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I S F A H A N   N E W S اولین روزنامه

اقتصادی
دو زبانه 

استان اصفهان

ادامه در صفحه 

قیمت 500 تومان

غبار بی رونقی بر بازارهای شهر؛   

دخل ها خالی، جیب ها خالی تر

بازار طال و سکه  97/12/22 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

سکه طرح 
4,430,0004,120,000قدیم

سکه طرح 
4,545,0004,245,000جدید

2,480,0002,300,000نیم سکه

1,620,0001,410,000ربع سکه

860000750000سکه گرمی

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

یک گرم طالی 
18418069373100 عیار

یک گرم طالی 
19465,380465,380 عیار

یک گرم طالی 
24541,760541,760 عیار

 دالیل بی نظمی 
نرخ ارز

تغییر در قیمــت دالر به عوامل 
زیادی بستگی دارد که تغییر در 
میزان نقدینگی یک کشــور از 
عوامل موثر بر قیمت دالر است 
. افزایش نرخ تــورم در چند ماه 
اخیر، دارای دو دلیل عمده بوده 
است که یکی از آن دالیل کوتاه 
مدت و دیگری بلندمدت است. 
دلیل بلندمــدت آن به افزایش 
نقدینگی و تغییر در ترکیب آن 
و دلیل کوتاه مدت آن به افزایش 
 نــرخ ارز در یک ســال اخیر باز

می گردد. با ایــن دو دلیل بلند 
مدت و کوتاه مدت به این نتیجه 
خواهیــم رســید کــه افزایش 
نقدینگی، تورم و قیمت دالر هر 
سه در یک راستا هستند و افزایش 
هر کدام بر روند افزایش دیگری 
تاثیر گذار خواهدبــود. در دوره 
اول ریاســت جمهوری روحانی 
میزان نقدینگی کشــور از 491 
هزار میلیارد تومان به یک هزار و 
366 میلیارد تومان افزایش یافت. 
یعنی تقریبا سه برابر شد . البته 
در دوره اول ریاســت جمهوری 
روحانی، نرخ ســود بانکی آنقدر 

جذاب بود که ...

شکاف جنسیتی مزد و درآمد در ایران 
و جهان چگونه است؟ ؛

اقتصاد علیه زنان
روزهای پایانی سال است و حقوق بگیران در 
انتظار مصوبه شورای عالی کار و باخبر شدن 
از حداقل حقوق سال آینده هستند؛ حقوقی 
که به طور برابر بــرای زنان و مــردان اعالم 
می شود، اما آنچه در بازار کار دیده می شود، 
اختالف مزد و درآمد بین زنان و مردان است.

اختالف مزد و درآمد بین زنان و مردان، تنها 
در کشور ما وجود ندارد و بسیاری از کشورها 
به دنبال راه حل هایی بــرای کاهش نابرابری 
مزد و درآمد زنان و مردان هستند. بر اساس 
گزارش مجمع جهانی اقتصاد، به طور میانگین 
در سطح جهان در سال 2018 به ازای هر یک 
دالر درآمدی که مردان کســب کردند، زنان 

تنها 54 سنت دریافت کرده اند و...

فرزانه مستاجران
یادداشــت

ISFAHAN
N E W S

      نایب  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:  در صورت نظارت دولت و بازخواست مجلس باید نشانه هایی از حضور موثر این ابزارهای کنترلی در بازار مشاهده می شد.

معرفی برترین اپلیکیشن های گردشگری؛

با اپلیکیشن سفر کنید
عید نوروز با تعطیالت آن فرصت مناســبی برای سفر ایرانیان 

فراهم می آورد و از سویی دیگر پیشرفت فزاینده تکنولوژی و استفاده از 
تلفن های هوشمند، طیف وسیعی از برنامه های کاربردی را در دسترس 

افراد قرار می دهد که می توانند به کمک آن سفری لذت بخش تر، آسان تر و 
ارزان تر داشته باشند.

در دنیای اپلیکیشن های موبایل، برنامه های متعددی وجود دارد که مناسب سفر بوده 
و مسافرت شما را آسان و آسان تر می کنند. تلفن های هوشمند در بسیاری از جنبه های 

زندگی ما نفوذ کرده اند، امروزه کمتر کسی را می توان یافت که برای تسهیل کارهای روزمره ...
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وی با اشــاره بــه تاثیرگذاری 
برگزاری رویدادهای نمایشگاهی 
در اقتصاد استان، افزود: در سالی 
که بسیاری از استان های کشور 
به دلیــل شــرایط نامطلوب 
اقتصادی قــادر بــه برگزاری 
نمایشــگاه های ســاالنه خود 
نبودند، اصفهان موفق شد به تمام اهداف تعیین 

شده خود در برگزاری نمایشگاه ها دست یابد.
به گفته مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی استان اصفهان، برگزاری هر کدام از 
عناوین نمایشگاهی با تمام مشکالتی که دارد، 
در رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار 
فعاالن بخش خصوصی موثر است که این تاثیر 
را می توان در عقد قراردادها در خود نمایشگاه و 

حتی پس از آن مشاهده کرد.
وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه اصفهان به جنبه 
غیراقتصادی رویدادها نیز توجه کرده اســت، 
اظهار کرد: برخی از نمایشگاه ها در راستای توجه 
به مســئولیت های اجتماعی تعریف و برگزار 
شدند، چرا که با وجود همه مفاهیم اقتصادی 
در فعالیت نمایشگاه، هدف ما، فقط برگزاری 
نمایشگاههای اقتصادی نیست و به دنبال ایفای 
نقش در تمامی عرصه های فرهنگی و اجتماعی 
در کنار حوزه اقتصادی هستیم؛ در این ارتباط، 
نمایشگاه هایی مانند قرآن و عترت، گردشگری، 
تشریفات و تسهیالت ازدواج، سالمت، ورزش 
و تغذیه، کودک و نوجوان، کتاب، ســوغات و 
هدایا و فرش دستباف، نمایشگاه هایی بودند که 
در راستای توجه به مسئولیتهای اجتماعی و 
فرهنگی شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان 

اصفهان برپا شدند.

   موفقیت نمایشــگاه اصفهان در برابر 
چالش های اقتصادی

یارمحمدیان همچنین با اشاره به چالش های 
اقتصادی ایجاد شده در سال 97، گفت: زمانی 
که قیمت ارز به صورت ناگهانــی و در مدتی 
کوتاه جهش یافت، شرکت های مختلف، حتی 
شرکت هایی که از موضع قدرتمندتری برخوردار 
بودند نیز با مشکالت عدیدهای در حوزه تامین 

منابع مالی، سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه 
روبرو شــدند. ضمن اینکه بازار به شکل بسیار 
محسوسی دچار رکود شد که شرکت ها را برای 
فروش محصوالت و خدمات با مشکل روبرو کرد.

وی با اشاره به اینکه شرکت ها در چنین شرایطی 
ترجیح می دهند به جای توســعه بازار، سهم 
خود در شــرایط فعلی را حفظ کنند، تصریح 
کرد: شــرکت  ها در چنین شرایطی بیشترین 
تمرکز خود را برای حفظ سهم خود به کار می 
برند و تمایلی برای حضور در فعالیتهایی مانند 
صنعت نمایشگاهی که برای توسعه بازار انجام 

می شود، ندارند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه  های بین المللی 
اســتان اصفهان اضافــه کرد: در ســال 97 با 
این مشــکل عمده روبرو بودیم که بسیاری از 
شرکت هایی که هر سال در نمایشگاه حضور می 
یافتند و یا عالقمند به حضور در نمایشگاه بودند، 
یا تمایل خود برای حضور را از دست داده بودند و 
یا بسیار کم رنگ تر از سال های قبل در نمایشگاه 

حضور می یافتند.
وی با بیــان اینکه شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان در این شــرایط 
اقتصادی موفق شد با به کارگیری استراتژی های 
مالی و اقتصادی، بر چالش های اقتصادی چیره 
شود، گفت: در شــرایط فعلی اقتصادی و عدم 
ثبات در بازار، خوشبختانه شرکت نمایشگاهها 
توانسته است به تمامی تعهدات اخالقی، انسانی 
و مالی خود نســبت به کارکنانش عمل کند؛ 

ضمن اینکه با توجه به حقوق و پاداش کارکنان 
در سال های قبل، سیاست های شرکت افزایش 
حقوق کارکنان شرکت بوده و بحمد اهلل رضایت 

مطلوبی در این مورد به وجود آمده است.

   اصفهان، تنها استان دارای تقویم پنج 
ساله نمایشگاهی

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان همچنین با اشاره به اینکه این 
مرکز نمایشــگاهی، تنها مرکز نمایشــگاهی 
کشــور به شــمار می رود که موفق به تنظیم 
تقویم برگزاری پنج ســاله نمایشگاه ها در این 
استان شده اســت، گفت: نمایشگاه اصفهان 
همیشه در میانه سال نسبت به تدوین تقویم 
نمایشگاه سال آینده اقدام می کرد تا مجریان، 
مراکز نمایشگاهی استان های دیگر و همچنین 
عالقمندان به حضور در نمایشــگاه، نسبت به 
آنچه در سال بعد رخ می دهد، آگاه شوند. اما الزم 
بود شرایطی فراهم شود تا تمامی افرادی که به 
نوعی با نمایشگاه اصفهان در ارتباط هستند، از 
آنچه طی ســال های آینده و نه فقط یک سال 

برای نمایشگاه می گذرد، آگاه شوند.
وی ادامــه داد: با توجه به ایــن نیازها، تدوین 
تقویم پنج ساله نمایشگاه اصفهان در دستور 
کار قرار گرفت؛ این تقویم مشــخص می کند 
که طــی ســال های 1398 تــا 1402، چه 
 نمایشگاه هایی در اصفهان در چه تاریخی برگزار

 می شود.

یارمحمدیان:
نمایشگاه اصفهان فعاالن اقتصادی را به رونق کسب وکار امیدوار کرد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از تالش این مجموعه برای رونق  کسب و کارها فعاالن اقتصادی یاد کرد و گفت: 
بخشی از نیازهای تکمیل پروژه نمایشگاه بین المللی بزرگ اصفهان با تحقق سهم سهامداران تامین می شود.

به گزارش شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان، علی یارمحمدیان در تشــریح فعالیت های صورت گرفته توسط شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در سال 1397، اظهار کرد: در این سال، 49 عنوان نمایشگاهی در اصفهان برگزار شد که بازخوردهای 
مطلوبی از سوی فعاالن اقتصادی داشت؛ همچنین با تمرکز بر توسعه زیرساخت های نمایشگاهی، فعالیت های عمرانی ساخت پروژه نمایشگاه 

بین المللی بزرگ با جدیت ادامه یافت که به پیشرفت 50 درصدی این طرح عمرانی مهم برای توسعه اقتصاد اصفهان منجر شد.

ایسنا
گـــزارش
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 شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان 

اصفهان در این شرایط 
اقتصادی موفق 

شد با به کارگیری 
استراتژی های 

مالی و اقتصادی، بر 
چالش های اقتصادی 

چیره شود.



دالیل بی نظمی نرخ ارز

ادامه از صفحه یک:
... باعــث می شــد ایــن میزان 
نقدینگی در بانــک ها محبوس 
بماند اما متاســفانه در دوره دوم 
ریاست وی، کاهش سود بانکی 
دســت به دست شــایعات داد 
و برخی موسســات چون ایران 
خودرو و ســایپا نیز به آن دامن 
زدند و باعث شدند غول نقدینگی 
به سمت بازار روانه شود و به هر 
بازاری می رسد ویران کند و برود. 
فرقی نمی کرد ایــن چه بازاری 
بود. طال ،دالر، خــودرو و حتی 
خوراکی. هیچ بازاری از دست این 
نقدینگی در امان نماند حتی بازار 

گوسفند!
متاسفانه شــرایط اقتصادی در 
کشــور ما به گونه ای اســت که  
هر شــوک ارزی که به اقتصاد ما 
وارد شــده بالفاصله آثار تورمی 
آن دیده شده اســت. دلیل این 
موضوع نیز آن بوده که اقتصاد ما 
به واردات وابسته است. افزایش 
نقدینگی که افزایــش تورم را به 
همراه داشت باعث شد بازار شاهد 
افزایش بیــش از حد قیمت دالر 

باشد.
 افزایــش نــرخ دالر از طریــق 
افزایش قیمت کاالهای وارداتی 
 به خصــوص کاالهــای وارداتی 
واســطه ای و کاالهای وارداتی 
مصرفی می توانــد دوباره بر نرخ 

تورم تاثیرگذار باشد.
این شــد که ما شــاهد افزایش 
روز افــزون قیمــت دالر و تورم 
همزمــان هســتیم و هیــچ 
 تدبیری بــرای آن اندیشــیده

 نمی شود.
به هر صورت هم اکنون اقتصاد ما 
با یک نرخ تورم دو رقمی مواجه 
اســت و قیمت دالر نیز وضعیت 
مشخصی ندارد زیرا یک روز هزار 
تومان ارزان می شود و فردا دوباره 
به قیمت قبل و شابد هم بیشتر 
بر می گردد. به میزانی که رشــد 
نقدینگی در ایران بیشتر از بقیه 
جهان باشد تورم در ایران بیشتر 
از بقیه کشور ها خواهد بود و اگر 
تــورم در ایران بیشــتر از جهان 
باشــد پول ملی ایران در مقابل 
پول ملی دیگر کشــور ها سقوط 

می کند. 
البته بســیاری از مــردم و حتی 
مســئولین و اقتصاد دانان عامل 
اصلی ایــن نا به هنجــاری ها را 
تحریم ها می دانند اما باید گفت 
تحریم ها تنها این روند را تند تر 
کرد و در تسریع آن کمک کرد. 
حتی اگر تحریم نبود ما شــاهد 
افزایش نرخ دالر بــود اما کمی 

دیرتر! 
با این اوصاف کشــور مــا برای 
جلوگیری از رشد بیشتر تورم و 
قیمت دالر باید رشد نقدینگی را 

کاهش دهد.
دولتمران  اگــر بخواهند ارزش 
پول ملی را حفــظ کنند دو کار 
 باید انجــام دهنــد، اول اینکه 
سیاست های تشویق برای تولید 
کاال و خدمــات را دنبال کنند و 
از طرف دیگر رشــد انتشار پول 
یا چاپ پول یا رشــد نقدینگی 
 بیــش از رشــد کاال و خدمات

 نباشد.
اگر رشــد نقدینگی و رشد پول 
بیش از تولید کاال و خدمات باشد، 
 تورم 2 یــا 3 درصــدی را ایجاد

 می کند که این می تواند عامل 
رشــد و رونق و تحرک بیشتری 

باشد .
در نتیجه اینکه تمام مشــکالت 
را از تحریــم هــا بدانیم ســاده 
انگاری است که باعث خواهد شد 
مشکالت نه تنها حل نشود بلکه 

افزایش نیز یابد.

اقتصاد استان
02
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روزانه 2 هزار بازرسی از اصناف اصفهان انجام می شود
 معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: با توجه به فرارسیدن ایام پایانی 
سال، بازرسی های مشترک این سازمان افزایش یافته و بطور متوسط روزانه 2 هزار مورد نظارت و بازرسی 

از اصناف استان انجام می شود.
حمیدرضا خشنود افزود: از این تعداد بازرسی بطور میانگین روزانه200 مورد معادل10 درصد تخلف 

گزارش می شود. وی گفت: پرونده تخلف های صنفی پس از تنظیم به تعزیرات حکومتی ارسال و در صورت 
استمرار تخلف با همکاری مراجع دیگر اقدام به پُلمپ این واحدها می شود.

