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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

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان  مطرح کرد:  

نقش انکارناپذیر زنان در رونق تولید

در پی قطع واردات 
گوشت دولتی؛

ارز یا مردم؟!
در حالی که یه کیلو گوشت هم 
از گوشــت های وارداتــی با ارز 
دولتی به دســت مردم نرسید  ، 
اعالم شد  واردات گوشت از این 
طریق متوقف شده و دیگر با ارز 
4200 تومانی گوشت به کشور 
وارد نمی شــود. طبق دستورات 
جدید قرار است واردات گوشت 
به ایران با ارز نیمایی انجام پذیرد 
و عرضه و تقاضا قیمت گوشــت 
را مشخص کند. به نظر می رسد 
تصمیــم جدید بــه دلیل عدم 
توانایی مسئولین در کنترل وارد 
کنندگان گوشــت و جلوگیری 
از تقلب و اختــالس های انجام 
شــده به بهانه واردات گوشت با 
ارز4200 انجام شــده باشد اما 
تنها متضرران این تصمیم گیری 
مردم هستند زیرا با سیالب های 
اخیر در استان های خوزستان و 
لرستان که مرکز پرورش دام در 
کشور است ،قسمت عمده ای از 
دام و طیور کشورمان منهدم شد 
و اگر واردات آن نیز دچار مشکل 
شــود دیگر مردم تــوان خرید 
حداقلی خود در ایــن بازار را هم 

از دست خواهند داد...  

یک اقتصاددان:

افزایش 20 درصدی حقوق  
تمام کارمندان توجیه پذیر 

نیست
عضو سابق هیئت علمی دانشــگاه اصفهان 
گفت: دولت مجبور اســت برای افزایش 20 
درصدی حقــوق کارمندان در ســال ۹۸ از 
ظرفیت بانک مرکزی، نظام بانکی کشــور و 
استقراض از مردم استفاده کند که با توجه به 
شرایط اقتصادی حال حاضر امکانپذیر نیست.

هوشنگ شجری اظهار کرد: نه تنها افزایش 
20 درصدی حقوق کارمندان به شکل سالم 
امکانپذیر نیست بلکه یک مشکل جدی برای 

دولت محسوب می شود.
وی با اشاره به نحوه استقراض دولت از مردم، 

افزود: میزان اسناد خزانه اسالمی...

فرزانه مستاجران
یادداشــت

ISFAHAN
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      باید زمینه حضور زنان در عرصه اقتصادی به ویژه کارآفرینی و تولید را فراهم کنیم اما در حمایت از حضور زنان در عرصه اقتصادی باید به نکات اساسی توجه کرد.

به بهانه توقف واردات گوشت قرمز با دالر ۴۲۰۰ تومانی

تا ارز تک نرخی نشود، بازار به 
ثبات نمی رسد

وزارت صمت دو روز گذشته اعالم کرد که 
تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت 
متوقف خواهد شد، تصمیمی که فاصله نرخ ارز در 
این بازار را با نرخ ارز آزاد کم می کند. در این زمینه 
فعاالن بخش خصوصی معتقدند تا تک نرخی 
نشدن ارز در اقتصاد ایران، همچنان شرایط برای رانت...
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 براســاس تازه تریــن گزارش 
های مرکز آمار ایران از تحوالت 
کشوری بازار ملک ۱0 استان در 
فهرست استان های با بیشترین 
سطح تورم مسکن در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل قرار گرفته  
است. این استان ها شامل تهران، 
البرز، فارس، اصفهان، خوزســتان، هرمزگان، 
مازندران، خراســان رضوی، مرکزی و بوشهر 
است که ســرعت رشد قیمت مســکن در آنها 
طی پاییز سال گذشته در مقایسه با پاییز سال 
۱۳۹۶ بیشتر از سایر اســتان های کشور بوده 
اســت. همچنین دراین گزارش آمده است که 
میانگین قیمت مسکن شــهر تهران در پاییز 
سال گذشته در مقایسه با پاییز سال ماقبل ۸0.2 
درصد افزایش یافته است و به این صورت تهران 
رتبه اول فهرست ۱0 استان اول کشور به لحاظ 
تورم مسکن را به خود اختصاص داده است. بعد از 
استان تهران، استان البرز با رشد 44.4 درصدی، 
فارس با 4۳.۱ درصد، اصفهــان ۳۹.۶ درصد، 
خوزستان ۳۸.۶ درصدی و هرمزگان با رشد ۳۷.۹ 
درصدی به ترتیب در رتبه های بعدی باالترین 

سطح تورم مسکن در فصل پاییز قرار گرفته اند.
عالوه بر این گزارش های آماری، بررســی های 
میدانی از بازار معامالت امالک اصفهان طی یک 
سال اخیر نشان می دهد که در فصل تابستان با 
افزایش نرخ دالر، مســکن گران و معامالت هم 
بیشتر شد ولی با کاهش نســبی قیمت دالر، 
این بازار دچار رکود شد و همچنان این شرایط 

