را که مصوب کرد بحث نظام ملی 
پیشگیری و مقابله بود، به دنبال این برنامه، طرح امن سازی را که در سال 139۲ 
ابالغ کرده بودیم بازنگری کرده و در ایــن بازنگری، طرح جدیدی ارائه کردیم که 

یکی از بخش های مهم این طرح مربوط به تداوم کسب و کار است.

سید ابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در همایش »مدیریت 
تداوم کسب وکار در صنعت بانکی« ضمن بیان اینکه در این رابطه، برنامه ریزی برای 
شناسایی تهدیدهایی که سرویس ها، سازمان ها و صنعت بانکی با آن مواجه هستند 
از اهمیت باالیی برخوردار است؛ مهم ترین چالش های صنعت بانکی را مهاجرت 
نیروهای نخبه دانست و حفظ آنها را برای تداوم این کسب و کار ضروری عنوان کرد.

وی متذکر شد: در اغلب تهدیدهای سایبری صنعت بانکی نشانه می رود که برای 
مقابله با آن ضروری است بانک ها برنامه ریزی کنند.

نجفی یکی دیگر از مهم ترین تهدیدات در صنعت بانکی را سامانه ها دانست و اظهار 
داشت: سابقه برخی از این سامانه ها در دنیا به ۴۰ سال پیش و در ایران به 3۰ سال 
پیش باز می گردد. در آن زمان اینترنت و دســتگاه های خودپرداز یا فناوری های 
جدید وجود نداشت،  اکنون سرویس ها و کانال های جدید به همان معماری های 
قدیمی اضافه می شود که پیچیده تر شدن ســاختار سامانه ها را در پی دارد و این 

خود در صورت عدم چاره اندیشی می تواند یک تهدید به شمار آید.
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در بخشی از سخنان خود به تحقیقاتی که 
در سال های ۲۰1۴ و ۲۰1۵ در 11 کشور اروپایی برای بررسی قطعی سرویس های 
فناوری اطالعات صورت گرفت اشــاره کرد و گفت: حدود 18۰۰ شرکت در این 
تحقیق مورد بررســی قرار گرفتند که در پی قطعی یک میلیون ساعتی، خسارت 
۲۰میلیارد دالری برای اختالل سرویس های این شــرکت ها برآورد شد. گارتنر 

هزینه این قطعی ها را پنج هزار و 6۰۰ دالر در دقیقه اعالم کرد. 
مهندس نجفی در این بخش بر ضرورت انجام چنین تحقیقاتی در داخل کشــور 

تاکید نمود.
گفتنی است؛ در این رویداد تنی چند از اعضای سازمان BCI در خصوص چگونگی 
پیاده سازی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در صنعت بانکی در حضور مدیران 
فناوری اطالعات بانک مرکزی و ســایر بانک ها، مدیران سازمان های ارائه دهنده 
سرویس های زیرســاختی )مدیران مخابرات و اداره برق(، مدیران سازمان های 
نظارتی مانند ســازمان افتا، مرکز ملی فضای مجازی کشور، سازمان پدافند غیر 

عامل و مدیران شرکت خدمات انفورماتیک به سخنرانی پرداختند.

چند فاکتور مهم برای جبران خدمات کارکنان سازمان؛

قدرشناس باشید !

عاملترینمستقیم
خدماتجبرانبرموثر
استکاریکارکنان

انجامآنهاازهریککه
کهزمانی.دهندمی
اهداِفبارامشاغل
جبرانبهمرتبط

وبندیطبقهخدمات
هیچ،کنیممیمتمایز

ودانشاندازهبهعاملی
پستدارندهکهمهارتی

برخوردارآنازباید
باشدموثرنیست.

نیرویمورددربایدهاسازمانامروزکارمحیطسختشرایطدر
رقابتدرپیروزیبرایسازمانیک.کنندعملدقتباخودانسانی
سودآوریووریبهرهبتواندتاباشداستعدادهادنبالبهجدیتباباید
انسانیســرمایهرویبتوانیماینکهبرای.بدهدافزایشراخود
حفظراخودرقابتیمزیتراهاینازوبگذاریمتاثیرسازمانیک
وروشناستراتژیباید،سازماناندازهوصنعتنوعازفارغ،کنیم
کارکنانخدماتجبرانبرنامهآوردندراجرابهبرایایکنندهقانع
رویکهپاداشوخدماتجبرانبرایجامعبرنامهیک.باشیمداشته
وجذبراکلیدیاستعدادهایتواندمیاستشدهفکرخوبیبهآن

ابقاکندوبهآنهاانگیزهبدهد.

،،
صادقانهکههاییسازمان
انسانینیرویدارندباور
معموالآنهاستسرمایه
باالترپرداختطریقاز

بازاِرمعموِلنرخاز
بهترینوکارشانکسب

نگهداریوجذبرانیروها
میکنند.
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برنامــه  جامــع جبران 
خدمات باید شــامل این 

مولفه های اساسی باشد:
1. حقوق کلی )که شامل 
پایه حقوق، دستمزد ، مزایا، 
پاداش، امکانــات رفاهی 

و… می شود(؛
۲. مزایا؛

3. برقراری تــوازن در دوره  حیات کاری 
افراد؛

۴. آموزش دادن، فراهم کردن فرصت های 
رشد فردی و شغلی.

وجود این ۴ مولفه  اصلی در برنامه  جامع 
جبران خدمات، برای دوام یک ســازمان 
در جّو پیچیده  و رقابتی تجــارت امروز، 

حیاتی است.

حقوقکلی
حقوق کلی مولفه  آغازین در مدِل جامِع 
جبران خدمات است و از دو جزِء اساسی 

تشکیل می شود: حقوق پایه و مشوق ها.

حقوقپایه
حقوق پایه اولیــن و مهم ترین مولفه  در 
اســتراتژی جامع جبران خدمات است. 
این موضــوع که ســبک زندگــی فرد 
نشــئت گرفته از میزان حقوق دریافتی 
اوست برای اغلب افراد موضوعی پذیرفته 
شده است؛ آنچه کیفیت و نوع غذا، مسکن، 
پوشاک و حمل ونقِل در استطاعت فرد را 
تعیین می کند میــزان حقوق دریافتی او 
پس از تفریق کسورات است، پس حقوق 
دریافتی کارکنان شایســته  توجه است. 
در حسابداری، حقوق پایه جزء هزینه های 
ثابت به شمار می رود بنابراین اهمیت دارد 

که پست های شغلی با مالحظه  ای شایسته 
که از قاعده  انصاف برای هر دو طرف پیروی 
 می کند ارزیابی شوند. به عالوه، سازمان ها 
باید کارکنان را به سمت فضای »پرداخت 
به ازای عملکرد« ســوق بدهنــد تا برای 
افزایش بالقوه در حقوق ها دالیل منطقی 