به گفته وی، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت به همراه بازرسان اصناف بصورت مستمر در قالب تیم های 
بازرسی در سطح بازار حضور دارند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه طرح بازرسی از اصناف در 2 مرحله اجرا می شود، اظهار داشت: 
مرحله اول قبل از عید نوروز و مرحله دوم بعد از عید اجرا می شود.

خشنود گفت: در کنار این نظارت ها، برنامه ریزی الزم از طریق ستاد تنظیم بازار استان صورت گرفته است و نگرانی خاصی برای تامین 
کاالهای اساسی مردم از قبیل گوشت، مرغ، برنج وجود ندارد.

افزایش 2۰ درصدی نرخ کرایه تاکسی در انتظار تایید نهایی فرمانداری
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان از افزایش 20 درصدی نرخ کرایه 
تاکسی برای سال ۹۸ خبر داد و گفت: با مصوبه شورای شهر اصفهان افزایش 20 درصدی نرخ کرایه 

برای طی شدن مراحل قانونی از جمله تایید نهایی به فرمانداری اصفهان ارسال شده است.
هادی منوچهری اظهار کرد: شورای شهر اصفهان الیحه پیشــنهاد افزایش میانگین 22 درصدی 

نرخ کرایه تاکسی در شهر اصفهان را با تاکید افزایش 20 درصدی قیمت برای تمام تاکسی های ویژه، 
خطوط و آژانس ها و برای تاکســی های گردشــی در کورس اول ۸00 تومان و کورس های بعدی ۶00 

تومان تصویب کرده است. مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
وظیفه تصمیم سازی این موضوع بر عهده تاکسیرانی است، اما تصمیم گیری آن بر عهده شورای شهر و تایید کننده 

آن فرمانداری است. وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر دلیل افزایش نیافتن نرخ کرایه تاکسی فعالیت تاکسی های اینترنتی بود 
و بازار کشش الزم برای افزایش کرایه تاکسی های زرد را نداشت، گفت: الیحه پیشنهاد نرخ های کرایه انواع تاکسیهای شهری در سال 
13۹۸ ضمن اعالم نظر در کمیسیون های تلفیق، حمل و نقل و فناوری اطالعات و امور اجتماعی و محیط زیست در هفتادمین جلسه 

علنی شورای اسالمی شهر اصفهان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله

ISFAHAN
N E W S

خـــبــــر

استاندار اصفهان:

مدیران با تدبیر موانع تولید داخلی را برطرف کنند

استاندار اصفهان گفت: مدیران باید با جسارت بیشتر،  
تدبیر و برنامه ریزی موانع تولید داخلی را برطرف کنند تا زمینه ارتقای کسب 

و کار و اشتغال زایی فراهم شود.

عباس رضایی افزود : مدیران باید بسیاری از آیین نامه ها و بخشنامه ها را مطابق با 
شرایط فعی که همان جنگ اقتصادی و تحریم است، تغییر دهند. 

وی با اشاره به تحریم هایی که برای ایران وضع شد، خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات 
کنونی حاکم بر دستگاه های اجرایی و بطور کلی در کشور، برای شرایط خاصی که در 
آن قرار داریم نیست و برای حالت عادی بدون جنگ اقتصادی طراحی و وضع شده 

است و بی شک تغییرات و اصالح آن منطقی و ضروری به نظر می رسد. 
استاندار اصفهان گذر از جنگ اقتصادی و تحریم را در گرو به روز کردن آیین نامه ها 
دانست و گفت: در این صورت می توان شاهد رونق تولید داخلی و بهبود فضای کسب 
و کار در واحدهای صنعتی باشیم. رضایی به لزوم همکاری بیشتر بانک ها با مجموعه 
های تولیدی بخش خصوصی مطابق با وضعیت فعلی تاکید و اضافه کرد : نهادهای 
مالی باید در کنار تولیدکننده داخلی قرار بگیرند و شرایط را نسبت به وضعیت فعلی 
تغییر دهند.  وی به امور اداری نامناسب به عنوان یکی از چالش های تولید داخلی اشاره 

کرد و افزود : وضعیت و ساز و کار اداری نامناسب مانع بزرگی برای تولید و اشتغال و برای 
تولیدکنندگان محسوب می  شود و باید آن را رفع کرد. 

استاندار با بیان اینکه خواستن توانستن است، تصریح کرد: سازندگان و تولید کنندگان 
بسیاری با وجود شرایط سخت فعلی باز هم به تالش خود ادامه می دهند و در این راه موفق 
هستند برای مثال واحدهای تولیدی و ریسندگی متعدد شهرک های صنعتی دهق و 
علویجه واقع در منطقه مهردشت در غرب استان از لحاظ کارکرد، انگیزه و توان و نوع تولید 

می توانند الگوهای مناسبی برای سایر نقاط استان باشند. 
 رضایی اضافه کرد: این مجموعه هــای تولیدی نخ و پارچه نه تنها نیاز کشــور را تامین
  می کنند، بلکه صادرکنندگانی به دیگر کشــورها مانند ترکیه، اسپانیا، ایتالیا به شمار

 می روند.   منطقه مهردشت در شهرستان نجف آباد دارای دو شهر و 10 روستاست که شهر 
دهق با 15 هزار نفر پر جمعیت ترین شهر منطقه و پس از آن علویجه با جمعیت 12 هزار 
و 500 نفر دومین شهر منطقه است.  همچنین هشت روستا در تابعه شهر دهق و دو روستا 
در تابعه شهر علویجه می باشد که شهرک های صنعتی دهق و علویجه و ناحیه صنعتی 

حسین آباد ، هسنیجه، خونداب و اشن از قطب های اقتصادی این منطقه می باشد. 
ایرنا

خـــبــــر

با توجه به شکل گیری 
چنین فرآیندی موثر 

بر قدرت خرید مردم و 
کاهش آن، پیش بینی 

می شود که همین 
موضوع یعنی کاهش 

قدرت خرید، از مهم ترین 
معضالت اقتصاد ایران در 

سال ۹۸ نیز خواهد بود.

غبار بی رونقی بر بازارهای شهر؛   

دخل ها خالی، جیب ها خالی تر

بی رونقی در بازارهای شهر یکی از گالیه های فعاالنی است که 
پس از یک سال کسادی، در انتظار روزهایی با بوی نوروز بودند 
اما اکنون با فرارسیدن ایام پایانی سال نیز، بازار به دلیل کاهش 

قدرت مالی خریداران، همچنان پر از خالی است.
اسفندماه؛ ایام پرهیاهویی که معموال خانواده های ایرانی تمایل 
زیادی برای خریدهای ساالنه خود نشان می دهند، خریدهایی 
که شامل مایحتاج خانوار، لباس و مواردی از این دست است و در 
ایام نوروز هم هزینه هایی همچون تفریح، مسافرت، حمل ونقل و 
... به آن افزوده خواهد شد که شرط تحقق هرکدام از این موارد 
پول و نقدینگی است؛ مهمی که کمبود یا نبودش در سال جاری 

مانع مهیا شدن برخی از خانواده ها برای ایام نوروز شده است .

ایمنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

      نایب  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:  در صورت نظارت دولت و بازخواست مجلس باید نشانه هایی از حضور موثر این ابزارهای کنترلی در بازار مشاهده 
می شد.

 با مشارکت فوالد مبارکه 
و با حضور وزیر آموزش وپرورش انجام شد؛

 افتتاح مرکز آموزشی، رفاهی فرهنگیان 
شهرستان مبارکه

مرکز آموزشی، رفاهی فرهنگیان مبارکه با مشارکت شرکت فوالد 
مبارکه و با حضور وزیر آموزش وپـرورش، نماینده مردم شهرستان 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی، مدیرکل آموزش وپرورش استان و 
مدیر اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، ائمه 
جمعه و جماعات، فرماندار، مدیران و مسئولین شهرستان و جمعی 

از معاونان و مدیران فوالد مبارکه افتتاح شد.
 

در این آیین دکتر سید محمد بطحایی وزیر آموزش وپرورش طی سخنانی 
گفت: این که شــرکت فوالد مبارکه، نماینده شهرستان در مجلس شورای 
اسالمی و سایر مسئولین شهرستان به همراهی مردم خیر دست به دست هم 
دادند تا مرکز آموزشی، رفاهی فرهنگیان به بهره برداری برسد، بسیار ارزشمند 

است و باید از این عزیزان صمیمانه قدردانی کنیم.
وی تربیت نسل های آینده ســاز کشــور را مهم ترین ماموریت معلمان و 
فرهنگیان دانست و گفت: مهم ترین رکن تربیت را نیروی انسانی تشکیل 
می دهد و این امر در کانون فرهنگیان و معلمان متخصص موجود اســت. 
فرهنگیان مسیر را برای رشد جامعه فراهم می کنند؛ ازاین رو هر قدمی که 
برای معلمان برداشته می شود به واقع در مسیر صحیحی برداشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: وقتی معلمان با آسودگی خاطر در سر کالس های درس 
حاضر شوند، این آسودگی خاطر به طور مستقیم در کالس های درس، بروز 

و ظهور پیدا خواهد کرد.
این  که  شـرکت فوالد مبـارکـه به مـــوازات فعالیت های اقتصادی خود به 
مسئولیت های اجتماعی نیز توجه دارد ازویـژگـی های یک سازمان متعالی 

است
در ادامه این مراسم، مهندس زهرا سعیدی، نماینده مردم شهرستان مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی، با بیان این که مردم و به ویژه فرهنگیان شهرستان 
مبارکه از ســال 13۸3 تاکنون در انتظار به بهره برداری رسیدن این پروژه 
بوده اند گفت: برای تکمیل این پروژه حدود 5 میلیارد و 200 میلیون  تومان 
سرمایه گذاری انجام شده است که در این بین باید از مدیریت شرکت فوالد 
مبارکه و تمامی عزیزانی که حتی به اندازه یک قدم برای تکمیل این پروژه 
تالش کردند، تشکر و قدردانی کنیم. به هر تقدیر با تالش همه عوامل ساعی 
در این پروژه تالش شد تا فرهنگیان محترم بتوانند در ایام تعطیالت عید نوروز 

از مرکز آموزشی، رفاهی فرهنگیان استفاده کنند.
وی تصریح کرد: این که شرکت فوالد مبارکه به مـــــوازات فعالــیت های 
اقتصـــــادی خود به مسئولیت های اجتماعی نیز توجه دارد از ویژگی های 
یک ســازمان متعالی اســت که فوالد مبارکه به خوبی در این مســیر گام 

برمی دارد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی در خصوص اهمیت احداث 
چنین مکان هایی برای معلمان و فرهنگیان تصریح کرد: معلمان قهرمانان 
واقعی فرهنگ و آگاهی جامعه هستند. اگر بخواهیم جامعه ای پویا و سرزنده 
داشته باشیم، به یقین باید زمینه پویایی و سرزندگی معلمان را فراهم کنیم 
و چنانچه بخواهیم در میدان جنگ اقتصادی بر مشکالت غلبه کنیم، باید 
امکانات و ابزار الزم را برای این قشر فرهیخته فراهم کنیم.رفع مشکالت حقوق 
و معیشت فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی از دیگر مباحثی بود که مهندس 

زهرا سعیــدی در حضور وزیر آموزش وپرورش به آن ها پرداخت.
 در جریان برگزاری این مراسم، حجت االسالم  والمسلمین موسوی، نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه شــهر مبارکه نیز در مصاحبه با خبرنگار فوالد گفت: 
تعامل صنایع  ازجمله  فوالد مبارکه با منطقه، به ویژه در مباحث فرهنگی و 
مسئولیت های اجتماعی، درواقع یک تعامل ساختاری است؛ چراکه از یک 
سو صنعت برآمده از آموزش وپرورش و دانشگاه است و از سوی دیگر صنعت 
زمینه مناســبی فراهم می آورد تا مراکز علمی بتوانند یافته های خود را در 
بوته آزمایش و تجربه قرار دهند و در نهایت کشور را از لحاظ فناوری در مسیر 
پیشرفت قرار دهند. وی با تاکید بر این که شهرستان مبارکه از ظرفیت های 
صنعتی موجود در فوالد مبارکه به خوبی بهره مند است، گفت: هم زمان که 
فوالد مبارکه رشد می کند، شهرستان نیز ازلحاظ صنعتی به رشد و بالندگی 
می رسد. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که وجود ظرفیت های فرهنگی 

مناسب در شهرستان نیز متقابال در رشد صنعت موثر بوده و هست.

گـــزارش

واقعیت آن اســت که با 
استناد به گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس از 
وضعیت خــط فقر در ۶ 
ماهه نخســت امسال و 
همچنین کاهش شدید 
قدرت خریــد خانوارها 
طی ۶ ماه دوم، مهیا شــدن برای ایام 
نوروز برای تعدادی از اقشــار جامعه 
بسیار دشوار و تقریبا به امری ناممکن 
تبدیل شده است. ضمن آنکه بر اساس 
گزارش هــای میدانی نیز مشــخص 
شــد قیمت کاالهای اساسی در سبد 
معیشت خانوارها طی یک ساله اخیر، 
رشــدی بیش از 50 درصد را تجربه 
کرده و قدرت خریــد خانوارها نیز در 
مدت مذکور به میزان چشــمگیری 

کاهش یافته است.
مرتضی سامتی، استاد اقتصاد دانشگاه 
اصفهان در همین ارتباط با اشــاره به 
وضعیت اقتصــادی و کاهش قدرت 
خرید مردم، می گوید: »بــا توجه به 
اینکه چشــم انداز مثبتی برای بهبود 
وضعیت اقتصاد سال آینده مشاهده 
نمی شــود، مــردم درصــدد یافتن 
راه حل هایی برای حفــظ و یا افزایش 

قدرت خرید خود برآمده اند.«
وی تصریــح می کنــد: موضوعی که 
قابل توجه اســت آنکه با وجود تورم 
فعلــی روی آوردن به بازارهایی مانند 
بانک ها و اســتفاده از سودهای بانکی 
پاســخ گوی این تورم نیست ازاین رو 
اغلب افرادی که دارای توانمندی مالی 
هستند ترجیح می دهند دارایی خود را 

به شکل ارز درآورند.
این استاد اقتصاد می افزاید: البته این 
افزایــش تقاضا در بــازار ارز منجر به 
کمبود وگرانی ارز می شود ولی از آنجا 
که در شرایط کنونی اغلب افراد در پی 
آن هستند با راهکاری توان مالی خود 
را حفظ کنند به این نتیجه رسیده اند 
که از طریق سپرده گذاری در بانک ها و 
دریافت سود بانکی، امکان حفظ قدرت 

خرید خود را نخواهند داشت.
وی تاکید می کند: تصور من هم  چنین 
اســت که هرچه پیش می رویم مردم 
خواهان انتخاب روشــی هستند که 
سودآوری بیشــتری برای آن ها دربر 
داشته باشد بنابراین برای سال آینده، 
بهترین راهکار تبدیل ســپرده های 
مازاد به ســپرده های ارزی است زیرا 
با این راه حل در شرایط کنونی، شاید 
افراد بتوانند تا حدودی موفق به حفظ 