ادامه دارد.
دالیــل مختلفــی از طــرف کارشناســان و 
صاحبنظران برای ایجاد چنین وضعیتی در بازار 
مسکن عنوان می شــود که مهم ترین آن رکود 
چند ساله  این بازار بود اما برخی تاثیر افزایش نرخ 
ارز بر بازار مسکن و سودآور نبودن انبوه سازی و 
ساخت وســاز، غیرواقعی بودن افزایش قیمت 
مسکن و نرخ تســهیالت را از جمله این دالیل 
می دانند. هچنین افزایش نرخ تورم عمومی کشور 
موجب شد که بخشی از مردم برای حفظ  قدرت 
پولشان، سرمایه های خود را به بازار مسکن ببرند و 
این یک امر طبیعی است که افزایش تقاضا منجر 

به رشد قیمت در بازار مورد نظر شود.
افزایش قیمت ها در بازار مسکن به معنی رونق 

نیست
در همین پیوند رسول جهانگیری، رییس اتحادیه 

مشــاوران امالک در رابطه با چشــم انداز این 
بازار برای سال ۹۸ در گفت وگو با خبرنگار ایمنا 
بیان می کند: افزایش قیمت ها بر اساس ضابطه 
و منطق اقتصادی نبوده و تقاضــای کاذب در 
مقطعی از سال گذشته باعث این افزایش های 
ناهنجار شد تا جایی که برای خرید خانه ۱۵ تا 
20 درصد و به صورت موردی تا ۸0 درصد هم 

افزایش قیمت داشتیم.
وی یادآور می شود: هرچند هزینه ساخت مسکن 
نیز باال رفت ولی نه به آن میــزان که باعث این 
مقدار افزایش نرخ ها شــود. درواقع این افزایش 
قیمت ها هم عماًل بازار مسکن را از رکود سابق 

خارج نکرده و این بازار هنوز در رکود است.
به گفته جهانگیری اگرچه در برهه ای از زمان، 
نوسانات بازار ارز و ســکه بر خریدوفروش خانه 
تأثیراتی گذاشــت ولی به این شرایط نمی توان 

عنوان "رونق بازار مسکن" داد.
رییس اتحادیه مشاوران امالک تصریح می کند: 
برای رونق بازار مسکن در سال آینده الزم است 
دولت با اتخاذ سیاســت هایی به افزایش قدرت 
خرید مسکن کمک کند. دولت اگر تصمیم به 
ساخت وساز مسکن متناسب با نیازهای مردمی 
داشته باشد می تواند رکود تورمی این بازار را به 

اتمام رساند.
وی در مورد پیش بینی بازار مسکن در سال ۹۸ 
اظهار می کند: بازار ظرفیت افزایش نرخ بیشتر 
را نخواهد داشت و اگر شــرایط اقتصادی سال 
آینده مانند امسال باشد نرخ مسکن ثبات خواهد 

داشت. مگر آنکه اتفاقی خاص بیفتد.
کاهش قیمتی برای سال 98 رخ نخواهد داد

مهدی جعفر پیشه، رییس انجمن انبوه سازان 
اصفهان نیز با ارزیابی بازار مســکن در ســال 
گذشته و امسال می گوید: در سال ۹۷ با توجه 

به افزایــش نــرخ دالر تعدادی ســعی کردند 
سرمایه گذاری هایی در بخش مسکن انجام دهند 
و این در حالی  بود که بازار مســکن با رکود پنج 
ساله دست و پنجه نرم می کرد و این اقدام افزایش 
قیمت هایی را در بازار مسکن رقم زد که البته با 

رونق یافتن متفاوت است.
وی توضیح می دهد: توجه به این نکته الزم است 
که هر افزایش قیمتی را نمی توان رونق نامید زیرا 
رونق در خرید و فروش مستمر شکل می گیرد 
اما در مورد بازار مسکن این خرید و فروش فقط 
مربوط به مقطعی خاص از زمان بود و دوباره رکود 
ایجاد شد، هر چند با وجود رکود همچنان نرخ ها 

باال مانده  است.
جعفر پیشه اظهار می کند: نرخ مسکن وابسته 
به قیمت زمین، خدمات مهندسی، هزینه های 
شهرداری، مصالح و دستمزد تعیین می شود و 
همان طور که واضح است نرخ مسکن 40 درصد 
افزایش داشــته و حتی در برخی نقاط شهر تا 
۱00 درصد هم گران تر شده اســت. از طرفی 
مصالح ساختمانی رشد قیمت داشته و با توجه 
به تورم موجود هزینه های کارگری هم افزایش 
داشته  است که باوجود این شرایط افزایش نرخ 