فراهم بشود.
اغلــب الزم اســت اضافه کاری هــا را در 
دستمزد لحاظ کرد. اضافه کاری ها  می تواند 
شــامل پرداخت  ویژه بابت ساعات کاری 
بیش از ۴۴ ساعت در هفته، تغییر در زمان 
و روز کاری، کار در تعطیالت و آخر هفته 
یا دیگر مواردی باشــد که بابت کشیک 
)on call( بودن بــرای انجام خدماتی 
که به طور معمول مورد نیاز نیســت به او 
تعلق می گیرد. شرکت ها همیشه درباره  
اضافه کاری هایی که ناشی از ساعات کارِی 
بیشتر از میزان مصوب کار در هفته است 
نگرانند، زیرا می تواند موجب افزایِش ۲۵ 
تا ۴۰ درصدی در حقوق پایه  فرد شــود. 
کارفرمایان باید بسیار مراقب چنین موارد 
افزودنی ای به دستمزدها باشند زیرا اینها 
در عمل ثابت هستند و کارکنان با درجه  
اطمینان باالیی به آن اتــکا دارند. بعد از 
مدتی این پرداختی هــا به عنوان »حق« 

)entitlement( قلمداد می شوند.
کارفرما چطور تشــخیص می دهد که به 
کدام کارمند 3 میلیون و به کدام ۴ میلیون 
تومان پرداخت کند؟ به طور طبیعی، دالیل 
منطقی برای تفاوت  در پرداخت و جبران 
خدمات وجود دارد. عوامل متنوعی را باید 

در منطق جبران خدمات در نظر گرفت:
سطح علم و مهارت الزم؛

روال صنعت و بازار؛
حالت اتحادیه ای یا غیر اتحادیه ای بودن 

کارگران؛
سرمایه محور یا کارگرمحور بودن سازمان؛

اندازه  کسب وکار؛
نگرش مدیریتی سازمان؛

سودبخشی سازمان؛
امنیت شغلی؛

حق تصدی و عملکرد کارکنان.
مرحله ای از چرخه  زندگی )اســتارتاپ، 
رشد، بالندگی، انحطاط یا تجدید حیات( 
که سازمان در آن به سر می برد در اینکه 
تمرکز روی کدام عامل باال بیشــتر باشد 
تاثیر می گذارد. برای حفظ جایگاه سازمان 

از نظر استعدادهایش باید عوامل معینی را 
در اولویت توجه قرار داد.

سطحعلمومهارتالزم
مستقیم ترین عامل موثر بر جبران خدمات 
کارکنان کاری است که هریک از آنها انجام 
می دهند. زمانی که مشــاغل را با اهداِف 
مرتبط به جبــران خدمات طبقه بندی و 
متمایز می کنیم، هیچ عاملــی به اندازه  
دانش و مهارتی که دارنده  پســت باید از 
آن برخوردار باشد موثر نیست. باالترین 
حقوق به کارکنانی پرداخت می شود که 
شایستگی کلیدی باالتری در این دو مورد 

دارند:
توانایــی کار در محیــط کاری تیمی و 

انعطاف پذیر؛
مهارت هــای تکنیکی که بــه آنها اجازه 
می دهد به ســطوح باالتِر بهــروه وری و 

عملکرد دست پیدا کنند.

صنعتوبازار
افرادی که مجموعه مهارت ها یا توانایی های 
خاصی دارند حتی در شــرایطی که نرخ 
بیکاری باالست، مورد نیازند. برای مثال 
در صنعت ساخت وساز وقتی در منطقه ای 
با افزایش خانه ســازی رو به رو شویم و در 

آنجا کارگران بــا توانایی بدنی مطلوب به 
تعداد کافی وجود نداشته باشد، می توان 
از افزایش حقوق بــرای جذب کارگران از 
مناطق دیگر اســتفاده کرد. برای جذب 
افراد با مهارت ها و شایستگی های مناسب، 
سازمان ها باید بسته به بازار کارگران شان 
)محلی، منطقه ای و بین المللی( به جبران 
خدمات رقابتی تمایل نشان بدهند. این 

قانون عرضه و تقاضاست.

سودآوریسازمان
کارکنانی که برای ســازمان های سودآور 
کار می کننــد احتمال بیشــتری برای 
دریافت حقوق باالتــر دارند تا آنهایی که 
برای ســازمان هایی با ســودآوری کمتر 
کار می کنند. ســازمان هایی که صادقانه 
باور دارند نیروی انسانی سرمایه  آنهاست 
معمــوال از طریق پرداخــت باالتر از نرخ 
معموِل بازارِ کسب وکارشان بهترین نیروها 
را جذب و نگهداری می کنند. آمار نشان 
می دهد با جذب و ابقای کارکنان از طریق 
دستمزد های باالتر سازمان ها در اصل از 
طریق کاهش میزان ترک شــغل، غیبت 
از کار و افزایــش بهره وری و ســودآوری 

هزینه های خود را کاهش می دهند.

مشوقها
بخــش دوم از برنامه  جبــران خدمات، 
مشــوق ها را دربرمی گیرد. کارگران، در 

برخی صنایع اغلــب در ازای خروجی ای 
تعیین شده مقدار مشخصی پول دریافت 
می کنند. میزان فعالیت افراد را می توان 
به درستی تشخیص داد و خروجی روزانه  
آنها را اندازه گرفت، در این شرایط می توان 

پرداخت را بر اساس خروجی انجام داد.

سازمانیتشویقِیهایبرنامه
این مشوق ها بر پایه  مسائل مالی سازمان 
تدوین می شوند و کارکنان بر حسب سود 
یا تملک سهام شرکت از درآمدی برخوردار 
می شوند؛ برای مثال، بازده حقوق صاحبان 
سهام، بازده دارایی، ســود قبل از بهره و 

مالیات و غیره.

واحدمحورتشویقِیهایبرنامه
یاتیممحور

این مشوق ها به اندازه گیری های عملیاتی 
نیاز دارند و در آنها با افزایش بهره وری، به 
کارکنان پاداش تعلق می گیرد؛ برای مثال 
کاهش زمان چرخه  عملیــات، کاهش 
هزینه ها به اندازه  x درصد، افزایش سهم 

بازار به اندازه  x درصد و غیره.

برحسبتشــویقیهایبرنامه
اندازهگیریهایعملکردفردی

در ایــن اندازه گیــری از یک خــط پایه  
عملکردی برای ســنجش دستاوردها یا 

پیشرفِت فرد استفاده می شود.

معاونوزیرارتباطات:
هاآپاستارت

توسعهبهتوانندمی
گردشگریصنعت

کمککنند

معــاون وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با تاکید بر 
ظرفیت های موجود در حوزه 
گردشگری گفت: فرصت های 
بکر و دســت نخورده ای در 
بخش گردشگری وجود دارد 
و استارت آپ ها با ورود به این 
بخش می توانند باعث رونق 
و توسعه کسب و کار در این 

زیست بوم شوند.  
بــه گــزارش مرکــز روابط 
عمومــی و اطالع رســانی 
وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات، امیر ناظمی رییس 
ســازمان فناوری اطالعات 
ایران در مراسم استارت آپی 
گردشــگری با  حضــور در 
جمــع فعــاالن ایــن حوزه 
اظهار کرد: با ســه نســل از 
استارت آپ ها روبرو هستیم 
بخشــی از اســتارت آپ ها 
خدمات محور هستند نسل 
دیگر اســتارت آپ هایی که 
به ارائه راه حــل می پردازند 
به عنوان مثال مشــکلی در 
یک ســازمانی وجــود دارد 
و اســتارت آپ بــرای آن 
مشــکل به دنبال راه حل و 
 چاره می گردد و نســل سوم