قدرت خرید خود شوند.
بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ 
تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 
امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به 
آبان ماه 13۹۶ معادل 1۸.۴ درصد و 
تورم نقطه به نقطه 3۹.۹ درصد است. 
اگرچه از ســوی عــده ای پیش بینی 
می شود تورم در سال 13۹۸ با کاهش 

همراه باشــد اما اغلب کارشناســان 
اقتصاد از رشد تورم در سال آینده خبر 
می دهند؛ معضلی که بالی جان اقتصاد 
ایران شــده اســت. برآوردهای بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول نیز 
نشــان دهنده کاهش نرخ رشد تولید 
در ایران اســت، بنابراین پیش بینی 
می شود برای سال آینده یا با نرخ رشد 
منفی مواجه می شویم یا اساسا رشدی 

نخواهیم داشت.
با توجه به شکل گیری چنین فرآیندی 
موثر بر قدرت خرید مردم و کاهش آن، 
پیش بینی می شود که همین موضوع 
یعنی کاهش قدرت خرید، از مهم ترین 
معضالت اقتصاد ایران در سال ۹۸ نیز 

خواهد بود.
حال سوال این اســت که در برابر این 
شرایط اقتصادی، تفاوت نرخ ها نسبت 
به سال گذشته و کاهش قدرت خرید 
مردم چه نهادهایی مسئول هستند و 
چه راهکارهایی بــرای تقویت قدرت 

مالی مردم وجود دارد؟
ســید ناصر موســوی الرگانی، نایب 
 رییس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی معتقد است که باوجود 
کاهش نسبی نرخ دالر در مقطعی از 
زمان و اســتفاده از ابزارهای دیگری 

همچــون بخــش خصوصــی، اتاق 
اصناف، تشکل ها و انجمن ها همچنان 
گران فروشی در بسیاری از حوزه های 
توزیع به وفور وجــود دارد درحالی که 
ابزارهای کافی برای کنترل قیمت ها 
در اختیــار نهادهــای نظارتی مثل 
سازمان بازرسی تعزیرات و اتاق های 

اصناف هست.
وی می افزاید: در صورت نظارت دولت 
و بازخواست مجلس باید نشانه هایی از 
حضور موثر این ابزارهای کنترلی در 

بازار مشاهده می شد.
موســوی الرگانی با تاکیــد بر اینکه 
تورم به  شدت در جامعه مشهود است، 
می گوید: با نزدیک شدن به روزهای 
آخر ســال حتی تورم افزایش یافته و 
الزم است تا به ســرعت اقدامی برای 
ممانعــت از ادامه این شــرایط انجام 

پذیرد.
به گفته ایــن نماینده مجلس باوجود 
چنین تورمــی، مردم بــرای تامین 
نیازهای اولیه خود نظیر پوشــاک و 
خوراک با مشــکل روبه رو هســتند، 
بنابرایــن ضروری اســت تــا هر چه 
ســریع تر مجلس بــه میــدان آمده 
و با راهکارهایی عملیاتی نســبت به 

شکستن قیمت ها اقدام کند.

کمیته امداد نجف آباد ۱۶۰۰ دانش آموز و دانشجو را تحت پوشش دارد    
رییس کمیته امداد امام خمینی نجف آباد گفت: در حال حاضر بیش از 1300 دانش آموز و نزدیک به 300 دانشجوی دانشگاه های مختلف کشور به شکل های مختلف و در ایامی 
مانند نوروز و آغاز سال تحصیلی از مجموعه کمک های کمیته امداد نجف آباد بهره مند می شوند. فریدون ابراهیمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در کنار حمایت های ویژه از 
دانش آموزان و دانشجویان نخبه، دیگر افراد تحت پوشش نیز به صورت دریافت کمک شهریه، پوشاک، لوازم التحریر و مشاوره های تحصیلی و شغلی در کنار کالس های اوقات 
فراغت و آموزشی به همراه پیگیری مسائل تحصیلی مختلف، از حمایت های کمیته برخوردار می شوند. وی با اشاره به حمایت غذایی از بیش از 300 کودک زیر پنج سالی که دارای 
سوء تغذیه هستند، افزود: در این طرح که با همکاری شبکه بهداشت و درمان و با محوریت مراکز سالمت سطح شهر برگزار می شود، کودکانی که از نظر کارشناسان دارای سوء تغذیه 
باشند، در دوره ای شش ماهه با دریافت ماهیانه ۹2هزار تومان سبد غذایی، تحت پوشش قرار گرفته و بعد از این مدت هم طبق نظر کارشناسان مراکز سالمت در طرح باقی مانده و یا با 

کودکان جدیدی جایگزین خواهند شد.



Poets’ Mausoleum, 
a prime cultural 
destination

Poets’ Mausoleum or 
Maqbaratoshoara is a 
prime cultural destination 
for travelers to Tabriz. It 
attracts a great number of 
Iranian and foreign visitors 
interested in literature and 
art.
Some visitors say the site 
is photography heaven. 
Scenic, angular and 
interlocking concrete 
arches of the mausoleum 
maybe best viewed through 
a reflecting pool from the 
south.
Located in Sorkhab district, 
Maqbaratoshoara is where 
over 400 writers, poets, 
mystics and linguists 
are buried from the 11th 
century onwards. It is a 
testimony to the glorious 
cultural scene of the 
northwestern Iranian city.
Formerly known as 
Sorkhab cemetery, its 
original texture was hurt by 
earthquakes and floods over 
the course of time until it 
was renovated and adorned 
with a memorial monument 
in the 1970s. The precise 
date of its establishment is 
not known.
Its modern design was 
developed by Iranian 
architect Gholamreza 
Farzanmehr who made 
an amalgam of modern 
and traditional elements 
of Persian architecture. 
Construction operation 
started in 1972 and was 
completed in 1982.
Iranian poet, linguists, 
and author Abu Mansur 
Ali ibn Ahmad Asadi Tusi 
is believed to be the first 
literary figure buried at the 
mausoleum. Narratives 
say that a tradition was 
established by entombing 
other prominent classical 
poets such as Khaqani, 
Anvari Abivardi, and Qatran 
Tabrizi.
Poets Shamseddin Sojasi, 
Shapur Nishapuri, and 
Homam Tabrizi are other 
examples of literary and 
cultural figures buried 
there.
M o h a m m a d - H o s s e i n 
Shahriar (1906 – 
September 18, 1988) 
is probably the most 
renowned contemporary 
Iranian poet being laid 
to rest at the site. His 
mausoleum is situated in 
the middle of the complex 
with almost 30 meters in 
height.
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Isfahan’s intangible 
heritage waiting for ,

Isfahan: paradise of 
mosques, palaces, 
gardens and carpets

news

Isfahan

“Isfahan municipality tries to introduce 
intangible heritage of the city to travelers during 
Nowrouz 2019,” the head of the committee on 
information and the spokesman of the executive 
headquarter of Isfahan’s travel services said.
“Literature is a central part of the intangible 
heritages of the city; General Office of 
Communications with the joint cooperation of 
the Municipal Cultural Committee has planned 
to introduce it to the new comers,” Iman Hojjati 
noted.
“Special planning has been scheduled in such a 
way that various traditions common in Isfahan 
will be introduced to travelers, so we will go 
beyond presenting tangible heritages of the city,” 
he added.
Saying that we learn to grow from past 
experiences, he continued, “By introducing 
Rehnan bathhouse, the number of visitors 
increased last year compare with previous years 
before; so we try to provide travelers with six less 
known parts of the city during Nowruz 2019.”
“The committee has tried to make it easy for 
travelers to access their required information, 
therefore, if a tourist wants to refer to a car 
inspection station, 24-hour pharmacy services, 
or other required places in Isfahan, s/he can call 
137 center of Isfahan municipality and receive 
the required replies in a very short time,” he 
continued,
“Preserving the city’s order is very important, 
and the arrival of tourists should not disturb 
the peace and order of the city, so, necessary 
measures have been taken out in this regard,” 
he also said.

The province capital Isfahan is a jewel both 
historically and culturally. The establishment of 
the city dates back to the 1000 B.C. and it remained 
the cultural center under the rule of the Arabs, 
Seljuks, Mongols, Safawids, Afghans, Ashares 
and Qadjares. In the Safawid era (1501-1722) 
Isfahan experienced an unprecedented growth 
including the construction of the Imam mosque, 
Sheikh Lotfollah mosque and the Ali Qapu palace 
all located around the central square. The Shah 
Abbas is even said to have organized Polo games 
and military parades on the huge square. We 
spend the afternoon, as it is custom in Iran, in a 
teahouse overlooking the fabulous main square, 
drinking tea and enjoying a water pipe. Teahouses 
are normally only open for men, but for tourists 
exceptions are permitted, of course.A long bazaar 
reaches from the main square some five kilometers 
to the central mosque. City construction in Iran is 
dominated by practical thoughts, meaning that 
in every town center, there is a mosque, a bazaar, 
a kawanserei (the precursor of modern hotels 
where travelers and traders lodged during their 
stay), and a bath, all conveniently connected to 
each other. The bazaar in Isfahan offers everything 
from carpets, kelims, spices, books, gold and 
jewelry to printed cloths and miniature paintings 
on camel bones, a specialty of Isfahan.Trying to 
buy souvenirs, we find out what it means to be 
under the embargo of the US (which Iran has been 
since 1979). No US Dollar traveler cheques or VISA 
cards are accepted and we soon reach the bottom 
of our US Dollar stock. A carpet dealer finally offers 
us to exchange traveler Cheques for Iranian Rials 
through his office in Dubai (United Arab Emirates). 
We finally leave the carpet business after two 
hours of negotiation and several cups of tea with 
two magnificent carpets, a silk Turkmen and a 
nomadic Kashgai carpet made of finest lamb wool.

In Islamic countries there is a congregational 
mosque in every city. In fact, the most 
important mosque in any city is called the 
Jame Mosque. Friday preaching or prayer is 
recommended to the Shiites and community 
mosques in cities are used for the Friday 
preachers. Large areas were allocated in the 
large cities. More
Masjede Jame in Isfahan is the most notable 
mosque in Isfahan. It is an encyclopedia of 
Iranian and Islamic art and architecture. 
Step by step development of Iranian art and 
architecture can be seen in this complex. It 
takes at least half a day to visit different parts 
of it. The complex shows different structures 
from different centuries, which date back to 
the 10th century to the 18th century.
The oldest part was built on a Sassanid fire 
temple, which belonged to the Zoroastrians. 
The first part of the mosque dates back to 
the 8th century. The second mosque or part 
belonged to 1030.
During the Buyid Dynasty in 908-932 one of 
the oldest parts was built. In Buyid, a court of 
several prayer halls was built. In later centuries 
changed in the mosque.
Saheb Ibn Ebad was a learned minister of the 
Buyid dynasty who lived in Isfahan and played 
a major role in the development of Isfahan. 
The Seljuk Dynasty extended the mosque in 
the 11th century.
The jame mosque shows specifications of 
Iranian mosques. It has a courtyard and there 
are four large Eivan (Grand Arches). It has one 
of the largest courtyards in Iran.
Four Eivans are connected by two storey 
arcades. Eivans are from the 15th to 17th 
century. These arcades are decorated with 
tiles. Some of these tiles are glazed and some 
are inlaced. There are two marble pools in the 
courtyard. One of these basins is covered by a 
structure that reminded Saint Kabeh of Mecca. 
Muslims were able to practice the Hajj rites 
before they traveled to Mecca.
The  southern  eivans
This Eivan is known as Soffe Saheb Ibn Ebad. 
The present Eivan dates back to Seljuk period. 
There are two beautiful minarets on the top of 
Eivan, which are 35 meters high, and belong to 
Aq- Qunlu era.
Interior and exterior parts of Eivan are 
beautifully decorated with tiles and tile 
mosaics. The inscription comes from the 

Safavid dynasty. On the back of this Eivan there 
is a wonderful sanctuary called “Nezam Al 
Molk” dome.
Nezam Al Molk was a popular vizier of the 
Seljuk dynasty. This dome was built in 1030. 
The dome reminds us of Sassanid architecture.
There is fantastic calligraphy in Kufic script, 
which dates from the 11th century around the 
dome. The name of Nezam Al Molk can be seen 
in the calligraphy. The dome is one of the most 
glorious domes of Iranian mosques.
The base of the dome is in a rectangular shape, 
which is transformed into a circular dome. This 
is a pre-Islamic technique, but the size of the 
dome can not be compared with pre-Islamic 
domes, which were much smaller than this 
high monument. Ornaments of the Mehrab 
(prayer benches) and also marble stone of the 
lower part belong to the Safavid era.
NORTHERN  Eivan
Hypostyle  Halls  &  Taj Al Molk  Dome.
Sofe - ye Darvish (Eivan) is from Seljuk dynasty. 
Fabulous ornamentations of this Eivans 
belong to later period. Specifications of 
ornamentation are different from other parts 
of the mosque. The magnificent stuccoworks 
are from Shah Soleiman Safavid.
Behind the Eivan, there are successions of 
hypostyl halls, which come from different 
times. At the far end is the tall dome of the 
Taj Al Molk. Taj Al Molk was a Vizier from the 
Seljuk Dynasty. He competes with Nezam Al 
Molk. This magnificent dome was built by the 
command of Taj - Al Molk.
Interior decoration of Taj Al Molk dome is 
unique in all Iranian mosques. It is a single 
shelled dome. Fortunately the dome and its 
decoration have not been damaged. Great 
varieties of designs are made of plaster and 
small pieces of bricks are a splendid sample of 
huge artistic work. In fact there is a collection 
of designs which have survived for more than 
900 years. The dome is without any Mehrab 
(prayer- niche).
One of the entrances to the mosque is located 
next to the dome. For those architects who are 
seeking traditional adornment, the dome is 
considered a museum of decorative designs. 
The Kufic calligraphy around the dome’s base 
dates back to 1080 and covers the name of Taj 
Al Molk. The Khaki dome is about 18 meters 
high and about 9 meters in diameter.
The weseren eivan

The western Eivan is called Soffe - ye - Ostad. 
The original construction belongs to Seljuk 
dynasty. The beautiful tile and tile- mosaic 
work belong to era of Shah Sultan Hossein.
This Eivan is considered a wonderful museum 
of Iranian and Islamic calligraphy. Various 
types of calligraphy such as Solth, Nastaliq, 
Bannaeis and geometrically designed 
calligraphy have decorated inner parts of 
Eivans. For those artists who have selected 
calligraphy as their field of art, this Eivan has 
a lot to teach. Next to the Eivan, there is a door 
that opens to another part of the mosque built 
by Sultan Oljeitu. One of the most fantastic 
mehrabs is in this part. Many Iranians consider 
this Mehrab has a unique structure. It shows 
an excellent stucco work from the year 1310.
Unfortunately, it was damaged at bombing 
of Isfahan. There is an old wooden minbar in 
this part.
The Mehrab’s design shows a combination 
of calligraphy, imaginary flowers, blossoms 
and leaves which is a masterpiece in Islamic 
world. Such a fantastic work can be created by 
a unique faithful stucco work artist.
The winter gallery (beit al sheta)
Each part of the Jameh mosque is a 
masterpiece of art and architecture. This 
winter gallery from Timurid era is one of the 
beauties of Iranian architecture, dates back 
to 1447.
Every part of it looks like tents used by Timurid. 
This part is quite cool and warm during the hot 
summer season during the cold days of the 
winter season. The style of the winter gallery 
is almost self-sufficient for heating and cooling 
systems. Daylight is reflected to Beit Al Sheta 
through small windows covered with slices 
of marble stone. The architect has made ideas 
from tents to create this part.
Eivan  shagerd (soffeh- ye  shagerd)
It was originally built during the Seljuk period. 
Ornamentation is from Seljuk and IL - Khanid 
periods. Fortunately his ornamentation from 
Seljuk and IL Khanid has not been damaged. 
The calligraphy of this Eivan is from Shah 
Soleiman Safavid.
The central part of Eivan has a structure which 
is similar to Eivane Ostad, on the opposite 
side. Next to this Eivan there is a corridor leads 
us to a Madreseh (Theological School) from 
Mozafarid era.