طبیعی است.
رییس انجمن انبوه سازان اصفهان می گوید: البته 
بخشــی از گرانی به دلیل جو روانی ایجاد شده 
توســط خود مردم بود. بحث دیگر آن است که 
پس از رکود چند ساله این بازار سرمایه گذارانی 
که مسکن را ساخته و نتوانســته اند بفروشند 
در شرایط فعلی خواهان فروش با نرخ باالتری 
هستند، اما باوجود همین شرایط توصیه من به 
مصرف کنندگان واقعی خرید مســکن قبل از 
صعود بیشتر نرخ هاســت زیرا بی شک کاهش 

قیمتی برای سال ۹۸ رخ نخواهد داد.

چشم انداز مسکن 98 با نگاهی به آنچه گذشت
بسیاری صاحب نظران، قیمت مسکن در سال 98 را در ادامه روند سال گذشته و صعودی پیش بینی می کنند با این وجود کارشناسانی دیگر 
در انتظار اتخاذ و اعالم سیاست های وزارت راه و شهرسازی در خصوص مدیریت و کنترل بازار مسکن برای ارزیابی و پیش بینی بهتر این 

بازار هستند.

ایمنا
گـــزارش
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بازار ظرفیت افزایش 
نرخ بیشتر را نخواهد 

داشت و اگر شرایط 
اقتصادی سال آینده 

مانند امسال باشد نرخ 
مسکن ثبات خواهد 

داشت. مگر آنکه 
اتفاقی خاص بیفتد.

بازار طال و سکه  98/1/20 ساعت 15:05

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

 سکه 
49,480,00047,980,000 بهار آزادی

50,660,00049,920,000سکه امامی

28,190,00027,490,000نیم سکه

17,990,00017,590,000ربع سکه

9,490,0009,290,000سکه گرمی

20,450,00019,570,000مثقال طال

یک گرم طالی 
184,758,0004,518,000 عیار

یک گرم طالی 
246,273,0006,024,000 عیار

1,302,021,297,77انس طال

آگهی مزایده
شهرداری گلدشت بموجب مصوبه شورای اسالمی شهر 
در نظر دارد نسبت به اجاره جایگاه CNG گلدشت به 
مدت یک سال از طریق مزایده عمومی و بر اساس قیمت 
پایه کارشناسی رسمی اقدام نماید. لذا شرکت های واجد 
شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ 
فرم پیشنهادی تا تاریخ 98/2/7 به شهرداری مراجعه 
و پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 98/2/8 به دبیرخانه حراست شهرداری 

تحویل نمایند.
مهدی غالمی – شهردار گلدشت

شناسه: 425966

آگهی مزایده 
شهرداری حبیب آباد در نظر دارد نسبت به 

1- فروش 3 پالک مسکونی واقع در فاز دوم شهرک آیت اهلل ادیب 
2- اجاره 4 باب مغازه واقع در خیابان شهید مطهری جنب ساختمان آتشنشانی 

3- اجاره بهره برداری یک قطعه زمین به متراژ 2000 متر در پارک جنگلی 
4- اجاره بهره برداری باغ بانوان 

5- اجاره ساختمان و استخر قدیمی روباز 
از طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت شرکت در مزایده و خرید اسناد مربوطه و بازدید از 

محل تا تاریخ 1398/2/5 به امور مالی شهرداری حبیب آباد مراجعه نمایند.                                                                                                         تلفن تماس: 03145482321

نوبت اول

نوبت اول

سید جواد لقمانی  - شهردار حبیب آباد شناسه: 427837

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره 97-3

مدیریت شعب پست بانک اســتان اصفهان در نظر دارد تعداد 5 فقره از امالک تملیکی خود را از طریق 
مزایده عمومی و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)setadiran.ir( و با شماره مزایده 200973617000006 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 98/01/29   تاریخ انتشار: 98/01/20    

مهلت ارسال پیشنهاد: 98/02/05    تاریخ بازدید : 98/01/24   
تاریخ اعالم به برنده: 98/02/08 تاریخ بازگشایی: 98/02/07   

شناسه: 426880

نوبت دوم

بازرگانی لوپز دعوت به همکاری می نماید
کارشناس فروش با حداقل 2 سال سابقه کاری لوازم خانگی

مدیر بازرگانی با حداقل 4 سابقه کاری لوازم خانگی

لطفا رزومه کاری خود را به شماره تماس 32215742 
ارسال نمایید.



در پی قطع واردات 
گوشت دولتی؛
ارز یا مردم؟!