 استارت آپ های تکنولوژی 
محور کــه با ســاخت یک 
ابــزار و گجــت بــه تولید و 
 رشــد تکنولــوژی کمــک 

می کند .
وی با اشاره به پژوهش های 
منتشر شده در حوزه توسعه 
خاطرنشان کرد: برای توسعه 
در هر بخش بــه ویژه بخش 
گردشگری و صنعت توریسم 
نیاز به تجربه و زیست جامعه 
داریــم و نمــی توانیم یک 
دفعه عقــب ماندگی موجود 
را جبران کنیــم بلکه گام به 
گام با مطالعــه و یادگیری از 
مسیری که سایر کشورها طی 
کرده اند و همچنین یادگیری 
و تجربه از خطا و اشتباهات 
سایر کشورها سعی در جبران 
و حضــور مســتمر و رو به 
رشدی در عرصه گردشگری 

داشته باشیم .
معــاون وزیــر ارتباطــات 
بــا تاکیــد بر فرصــت های 
موجود در بخش گردشگری 
افــزود: حوزه گردشــگری 
مملو از فرصت هایی اســت 
کــه باید به ســراغ آنها رفت 
اما  تجربه هــای اولیه قابل 
اتکایی در این زمینه نداریم 
و با اســتانداردهای جهانی 
فاصله داریم، اســتارت آپ ها  
می تواننــد با فضا ســازی و 
تجربــه کاربر محــور گام به 
گام حرکت کرده و به توسعه 
 این صنعت در کشــور کمک

 کنند .

ایرنا
گــزارش
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Isfahan 
Engraving

E n g r a v i n g 
( Q a l a m - Z a n i )  
It’s one of the 
t r a d i t i o n a l 
handicrafts of Iran
Elegance of design 
along with Persian 
i n s c r i p t i o n s 
with the names 
of twelve Shiite 
Imams are the 
most distinctive 
features of Safavid 
m e t a l w o r k . 
D e l i c a t e 
candelabrums of 
different shapes 
and engraved 
censers are the 
main objects 
of this period. 
J e w e l r y - i n l a i d 
dishes of copper, 
which was 
whitened to 
resemble silver, 
flourished in 
this era to a great 
extent. Bronze 
astrolabes were 
the other metal 
objects that 
were produced 
a b u n d a n t l y 
during the Safavid 
rule. That is not 
astonishing if 
one recalls that 
the Safavid kings 
were notorious 
for their belief 
in astronomical 
warnings. Safavid 
m e t a l w o r k e r s 
also greatly 
improved the 
art of steel 
a r t i c u l a t i o n . 
Steel doors and 
windows for 
sacred places 
were produced in 
abundance and 
exported during 
this period. 
The notable 
symbol of Safavid 
metalwork is a 
lion at tacking 
or tearing apart 
a deer, a motif 
reminiscent of 
A c h a e m e n i d 
sculpture.

Isfahan
Handicrafts
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The Ali Mosque is easily found because of its 
minaret - the most conspicuous of Esfahan’s 
landmarks. The building was originally a Seljuk 
construction. It was built by Mahmud Seljuk, 
who governed in Esfahan for fourteen years and 
named after Sultan Sanjar, his uncle, and father-
in-law.
However, by Safavid’s time, the mosque had 
already been ruined. The portal inscription in 
golden Tholth indicates that the mosque was 
rebuilt in 1522 by Shah Ismail. At that time, the 
Safavid monarch renamed the building after 
the first Shiite Imam - Ali. The architectural 
techniques of the Mosque and its superb 
ornamentation place it among Esfahan’s most 
important religious structures. The mosque is 
entered through a western Eivan, which opens 
onto an orderly court. The brick dome of the 
sanctuary, located behind the imposing southern 
Eeivan, is decorated on the inside with pretty 
paintings and graceful moqarnas. An interesting 
detail of the building’s architectural layout is that 
its winter prayer hall is located lower than the 
sanctuary and is reached by a descending flight 
of stairs.
Dominating the corner of the mosque, the 
minaret is perhaps the earliest in Esfahan, built 
around the close of the 11th century. It is also 
the highest, rising to 48 m, The shaft bears very 
interesting geometric patterns, executed in brick, 
as well as four Kufic inscriptions. Of these, one is of 
brick, and the rest are of turquoise tiles.

Under the glare of blazing sun and on the margins of a 
harsh desert lies the ancient city of Rayen.
The history of life in Rayen goes back to the times of 
Sasanian dynasty (226-651) and even deeper.
Situated in southeastern Kerman province, Rayen is home 
to a centuries-old mudbrick castle of the same name (Arg-
e-Rayen or Rayen Castle), which is a tourist destination.
The adobe castle is still standing tall after tolerating several 
earthquakes and other natural disasters, which have been 
flattened similar nearby structures.Covering an area of 
about 20,000 square meters, the castle was inhabited 
until 150 years ago and some experts believe it is at least 
1,000 years old.
According to rayen.ir, marble mines, which are scattered 
near the city, have a worldwide reputation. Such marbles 
have been used to decorate the holy shrine of Imam Ali 
(AS) and to build the monument Taj Mahal.Agriculturally 
speaking, Rayen is a rich area in producing various fruits 
such as pistachios, walnuts, pomegranates, grapes, pears, 
strawberries, cherries, peaches and apricots.Rayen is also 
famous for its handicrafts. Some natives of Rayen are very 
skillful at crafting metal works particularly making knives.
Paleontologists believe that Rayen is the undetected 
treasure which can divulge untold secrets of the past. 
Rayen requires and deserves more exploration and 
examination.The big and sprawling Kerman province 
has been a cultural melting pot since antiquity, blending 
Persians with subcontinental tribe dwellers. It is home 
to myriad historical sites and scenic landscapes such 
as Bazaar-e Sartasari, Jabalieh Dome, Ganjali Khan 
Bathhouse, Malek Jameh Mosque and Shahdad Desert to 
name a few.

Spiral-shaped minarets with an external 
ascent — as in 9th-century Sāmarrā — 
were also built on square platforms. The 
development of minaret buildings among the 
Omayyads in Syria was probably influenced 
by Christian church towers. In Iran, the 
prevalent shape of minaret buildings was 
from the very beginning the round, column-
shaft type (Dāmḡān, Tārik-Ḵāna, 1030 C.E.;
This could stand on a rectangular platform 
(Ḵosrowgerd, 1111 C.E.) or have an octagonal 
substructure, as in Golpāygān, (ca. 1100 C.E.) 
or Kerāt (Saljuq).
The Iranian minaret, in which group we 
also include the eastern Islamic examples 
in Afghanistan, India and the areas of the 
Caspian Sea, have their shafts slightly 
tapering off towards the top and possess one 
or two ambulatories for the muezzin. They 
are fifty or more meters high and are built of 
baked brick, and partially of glazed brick as 
decorative elements. Within the shaft of the 
minaret there are spiral staircases.
As a rule, minarets are closely connected 
with a mosque building. Where this is no 
longer recognizable, we can often assume 
a ruined mosque, probably built in some 
transient building material (clay bricks) 
near the minaret. This does not imply a solid 
structural connection; there may even have 
been a considerable distance between the 
two buildings, as is the case with the Masjed-e 
Jomʿa in Ardabil from the Saljuq period . 
The muezzin’s climb to the balcony-shaped 
ambulatory takes place within the shafts 
of the minaret through a winding staircase 
with a central newel . In the masonry, there 
are small openings to provide light at long 
intervals.
The ambulatories for the muezzin project 