Congregational  Mosque  : Most 
Notable Mosque In Isfahan
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Member of Expediency 
Discernment Council Ali 
Aqamohammadi put Iran’s 
export of non-oil commodities 
to neighboring Iraq at $12 
billion.
Islamic Republic of Iran enjoys 
high potentials in the field of 
exporting non-oil commodities, 
so that effective steps should be 
taken by responsible officials 
in order to get lion’s export 
share in the lucrative market of 
neighboring countries.
Of total $12 billion, about 
$8.6 billion worth of which is 
exported to neighboring Iraq 
in form of commodity while 

the rest in the form of energy, 
he added.
Iran mainly exports  food 
products to Iraq, followed by 
construction and medicine 
industries, he said, adding, “the 
country enjoys high capacities 
more than oil exports, the issue 
of which should be taken into 
serious consideration.”
Identifying strengths of Iraqi 
entrepreneurs and traders 
as well as reducing logistics-
related costs can help facilitate 
import and export activities 
between Islamic Republic of 
Iran and Iraq significantly, 
Aqamohammadi added.

Iran to export 
military 
products: 
MP
Member of 
National Security 
and Foreign Policy 
Committee of 
Iranian Parliament 
M o h a m m a d 
Ebrahim Rezie says 
that some countries 
are negotiating 
with Iran to buy 
Iranian defense and 
military products.
Speaking to Mehr 
News agency, 
Rezaie said 
Iran’s defensive 
and military 
capabilities are 
competitive with 
the advanced 
countries of the 
world and we can 
create a good and 
prosperous market 
in this regard.
Noting that several 
countries are keen 
to buy Iranian 
defense products, 
he said, “A number 
of these countries 
are negotiating 
with Iran to buy 
Iranian defense and 
military products.
“We have reached 
consensus with 
some of them 
and have so far 
exported some 
products to those 
countries,” he 
added.
Rezaie said that 
exporting defense 
products will help 
yield substantial 
r e v e n u e s , 
adding that “the 
importance of 
exporting defense 
and military 
products to allies, 
especially in the 
countries of the 
region, is more than 
other countries.”
This will result in 
the strengthening 
of the neighboring 
countries’ defense 
capabilities so that 
they can defend 
themselves more 
vigorously and 
also strengthen the 
Resistance  Front  
against enemies, he 
added.
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Iran’s export of non-oil products to Iraq at 12$bn

Oil prices rose on Wednesday, 
pushed up by ongoing supply 
cuts from producer cartel 
OPEC and U.S. sanctions 
against Iran and Venezuela.
International Brent crude oil 
futures LCOc1 were at $66.85 
a barrel at 0341 GMT, up 18 
cents, or 0.3 percent, from 
their last close.
U.S. West Texas Intermediate 
(WTI) crude futures CLc1 
were at $57.12 per barrel, up 
25 cents, or 0.5 percent, from 
their last settlement.
Oil prices have been pushed 
up this year by supply cuts led 
by the Middle East dominated 
producer group of the 
Organization of the Petroleum 

Exporting Countries (OPEC).
Markets have been 
further tightened by the 
implementation of U.S. 
sanctions against oil exports 
from OPEC-members Iran and 
Venezuela.
In Venezuela, the worst 
blackout on record has left 
most of the South American 
country without power for 
six days, leaving hospitals 
struggling to keep equipment 
running, food rotting in the 
tropical heat and exports from 
the country’s main oil terminal 
stranded.
“Failures in the electrical 
system ... (are) likely to 
accelerate the loss of 700,000 
barrels per day” in oil supply, 

Barclays bank said.
National Australia Bank (NAB) 
said the oil market outlook was 
mixed, with downside price 
risk coming from economic 
growth concerns and strong oil 
supply growth from the United 
States, with OPEC’s supply cuts 
and U.S. sanctions against Iran 
and Venezuela acting as price 
drivers.
“On balance, we see a very 

gradual uptrend for oil this 
year, with Brent forecast to 
reach $70 per barrel by the end 
of the year,” NAB said.
U.S. crude oil production is 
expected to average about 
12.30 million bpd in 2019, 
the U.S. Energy Information 
Administration (EIA) said on 
Tuesday.That’s up from an 
average of around 11 million 
bpd in 2018 C-OUT-T-EIA.

India continues talks with 
US on waiver from Iran oil 
sanctions
  India is continuing talks with the US in a bid to ensure 
the extension of exemptions from Washington’s 
sanctions targeting countries importing Iranian oil.
“With respect to Iran, the government of India is 
talking to the United States [so that] the exemption 
continues until May. We are in talks with them and 
let’s see what happens, let’s wait for the result”, Indian 
Petroleum Secretary M. M. Kutty said on the sidelines 
of CERAWeek in Houston, Texas.
The remark comes after on Tuesday, US Secretary 
of State Mike Pompeo said at the conference that 
Washington intended to drive Iran’s oil exports, 
which is the country’s largest source of income, 
to zero. India was granted a waiver from Iran oil 
sanctions in November and has been seeking to 
extend it until May.
US sanctions against Iran were reinstated last year 
after the United States withdrew from the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA), which 
provided for the relief of economic sanctions against 
Tehran in return for Iran’s pledge to keep its nuclear 
program peaceful.
China, France, Germany, Iran, Russia, the United 
Kingdom, and the European Union — the other 
signatories to the Iran nuclear deal — have slammed 
Washington’s withdrawal from the agreement and 
the reinstatement of sanctions, saying it threatened 
not only Iran but also countries and companies that 
continued to do business with Tehran.

South Pars phase 13 refinery 
ready for startup
 Operator of South Pars Phase 13 development 
project said the onshore refinery of the phase was 
ready for startup with 56.6 mcm/d of production 
capacity.
Speaking to Shana, Payam Motamed said all units of 
the facility were complete and it was ready for official 
inauguration.
Phase 13 is being developed with an investment of 
nearly $5 billion which can generate $5 million per 
day when operating at full tilt, Motamed said.
Iranian President Hassan Rouhani is scheduled to 
officially launch the refinery soon, he added.
According to Reza Dehghan, the deputy director for 
Development and Engineering at the National Iranian 
Oil Company (NIOC), Four phases of South Pars Gas 
Field in the Persian Gulf are slated to go on stream by 
the end of the current Iranian year (March 20).
He said on March 02 that the development projects 
of the phases 13, 22, 23, and 24 have made a 94% 
progress, and the units are expected to start gas 
production in the coming days.
South Pars field is the world's largest gas field, shared 
between Iran and Qatar, covering an area of 3,700 
square kilometers of Iran's territorial waters in the 
Persian Gulf.

The pound jumped and Asian shares rallied on Tuesday after 
the European Commission agreed to changes in a Brexit 
deal ahead of a vote in the British parliament on a divorce 
agreement.

Oil prices rise on OPEC supply cuts, 
U.S. sanctions on Iran, Venezuelanews

EU to Make Sure Iran Will 
Receive Economic Dividends 
of JCPOA: Mogheirni
 European Union Foreign Policy Chief Federica 
Mogherini said the 28-member bloc would continue 
to make sure that Iran will reap the benefits of the 2015 
nuclear deal between Tehran and world powers as the 
issue of sanctions relief was an integral part of the deal.
March, 13, 2019 - 11:40 Nuclear Comments 
Addressing a debate on UN-EU cooperation at the 
UN Security Council meeting on Tuesday, Mogheirni 
defended the JCPOA, saying, “Our collective security 

requires a solid multilateral architecture for non-
proliferation and disarmament. This is why the 
European Union will continue to work to preserve the 
nuclear deal with Iran”.
The deal is a contribution to collective security, is a 
way to prevent nuclear proliferation, she said, Xinhua 
reported.Iran’s implementation of its nuclear-related 
commitments has been confirmed in 14 consecutive 
reports of the UN nuclear watchdog, the International 
Atomic Energy Agency, the latest verification being just 
a couple of weeks ago, she said.
“Alongside Iran’s implementation, the lifting of nuclear-
related sanctions is an essential part of the deal. So 

we will continue to work to 
preserve the economic 
dividends of sanctions 
lifting.”
The director general 
of the International 
Atomic Energy Agency 
(IAEA), Yukiya Amano, 
recently confirmed 
that Tehran was 
implementing its nuclear-
related commitments under 
the JCPOA.

 Iran vows firm response to Israeli 
threats against oil exports
Israeli regime’s threats against Iran oil exports is tantamount 
to global insecurity and Iran will give firm response to them, 
Iranian defense minister has said.
Iran vows firm response to Israeli threats against oil exports
Earlier on March 6, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu 
claimed that Iran is smuggling oil and the Israeli navy will have 
an important role in blocking Iran’s action.
Speaking to the Islamic Republic News Agency (IRNA), 
Brigadier General Amir Hatami said definitely if they have such 
intension, it is tantamount to global insecurity and banditry.
General Hatami added that the Islamic Republic of Iran is 
powerful enough to address the issue and will give firm 

response to Israeli threats.
The international community will not also accept such 
measures, he reiterated.
Certainly, the Iranian armed forces will safeguard the shipping 
lines and the international waterways, he noted.
Hatami said the Israeli navy forces have three ‘Saer’ frigates 
and eight missile launcher boats in the Mediterranean Sea, Red 
Sea and Suez Canal. 
He added that Iranian navy forces are also present in open seas 
like Gulf of Aden, Bab-el-Mandeb, Red Sea, Suez Canal and the 
Mediterranean Sea to safeguard Iranian shipping lines.
The Iranian forces also take advantage of domestic destroyers 
like Jamaran, Sahand, Alborz, Alvand and Sabalan, he 
reiterated.
He went on to say that Iranian destroyers and submarines are 
able to use cruise missiles, torpedoes and anti-ship missiles.

10% Growth in Trade 
With Indonesia
 Iran traded 1.86 million tons of non-oil commodities 
worth $767.24 million with Indonesia during the 10 
months of the current fiscal year (March 21, 2018-Jan. 
20), registering a 5.3% and 10.28% rise in tonnage 
and value respectively compared with last year’s 
corresponding period.
The data were published in the Islamic Republic of Iran 
Customs Administration’s latest report.
Iran’s exports to Indonesia stood at 1.72 million tons 
worth $643.51 million, up 18.57% and 37.86% in 

tonnage and value respectively year-on-year. 
Indonesia was Iran’s ninth export destination during 
the period, Financial Tribune reported.
Iran mainly exported non-alloy semi-finished iron/
steel products, non-alloy iron/steel ingots and 
liquefied propane to Indonesia during the 10-month 
period.
Indonesia exported 133,841 tons of goods worth 
$123.72 million to Iran, down 56.92% and 45.95% in 
tonnage and value respectively YOY. 
Indonesia was the 26th exporter of goods to Iran over 
the 10 months.
The imports mainly included paperboard, aluminum 
oxide and coconut.



Iranian, Iraqi nations fully united 
in culture, belief: Rouhani
 Iranian President described the bonds between the 
Iranian and Iraqi nations very strong and said, “The 
fact that millions of Iranians travel to Iraq, especially 
Karbala and Najaf, in a year, indicates that the two nations 
are completely united in terms of culture and beliefs”.
Addressing the Iraqi elite, nomads and religious leaders, 
President Hassan Rouhani said, “No power can separate 
this united community”.“We consider this land as the 
land of jihad, martyrdom, self-sacrifice and devotion,” 
he said, expressing happiness over visiting Karbala and 
making pilgrimage.He continued, “The people of Ira, 
especially Karbala, warmly welcome Iranian pilgrims 
during Arba’een and I would like to thank them on behalf 
of the Iranian nation”.The President added, “We are very 
happy that there is more unity, brotherhood and solidarity 
between the Iranian and Iraqi nations”.“The first people 
that came to help Iraq in their fight against ISIS and Al-
Qaeda, were the people of Iran,” he said, adding, “After 
the occupation of Mosul by ISIS terrorists, we announced 
in a public speech that we would not tolerate threats 
against holy cities of Iraq, including Karbala”.He went on 
to congratulate the Iraqi nation, nomads and marjas for 
foiling the plots of the enemies against the region and Iraq, 
adding, “In this stage, the two governments agreed to issue 
visas free of charge”.“The two governments also decided 
to deepen economic relations and create border markets 
for investment by Iranian and Iraqi tradespeople,” he said.
Dr. Rouhani also said, “We are trying to make academic 
relations between the two countries closer and, in doing 
so, we are ready to provide several laboratories for Iraqi 
universities”.
 He said, “Unity and integrity in Iraq is to the benefit of 
Iraq and the entire region and the two countries agree on 
security and stability issues”.

Iran to give crushing response to 
measures against its oil export: 
Hatami
 Iranian Defense Minister Brigadier General Amir Hatami 
warned that if Israeli regime adopts any measure against 
Iranian oil shipments, it will be faced with a crushing 
response.Israeli regime’s Prime Minister Netanyahu had 
claimed last week that Israel’s navy could take actions 
against Iranian oil export.“Surely if they have this intention, 
the issue will be considered as a measure of international 
insecurity and banditry,” Iranian defense minister told 
IRNA on Wednesday.“The Islamic Republic of Iran enjoys 
the required capability to respond to this issue and if 
happens, it will give a crushing response,” he said adding 
that the international community will also not accept 
and tolerate such measures of the Israeli regime.Armed 
Forces of the Islamic Republic of Iran will surely provide 
the security of shipping lines and international waters 
both for its own ships and for all those that move in areas 
which Iran is responsible for their security, he added.Iran 
recently launched a massive three-day naval drill, code-
named ‘Velayat-97’, in the Sea of Oman and the Persian 
Gulf, to show part of its naval power. The war-game was 
held from February 22 to 24 with the participation of 
home-grown, recently unveiled ‘Fateh’ submarine and 
‘Sahand’ destroyer, in an area of over two million square 
kilometers, from the east of the Strait of Hormuz to the Sea 
of Oman and the northern parts of the Indian Ocean.