ادامه از صفحه یک:
... این تصمیم بــه این عنوان 
انجام شده است که، ایران خود 
تولیدکننده گوشت قرمز است 
و حدود 90 درصد نیاز کشور را 
تولید و تنها 10 درصد آن را وارد 
می کند و مشکلی برای تأمین 
گوشــت قرمز در کشور وجود 
ندارد. اما مگر سال گدشته ایران 
تولید گوشت قرمز نداشت، پس 
به چه دلیل قیمت گوشت قرمز 
به این شــدت افزایش یافت و 
بسیاری از مردم مجبور شدند در 
صف های عریض و طویل خرید 
گوشت قرمز دولتی بایستند و 
در بیشتر موارد به نتیجه الزم 
هم نرسند؟ در زمانی که گوشت 
قرمز بــا ارز 4200تومانی وارد 
می شــد تنها 10 تا 20 درصد 
آن توسط شرکت پشیبانی امور 
دام وارد و مابقی توسط تجار و 
بازرگانان بخش خصوصی وارد 
می شد،  که به دست مردم هم 
نرسید و اگر هم رسید نتوانست 
بازار را متعادل کنــد و این امر 
دلیلی جز تقلــب در  توزیع از 
ســوی دالالن و واسطه گرانی 
که ارز دولتی گرفتند اما گوشت 
قرمز بــا نرخ دولتــی تحویل 
ندادند، نمی تواند داشته باشد 
. به گفته مسئولین قرار است از 
این پس،  دیگر از آن فضایی که 
گوشت به نصف قیمت عرضه و 
در فروشگاه ها صف ایجاد شود، 
فاصله گرفتــه  و عرضه و تقاضا 
تعیین کننده قیمت گوشــت 
قرمز باشد. این در حالی است که 
هرکیلوگرم گوشت گوسفندی 
وارداتی تنظیم بازاری به قیمت 
37  تا 45 هزار تومان  به فروش 
می رسید و قیمت این محصول 
در بــازار آزاد حدود 85 تا 110 
هزار تومان بود. با حذف گوشت 
های قیمت پایین مسلما تغییر 
قیمت محسوسی را در گوشت 
قرمز خواهیم دید. بد نیســت 
یادآوری کنیــم که  قیمت هر 
کیلوگرم گوشت قرمز تا سال 
96 در بازار حدود 35  تا 50 هزار 

تومان بود.
به نظر کارشناسان تغذیه مصرف 
متعادل گوشت در رشد جسمی 
و فکری اثرات خوبی داشــته، 
تمام اعضای بدن را نیز در حالت 
خوب فیزیولوژیکــی نگه می 
دارد.به طورکلّی اشخاص سالم 
باید مقداری گوشت در برنامه 
غذای روزانه خــود بگنجانند،  
مصــرف پروتئیــن در جامعه 
جهانی حــدود 70 گرم در روز 
می باشد که حدود 50 گرم را 
پروتئین گیاهــی و 20 گرم را 
پروتئین حیوانی تشکیل داده 
است .یعنی یک خانواده 5 نفره 
حداقل روزانــه باید 100 گرم 
گوشــت مصرف کنند که در 
ماه می شود حدود 3 کیلوگرم 
گوشت خالص بدون استخوان 
و چربی و دور ریز که برای این 
میزان گوشــت خالص حداقل 
باید 4 کیلوگرم گوشت خرید و 
دنبه و استخوان آن را جدا کرد. 
با احتساب گوشت کیلویی 100 
هزار تومان ، یک خانواده 5 نفره 
ماهانه باید 400 هــزار تومان 
گوشــت قرمز خریداری کند 
یعنی تقریبا یک ســوم حقوق 
یک کارگر ایرانــی ! آیا ممکن 
است؟ مسلما خیر پس به جای 
اینکه در تصمیم گیری هایمان 
به فکر ارز باشــیم به فکر مردم 

باشیم.

اقتصاد استان
02
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با دستور رئیس جمهور انجام شد
آغاز نصب زنجیره 20 تایی سانتریفیوژ IR6 در نطنز

همزمان با روز ملی فناوری هسته ای چندین دستاورد هسته ای در اصفهان رونمایی شد و رئیس جمهور 
به صورت ویدئو کنفرانس دستور شروع به کار آن ها را داد. همزمان با روز ملی فناوری هسته ای چندین 
دستاورد هسته ای در اصفهان رونمایی شد و رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس دستور شروع به 

کار آن ها را داد.روحانی در ارتباط مستقیم با مرکز هسته ای نطنز که با حضور استاندار اصفهان به صورت 
زنده پخش می شد، گفت: بسیار خوشحال کننده اســت که هر سال طرح های جدید در نطنز تکمیل و به 

بهره برداری می رسد.
رئیس جمهور ضمن تقدیر از تالش های صورت گرفته برای دستاوردهای جدید هسته ای، دستور آغاز نصب زنجیره 20 تایی 

سانتریفیوژ IR6 را داد؛ در این مراسم همچنین مرکز مدیریت پسماند غنی سازی در مجتمع غنی سازی نطنز )شهید احمدی روشن( آغاز 
به کار کرد.