in the shape of stalactite capitals and 
produce the impression of a column with a 
capital. There appears to be no functional 
difference between minarets having one 
ambulatory and those having two on top of 
one another. The stalactite shapes are varied, 
and ornamental bands — most of them with 
inscriptions — are put up on various heights 
of the shaft.
Minaret of Jam detail of epigraphic bands on  
lower section  
Minaret of Jam detail of epigraphic bands on
lower section
 The minaret shafts are often decorated with 
rich brick ornaments, mainly in geometrical 
shapes, in baked or polychrome glazed bricks, 
the latter since the 14th or 15th centuries. 
The ambulatories for the muezzin were often 
covered with wooden constructions and have 
been preserved from Safavid and Qajar times.
A few peculiarities are to be pointed out 
about Iranian minarets: in Ziār, Kerāt, Gār 
and Golpāygān, the lower parts of the shafts 
are octagonal , and the minaret shaft of 
Golpāygān is, in addition, richly subdivided. 
In the Meydān minaret in Sāva (Saljuq), the 
meydān minaret in Qom (Saljuq), in Bandar-e 
Anzali (19th century) and in Isfahan’s 
Menār(-e) Jonbān (Safavid), the balconies 
for the muezzin are massively walled as tower 
rooms.The two “swaying minarets” (Manār-e 
Jombān) in Isfahan from the Safavid period 
are particularly interesting. They are erected 
above a Mongol ayvān structure on a grid of 
wooden beams (Photographic Encyclopedia 
of Iran, IV, 20). In Khoy, the Šams-e Dinbali 
minaret (Šams-e Tabrizi minaret) has its 
shaft decorated with numerous ram skulls, 
with their horns projecting out of the façade 
structure .
But for a few exceptions, such as Sin near 
Isfahan, Qom, and Khorramabad , Barsiān 
and the Safavid minaret in Qom , which 
are not subdivided in their heights, most 
Iranian minarets of the pre-Safavid period 
have the subdivisions of their minaret 
shafts decorated with brick ornaments 
or inscription bands. The latter serve to 
separate the individual decorative areas 
from one another. From the 14th century on, 
geometric structures appear as décor for the 
minaret shafts. Examples are Isfahan’s Bāḡ-e 
Quš-ḵāna and the Ḵᵛāja ʿAlam minaret . This 

style was further expanded in the Timurid 
period, as in Abarquh , and later in Safavid 
minarets, as can be seen in modern mosque 
buildings.
The concept of several minarets for 
one mosque is to be understood as an 
architectonic decoration, for from a 
functional point of view a mosque only 
requires one minaret. Thus two minarets, as 
in Isfahan (Manār-e Jombān and Dardasht, 
) or in Yazd, Abarquh  or the double minaret 
at the Masjed-e Shah in Isfahan  or the Qajar 
group of three minarets in Bandar-e Anzali 
(FIGURE 2) are to be considered rather as 
architectural motifs. The eight minarets 
surrounding the dome of the Solṭāniya 
mausoleum are to be understood as the 
concept of a building originally meant for the 
grave of eight imams . The brick decoration 
of the minaret shafts is composed in 
geometrical shapes in terms of the current 
brick size of 21x21x6 cm .
Among the types of minarets we may also 
count the Mil-e Nāderi in southern Iran, a 
tower built of baked bricks which is no longer 
preserved at its full height, situated on the 
caravan road between Bam and Zāhedan. It 
stands in the midst of flat desert land, visible 
from afar, but without any recognizable 
buildings near it, without a caravansary or 
a mosque. It has a winding staircase, and 
features horizontal bands corresponding 
with the widespread horizontal subdivisions 
of the shafts in Iranian minarets. Built no 
doubt primarily as a guide for caravans, the 
Mil-e Nāderi may have served a secondary 
function as the site for the call to prayer for the 
caravans camping around it.
In comparison with Turkish minarets, 
especially of the Ottoman period, Iranian 
minarets have small domes above them, 
rather than the pointed towers seen in 
Turkish models.
The towers of Firuzābād (Firuzābād 
minaret) and Nurābād (Eždehā Minaret), 
which are known as minarets in Iranian 
literature, are pre-Islamic buildings used in 
Islamic times as sites for the call to prayer. 
They stand respectively in the center of a city 
(Firuzābād) and higher up at the edge of a 
settlement (Nurābād). The use of the site for 
the call to prayer appears more plausible in 
the case of the tower of Firuzābād .

Isfahan Minaret:Most Conspicuous Of 
Isfahan’s Landmarks

MINARET (manāra), a tower, usually attached to 
a mosque, from which the muezzin (moʾaḏḏen) 
summons Muslims to prayer. In Arabic, manāra 
originally denotes a lighthouse or signaling 
tower at sea. The minaret was not part of the 
architecture of the early Islamic period. It 
appeared first in the 8th and 9th centuries in 
Arabia (Boṣrā in Syria) and in the Islamic West 
(Rabat, Marrakesh, Seville), in the form of square 
towers of great height . 

The Iranian 
minaret, in 
which group we 
also include the 
eastern Islamic 
examples in 
Afghanistan, 
India and the 
areas of the 
Caspian Sea, 
have their shafts 
slightly tapering 
off towards the 
top and possess 
one or two 
ambulatories 
for the muezzin. 
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Iran Airports Company 
registered 327,803 
takeoffs and landings 
during the first nine 
months of the current 
Iranian year (March 21-
Dec. 21), which shows a 
13% decrease compared 
with the similar period of 
last year.More than 39.45 
million passengers and 
396,050 tons of cargos 
were transported during 
the period, indicating a 
17% and 15% decline 

respectively year-on-year, 
IAC’s latest data published 
on its website show.
The decline in airport 
traffic has slightly 
increased compared 
to IAC’s previous data, 
which registered 295,698 
takeoffs and landings 
during the first seven 
months of the current 
Iranian year (March 
21-Nov. 21), down 12% 
compared with the similar 
period of last year.