Iran, Iraq Stress In A Joint Statement:
Firm Resolve To Implement “Treaty Concerning State 
Frontier, Neighbourly Relations Of Iran, Iraq”

In the statement that was 
issued during the official visit 
of President Hassan Rouhani 
to Iraq, warm welcoming of 
Iranian President Hassan 
Rouhani by Iraq was described 
as the indicator of the depth 
of close relations between the 
two countries in all fields of 
mutual interest.“Iraq stated 
that the Islamic Republic of 
Iran was the first country 
that helped Iraq for fighting 
terrorism with its logistic 
and consulting assistance 
and stood by the country in 
the fight against terrorism, 
and appreciated the Islamic 
Republic of Iran’s stance in 
helping Iraq,” the statement 

read.In another part of the 
statement, it read, “The two 
sides held important dialogues 
in a brotherly, friendly and 
constructive atmosphere and 
expressed their willingness 
to develop political, security, 
economic, health, trade, 
cultural, scientific and 
technological fields”.“The 
two sides also discussed a 
number of regional issues, 
common challenges, fighting 
terrorism, cooperation 
for strengthening security 
and stability in the region 
and establishing economic 
cooperation that are to the 
benefit of regional interests 
and welfare of the peoples 

of the region”.It also read, 
“The two sides also stressed 
their firm resolve to combat 
terrorism and organized 
transnational crimes that pose 
threats to security and peace 
of the region”.The statement 
continued, “The two sides also 
discussed issues of interest 
and signed memoranda of 
understanding in oil, trade, 

health, rail transportation 
between Shalamcheh and 
Basra, as well as issuing visas 
for tradespeople and investors 
of the two countries”.The 
statement also read, “The two 
sides agreed that tourism, 
pilgrimage and commerce 
visas will be free of charge for 
the citizens of both countries 
starting from April 1, 2019”.

The Islamic Republic of Iran and the Republic of Iraq issued 
a joint statement and stressed development of relations 
between the two countries in all fields of mutual interest.
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Recent Pakistan-India 
tensions have started to 
cool down after promote 
action by the international 
community, however, the 
emergence of water crisis 
between the two states 
could lead to a rise in cross-
border tensions.
Relations between 
Pakistan and India have 
been tense since a suicide 
bombing in Indian-
Kashmir killed over 40 
Indian soldiers, with New 
Delhi blaming Pakistan 
of being complicit in the 
attack, a charge Islamabad 
has denied vehemently.
The tensions soared 
even more after Pakistan 
shot two Indian jets over 
violation of its airs space. 
But international 
community keeping in 
view the consequences 
of such tensions on world 
peace stepped in and asked 
both countries to exercise 
restraint and make efforts 
to de-escalate tensions.
Iranian Foreign Minister 
Mohammad Javad Zarif 
had urged Islamabad 
and New Delhi to show 
self-restraint following 
the escalation of tensions 
between the two states.
As the tensions between 
Pakistan and India had 
reduced and the threat 
of war was getting over, a 
water dispute between the 
two states have erupted 
which could lead to a rise 
in cross-border tensions. 
A reciprocal visit by the 
Indian team to Pakistan 
for inspection of projects 
in Indus River basin 
this month has been 
postponed.
During the 115th meeting 
of the Permanent Indus 
Commission held in 
Lahore from August 29-30, 
2018, both the countries 
had agreed to undertake 
the treaty-mandated tours 
of the Indus basin on both 
sides.
The tour of the Pakistani 
side was originally 
scheduled in October 
2018 but was postponed 
because of local bodies 
elections in Indian 
Kashmir. Subsequently, 
the Pakistani team visited 
India in the last week of 
January to inspect projects 
in the Chenab basin in the 
state.

Water dis-
pute, another 
aspect of Pa-
kistan-India 
tensions
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Commander: Threatening 
Iran to Have Regretting 
Consequences
Commander of the Khatam al-Anbia Headquarters 
Major General Gholam Ali Rashid highlighted Iran’s full 
preparedness to counter any military move against Iran 
and said the country will make anyone threatening the 
Islamic Republic regret it.
Addressing a gathering of commanders of the Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) and other Armed 
Forces in the southern province of Hormozgan on 

Wednesday, Major General Rashid underlined Iran’s 
defense doctrine and said the power of the Armed 
Forces gives the people “peace of mind” and enables the 
government to further its agenda.
“While we will not be the first one to threaten and (wage) 
war against any country, we will make anyone who 
makes threats (against us) regret confronting the great 
nation of Iran,” he stressed.
“So, while we do not welcome any war, we are fully 
prepared to respond to any aggression on our country,” 
the commander went on to say.
Iranian officials have repeatedly underscored that 
the country will not hesitate to strengthen its military 

capabilities, which are 
entirely meant for defense, 
and that Iran’s defense 
capabilities will be never 
subject to negotiations.
Back in February 2018, 
Leader of the Islamic 
Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei called for 
efforts to maintain and boost 
Iran’s defense capabilities, hitting 
back at the enemies for disputing the 
country’s missile program.

 Top security official:
Some in region pursuing 
suspicious nuclear projects
Secretary of the Iranian Supreme National Security 
Council, Rear Admiral Ali Shamkhani, has warned 
about the pursuit of ‘suspicious nuclear projects’ by 
certain countries in the region.
“Some have put it on their agenda to carry out 
suspicious nuclear projects by squandering their 
petrodollars,” Secretary of the Iranian Supreme 
National Security Council, Rear Admiral Ali 
Shamkhani, said on Wednesday.

“These measures can put the region or even the world 
in danger, and bring about a crisis even worse than the 
threat of Takfiri and ISIL terrorists,” he warned.
Shamkhani’s comments came almost a month after 
a report from congressional Democrats revealed 
that key members of the Trump administration had 
pushed a plan to sell nuclear power plants to Saudi 
Arabia in the months after the inauguration despite 
objections from members of the National Security 
Council and other senior White House officials.
The measure has raised concerns among security 
analysts who worry the technology would allow 
Saudi Arabia to produce nuclear weapons in the 

f u t u r e , 
p o t e n t i a l l y 
contributing to 
an arms race in 
the Middle East.
S h a m k h a n i 
went on to add 
that all moves by 
foreign countries and some 
malevolent states in the West Asia region, whose 
dark track record in sponsoring terrorism has 
been proved, are under Iran’s full and constant 
surveillance.

News

“Iran will ask no 
one’s permission to 
maintain ties with 
Iraq”
 Iranian Foreign Ministry 
spokesman, Bahram Qassemi 
has denounced the meddlesome 
remarks made by an American 
official on mutual ties between 
Iran and Iraq, saying the Islamic 
Republic will never ask for 
any country’s permission to 
maintain ties with its neighbour.
In a statement, Qassemi 
dismissed as “meddlesome 
and unprofessional” the recent 
remarks by Brian Hook, the 
US special representative for 
Iran, regarding the Iranian 

president’s visit to Iraq and the 
warm welcome he received 
from the Iraqi government and 
nation.
“The outrage of the American 
official comes as no surprise 
because it seems the US has 
not yet achieved a desirable 
status among the regional states 
despite spending billions of 
dollars in the Middle East,” he 
noted.
According to the spokesman, the 
reason behind the failure is “for 
sure the US’ aggressive, military 
and meddlesome approaches 
[towards the region].”
Qassemi underlined that the 
American officials should 
stop their undue immorality 
and greed “to which they have 

grown accustomed” for many 
years and have this clear and 
important point in mind that 
“the era of interference and 
making decision for others 
is over.”He referred to Iran 
and Iraq as two independent 
countries whose governments 
have been elected by the votes 
of their people.“Doubtlessly, 
the two great nations are 
capable enough to discern their 
interests and preferences. So, 
there is no need for a country 
[like the US] with such a 
dark record of aggression, 
warmongering and destruction 
to decide for them from 
thousands of kilometers away,” 
he noted.
Qassemi noted that Iran and 

Iraq are two neighbouring 
countries with long shared 
borders and a longtime and 
deeply-rooted common history, 
adding that the two nations 
enjoy deep cultural, religious 
and historical commonalities.
He also said the two nations 
have chosen to establish 
strategic and friendly relations 
with each other based on good 
neighborliness.
According to Qassemi, Tehran 
and Baghdad will spare no effort 
to preserve and continue their 
relations and await no one’s 
permission in this regard.
“What is seen today in Iran-
Iraq relations is based on deep 
and extensive experiences,” he 
concluded.

US Congress repeats old 
claims on ex-FBI agent 
case to pressure Iran
The US Congress has once again 
dragged back to surface old claims 
about the disappearance of ex-
FBI agent Robert Levinson in a 
bid to put more pressure on Iran.
According to Breitbart News 
Network, a bipartisan group of 
Florida lawmakers, comprising 

Reps. Michael Waltz, Ted Deutch, 
and Lois Frankel, as well as Sen. 
Marco Rubio, has introduced a 
bill to the Congress on Tuesday 
about the disappearance case of 
an ex-FBI agent, Robert Levinson, 
who reportedly visited Iran’s 
southern Kish Island on March 9, 
2007, and later went missing.The 
bill has called on Iran to provide 
assistance in the case, claiming 
that the Islamic Republic has 

given promises in this regard.
The statement has also called on 
foreign leaders to exert pressure 
on Iran regarding the case.The 
old claims have resurfaced as Iran 
has dismissed that the country 
has made any commitment to 
finding and the bringing the retired 
FBI agent back home, stressing 
that Tehran has no information 
about him.Levinson reportedly 
visited Iran’s southern Kish Island 

on March 9, 2007. He later went 
missing and his whereabouts have 
remained unknown ever since. 
On the 11th anniversary of 
Levinson’s disappearance, the 
US Department of State claimed 
that Iran had “committed to 
cooperating with the United 
States to assist us in bringing 
Robert Levinson home” and 
called on Iran “to fulfill this  
commitment.”



Oil Prices Rise On Opec Supply Cuts, U.s. 
Sanctions On Iran, Venezuela

Iran patented 200 stem cell, regenerative medicine inventions
Iran has so far patented as many as 200 inventions in the fields of stem cell and regenerative medicine, 
according to the patent office at Council for Stem Cell Sciences and Technologies.
According to the Vice-Presidency of Science and Technology, the past five years have been a lucrative 
period for the country’s progress in stem cell and regenerative medicine, which mostly deals with 
restoration of structure and function of damaged tissues and organs.
In this five-year period, Iran has patented as many as 200 inventions in the aforementioned fields, 
according to the patent office at Council for Stem Cell Sciences and Technologies.
The Council has been taking measures, such as organizing a workshop on ‘advanced training in 
patenting stem cell-related inventions’, in a bid to further develop and support the activities of the 
patent office.

In a joint statement 
released during Iranian 
President Hassan 
Rouhani’s landmark 
visit to Iraq, Tehran and 
Baghdad reaffirmed their 
commitment to enhance 
bilateral relations in all 
fields of mutual interest.
 “Iraq stated that the 
Islamic Republic of Iran 
was the first country 
that helped Iraq for 
fighting terrorism with 
its logistic and consulting 
assistance and stood by 
the country in the fight 
against terrorism, and 
appreciated the Islamic 
Republic of Iran’s 
stance in helping Iraq,” 
the statement readd, 
according to the Iranian 
president’s official 
website.
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Before the first crime happens, 
Purdue University engineers have 
tightened security on the “internet 
of body.” Now, the network you 
didn’t know you had is only 
accessible by you and your devices, 
thanks to technology that keeps 

communication signals within the body 
itself.
The work appears in the journal Scientific 
Reports. Study authors include Shreyas 
Sen, an assistant professor of electrical and 
computer engineering at Purdue, and his 
students, Debayan Das, Shovan Maity and 
Baibhab Chatterjee, Tech Xplore reported.
“We’re connecting more and more 
devices to the human body network, from 
smart watches and fitness trackers to 
head-mounted virtual reality displays,” 
said Sen, who specializes in sensing and 
communication systems.
“The challenge has not only been keeping 
this communication within the body 
so that no one can intercept it, but also 
getting higher bandwidth and less battery 
consumption,” he said.Body fluids carry 
electrical signals very well. So far, so-called 
“body area networks” have used Bluetooth 
technology to send signals on and around 

the body. These electromagnetic wavescan 
be picked up within at least a 10-meter 
radius of a person.
Sen’s team has demonstrated a way for 
human body communication to occur more 
securely – not going beyond a centimeter 
off the skin and using 100 times less energy 
than traditional Bluetooth communication.
This is possible through a device that 
couples signals in the electro-quasistatic 
range, which is much lower on the 
electromagnetic spectrum. Sen’s group is 
working with government and industry to 
incorporate this device into a dust-sized 
integrated circuit.
Through a prototype watch, a person can 
receive a signal from anywhere on the 
body, from the ears all the way down to the 
toes. The thickness of your skin or hair also 
doesn’t really make a difference in how well 
you carry the signal, Sen says.
The idea would be to create a way for 
doctors to reprogram medical devices 
without invasive surgery. The technology 
would also help streamline the advent of 
closed-loop bioelectronic medicine – in 
which wearable or implantable medical 
devices function as drugs, but without the 
side effects – and high-speed brain imaging 
for neuroscience applications.
“We show for the first time a physical 
understanding of the security properties 
of human body communication to enable 
a covert body area network, so that no one 
can snoop important information,” Sen said.

During the meeting on Tuesday, 
both sides discussed holding 
photo exhibitions on Tehran-
Tbilisi historic relations. 
Referring to the cultural and 
historic relations between Iran 
and Georgia, Mostafavi said 

presence of various works and documents 
in museums, libraries, scientific and 
research centers of Iran and Georgia 
paves the way for establishing more joint 
programs, scientific seminars, exhibitions 
and publications. Given the shared areas 
of interest between Giorgi Leonidze State 

Museum of Literature and Iran’s Golestan 
Palace, Mostafavi suggested holding photo 
exhibitions to introduce historic relations 
between Iran and Georgia.
Bakradze, for his part, welcomed the 
proposal and expressed readiness for 
maintaining joint cooperation especially 
in holding the exhibition. 
Giorgi Leonidze State Museum of 
Literature was founded in 1930 upon 
the initiative of David Arsenishvili, a 
legendary museum-founder, who also was 
the creator of Tbilisi Theater Museum, and 
later the famous Andrej Rublow museum 
in Moscow.
Earlier, the Archbishop of Georgia Elijah 
II, referred to the fact that relations 
between Iran and Georgia has always been 
flourishing throughout history.
He also expressed hope for both countries 
to continue friendly ties in the future.

He made the remarks 
Wednesday on the sideline of an 
event in Tehran in response to a 
question about the possibility 
of extradition of Marjan 
Sheikholeslami, one of the 
embezzlers, by Canada.

“Iran’s Interpol has good cooperation 
with the judiciary branch but we have 
problems with foreign branches of 
Interpol, especially those countries who 
bear enmity with us,” said Montazeri.
He also asked the Canadian police and 
judiciary system to not let their country 
becoming a center for economic criminals 
which turn the face of Canada ‘ugly’.
Recently an economic corruption case 

came to an Iranian court indicating a 
major corruption in a petrochemical 
section of the country. One of the 
main suspects of the case is Marjan 
Sheikholeslami who has fled to Canada 
some years earlier.Another major 
embezzler who has fled to the North 
American country is Mahmoud Reza 
Khavari, a former Iranian banker. He has 
been involved in one of Iran’s biggest 
embezzlement cases of roughly 2.6 billion. 
Khavari, who holds dual citizenship and 
owns a home in Toronto, fled to Canada 
in 2011 where the officials refused to 
extradite him due to the deterioration of 
bilateral ties. Interpol placed him in its 
red notice wanted list in February 2013.
Also, members of the Iranian-Canadian 
community have signed a petition against 
the two aforementioned embezzlers, 
calling on the Canadian government to 
fray and launch investigation against the 
fugitive financial criminals.

Researchers Say Human Body Network Can be 
Hacked

Tehran, Tbilisi vow to boost cultural interaction

Iran Prosecutor-General slams Canada for becoming 
safe haven for embezzlers

Researchers have been demonstrating for at least a 
decade that it’s possible to potentially kill people by 
hacking into their pacemaker or insulin pump, just by 
intercepting and analyzing wireless signals

Iranian cultural attaché in Tbilisi Hamid Mostafavi 
reviewed mutual cultural relations wigh the Director 
of Giorgi Leonidze State Museum of Literature Lasha 
Bakradze.