روحانی همچنین در گفت وگوی ویدئویی با طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهرک سالمت اصفهان آغاز به کار 
دستگاه شتاب دهنده الکترون خطی پزشکی به نام امید را اعالم کرد.

استاندار اصفهان:
فناوری هسته ای،یادآور عزم ملی در توانمندی علمی کشور است 

 استاندار اصفهان گفت : بیستم فروردین روز ملی فناوری هسته ای، یادآور ایمان و عزم ملی دانشمندان 
و جوانان میهن اسالمی در اثبات توانمندی های علمی کشور و اوج اقتدار و عظمت ملت بزرگ ایران برای 
حرکت در مسیر علمی و تکنولوژی و بومی ســازی صنعت انرژی هسته ای است.عباس رضایی روز سه 

شنبه با صدور پیامی به مناسبت فرارسیدن 20 فروردین روز ملی هسته ای افزود : دستیابی ایران اسالمی 
به چرخه کامل سوخت هسته ای که پشتوانه استوار و مستحکم آن مجاهدت های بزرگ علمی دانشمندان 

جوان و برومند این مرز و بوم بود.وی اظهارداشت : بی شک امروزه استفاده صلح آمیز و توسعه انرژی هسته ای در 
گسترش دانش بشری، تسلط بر طبیعت، تأمین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردید است و می توان این فناوری را از 

عناصر و محورهای اصلی توسعه پایدار و از عوامل مهم اقتدار یک کشور به شمار آورد.وی ادامه داد :در این راستا جمهوری اسالمی 
مصمم است که با توجه به تأثیر شگرف علوم و فنون هســته ای در مؤلفه های علمی، اقتصادی و اجتماعی و به طور کلی توسعه پایدار، در 
مسیر نیل به اهداف مقدس جمهوری اسالمی با رویکرد صلح آمیز و عنایت خاص به نظر فقهی مقام معظم رهبری که فرمودند' جمهوری 

اسالمی ایران به دنبال سالح هسته ای نیست' و در راستای حمایت از این فناوری فاخر و اهتمام ملی به توسعه علمی کشور گام بردارد.

فرزانه مستاجران
ســـرمقاله
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خـــبــــر

رئیس بازاریابی و فروش »شپنا« تاکید کرد:

تامین خوراک داخلی و بازار فروش تضمینی، نقطه قوت پاالیشی ها در روزهای سخت

ابراهیم کاویان پور، رئیس بازاریابی و فروش شــرکت  
پاالیش نفت اصفهان  در خصوص چشم انداز صنعت 
پاالیشی در ســال 98 بیان کرد: با توجه به اینکه هم 
خوراک پاالیشگاه ها از بازار داخل تامین می شود و هم بخش عمده محصوالت 

پاالیشی در بازار داخل عرضه می گردد، بنابراین آثار تحریم ها بر روند فروش 
این صنعت کمرنگ تر از صنایع صادرات محور بوده و کاهش ظرفیتی بابت 
تحریم نخواهیم داشت؛ اما با این حال صادرات فرآورده های ویژه پاالیشگاه ها 

از محدودیت های تحریم تاثیر می پذیرد.
وی افزود: تنها مشــکلی که تداوم تحریم ها در پی خواهد داشت، احتماال روند تامین 
تجهیزات و ماشین آالت در پاالیشگاه هایی است که در حال اجرای طرح های ارتقاي 
کیفیت فرآروده هاي خود هستند و مي توان گفت تقریبا تمامی پاالیشگاه ها در حال 

اجرای طرح های بهبود کیفی محصوالت خود هستند. 
کاویان پور گفت: طبق استانداردهای بین المللی، از سال 2020 نظارت بر میزان گوگرد 
 در فرآورده های پاالیشی ســختگیرانه تر اعمال خواهد شــد و اگر نتوانیم تا آن زمان

 پروژه های کیفی سازی را به سرانجام برسانیم، با مشکالتی در صادرات مواجه خواهیم 
شد. از این رو تعویق در زمان بهره برداری از پروژه های بهینه سازی فرآورده های پاالیشی، 

در بلند مدت چالش صنعت محسوب می شود.
این کارشــناس صنعت پاالیشــی ضمن تاکید بر تاثیر قیمت نفت خــام و نرخ ارز بر 

 سودآوری پاالیشگاه ها، گفت: قیمت جهانی نفت خام و نیز نرخ ارز مستقیما بر سودآوری
 پاالیشی ها اثرگذار است. افزایش نرخ ارز نیمایی اگر چه هزینه های پاالیشگاه ها را افزایش 