Latest 
technical 
savvy needed 
for petchem 
development: 
Official
An official with 
the National 
P e t r o c h e m i c a l 
Company (NPC) 
said the industry 
needed the state-of-
the-art technologies 
for development.
According to 
NPC, Director of 
Production Control 
at NPC Ghodratollah 
F a r a j p o u r 
said Iran’s 
p e t r o c h e m i c a l 
industry was on the 
path to progress 
and needed the 
latest technologies 
to ensure its 
development.
Various grades of 
petrochemicals are 
being produced in 
Iran, he said, adding 
domestic research 
and development 
capabilities could 
satisfy the need 
for technologies 
needed for 
production of many 
of the items.
“The prospect of 
using new grades 
for production of 
p e t r o c h e m i c a l s 
has been a major 
development in the 
country and more 
value-added items 
are being produced 
domestically,” the 
official said.
He further said that 
MD3510, LL235F7, 
MD3520, MD3550 
and LL235F6 
polyethylene grades 
were either being 
supplied by Iranian 
p e t r o c h e m i c a l 
producers currently 
or were planned to 
be produced in the 
near future.
The official 
stated that Tabriz 
P e t r o c h e m i c a l 
Plant had supplied 
EPS-FR grade for 
the first time in 
Iran, adding it had 
recently produced 
ABS grade which 
was used as sheet 
in refrigerators and 
freezers.
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The government has 
asked its four state 
refiners led by Indian 
Oil Corp. to share 
the entire 9 millions 
barrels of Iranian oil 
available every month 
under a 180-day waiver 
from US sanctions, the 
people said, asking not 
to be identified. Private 
refiner Essar Oil, now 
rechristened Nayara 
Energy after it was 
acquired by Rosneft 
PJSC and partners, was 
allowed to buy about half 
of the Iran volumes when 
a similar curbs were 
imposed in 2012.
Indian refiners -- 
state-run or private 
-- scramble for Iranian 
crude because it is less 
expensive and offers a 
longer credit cycle, apart 
from savings in freight 
cost. Iranian shipments 

to India jumped 2.5 
times in about a year 
after the economic 
curbs on the Persian Gulf 
nation were lifted under 
a 2015 accord.
Reserving Iranian crude 
for state-run refiners 
will deprive the private 
processors of these 
benefits, forcing them 
to look for costlier 
alternatives. An Indian 
oil ministry spokesman 
couldn’t immediately 
comment.
Private refiners such 
as billionaire Mukesh 
Ambani’s Reliance 
Industries Ltd. have 
greater agility to source 
and process cheaper 
crude than the state-
run refiners and should 
not be allowed to eat 
into the Iranian barrels, 
especially when there 
isn’t scarcity of supply 

in the global oil market, 
said an oil ministry 
official.
Reliance and Nayara 
Energy together 
imported close to a 
third of India’s total 
oil imports from Iran 
last year, according to 
shipping data compiled 
by Bloomberg. That’s 
despite both halting 
Iranian purchases 
months before US 
restrictions against oil 

dealings with Iran went 
back into effect in early 
November.
India plans to continue 
with this strategy to 
protect Iran oil supplies 
only for its state-run 
refiners if waivers 
are extended beyond 
April, as it continues 
talking to the Trump 
administration for the 
rollover, according to 
people with knowledge 
of the matter.

Iran calls on Europe to cut 
tariffs for Iranian goods 
down to zero
An official at the Trade Promotion Organization of 
Iran has called on Europe to cut down to zero the 
tariffs imposed on the import of Iranian goods, 
saying the move would send a message that Europe 
is serious about expanding trade with Iran.The 
acting head of the Trade Promotion Organization 
of Iran (TPO) Mohammadreza Modoudi made the 
remarks in a meeting with Swiss Ambassador to 
Tehran Markus Leitner.“We expect that European 
goverments will take full advantage of their capaci-
ties to develop trade ties with Iran, and we propose 
that they reconsider their tariffs on the import of 
Iranian goods,” he said. “This move may not make 
much difference to their trade figures with Iran, 
but it can send a message to the world, especially 
the US, that Europe is committed to its cooperation 
with Iran within the framework of the JCPOA.”He 
said the economic war waged by the US does not 
only target Iran, but it’s the start of future economic 
wars that could affect the rest of the world.Modou-
di then maintained that the US has made a mistake 
by deciding to impose sanctions on a country like 
Iran; he explained that Iran, with 15 neighbors with 
an annual import amounting to $1000 billion, can 
maintain and even increase the volume of its trade 
transactions despite the US sanctions.He further 
said that the EU’s promised payment system for 
facilitating trade with Iran is still inactive, adding 
that Iran awaits the result of talks between Swiss 
officials with the US about the fate of the payment 
mechanism.

Rajaei Port container 
throughput reaches 1.4 m in 9 
months
 Over 1.4 million container goods were loaded 
and unloaded in Shahid Rajaei Port, southern 
Hormozgan Province, during the past nine months 
of the current fiscal year (March-December 2018), 
a senior official at Ports and Maritime Organization 
said.Director General of Hormozgan Ports and 
Maritime Organization, Allah-Morad Afifipour, 
put the container throughput in Shahid Rajaei 
at 1.4 million, saying the figure indicates some 
29% fall in comparison to the similar spell of 
time last year.Over 1.98 million containers were 
loaded and unloaded in the strategic port during 
the past year’s nine-month period.“Container 
transship through the port amounted to 181,683 
TEU containers and the container transit to the 
regional ports stood at 257,352 during the past 
nine months,” the official noted.Located along 
the Persian Gulf and near the Strait of Hormoz, 
Shahid Rajaei Port is Iran’s biggest container hub, 
handling almost 80% of the country’s container 
activities.

 India will not share the limited supply of Iranian 
crude allowed under a US waiver from sanctions 
with private refiners, according to the sources.

India to share Iran oil with state 
refiners
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Top Banker Upbeat on Durable 
Stability in Iran’s Currency 
Market
The Central Bank of Iran would maintain control over the 
country’s currency market despite the hostile attempts by 
the US and its allies, the bank’s governor said.
In a meeting with a group of Iranian economists, 
Abdonnaser Hemmati explicated the Central Bank’s plans 
to neutralize the economic pressures and psychological war 
waged by the US and its allies with the aim of destabilizing 
Iran’s currency market.

Highlighting the Central Bank’s full control over the market, 
Hemmati said it is steadily supplying the real demands of 
Iranian people and economic activists.
He said a series of measures taken for a reform of the 
monetary policies in Iran heralds durable stability in the 
country’s money and currency market.
Last week, Hemmati said the Central Bank had come up with 
a proposal to slash four zeros from the Iranian currency to 
“facilitate” the banking processes and lower certain costs.
In August 2018, Hemmati unveiled a new package of 
regulations on foreign currency trade which lifted a ban on 
the activity of money exchange markets.
Iran’s market experienced a sharp rise in the value of 

foreign currencies 
and gold coin prices 
in summer 2018. 
The Iranian 
money plunged 
to a record low 
against the US 
dollar in August.
But the Iranian 
currency, rial, 
began to bounce back 
against US dollar later 
in the year.

Iran, Iraq hold business forum in 
Karbala
A business forum between the Iranian side and 
representatives from Iraq’s central and southern provinces 
was held Wed. morning in Karbala in the presence of Iranian 
Foreign Minister Zarif.
Tens of representatives from Iranian and Iraqi businesses 
came together Wednesday morning to confer on ways to boost 
trade and economic relations.
The business forum was attended by Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif and his accompanying high-ranking 
delegation, as well as governor of Karbala Aqil Al-Turaihi and 

Iranian Ambassador to Baghdad Iraj Masjedi.
Speaking at the forum, Consul General of the Islamic Republic 
of Iran, Mirmasoud Hosseinian, noted the holding of an 
economic session last year with participation from over 250 
Iranian and Iraqi industrialists and business people, as well 
as a specialized exhibition organized by Iran in Karbala as 
two successful cases of boosting trade cooperation between 
the two sides.
The governor of Karbala, for his part, said the reason for Zarif’s 
presence and his efforts to organize the business forum in 
Karbala is the positive prospect for cooperation between 
the two countries in various fields, particularity in trade, 
agriculture and industries.