Iran Prosecutor-General Mohammad Jaffar Montazeri 
said Wednesday that Canada has become a safe haven 
for embezzlers and urged Canadian officials to extradite 
Iranian economic criminals living in the country.
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“We’re 
connecting more 
and more devices 
to the human 
body network, 
from smart 
watches and 
fitness trackers 
to head-mounted 
virtual reality 
displays,”

Bakradze, 
for his part, 
welcomed 
the proposal 
and 
expressed 
readiness 
for maintaining 
joint 
cooperation 
especially in 
holding the 
exhibition. 

“Iran’s Interpol has 
good cooperation 
with the judiciary 
branch but we have 
problems with 
foreign branches of 
Interpol, especially 
those countries 
who bear enmity 
with us,” said 
Montazeri.

China using ‹pay-day loan diplomacy› in the 

Pacific: U.S. diplomat
China’s is using “pay-day loan diplomacy” to exert 
influence in the Pacific, the new U.S. ambassador to 
Australia said on Wednesday, comments that threaten 
to inflame regional tensions.The United States and 
its regional allies have been battling China for greater 
influence in the Pacific - a region that has votes at 
international forums like the United Nations and controls 
vast swathes of a resource-rich ocean.The geopolitical 

competition has seen both sides increase foreign aid to 
the region in recent months, which the West says is needed 
to prevent the Pacific falling into financial distress and 
becoming susceptible to diplomatic pressure from Beijing.
Late last year U.S. Vice President Mike Pence accused China 
of ensnaring tiny island nations in foreign aid “debt traps”.
New U.S. Ambassador to Australia Arthur Culvahouse 
said Pence’s criticism was not strong enough. “I would use 
stronger language - I would use payday loan diplomacy,” 
Culvahouse told reporters in Canberra after presenting his 
diplomatic credentials to Australia’s Governor-General.



گردشگری

ایرنا
گـــزارش

معرفی برترین اپلیکیشــن های 
گردشگری؛

با اپلیکیشن سفر کنید
عیــد نــوروز با 
تعطیالت آن فرصت 
مناسبی برای سفر 
ایرانیان فراهم می آورد و از سویی دیگر 
پیشرفت فزاینده تکنولوژی و استفاده 
از تلفن های هوشــمند، طیف وسیعی از 
برنامه های کاربردی را در دسترس افراد 
قرار می دهد کــه می توانند به کمک آن 
ســفری لذت بخش تر، آسان تر و ارزان تر 

داشته باشند.

در دنیای اپلیکیشــن های موبایل، برنامه های 
متعددی وجود دارد که مناســب ســفر بوده و 
مسافرت شما را آســان و آســان تر می کنند. 
تلفن های هوشمند در بســیاری از جنبه های 
زندگی ما نفوذ کرده اند، امروزه کمتر کســی را 
می توان یافت که برای تسهیل کارهای روزمره 

خود از موبایل بهره نگیرد.
مواردی که برای یک ســفر نیاز دارید شــامل 
مقدمات پیش از سفر از جمله تهیه بلیط، رزرو 
اقامتگاه و اطالعات آب و هوایی مقصد مورد نظر 
و اقداماتی است که در طول سفر به آنها نیاز پیدا 
خواهید کرد. اپ های بسیاری وجود دارند که این 
 موارد را به روشی بسیار آسان برای شما مقدور 
می ســازند. در ادامه چند اپلیکیشن مناسب 
ســفرهای خارجی و نمونه هایی از اپلیکشــن 
های بومی مختص سفر در داخل ایران را به شما 

معرفی می کنیم.

   اپ های مناسب برنامه ریزی برای سفر
اپلیکیشن »Hopper«، برنامه ای مناسب رزرو 
پیش از سفر است. یک راهکار ابتکاری برای خرید 
بلیط هواپیما و پیگیری آن در اختیار کاربر قرار 
داده است. این برنامه به صورت منظم قیمت ها 
را در تاریخ های گوناگون نشــان می دهد تا کار 
فرد برای خرید بلیط در زمان مناسب آسان تر 
از همیشه شود. هوپر حتی به شما می گوید چه 
لحظه هایی برای گرفتن بلیط مناسب نیست. این 
اپلیکیشن به کاربران امکان ثبت برنامه های خود 
برای سفر را داده و به آن ها بهترین زمان برای رزرو 

بلیت پرواز را اعالم می کند.

»TripIt«، برنامه دیگر مناســب برنامه ریزی 
سفر است. این برنامه که به صورت رایگان برای 
کاربران اندروید، آی او اس و ویندوز قابل استفاده 
است، تمام اطالعات و برنامه های سفر شما را به 
صورت یک جا جمع آوری می کند و برنامه ای 
دقیق برای آن می ریزد. کافی اســت اطالعات 
تایید شده سفر خود را )شامل تصویر بلیط رفت و 
برگشت هواپیما، برنامه دیدارها، مالقات ها و ...( 
به آدرس plans@tripit.com ایمیل کنید و تمام 
برنامه ها، اطالعات مورد نیاز، نقشه ها و راهنمایی 
های مربوطه را به صورت کامل و یک جا در این 

اپلیکیشن دریافت کنید.
» Trip Advisor « ، نیــز یک راهنمای ســفر 

مناسب است. 

   یافتن بهترین هتل برای اقامت

»Booking.com«، اپلیکیشنی مناسب 
رزرو بهترین اقامتگاه مناسب شما در تمام 
نقاط دنیا اســت. می توانید در آن حساب 
کاربری ایجاد و یا با اکانت جیمیل خود وارد 
شوید. پس از این کار، صفحه ای شامل یک 
ابزار جستجوی پیشرفته در اختیارتان قرار 
می گیرد که به کمک آن می توانید فهرستی 
از هتل  های شهر مقصد را بیابید. در قسمت 
جست و جوی برنامه، کافیست مقصد، تاریخ 
ســفر، تعداد اتاق های مورد نیاز خود را وارد 
کنید و تنها با فشار دادن دکمه  جستجو، تمام 
هتل های منطبق با درخواســت های شما در 

دسترستان قرار خواهد گرفت. 
در این برنامه می توانید، مکان دقیق هتل بر روی 
نقشه، توضیحاتی درباره  هتل، قیمت اتاق ها و 
نحوه  پرداخت، عکس هایی از نمای ظاهری هتل 
و اتاق های آن، امتیازی که توسط کاربران به آن 
هتل داده شده است، نظرات کاربران ساکن در 
این هتل، امکانات هتل ازجمله اینترنت رایگان، 
پارکینگ، اســتخر و قوانین هتــل مانند زمان 
تحویل اتاق ها، ورود حیوانات خانگی و... را بیابید.

»CouchSurfing «، یک شبکه اجتماعی واقعی 
اختصاصی سفر است.

»Kayak«، کار راه انــداز پنــج دقیقه ای. این 
برنامه فوق العــاده، برای تان همه کار می کند. از 
جمله در انتخاب و رزرو پرواز جزو بهترین هاست. 
بهترین و جامع ترین سامانه سفر محبوب دنیا که 
به شــما امکان رزرو پرواز و هتل و اجاره خودرو 
می دهد و با مجموع این اطالعات برنامه ســفر 
شما را تنظیم می کند؛ با قراردادهای اختصاصی 
تخفیف های مخصوص به مشــتریانش را روی 
قیمت ها اعمال می کند. یعنی شما تخفیف پرواز 
کایاک را هیچ جای دیگر از سیستم رزرواسیون 
آنالین نمی بینید. نکته دیگــر اینکه کایاک با 
توجه به برنامه سفرتان صبر می کند تا بلیت ها 
به ارزان ترین قیمت برسد سپس به شما اطالع 
می دهد. ناگفته پیداست که این امکانات برای 

یک سفر خارجی بهتر عمل خواهد کرد.

   همراه شما در هواپیما
»App in the air«، اپلیکیشنی که به کمک آن 
به هنگام سفر، دیگر نه دیر می رسید و نه زودتر 
در فرودگاه معطل می شوید. برنامه ای مناسب 
دوستداران سفر است. این برنامه مسیر سفر را 
دنبال می کند، تعداد پرواز، زمان حرکت هواپیما 
همراه با زمان انتظار هنگام چک این، امنیت و 

تعداد مسافران را برای شما نمایش می دهد. 

میراثناملموسشهربهمسافراننوروزیمعرفیمیشود
مسئول کمیته اطالع رسانی و سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان گفت: شهرداری اصفهان در 

نوروز ۹۸ سعی دارد میراث ناملموس شهر را به مسافران معرفی کند.
 ایمان حجتی صبح  سه شنبه ۲۱ اسفندماه  در بیست و هفتمین نشست »سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویی 
در مسیر امید« اظهار کرد: حوزه ادبیات یکی از میراث ناملموس شهر است که در این باره اداره کل ارتباطات با 

همکاری کمیته فرهنگی شهرداری برنامه ریزی مشترکی دارد.
وی با بیان اینکه کلیدواژه سال گذشته شهرداری اصفهان برای نوروز »بهار دلنشین« بود افزود: کلیدواژه امسال 

شهرداری اصفهان »فصل نوبهار« است که از ادبیات به عنوان یک میراث ناملموس و از شعر کمال الدین اسماعیلی، 
»زهی تاریخ دولت، روزگارت/ مبارک باد، فصل نوبهارت« برگرفته شده است.

مسئول کمیته اطالع رسانی و سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان تصریح کرد: برنامه ریزی ها به گونه ای انجام شده که 
مشاغل مختلف و رسم و رسوم شهر اصفهان به گردشگران معرفی شود و پا را از معرفی میراث ملموس شهر فراتر بگذاریم. وی با بیان اینکه برای 
نوروز امسال از تجربیات سال گذشته استفاده شده و برنامه ریزی های خوبی انجام شده است ادامه داد: سال گذشته حمام رهنان تحول زیادی در 

آمار بازدیدکنندگان ایجاد کرد و امسال نیز شش نقطه کمتر شناخته شده شهر به مسافران معرفی می شود.

قهرمانیمسابقاتبینالمللیکومیتهسوپرساباکیتوسطدانشجویانواحدلنجان
محمد سعیدی و علی اسالمی دانشجویان رشته مهندسی برق و معماری دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد لنجان با اخذ کمربند طالیی در سومین دوره مسابقات بین المللی سوپرساباکی در رشته 

لوکیک و سوپرفایت به مقام قهرمانی نائل آمدند.
 در ســومین دوره از رقابت های بین المللی سوپرســاباکی بــا حضور ورزشــکارانی از ۱۲ 

 کشــور در منطقه آزاد ماکو ۴۰۰ ورزشــکار داخلی و خارجی درتمام رده های ســنی شرکت 
داشتند.

ایــن مســابقات بــا حضــور کشــورهای افغانســتان، اســترالیا، هنــد، پاکســتان، عــراق، 
 ســوریه، ازبکســتان، ترکیــه، جمهــوری آذربایجان، لبنــان، پاکســتان، گرجســتان و ایــران برگزار

 شد.
در ایــن دور از مســابقات در دو بخــش آقایــان و بانــوان در مجمــوع امتیازات تیمــی، تیم هــای منطقــه آزاد ماکو 
 از جمهوری اســالمی ایران به مقام اول دســت یافــت و تیم های کشــور های افغانســتان و عراق به ترتیب دوم و ســوم 

شدند.
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سناریوی افزایش ترکیبی 
دستمزد کارگران روی میز 

شورای عالی کار
 تصمیم گیری نهایی؛

۲7 اسفند

ســناریوی افزایــش دســتمزد 
کارگران به صورت ترکیبی از »رقم 
ثابت به اضافه درصد« مانند روش 
افزایش حقــوق کارمندان دولت 
یکی از پیشنهادات ارائه شده در 
مذاکرات دوشــنبه عصر شورای 

عالی کار بود.
نشست ۶ ساعته شورای عالی کار 
برای دستمزد ۹۸ پس از چانه زنی 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
بــدون نتیجــه ماند تا بررســی 
دستمزد ســال آینده به نشست 
هفته آینده این شورا موکول شود.

در نشســت ســه جانبه دولتی، 
کارگری و کارفرمایی روز گذشته 
نمایندگان کارفرمایی و کارگری 
هر یــک پیشــنهادات خــود را 
برای افزایش مــزد ارائه دادند به 
نحوی که پیشــنهاد نمایندگان 
کارگــری افزایش دســتمزد به 
صورت ترکیبــی از »رقم ثابت به 
اضافه درصد« بود. در عین حال، 
نمایندگان کارفرمایی پیشــنهاد 
افزایش دستمزد به روش درصدی 
ثابت را مطرح کردنــد که مورد 
پذیرش نمایندگان کارگری قرار 

نگرفت.
اما ظاهرا پیشــنهاد نمایندگان 
کارگری مبنی بر افزایش ترکیبی 
مزد از ســوی وزیر کار به عنوان 
یکی از نمایندگان دولتی شورای 
عالی کار نیز مــورد پذیرش بود 
اما بــه دلیل اختــالف نظر اعضا 
در نهایت توافقــی در این زمینه 

حاصل نشد.
همچنیــن در ایــن نشســت با 
اســتعالم از وزارت اقتصــاد در 
خصوص میزان تورم اســفندماه، 
تــورم دوازده ماهــه منتهی به 
 اســفند ۹۷ بیــش از ۳۰ درصد

 اعالم شد.
با توجه به اینکه دســتمزد سال 
جــاری کارگران نیز بــه صورت 
ترکیبــی از رقم ثابــت و درصد 
افزایش یافت و در نشســت روز 
گذشته نیز پیشــنهاد این روش 
افزایش دســتمزد، مــورد توافق 
وزیر کار هم بود، به نظر می رسد 
سناریوی افزایش دستمزد ۹۸ به 

صورت ترکیبی باشد.
از ســوی دیگر، افزایش ترکیبی 
حقــوق کارکنــان دولتــی و 
دســتگاه های اجرایی برای سال 
آینده به میزان »۴۰۰ هزار تومان 
به اضافه تــا ۱۰ درصد« احتمال 
افزایش ترکیبی دستمزد کارگران 

را بیشتر می کند.
قرار است نشســت بعدی شورای 
عالی کار دوشنبه هفته آینده ۲۷ 
اسفند برای تصمیم گیری نهایی 
درباره حداقل دســتمزد برگزار 

شود.
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   نسبت درآمد زنان 
به مردان

مجمع جهانــی اقتصاد، 
نســبت درآمد زنــان به 
مردان را برای کشورهای 
مختلف محاسبه می کند 
که بر اساس آن، مجموع 
درآمد اکتسابی زنان و مردان یک کشور، 
برآورد می شود و نسبت این دو محاسبه 
می شود. اگر نسبت به دست آمده بیشتر 
از یک باشد، یعنی درآمد زنان از مردان 
بیشتر اســت و اگر کمتر از یک باشد به 
معنای شــکاف درآمدی به نفع مردان 
است و هر چقدر به صفر نزدیک تر شود، 

یعنی این شکاف شدیدتر است.

این میزان در ایــران ۱۷ درصد برآورد 
شده اســت. معنایش این است که یکی 
از بدترین عملکردها را بین کشــورهای 
جهان داشــته ایم، به طوری که در بین 
۱۴۹ کشور مورد بررسی در این گزارش، 

جایگاه ۱۴۳ از آن ایران است.