خواهد داد؛ ولی اثر مثبت به مراتب با اهمیت تری بر رشد درآمد پاالیشی ها دارد.
وی افزود: پیش بینی می شود چنانچه اتفاق خاصی که روند عرضه و تقاضای نفت را متاثر 
کند، رخ ندهد؛ نفت خام جهانی در محدوده 55 تا 70 دالر در نوسان باشد. این نرخ برای 
پاالیشی ها نرخ مناسبی است. البته در صورت کاهش حجم فروش نفت ایران، احتماال 
نرخ خوراک پاالیشگاه ها کاهش یابد.کاویان پور در خصوص ظرفیت تولید پاالیشگاه ها 
عنوان کرد: ظرفیت تولید روزانه پاالیشگاه های کشور در حال حاضر 1 میلیون و 800 هزار 
بشکه نفت خام است و افزایش حجم تولید در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. در حال حاضر 
پاالیشگاه ها تقریبا با تمام ظرفیت خود تولید می کنند و با خطوط تولید فعلی، نمی توان 
انتظار افزایش ظرفیت تولید داشت.رئیس بازاریابی و فروش شپنا در خاتمه تصریح کرد: 
تامین مواد اولیه از بازار داخل و بازار فروش داخلی و تضمین شده، مهمترین نقطه قوت 
پاالیشگاه ها محسوب می شود. با این شرایط، تولید پاالیشگاه ها حتی در صورت تشدید 

محدودیت های بین المللی تداوم خواهد داشت.
بورس

خـــبــــر

یکی از روش ها برای 
افزایش حقوق ها در این 

مواقع همان روش پلکانی 
است که در آن به کمترین 

حقوق به طور مثال  20 
درصد اضافه می شود و 
هر چه میزان حقوق ها 

باالتر می رود این افزایش 
کم تر می شود به طوری 

که وقتی میزان این 
حقوق به طور مثال به ۱0 
میلیون تومان می رسد 

این افزایش صفر خواهد 
شد.

یک اقتصاددان:

افزایش 20 درصدی حقوق  تمام کارمندان توجیه پذیر نیست

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: دولت مجبور 
است برای افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال 98 از 
ظرفیت بانک مرکزی، نظام بانکی کشــور و استقراض از مردم 
استفاده کند که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر امکانپذیر 

نیست.

ایمنا
گـــزارش
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       این یک توهم پولی است که فکر کنیم با افزایش حقوق ها در این شرایط قدرت خرید بیشتر می شود زیرا با افزایش حقوق، قیمت ها نیز به همان اندازه افزایش پیدا می کند.

 در مسیر خدمت رسانی به مردم
 انجام شد

رسید و ارسال بیش از 866 میلیون لیتر 
فرآورده های نفتی در ایام نوروز توسط 

منطقه اصفهان
همزمان با آغاز ســفرهای نــوروزی تا پایــان تعطیالت 
)۱7فروردین( بیش از 866 میلیون لیتر انواع فرآورده های 
نفتی مورد نیاز هموطنان از طریق خطوط لوله منطقه اصفهان 

رسید و به مبادی مصرف ارسال شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقه اصفهان، مجتبی بشارتیان مدیر این منطقه با بیان مطلب فوق 
افزود: در ایام تعطیالت نوروز با تالش شبانه روزی کارکنان بیش از 
866 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی از طریق خطوط لوله این 

منطقه رسید و به مبادی مصرف ارسال شد.
وی افزود: در همیــن مدت به منظــور تأمین خوراک مــورد نیاز 
پاالیشگاه اصفهان و بخشی از خوراک پاالیشگاه های تهران و تبریز 
از طریق خط لوله مارون بــه اصفهان بیش از یــک میلیارد و 144 
میلیون لیتر نفت خام )معادل 7 میلیون و 200 هزار بشکه( رسید و 
ارسال شد که از این مقدار بیش از 790 میلیون لیتر )معادل حدود 5 
میلیون بشکه( نفت خام به پاالیشگاه اصفهان تحویل و بیش از 350 
میلیون لیتر )معادل بیش از 2 میلیون و 200هزار بشکه( نفت خام 

به تهران ارسال شد.
مدیر منطقه اصفهان در خصوص انواع فرآورده های نفتی رســید و 
ارسال شده توسط خطوط لوله این منطقه ادامه داد: از مجموع بیش 
از 866 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی، از طریق خط لوله 20 
اینچ رفســنجان به اصفهان بیش از 388 میلیــون لیتر انواع بنزین 
تولیدی پاالیشگاه بندرعباس رســید و به انبار نفت شهید منتظری 

اصفهان تحویل داده شد.
بشارتیان اضافه کرد: در همین مدت حدود 331 میلیون لیتر انواع 
بنزین، بیش از 118 میلیون لیتر نفت گاز، بیش از 15 میلیون و 500 
 ATK هزار لیتر نفت ســفید و بیش از 13 میلیــون و 500 هزار لیتر
)سوخت جت( از انبار نفت شهید محمد منتظری اصفهان دریافت و 