India’s Soymeal 
Sales to Iran Surge: 
Report
India’s soymeal sales to Iran are set 
to spike as the oil producer uses the 
rupees it receives for its crude exports 
to cover its animal feed demand amid US 
sanctions against Tehran.

India’s soymeal exports to Iran 
could jump to 450,000 tons during 
the 2018/19 fiscal year ending in 
March, up from just 22,910 tons 
during the previous fiscal year, B.V. 
Mehta, executive director of the 
Solvent Extractors’ Association (SEA), 
a Mumbai-based industry body for 
oilseed processors, said this week, 
according to Reuters.

Exports could rise to 500,000 tons 
during the next fiscal year if the 
sanctions remain, he added.
Iran has agreed to sell crude oil to India, 
the world’s third-largest oil consumer, 
in exchange for rupees.
India started paying Iran for oil imports 
in rupees after receiving a six-month 
waiver from the sanctions that started 
in November.

Reserving Iranian 
crude for state-
run refiners 
will deprive the 
private processors 
of these benefits, 
forcing them to 
look for costlier 
alternatives. 



US detains Iranian 
journalist for unknown 
reason
Iranian news anchor and journalist Marzieh 
Hashemi working for Iran's English- language 
news network, Press TV, was detained and 
jailed in the United States for unspecified 
reasons, Press TV reported on Wednesday.
The correspondent is held in detention in 
Washington although no official charges have 
been filed against her.The US-born Hashemi 
who traveled to the US to visit her ill brother 
was arrested at St. Louis International Airport 
in Lambert on Sunday and transferred to a 
detention facility in Washington by FBI agents.
Hashemi's relatives could not contact her for over 
48 hours and have been recently made aware of 
her detention.Hashemi has told her family she 
has been mistreated at the detention center and 
her hijab has been forcibly removed. 
She converted to Islam after the 1979 Islamic 
revolution and moved to Iran in 2008, where she 
started working as a TV presenter and journalist. 
She is known for hosting programs and being a 
news anchor at Iran’s English-language Press TV 
television news network.

Germany's Foreign 
Minister on Brexit: Stop 
'Playing Games'
Germany's Foreign Minister Heiko Maas said 
there was not much time left to find a solution for 
Britain's departure from the European Union and 
"the time for playing games is now over."
He told broadcaster Deutschlandfunk that 
after the vote in British parliament on Tuesday 
there needed to be new talks between Britain 
and the EU, adding that in the end the issue of 
a backstop solution for the border between 
Northern Ireland and the Republic of Ireland 
needed to be discussed."We want to avoid 
a customs border under all circumstances" 
he said, Reuters reported.Asked about the 
possibility of postponing the scheduled date for 
Britain's exit from the bloc, he said that, if such a 
request reaches the EU, the bloc would discuss it 
constructively.

Iran amb. to Moscow holds 
talks with Russian deputy 
FM on bilateral ties
Iran’s Ambassador to Russia Mehdi Sanaei 
met with Deputy Minister of Foreign Affairs 
of the Russian Federation Grigory Karasin 
on Wednesday.During the meeting, the two 
sides discussed bilateral ties and cooperation, 
especially in the Central Asian and Caucasian 
regions.They also conferred on the relations 
between Russia and Central Asia and the 
Caucasus, as well as the prospects of bilateral 
relations in various bilateral, regional and 
international fields.

Russian Official: US Scrapped JCPOA 
to Destabilize Iran

In an interview with 
Russian newspaper 
Rossiyskaya Gazeta, 
Patrushev said the US 
government has been 
trying to torpedo the 
Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) 
intentionally in order to 
destabilize the situation 
inside Iran.
The senior Russian 
security official said 
Washington’s strategic 
purpose is to take 
advantage of the anti-
Iran sanctions to 
trigger widespread 
a n t i - g o v e r n m e n t 
protests inside Iran and 
destabilize the country.
Although Russia tried 
to dissuade Americans 
from adopting a non-
constructive policy 
towards Iran, they have 
taken perilous measures 
in this regard, Patrushev 
said.
He added that the US 

presence near Russian 
borders will continue 
to grow, which would 
destabilize the situation 
in the world.
“In general, our 
analysis shows that the 
American presence 
near our borders will 
grow,” Patrushev said. 
“Such steps can only be 
estimated negatively… 
The growth of military 
presence is a military 
threat to our state, 
a clear element of 
destabilization of the 
situation in the world, 
which creates a policy 
of mistrust instead of a 
policy of partnership.”
He then reminded that 
during the Cold War, the 
US built around 1,200 
military bases all over 
the world. “Since the 
end of the confrontation 
between the US and the 
USSR, their number has 
decreased, however, 

there are currently about 
800 US bases in the world. 
Also, we shouldn’t forget 
that the US supports the 
highest number of carrier 
and amphibian groups in 
the world, which replace 
land bases. In essence, we 
can confirm Washington’s 
return to the well-known 
‘gunboat diplomacy’,” 
Tass quoted him as 
saying.
“As for Russia’s western 
borders, we note the 
course for the growth 
of military presence of 
the US and other NATO 
members in their vicinity. 
In 2019, placement of 

multinational battalion 
tactical groups in Latvia, 
Lithuania, Estonia and 
Poland will continue. At 
the same time, Brussels 
does not hide the fact 
that that its main goal is 
to contain our country,” 
Patrushev stated.
“The strengthening of the 
European segment of the 
US global missile defense 
system continues. The 
inauguration of the 
missile defense complex 
in Poland in addition to 
the already functioning 
one in Romania is 
expected in 2020,” he 
concluded.

Secretary of the Security Council of the Russian 
Federation Nikolai Patrushev said the US government 
withdrew from the 2015 Iran nuclear deal with the 
intention of destabilizing the internal situation in Iran.
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Chief of General Staff 
of Iranian Armed 
Forces Major General 
Mohammad Bagheri 
said Wednesday that 
military cooperation 
between Islamic Republic 
of Iran and Republic 
of Azerbaijan will be 
increased.
He made the remarks 
upon arrival at 
Baku’s Heydar Aliyev 
International Airport. 
The Iranian commander 
is paying a two-day visit 
to Baku upon the official 
invitation of Azerbaijan’s 
Minister of Defense Zakir 
Hasanov.
The Republic of 
Azerbaijan is among 
the main neighbors of 
Iran and shares many 
historical, religious and 
cultural features with the 
Islamic Republic, Bagheri 
told IRNA.
He went on to say that 
the two sides will discuss 
ways to boost military and 
security cooperation in 
the coming days.
The delegation from the 
General Staff of Iranian 
Armed Forces will spend 
two days in the Azeri 
capital to hold talks with 
the host country’s defense 
minister and other 
military officials, as well 
as the president, prime 
minister and parliament 
speaker of the Eurasian 
country.
A memorandum of 
understanding on 
m i l i t a r y / d e f e n s e 
cooperation between 
Tehran and Baku is 
planned to be signed 
at the end of the 
meetings, deputy head 
of international affairs at 
the General Staff of Iranian 
Armed Forces, Ghadir 
Nezami, said Tuesday.
Iran reaches 
self-sufficiency in 
defense field
“Self-sufficiency has 
become a fundamental 
principle in Iran’s 
Army Ground Force,” 
commander of Army 
Ground Force, Brigadier 
General Kiomars 
Heidari said.“Iranian 
youths’ creativity in 
defense industry areas, 
including armor, rocket 
launcher and helicopter, 
has helped us reaching 
self-sufficiency.”Visiting 
Zahedan’s 88th Panzer 
Division, the commander 
described Sistan and 
Baluchestan province 
as very important and 
strategic for military 
forces.