   اقتصاد مردانه در سطح جهان
با این حال به نظر می رســد این شکاف، 
به این زودی  پر نمی شــود و این مسئله 
در ابعاد جهانی نیز مشاهده می شود. بر 
اســاس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، 
به طور متوسط، ۶۳ درصد از شکاف مزد 
و 5۰ درصد از شکاف درآمد بین زنان و 
مردان در سطح جهان، از بین رفته است، 
اما تفاوت  در پرداخت بــه زنان و مردان 

همچنان به قوت خود باقی است.
اگر تفــاوت دریافتی زنان و مــردان را، 
به عنوان معیاری برای قدرت اقتصادی در 
نظر بگیریم، می بینیم که قدرت اقتصادی 
مردان در سطح جهان از زنان بیشتر است 
و در نتیجه، مردان توانســته اند جایگاه 
خود به عنوان نقطه اصلی اقتصاد خانوار 
را حفظ کنند و کنترل دارایی های مالی 
خانوار را در اختیار خود داشــته باشند. 
وجود چنین شــکافی، باعث دسترسی 
کمتر زنان به خدمــات مالی و مالکیت 

دارایی  های سرمایه ای شده است.

   کنترل زنان بر منابع و دارایی های 
اقتصادی

تنها در ۶۰ درصد از ۱۴۹ کشــور مورد 
بررسی، دسترسی زنان به خدمات مالی 
برابر با مردان اســت و تنها در ۴۱ درصد 
کشورهای یاد شــده، مالکیت زمین را 
به عنوان یک دارایی سرمایه ای، در اختیار 
دارند. این واقعیت ها به این معناست که 
در اکثر کشــورها، حدود نیمی از زنان 
کنترل مستقیمی بر منابع و دارایی های 

اقتصادی ندارند.
از طــرف دیگر، زنان زمان زیــادی را به 
فعالیت هایی مانند خانه داری و مراقبت 
از خانواده اختصاص می دهند، یعنی زمان 
خود را به فعالیت های اختصاص می دهند 
که بابت آن مــزدی دریافت نمی کنند. 
به عنوان مثال، زنان روستایی در صحرای 
آفریقا، در مجموع ســاالنه ۴۰ میلیارد 
ســاعت برای تهیه آب مورد نیاز خانوار، 

وقت صرف می کنند.
به طور کلی در ۲5 کشــور، زنان به طور 
متوســط زمانی دو برابر بیشتر از مردان 
را به فعالیت هایــی اختصاص می دهند 
که بابت آن مزد دریافت نمی کنند. جالب 
است که در ژاپن، کره و هند، این میزان 
 به اوج خود یعنی نســبت پنــج برابری

 می  رسد.

   مزد نابرابر برای کار برابر
مورد دیگــر، دریافت مــزد برابر برای 

زنان و مردان در مشاغل مشابه است. 
وقتی زنــان و مــردان، در مشــاغل 
مشابه مشغول به کار می شوند به این 
معناســت که توانایی ها و مهارت های 
مشابهی داشــته اند و در نتیجه انتظار 
 مــی رود دریافتی برابری هم داشــته

 باشند.
مجمع جهانی اقتصاد، وضعیت برابری 
مزد مشــاغل مشــابه در بین زنان و 
مردان را با استفاده از پرسشنامه، مورد 
سنجش قرار می دهد. سوال این است 
که کدام گزینه در کشور شما، وضعیت 
مزد زنان و مردان را در مشاغل مشابه، 
بهتر توضیح می دهد. پاسخ دهندگان، 
اعــدادی بین یــک تا هفــت را برای 
توصیف این وضعیت بیان می کنند که 

یک به معنای نابرابری کامل و هفت به 
معنای برابری کامل است. پس از آن، 
این پاســخ ها گردآوری می شوند و به 
هر کشور، امتیازی بین صفر و یک داده 
می شــود که هر چه به یک نزدیک تر 
باشــد، به معنای برابری کامل مزد در 
مشاغل مشابه برای زنان و مردان است.

در بین ۱۴۹ کشــور مورد بررســی، 
ایسلند بهترین عملکرد را در این زمینه 
داشته است، اما حتی بهترین عملکرد 
هم به معنــای برابری کامل نیســت. 
امتیاز این کشــور در برابری مزد زنان 
و مردان در مشاغل مشابه ۰.۸۲ است. 
ایران با کســب امتیاز ۰.5۹ رتبه ۹5 
را در زمینه برابری مــزد زن و مرد در 

مشاغل مشابه دارد.

   تغییر در ساختار بازار کار
نتایــج پژوهش های اقتصادی نشــان 
می دهد بیشترین شکاف درآمدی بین 
زنان و مردان، در مشاغلی وجود دارد 
که نیاز به سرمایه انسانی پایین تر یعنی 
تحصیــالت و مهارت کمتــری دارند 
و در مشــاغل تخصصی، این شــکاف 
کاهش می یابد. از طرف دیگر، افزایش 
مشارکت اقتصادی زنان، در کاهش این 

شکاف، موثر است. 
هر دو عامــل گفته شــده، مربوط به 
ساختار بازار کار کشــورها است و در 
واقع بهبود ساختار بازار کار، می تواند 
به عنوان یکــی از راهکارهای کاهش 
 شــکاف جنســیتی در نظــر گرفته 

شود.

شکاف جنسیتی مزد و درآمد در ایران و جهان چگونه است؟ ؛

اقتصادعلیهزنان

ایرنا
گـــزارش
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اقتصاد کالن

جزئیات شیوه جدید توزیع گوشت؛

صف های گوشت جمع شد
در حالی که دو روز پیش تعدادی از قصاب ها در اعتراض به حذف شدن سهمیه گوشت دولتی و تنظیم 
بازاری خود روبه روی وزارت صنعت معدن و تجارت تجمع کرده بودند، معاون این وزارتخانه هدف از این 
کار را حذف شدن و برچیده شدن صف های طوالنی برای دریافت گوشت قرمز اعالم کرد که به گفته او در 

شان مردم ایران نبوده است.

در پی افزایش قیمت گوشت قرمز، دولت اقدام به افزایش واردات این محصول و توزیع آن به صورت تنظیم بازاری با نرخ 
مصوب ستاد تنظیم بازار کرد که البته به دلیل تفاوت باالی قیمت با گوشت آزاد، صف های طوالنی در مقابل قصابی ها 

تشکیل می شد و مردم باید ساعت ها منتظر می ماندند تا بتوانند سهمیه گوشت دولتی خود را دریافت کنند.
اما در تازه ترین اقدام، دولت و ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفتند که شیوه توزیع گوشت قرمز به نرخ تنظیم بازاری را تغییر 
دهند و آن را از طریق توزیع و عرضه بین جوامع هدف به دست مردم برسانند تا دیگر نیازی به تشکیل صف های طوالنی 
نباشد. در پی این تصمیم، سهمیه گوشت دولتی قصابی هایی که تا چند روز پیش اقدام به دریافت سهمیه و توزیع آن بین 
مردم می کردند، قطع شد و همین موضوع موجب اعتراض و تجمع قصاب ها در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

   حذف صف های گوشت از مقابل قصابی ها
عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، 
قرار بر این شد که گوشت قرمز تنظیم بازاری به جامعه هدف برسد و در بین اقشار تعریف شده توزیع شود و به همین 
دلیل سهمیه قصابی های دریافت کننده گوشت تنظیم بازاری را قطع کردیم. آنها هم که تا چند روز پیش از سهمیه های 

دولتی استفاده می کردند، می توانند مانند دیگر همصنفان خود، گوشت قرمز را از بازار آزاد تامین کرده و بفروشند.
وی افزود: این طور نبوده که قصاب ها از سال ۱۳۸۹ گوشت قرمز دولتی و تنظیم بازاری دریافت می کردند. آنها از چند 
ماه پیش سهمیه گوشت تنظیم بازاری می گیرند، اما به هر حال صف هایی که مردم ساعت ها در آن منتظر می ماندند، 

در شان مردم ایران نبود و باید این صفوف جمع می شد.
قبادی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که گوشت قرمز تنظیم بازاری باید به جامعه هدف برسد و بر همین 
اساس، قصابان هم در قالب اتحادیه های صنفی می توانند برای نیاز مصرفی خودشان از همین طریق گوشت تنظیم 

بازاری دریافت و توزیع کنند.
وی در پاســخ به اینکه آیا الزامی به قطع سهمیه گوشــت تنظیم بازاری قصابی ها بود؟ گفت: البته در زمانی هم که 
قصابی ها متولی توزیع گوشــت قرمز تنظیم بازاری بودند هم تمامی اقشــار جامعه نمی توانستند از این محصول 
 پروتئینی استفاده کنند و برخی از مردم ساعت ها در صف می ماندند و ســهمیه دها نفر بلکه بیشتر را نیز دریافت

 می کردند.

روزهای پایانی سال اســت و حقوق بگیران در انتظار مصوبه 
شورای عالی کار و باخبر شــدن از حداقل حقوق سال آینده 
هســتند؛ حقوقی که به طور برابر برای زنان و مردان اعالم 
می شــود، اما آنچه در بازار کار دیده می شود، اختالف مزد و 

درآمد بین زنان و مردان است.
اختالف مزد و درآمد بین زنان و مردان، تنها در کشور ما وجود 
ندارد و بسیاری از کشورها به دنبال راه حل هایی برای کاهش 
نابرابری مزد و درآمد زنان و مردان هستند. بر اساس گزارش 
مجمع جهانی اقتصاد، به طور میانگین در سطح جهان در سال 
۲018 به ازای هر یک دالر درآمدی که مردان کسب کردند، زنان 
تنها 54 سنت دریافت کرده اند و ۲0۲ سال زمان الزم است تا این 

شکاف از بین برود.

 به نظر می رسد این 
شکاف، به این زودی  

پر نمی شود و این 
مسئله در ابعاد جهانی 

نیز مشاهده می شود.
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ارایه آنالین اطالعات ترافیک توسط پلیس
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از پلیس خواست تا اطالعات آنالین خود از وضعیت ترافیکی در معابر 

را در اختیار استارت آپ ها و نرم افزارهای حوزه حمل و نقل قرار دهد.
محمدجواد آذری جهرمی در جریان بازدید از مرکز فرماندهی پلیــس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ اظهار کرد: کار ارزشمندی در پلیس راهور تهران انجام شده که الزم می دانم از همه عوامل این 

هوشمندسازی تشکر کنم.
وی با بیان این که تهران ویترین ایران است، گفت: نمی توان تهران را به شیوه سنتی مدیریت و اداره کرد 

و باید به سمت شهر هوشمند برویم.
او با اشاره به زیرساخت هایی که منجر به شکل گیری مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ شده 

است، گفت: بیش از ۱۶۰ کیلومتر فیبر نوری، ۲۸۰۰ دوربین نصب شــده در معابر و … همگی زیرساخت ها و تاسیساتی دارند 
فراهم شده است.

وزیر ارتباطات از پلیس خواست که شاخص های ترافیکی پایتخت را به شکل آنالین ارائه کرده و این آمارها را که برای بخش های مختلف 
کشور قابل استفاده از در اختیار کسب و کارها به ویژه استارت آپ ها در حوزه حمل و نقل قرار دهد.
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بــرای اینکــه برندی 
متفاوت داشــته باشید 
می توانید روی ویژگی 
های فیزیکی خدمات یا 
محصول خود متمرکز 
شــوید و یا بــه جنبه 
های دیگــر مثل قیمت 
محصول و یا طرز ارائه آن فکر کنید. 
روش های زیادی وجود دارد که می 
تواند برنــدی متفــاوت و متمایز را 
برایتان خلق کند. کافیســت بهترین 
روشــی که فکر می کنید بــه تمایز 
برندتان می انجامــد را طوری مورد 
اســتفاده قرار دهید که تاثیر خوبی 
بــر روی خصوصیات مهــم برندتان 
داشته باشــد. ممکن است برند شما 
رشــد کمی داشته باشــد و به اندازه 
کافی شــخصیت مند نباشد در این 
صورت یکی از عواملــی که می تواند 
برندتان را اوج دهد احیای دوباره آن 
است. برای رســیدن به این خواسته 
باید تصمیماتی بگیریــد که نه فقط 
برای مشتری ها جذاب باشد بلکه هر 
روز موقعیت برند شــما را هم بهتر و 
بهتر کند. برای اینکه برندی متمایز از 
دیگران داشته باشد توصیه های زیر 

را به کار گیرید:

   به شیوه ای متفاوت قیمت گذاری 
کنید

یکی از روش هایی که نشان می دهد 
شما از رقیبانتان متمایز هستید قیمت 
گذاری متفاوت اســت. گاهــی ارائه 

خدمات فقط کمی ارزان تر از دیگران 
باعث می شود که در یک چشم به هم 
زدن به پرفروش ترین شــرکت شهر 
تبدیل شوید! البته اگر چندان اعتقادی 
به ارزان فروشــی ندارید می توانید با 
ارائه کیفیت بهتر قیمتی بیشتر از سایر 

رقبایتان داشته باشبد.

   تمایز برند
برای خود موقعیتی ویژه پیدا کنید

اگر محصوالت و یــا خدماتی که ارائه 
می دهید بــرای بــرآوردن یک نیاز 
ویــژه و خاص هســتند همین عامل 
می تواند برندتان را نسبت به دیگران 
متمایز کند. می توانیــد در بازاریابی 
بــرای محصوالتتــان، روی جایگاه 
 ویژه  محصوالت متمرکز شــوید و تا 
می توانیــد روی ویژگی خاص آن ها 

تاکید کنید.

   از مهارت خود به خوبی استفاده 
کنید

ممکن اســت برندی که شما بر روی 
آن فعالیت می کنید بر روی موردی 
خاص عملکرد خوبی داشته باشد در 
این صورت برای تمایــز در برند فقط 
کافیســت روی تخصص خود تاکید 
کنید. یکی از مثال های خوبی که در 
این مورد می توان آورد پیتزا دومینو 
اســت که با تحویل پیتزا به مشتری 
در زمانی کمتر از نیم ســاعت برندی 

متمایز را برای خودش ایجاد کرد.

   امکانات یک خرید خاص را فراهم 
کنید

کافیست مشتری ها یک خرید خاص 
را تجربه کنند در این صورت برند شما 
برای همیشه در ذهن آن ها برجسته 
می شود. شــرکت های زیادی را می 
توان مثال زد که از این شــیوه برای 
تمایــز برند اســتفاده کردند و موفق 
شــدند خیلی زود از دیگــر رقبا جلو 
بیفتند. یک نمونه از شــرکت هایی 
که این شیوه را به کار برد یک شرکت 
عروسک سازی بود که این حیوانات 

عروســکی بامزه را در مقابل چشمان 
مشتریان می ساخت.

   محصوالت خود را به روشــی 
متفاوت بچینید

چیــدن متفاوت یکــی از روش های 
عالی برای ایجاد تمایز در برند است. 
اینکه برای برند خود هویتی بسازید 
 که تا به حال وجود نداشته و از ذهن 

مشتری ها به این راحتی پاک نشود 
می توانــد برندی متمایــز را برایتان 
تضمیــن کند. یکی از شــرکت های 
پوشاک که توانسته برندی معروف و 
متمایز داشته باشد لباس هایش را در 
مغازه و در پشت ویترین ها طوری می 
چیند که اگر بار اولی باشد که به این 
مغازه می روید فکر می کنید که به یک 

شیرینی فروشی یا قنادی رفته اید!