از طریق خطوط 24 و 18 اینچ به طرف تهران ارسال شد.
وی در خصــوص بارندگی های اخیر در کشــور نیز بیان داشــت: 
خوشــبختانه با اقدامات صورت گرفته در ســال های گذشــته در 
راستای پایدار ســازی و ارتقاء ایمنی خطوط لوله در سطح منطقه 
و همچنین تالش شــبانه روزی کارکنان بخش های مختلف فنی، 
عملیاتی و مخابرات این منطقه با پایش مستمر مسیر خطوط لوله و 
انجام اقدامات پیشگیرانه تاکنون هیچ گونه مشکلی متوجه خطوط 
لوله استراتژیک نفت خام مارون در اســتان خوزستان تا پاالیشگاه 
اصفهان و سایر خطوط انتقال فرآورده های نفتی حوزه استحفاظی 

این منطقه نشده است.

 پلمب 78 حلقه چاه غیرمجاز
 در دهاقان

رییس اداره آب منطقه ای شهرستان شهرضا از پلمب کردن 
78 حلقه چاه غیرمجاز در دهاقان خبر داد.

محسن رفیعی اظهار کرد: در طول دو ســال گذشته 64 حلقه چاه 
غیر مجاز در دهاقان شناسایی شده است که 53 مورد آن مربوط به 

سال 97 است.
وی با بیان اینکه تا کنون 78 حلقه چاه در این شهرستان پلمب شده 
است گفت: چاه های غیرمجاز و اضافه برداشت باعث شده منابع آبی 
شهرستان کم شود و برای آشامیدن و کشــاورزی با مشکل روبه رو 

شویم.
رییس اداره آب منطقه ای شهرستان شهرضا از شناسایی 21 حفاری 
غیرمجاز برای تامین آب در این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: تا 
کنون 135 شکایت کشاورزان و کارشناسان این اداره پیرامون مسائل 

مربوط به منابع آبی توسط مراجع قضایی رسیدگی شده است.
رفیعی افزود: در طی دو سال گذشــته هفت مورد چاه مجاز اضافه 

برداشت داشته اند که این تعداد شناسایی و پلمب شده اند.

گـــزارش

هوشنگ شــجری اظهار 
کرد: نــه تنهــا افزایش 
20 درصــدی حقــوق 
کارمندان به شکل سالم 
امکانپذیر نیست بلکه یک 
مشکل جدی برای دولت 

محسوب می شود.
وی با اشــاره بــه نحوه 
استقراض دولت از مردم، افزود: میزان 
اسناد خزانه اســالمی منتشر شده رقم 
نســبتا باالیی دارد و دولت با استفاده 
بیشتر از این اوراق، پس اندازهای زیادی 
را از مردم جذب خواهد کــرد، در این 
صورت پس اندازها نیــز به درآمدهای 
جاری دولت تبدیل شده و این مسئله 
بخش خصوصی را با مشکل مواجه می 

کند که از نظر اقتصادی درست نیست.
شجری اضافه کرد: از طرفی اگر دولت 
بخواهد از ظرفیت بانک مرکزی استفاده 
و اقــدام به چاپ پول کند باعث رشــد 

نقدینگی و تورم زایی می شود.
این استاد بازنشســته دانشگاه اصفهان 
خاطرنشــان کرد: همچنین استفاده از 
بانک های تجاری، اثــر برون رانی دارد 
یعنی دولت جایگزین بخش خصوصی 
در اعتبارات می شود، البته این موضوع 
مورد پسند بانک هاست زیرا وام دادن به 
دولت کم ریسک اســت اما اعطای وام 
به بخش خصوصی در شــرایط تورمی 
و رکود حال حاضر ریسک باالیی دارد 
بنابراین هر ســه روش احتمالی تامین 
منبع افزایش حقوق کارکنان اشــتباه 

است.
شجری تصریح کرد: اگر سیستم مالیاتی 
دولت به گونه ای بود که می توانســت 
مطالبات معــوق خــود را وصول کند 

 و دســتگاه هایی که مالیات پرداخت
نمی کنند را در زیر چتر مالیاتی خود قرار 
دهد، درآمدهایش افزایش پیدا می کرد 
و می توانست مخارج خود را بیشتر کند.