Bagheri: Iran, 
Azerbaijan set 
to boost military 
coop.
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Remains of Payam satellite plummeted 
into Indian Ocean
 Chancellor of Amirkabir University Ahmad Motamedi said 
Payam satellite plummeted into the Indian Ocean, after it failed 
to reach orbit at the final stage of the launch.
Referring to the latest status of Payam satellite, launched 
successfully yesterday with the Simorgh satellite carrier, but 
unfortunately failed to be placed into the orbit, Motamedi 
described as “favorable” the technical performance of the 
satellite, underlining that “Payam was sending out signals 
from the space for about 6 minutes, indicating that the satellite 
works fine.”
Pointing to the current location of the satellite, he said 

“according to GPS data active until the last minute, Payam fell 
into Indian Ocian, after failure to be located into the orbit.”
Regarding the reasons behind the failure to put Payam satellite 
into orbit at 500 kilometers altitude, Chancellor of Amirkabir 
University said “the launcher had not correctly calculated the 
initial speed of the satellite.”He also pointed to fuel-related 
issues as another reason for the failure in putting the satellite 
into the orbit. Motamedi added that the satellite did not have 
any problem regarding its launch direction and flight.“Given 
the order by Minister of Information and Communications 
Technology Mohammad Javad Azari Jahromi to design and 
build the next satellite, named ‘Payam 2’, our team of scientists 
will prepare it for launch in less than a year, thanks to the 
technical knowledge we have now acquired,” he stressed. 

Iran successfully 
l a u n c h e d 
domestically-built 
satellite, ‘Payam’, 
into space yesterday, 
however, technical 
problems that occurred 
during the final stage 
of the launch prevented the spacecraft from reaching orbit.
Payam (meaning ‘message’ in Persian) was designed and 
developed by experts of Amirkabir University of Technology 
to carry out imagery and telecommunication missions. It was 
aimed to orbit the Earth at an altitude of 500 kilometers to take 
surveying images at high resolutions.

Enemies Seeking to Create 
Discontent in Iran via 
Pressures: Minister
Iranian Interior Minister Abdolreza Rahmani Fazli 
warned of US plots to undermine the country through 
economic sanctions and said the enemies are seeking 
to create widespread discontent in Iran by increasing 
pressures on its people.
“We are aware of all the possible pressures of the enemies 
and all of the current pressures have been taken into 
account,” Rahmani Fazli said in a speech on Tuesday 

night.
“Knowing all these restrictions and the country’s 
capacities, we believe that we are capable of managing 
the country despite all these pressures,” he said.
“The enemies’ pressure is essentially targeting the 
people,” the interior minister said, adding that they are 
seeking to increase the pressure on the people to raise 
the level of public discontent.
The remarks came as tensions between Iran and the US 
have escalated since US President Donald Trump walked 
away from the 2015 nuclear deal between Iran and world 
powers in May and re-imposed sanctions on the Islamic 
Republic.

Trump on August 6 signed an 
executive order re-imposing 
many sanctions on Iran, 
three months after pulling 
out of the Iran nuclear 
deal known as the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA).
He said the US policy is to levy 
“maximum economic pressure” 
on the country.
The second batch of US sanctions against the Islamic 
Republic took effect on November 4.   

News

Defense ministry hails Iran’s 
successful space mission
Iranian Defense Minister Brigadier General Amir 
Hatami hailed the efforts of scientists of Iran’s Aerospace 
Industries Organization (AIO), who successfully launched a 
domestically-built ‘Payam’ satellite into space, with ‘Simorgh’ 
satellite carrier.
On the eve of the 40th anniversary of the glorious victory of 
the Islamic Revolution, Iran has launched a domestically-
built satellite into space with an aim to collect environmental 
information to boost the country’s forecasting system; 
however, technical problems that occurred during the final 
stage of the launch prevented the spacecraft from reaching 
orbit. Iranian Defense Minister Brigadier General Amir Hatami 
congratulated the 40th anniversary of the Islamic Revolution 
and the defeat of the Arrogant front and the Dominant system 
against the greatness and resistance of the great nation of Iran.
He also felicitated the honorable and noble nation of Iran 
on the great national project of launching Payam satellite; 
“I appreciate the efforts of the scientists, researchers and 
specialists of the Ministry of Defense’s Aerospace Industries 
Organization (AIO), who successfully designed, built and 
launched satellite carriers of Safir 1 family, including Omid, 

Rasad, Navid and Fajr, which put the name of Iran into the list 
of countries that enjoy the capability of launching sattelite 
into the orbit; according to the Islamic Republic of Iran’s space 
strategy and the roadmap for developing satellite carriers, 
AIO put it on the agenda to design and build bigger satellite 
carriers and Simorgh project was developed as the first step in 
this regard, with the aim of launching satellites weighing 250 
kilograms to orbit at 500 kilometers altitude.”
The defense minister describing the features of Simorgh 
satellite carrier, said the propulsion system of Simorgh had 
been powered by four main engines in the first stage, each 
generating up to 29,000 kilograms-force (280 kN; 64,000 lbf) 
of thrust; its control system also uses four engines to control 
the flight on the first stage; its propulsion system had also been 
powered by two engines in the second stage.”
Minister of Information and Communications Technology 
Mohammad Javad Azari Jahromi tweeted on Tuesday that 
the first and second stages of the space mission had been 
performed successfully, but that the Simorgh satellite carrier 
had failed to accelerate to orbital speed in the third stage.
“The Payam (Message) satellite was successfully launched 
this morning aboard the satellite carrier. But the satellite 
unfortunately failed to be placed in orbit in the final stage,” 
said the minister.

The senior 
Russian security 
official said 
Washington’s 
strategic 
purpose is to 
take advantage 
of the anti-
Iran sanctions 
to trigger 
widespread 
anti-government 
protests 
inside Iran and 
destabilize the 
country.



Top Banker Upbeat on Durable 
Stability in Iran’s Currency Market

IRGC chief to Netanyahu: ‘Don’t play 
with lion’s tail’
Highlighted that Iranian military advisers and weapons will remain 
in Syria, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Commander 
warned Israeli regime’s prime minister on Wednesday that he 
should not ‘play with the lion’s tail’.
“Fear the day when Iranian precision missiles hit your positions and 
take revenge of all the blood of oppressed Muslims which you have shed,” 
Mohammad Ali Jafari added.The remarks came after Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu said Tuesday that his country will continue conducting airstrikes in Syria 
targeting what is claimed to be Iranian units. He also urged Iran to “get out of there fast”.