   از یک نماد جالب توجه استفاده 
کنید

برای برندتان یک نماد جذاب در نظر 
بگیرید که کمی هم طنز در آن ترکیب 
شده باشد در این صورت مشتری ها 
با این تصور که شرکت شما نسبت به 
دیگر رقبا متفاوت اســت برند شما را 

انتخاب می کنند.

   خالقی و نوآوری به خرج دهید
چیزی که می توانــد برندها را از هم 
متفاوت کند خالقیت اســت. معموال 
این روش در برندهایی به کار می رود 

که تکنولوژیک هستند
. اگر بخواهیم در این مورد مثالی بزنیم 
هیچ شرکتی بهتر از اپل نیست. اسم 
این شرکت که می آید شاید بسیاری 
از ما یاد خالقیت، سادگی و بهتر شدن 

کیفیت زندگی بیفتیم. 
خالقیــت را فقــط در تکنولــوژی 
ســاخت محصول ندانیــد حتی می 
توانید در زمینه هــای دیگری مثل 
 راه و روش بسته بندی هم آن را به کا

 گیرید.

   به احساسات توجه کنید
یکی از روش های برجسته کردن برند 
این است که در ارائه محصول احساس 
مشتری ها را در نظر بگیرید. یکی از 
شرکت های موفق که به خوبی از این 
نکته استفاده کرده شرکت کوکاکوال 
اســت به طوری که امروز دیگر بعد 
از تبلیغات فراوان اســم کوکاکوال با 

شادی پیوند خورده است.

   به ساده کردن زندگی مشتری ها 
توجه کنید

امروز با پیچیده تر شدن دنیا سادگی 
از آن ویژگی های نابی اســت که می 
تواند مشــتری ها را جذب خود کند. 
کافیست برند خود را ساده و در عین 
حال لذتبخش معرفی کنید تا ببینید 
چگونه چندین قدم از دیگر برندهای 
پیچیده پیشــرفت می کنید. مثال در 
تولید مواد شــوینده در حالی که در 
خیلی از محصوالت از مواد ســمی و 
شــیمیایی استفاده می شــود اینکه 
بتوانید محصولی از مواد ســاده و غیر 
مضر تولید کنید یعنی تمایز در برند و 

فروش بیشتر.

توصیه هایی برای داشتن برند متمایز؛   

شاخص باشید

یکی از روش های 
برجسته کردن برند 
این است که در ارائه 

محصول احساس 
مشتری ها را در نظر 

 بگیرید. یکی از
 شرکت های موفق که 

به خوبی از این نکته 
استفاده کرده شرکت 

کوکاکوال است.

یکی از فاکتورهای که در دنیای تجارت امروز  ما را به موفقیت 
نزدیک و نزدیک تر می کند ساختن برندی قدرتمند است. 
بعد از ساختن برند برای اینکه آن را محبوب و قدرتمند کنید 
باید آن را نسبت به دیگر برندها متمایز و متفاوت کنید. برای 
رســیدن به این هدف یکی از کارهایی که می توانید انجام 
دهید این است که به بهترین جنبه های برند خود توجه کنید 
و از آنها طوری استفاده کنید که مشتری هایتان را به منافع 
بیشتر برسانید. در ادامه ما را همراهی کنید تا از روش هایی 
بگوییم که به کمک آن ها بتوانید برند متمایزی داشته باشید. 

 
استارت آپ

اســتارت آپ های زیادی مانند هاب اسپات و بلو آپرون 
مشتریانشــان را با کمک تولید محتوای خاص و خالقانه جذب می کنند و به 

کسب وکار میلیون دالری تبدیل شده اند.

بازاریابی محتوا روشی از بازاریابی است که روی تولید و انتشار و توزیع محتوا برای گروه 
خاصی از مخاطبان هدف تمرکز می کند. تا به حال، شرکت های زیادی از بازاریابی محتوا 
به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی شان استفاده کرده اند. در این روش، هر کسب وکار با 
تولید محتوای خالقانه و ارزشمند مخاطبان بالقوه  محصوالتش را جذب می کند و هدف 

نهایی این است که آن ها را به مشتریان وفادار برند خود تبدیل کند.
بسیاری از صاحبان کسب وکارهای بزرگ بعد از اینکه مقاالتشان در وبالگ ها با استقبال 
مواجه شــد، به فکر راه اندازی محصول یا خدمات مرتبط افتادند و کســب وکار خود را 
بنیان گذاری کردند. درادامه، تعدادی از اســتارت آپ های بزرگی را طی دو بخش معرفی 
می کنیم که با کمک استراتژی تولید محتوا توانسته اند کسب وکارشان را رشد دهند یا از 

شکست حتمی جلوگیری کنند.

)HubSpot( ۱. استارت آپ هاب اسپات   
همه  ما هاب اسپات را به عنوان وب سایتی می شناسیم که مقاالت 
مفیدی درزمینه  بازاریابی منتشــر می کند. باور اینکه هاب اسپات 
استارت آپ است، شاید کمی سخت باشد؛ اما واقعیت دارد. هاب اسپات 
یکی از شــرکت های بزرگ  ارائه دهنده  خدمات بازاریابی است که 
ابزارهای مفید و کاربردی درزمینه  بازاریابی شــبکه های اجتماعی، 
مدیریت محتوا، تحلیل وب و بهینه سازی موتورهای جست وجو ارائه 
می دهد. این استارت آپ ۷۵ درصد سرنخ  )لید( خود را از محتوای وبالگ 
به دست می آورد. لید یا سرنخ به کاربرانی گفته می شود که از هر روشی 

با محصول یا خدمات برند آشنا و به مشتری آن برند تبدیل می شوند.
کاربران با عضوشدن در این وب سایت می توانند به  رایگان به کتاب های 
الکترونیک و وبینارها و سایر مقاالت تخصصی تر دست پیدا کنند. در پایان 
هر پست وبالگ هاب اسپات، دکمه  اقدام به عمل گذاشته شده که به گفته  
مدیرعامل شرکت، تعداد لیدها را تا ســه برابر افزایش داده است. یکی از 
استراتژی های بازاریابی هاب اسپات این است که با تولید محتوای باارزش 
و مرتبط و نیز ارائه  خدمات رایگان بازاریابی دیجیتال کاربران را به خرید 

خدمات تخصصی تشویق می کند. 
در سال ۲۰۰۶ در کمبریج ماساچوست آمریکا، برایان هالیگان و دارمش شاه، 
فارغ التحصیالن دانشگاه آی بی ام، هاب اسپات را بنیان گذاری کردند. درآمد این شرکت 
از ســاالنه ۲۵۵,۰۰۰ دالر در ســال ۲۰۰۷ به ۱۵.۶ میلیون دالر در سال ۲۰۱۰ رسید. 
هاب اسپات مبنای استراتژی بازاریابی خود را بر ارائه  ابزار و محتوای رایگان بنیان گذاشت و 

با این روش سایر محصوالت تخصصی و پولی خود را تبلیغ کرد. 

)Blue Apron( ۲. استارت آپ بلوآپرون   
بلوآپرون استارت آپی است که درزمینه  مواداولیه  غذایی و دستورِپخت غذاهای مختلف 
فعالیت می کند و مواداولیه  الزم و تازه برای هر دستور غذایی را به مشتریانش عرضه می کند. 
این استارت آپ در ســال ۲۰۱۵، حدود ۵۰۰ درصد رشــد کرد که موسس آن دلیل این 

موفقیت را بازاریابی محتوا می داند.
بلوآپرون با تولید محتوای آموزشی و سرگرم کننده درباره  اصول و تاریخچه  دستورپخت 
غذا و شیوه های آشپزی و صرفه جویی در زمان پخت غذا توانست تعداد طرفدارانش را در 

فیسبوک به ۱.۷ میلیون نفر افزایش دهد.

محتوای آموزشی بلوآپرون باعث شد این استارت آپ ارتباط بهتر و عمیق تری با مشتریانش 
برقرار کند. محتوای غنی و جذاب این اســتارت آپ باعث شده مشــتریان برای افزایش 
اطالعاتشان درزمینه  آشپزی به این وب سایت مراجعه کنند و به مشتریان وفادار تبدیل 
شوند. در سال ۲۰۱۲، ایلیا پاپاس و مت ســالزبرگ و مت وادیاک استارت آپ بلوآپرون را 
بنیان گذاری و سه سال بعد، آن را به شرکتی با ارزش ۲ میلیارد دالر و ۲,۵۰۰ کارمند تبدیل 
کردند. آن ها چند ایده  مختلف برای راه اندازی کسب وکار پیشنهاد دادند و در آخر تصمیم 
گرفتند اســتارت آپی راه اندازی کنند که دســتورالعمل پخت غذاهای ساده و خوشمزه 
همراه با مواداولیه  آن را برای مشتری ارسال می کند. بازاریابی محتوا در استارت آپ بلوآپرون 
بدین شکل است که کاربران اینترنت برای پیداکردن دستور غذایی ساده و جدید یا خواندن 
نکات آشپزی وارد وب سایت می شوند و می توانند مواداولیه  پخت آن غذا را دقیقا به  اندازه  
نیازشان در منزل تحویل بگیرند. افزون براین، آن ها می توانند از سایر خدمات شرکت مانند 

ارسال هفتگی موادغذایی اولیه و دستورپخت غذا بهره مند شوند.
ایده  خالقانه و بازاریابی محتوای این استارت آپ به آن ها کمک کرد فقط پس از چند سال، به 
کسب وکاری میلیارددالری تبدیل شوند و ماهانه بیش از ۸ میلیون سفارش را تحویل دهند.

)Mint( ۳. استارت آپ مینت   
در سال ۲۰۰۷، استارت آپ مینت کارش را با راه اندازی وبالگ و انتشار ویدئو و اخبار و نکاتی 
درباره  امور مالی آغاز کرد. در آن زمان، وبالگ نویسی شرکت ها مرسوم نبود و همین باعث 
شد مینت از رقبایش جلو بزند و به رتبه  اول موتورهای جست وجو در امور مالی شخصی 
تبدیل شود. رقبای این شرکت اهمیتی به بازاریابی محتوا نمی دادند و ماهانه یک پست در 
وب سایتشان منتشر می کردند؛ اما مینت تیمی حرفه ای از ویراستاران و نویسندگان آزادکار 

برای وبالگش استخدام کرده بود تا برای مخاطبانش محتوای باکیفیت تولید کند.
مینت با انتشار نکاتی در قالب اینفوگرافی به منبع مطمئن جوانان تبدیل شده بود و محتوای 
آن همیشه جزو مطالب پرطرفدار در وب سایت هایی مانند Reddit و Digg بود. همه  این 
اتفاقات پیش از راه اندازی و ارائه  محصول آن ها، یعنی اپلیکیشن مینت بود و این استراتژی 
باعث شد اپلیکیشن پیش از عرضه به بازار، بیش از ۲۰,۰۰۰ مشتری داشته باشد؛ به طوری که 
در روز ارائه  آن، ترافیک اپلیکیشن بسیار چشــمگیر بود. باوجوداین، مشکل این بود که 
اپلیکیشن مینت می توانست تنها ۲۰۰ کاربر را مدیریت کند. بنابراین پیش از ارائه  محصول، 
از کاربران خود خواست به منظور دسترسی به امکانات این اپلیکیشن پست های مینت را در 
شبکه های اجتماعی با دوستانشان به اشتراک بگذارند. همین موضوع باعث شد تبلیغات 

مینت در بیش از ۶۰۰ پست شبکه های اجتماعی به  رایگان منتشر شود.

Inc : منبع
یـــادداشت
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،،
ممکن است برندی که شما 

 بر روی آن فعالیت 
می کنید بر روی موردی 

خاص عملکرد خوبی 
داشته باشد در این صورت 

برای تمایز در برند فقط 
کافیست روی تخصص خود 

تاکید کنید. 

زومیت
گـــزارش

استارت آپ های بزرگی که از استراتژی بازاریابی محتوا استفاده می کنند )بخش اول(

 اگر استارت آپ 
می خواهید بزنید این 
چند کتاب را بخوانید

یکــی از راه های کســب تجربه و 
شناخت دنیای استارت آپی، مطالعه 
کتاب است. کتاب دریچه ای نوین به 
چیزهایی است که توسط دیگران 
تجربه شــده و می توان با خواندن 
آن به راحتــی به تجربیات دســت 
یافت. کتاب های حوزه کارآفرینی 
و کسب وکار متنوع هستند و دامنه 
گســترده ای از موضوعات را شامل 
می شوند. بعضی از این کتاب ها به 
بیان تجربیات افراد موفق و کارآفرین 
می پردازنــد. بعضی دیگــر درباره 
روش های انجام پروژه و کســب و 
کار اســت. گروهی دیگر به دنبال 
تشریح اشتباهات یا موفقیت های 
کسب وکارهای دیگر است. خواندن 
هر کدام از این کتاب ها می تواند به 
حرکت بهتر کسب وکارها در مسیر 
رشدشــان کمک کند. در ادامه به 
بعضی از این کتاب ها که می توانند 
منابع خوبی برای مطالعه شــما در 
تعطیالت نوروزی باشد، اشاره شده 

است:
  

   نوپای ناب
کارآفرینان امروزی چگونه از نوآوری 
برای  خلق کســب وکارهای بسیار 

موفق استفاده می کنند؟
)The Lean Startup(  را 
اریــک ریس نوشــته اســت. این 
کتاب در حــوزه راهبرد محصول و 
راه اندازی کســب وکار است و دید 
 )agile( وسیعی از ساختار چابک
به خوانندگانش می دهــد. اریک 
ریس همچنین مثال های خوبی از 
اشتباهاتی که باید برای ادامه کار یک 
کســب وکار از آنها دوری کرد، ارائه 
می کند. سری کتاب های ناب )مثل 
رشــد ناب یا اجرای ناب( مجموعه 
کتاب های کاربردی و جذابی برای 

خوانندگان هستند.

    صفر به یک
)zero to one( کتابــی به قلم 
پیتر تیل است که نگرشی متفاوت 
به ایجاد استارت آپ دارد. او عقیده 
دارد ساختن چیزی که وجود ندارد 
و رسیدن به خواسته های پاسخ داده 
نشده برای کاربران بسیار ارزشمند 
خواهد بود. خواندن این کتاب دید 
جدیدی از دنیای کسب وکار به شما 

خواهد داد.

    سختی کارهای سخت
 The Hard Thing About(
Hard Things(  را بن هاروویتز 
با شهامت نگاشته است. این کتاب 
درباره ســختی  کســب وکارهای 
استارت آپی اســت و به موضوعاتی 
همچون دردسرهای شــروع کار، 
تقسیم سهام و مشکالت کار کردن با 
دوستان و اخراج آنها پرداخته است. 
خواندن درباره سختی های کار، قبل 
از شروع می تواند دید واقع گرایانه ای 

به شما بدهد.

    خلق مدل کسب وکار
 Business Model (
Generation(  را الکســاندر 
استروالدر و ایو پینگنیور نگاشته اند. 
این کتاب نمونه خیلی خوبی برای 
یادگیری ایجاد مدل کســب وکار و 
شــناخت ویژگی های آن است.  در 
این کتاب چگونگی نــگارش بوم 
کســب وکار و جزئیات آن آموزش 
داده شــده اســت. این کتاب پر از 
تصاویر جذاب و آموزش توام با لحنی 

شیرین است.

اخبار اصفهان
گــزارش
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