Foreign Minister 
Mohammed Javad 
Zarif spotlighted 
Iran’s reliability as a 
friend and business 
partner for Kurds 
after his visit to the 
Kurdistan Region 
during a trip to Iraq.
In a late Tuesday 
twitter message, 
Zarif hailed the 
comprehensive talks 
with the leaders of 
the Kurdistan region, 
saying that Kurds can 
rely on the Islamic 
Republic as a reliable 
friend.
While in 
S u l a y m a n i y a h , 
the top diplomat 
attended joint 
business forums and 
also paid tribute to 
late President of Iraq 
Jalal Talabani.
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Headed by Minister of Science, Research and 
Technology Mansour Gholami, the delegation is 
comprised of top officials including Salar Amoli, 
the Acting Minister for International Scientific 
cooperation, and a number of university 

chancellors.
The European Commissioners of Science and 
Technology will also take part in the meeting, with a 
focus on the exchange of lecturers and students, and 
undertaking joint venture research projects.
The previous round was held in Tehran last year.
Noting that EU along with China, Russia and Japan 
among Iran’s main partners in the field of science 
and technology, Gholami expressed hope that the 
meeting will help devise a roadmap to boost all-out 
cooperation between the participating sides.
The minister is also scheduled to hold talks with 
Belgian officials on the sidelines of the meeting.

There is no reason to criticize Iran’s moves to develop its 
missile program, Ryabkov told reporters in Geneva on Tuesday, 
according Russian local reports. The Russian deputy foreign 
minister said launching satellites should be distinguished from 
ballistic missiles aimed at destroying targets, as technologies 
used in them are totally different, Interfax reported.“Iran is 
never doing an action contradicting international regulations 
when it tests its missiles”, Ryabkov reiterated, adding that 
Resolution 2231 has not considered any ban on using ballistic 
missiles’ technologies for Iran and it has only demanded that 

Tehran should avoid launching missiles capable of carrying 
nuclear warheads.“All the experts know that satellite carriers 
and non-nuclear surface-to-surface ballistic missiles are 
different structurally from missiles capable of carrying 
nuclear warheads,” the Russian deputy foreign minister 
said.“Therefore, criticizing Iran for its missile program is 
wrong and we know it is an irresponsible move, as it leads 
the global community astray purposefully and knowingly.” 
Iranian officials have time and again underscored that none 
of the country’s missiles have been designed to be capable of 
carrying nuclear warheads, because nuclear weapons have 
basically no place in Iran’s defense doctrine.Iran on Tuesday 
launched a domestically-built satellite into space with an aim 
to collect environmental information to boost the country's 
forecasting system; however, technical problems that occurred 
during the final stage of the launch prevented the spacecraft 
from reaching orbit.

"We call upon Western colleagues to refrain from 
methods of blackmail, threats and provocations, to 
respect the international law, to build the dialogue 

between states on the basis of principles enshrined 
in the UN Charter. This is the key to preserving peace, 
strengthening global and regional stability and 
security," he said, TASS reported.
The Russian leader added that Moscow has firmly 
and consistently spoken in favor of improving the 
general international climate, which "remains tense 
and… unpredictable."
"To a large extent, this situation was caused by 
incessant unilateral actions by US and other Western 
nations, including the use of force. As a result, the 
general atmosphere of confrontation and mistrust 
has only been made worse," he said.

A host of elites from Qom seminary wrote a letter to 
the head of Expediency Council, warning that Iran’s 
joining FATF leads to enemies’ complete dominance 
over the country’s banking affairs.
In a Wednesday letter to Ayatollah Amoli Larijani, 
Qom seminary elites mention that in case of 
Iran’s joining FATF, enemies can obtain banking 
information which will then be used to impose more 
effective sanctions against the Iranian nation.
Elsewhere, the letter notes that FATF has not 

considered any privilege for Iran in case of joining 
the body which makes this deal irrational, Fars News 
Agency reported
The bill on Iran’s accession to the convention against 
the funding of terrorism (CFT) was rejected by the 
Guardian Council in early November due to some 
flaws that the Council had found to be ambiguous or 
against the country’s Shari'ah and the Constitutional 
law. The bill was then amended by the Iranian 
Parliament.

In a Tuesday statement, Pompeo said, “Iran’s 
attempt to launch a satellite into orbit with a 
three-stage rocket demonstrates the Islamic 
Republic’s intent to develop missiles able to 
reach as far as Europe.”
Earlier in the day, Iran attempted to launch 
a telecommunication satellite into orbit 
but the rocket’s third stage failed to provide 
enough speed to reach the orbit.
The US official further said that the Islamic 

Republic’s recent satellite launch shows that 
the country is pursuing enhanced missile 
capabilities that threaten Europe and the 
Middle East, a claim which has been denied 
by Tehran.
Iran has repeatedly maintained that its 
missile program is in line with its deterrence 
doctrine and that it will continue testing 
conventional missiles. Iranian Foreign 
Minister Mohammad Javad Zarf has insisted 
the program is Tehran’s natural right 
to reinforce its defensive and scientific 
potential, which is not a violation of UN 
Security Council Resolution 2231.
However, the United States has been trying 
to accuse Tehran of contravening the UN 
Security Council resolution.

The head of Atomic Energy Organization of Iran 
(AEOI) Ali Akbar Salehi announced, “If there is a will 
and we withdraw from the nuclear deal, in addition 
to resuming production of 20 percent enriched 
uranium in 4 days, we can also provide preparations 
for launching the uranium metal production plant”.
“If we want, we can raise the production of 20 percent 
enriched uranium immediately, we can raise the 
stored volume of enriched materials and provide 
preparations for launching the uranium metal 
production plant,” he said.
“If there is a will and we withdraw from the nuclear 

deal known as the Joint Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA), we will resume production of 20 percent 
enriched uranium in 4 days, but currently, we have 
enriched uranium up to 20 percent. We have the 
potential capability in nuclear industry and if they 
don’t want to implement their commitments under 
the deal, we can return to previous situation,” AEOI 
chief went on to say.
Salehi recently announced, “Iran has successfully 
started designing an upgraded version of %20 
enriched uranium fuel for Tehran Nuclear Reactor for 
the first time”.

EU-Iran to hold third science, technology work group in Brussels

Iran Has Right to Develop Missile Program: Russian Deputy FM

Russia Urges West to Refrain from Threats, Provocations 
in Global Affairs: Putin

Qom seminary warns joining FATF favors enemies

 US insisting on false claims over Iran missile 
program

We can resume production of 20 percent enriched uranium in 
4 days: AEOI chief

A high- ranking delegation from Iran’s Ministry 
of Science, Research and Technology has arrived 
in Brussels, Belgium, to attend the third round of 
EU-Iran negotiations on science and technology 
on Wednesday.

Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov 
voiced his country’s support for Iran’s missile 
program and said the Islamic Republic has the 
right to boost its security through the program.

US Secretary of State Mike Pompeo has repeated the 
unfounded claims on Iran’s missile program describing it 
as a threat to Europe and the Middle East.

Russia urges Western powers to refrain 
from blackmail, threats and provocations in 
international politics and to build the dialogue 
on the basis of principles enshrined in the UN 
Charter, Russian President Vladimir Putin said 
in an interview with Serbia’s Politika newspaper.

“Iran’s attempt to 
launch a satellite 
into orbit with a 
three-stage rocket 
demonstrates the 
Islamic Republic’s 
intent to develop 
missiles able to reach 
as far as Europe.”
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