وی اضافه کرد: یکــی از روش ها برای 
افزایش حقوق ها در ایــن مواقع همان 
روش پلکانی است که در آن به کمترین 
حقوق به طور مثال  20 درصد اضافه می 
شود و هر چه میزان حقوق ها باالتر می 
رود این افزایش کم تر می شود به طوری 
که وقتی میزان این حقوق به طور مثال 
به 10 میلیون تومان می رسد این افزایش 

صفر خواهد شد.
این اقتصاددان اظهار کــرد: این روش 
صرفه جویی زیادی را ایجاد می کند و از 
چند نظر بهتر است. یکی از مزیت های 
این روش کاهش شکاف درآمدی است، 
یعنی درآمدهــای پایین به درآمدهای 
باالتر نزدیک می شــوند که این از نظر 

اجتماعی خوب است.
وی ادامه داد: در این روش دولت به آن 
حجم از اســتقراض برای افزایش همه 
حقوق ها نیاز ندارد، در نتیجه به آن اندازه 
اثر تورمی نخواهد داشت و از نظر مالی نیز 
صرفه جویی زیادی دنبال دارد. در واقع 

رشد پایه حقوق بر اساس نرخ تورم مانند 
باال رفتن از نردبانی است که خودش در 

حال پایین آمدن است.
عضو ســابق هیئــت علمی دانشــگاه 
اصفهان تصریح کرد: به طــور مثال با 
افزایش 20 درصدی در حقوق ها تورم 
نیز 20 درصــد افزایش مــی یابد و اثر 

افزایش حقوق ها را خنثی می کند.
افزایش حقوق همه کارکنان توجیه 

مالی و اقتصادی ندارد
شجری گفت: درست است که این اقدام 
امکان دارد موجب نارضایتی و نگرانی 
برخی مردم شود اما مردم باید بدانند که 
در این شرایط اگر حقوق ها افزایش پیدا 
کند، تورم نیز افزایش می یابد. این یک 
توهم پولی است که فکر کنیم با افزایش 
حقوق ها در این شــرایط قدرت خرید 
بیشتر می شــود زیرا با افزایش حقوق، 
قیمت هــا نیز به همان انــدازه افزایش 

پیدا می کند.
وی با الزم دانستن وجود طرح های بلند 
مدت در این زمان گفت: در این هنگام 
باید طرح های بلند مدتی وجود داشته 
باشــد؛ طرح هایی که حداقل سه سال 
زمان نیاز دارد و در آن هــا زمینه های 

اشتغال و سرمایه گذاری فراهم شود.
شجری افزود: در مواقعی که به طور کلی 
دولت در بخش عرضه مشــکل دارد و 
تولید زیادی ندارد باید با سرمایه گذاری 
در بخش تولید این افزایش حقوق را با 

اشتغالزایی به وجود بیاورد.
وی اضافه کرد: به عنــوان مثال اگر در 
خانواده ای دو نفر بیکار هستند باید با 
ایجاد اشــتغال برای این دو نفر، درآمد 
خانوار افزایش پیدا کند؛ در این صورت 
این افزایــش از محل تولیــد صورت 
پذیرفته و موجب رونق تولید شده است.

شجری تاکید کرد: افزایش حقوق همه 
کارکنان به میــزان 20 درصد با هیچ 
منطق مالی و اقتصــادی توجیه پذیر 
نیست.این اســتاد دانشگاه اصفهان در 
بخش دیگری از ســخنان خود درباره 
پرداخت یارانه ها اظهار کرد: یارانه ها نیز 
نباید به همه جامعه داده شود بلکه باید 
از قشر ضعیف جامعه حمایت کند. طبق 
محاسبات از زمان برقراری یارانه نقدی 
تا کنون حدود 245 هزار میلیارد تومان 
سرمایه را نابود کرده ایم که می توانستیم 
حداقل نیمی از آن را در بخش های دیگر 

استفاده کنیم.

    

مدیرکل راه آهن اصفهان:

راه آهن از تولید ریل ملی به هر میزان 
استقبال می کند

مدیرکل راه آهن اصفهان گفت: راه آهن جمهوری اســالمی ایران در 
زمینه خرید ریــل از ذوب آهن به هر میزان که تولید کند، اســتقبال 
می کند. سیدرضا سادات حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
اظهار کرد: در ایام پیک نوروز ستاد نوروزی تشکیل می شود که ما هم 
در اصفهان این ستاد را تشکیل دادیم تا بتوانیم خدمت رسانی بهتری 
به مسافران داشته باشــیم.مدیرکل راه آهن اصفهان تصریح کرد: 24 
ساعته موارد مربوط به قطارهای مســافربری کنترل و رصد می شد و 
استقبال و بدرقه از مسافران ورودی و خروجی را انجام دادیم؛ عضو ستاد 

خدمات مسافربری استان هستم و با هماهنگی این ستاد و گردشگری 
بروشوری را به مسافران ورودی اهدا می کردیم و هماهنگی های الزم را 
انجام می دادیم.وی افزود: همه این موارد در جهت رفاه مسافران با ستاد 
استان و ستاد مرکزی هماهنگ بود و در شاخص های ایام پیک رشد را 
شاهد بودیم؛ به عنوان مثال تاخیر از مبدا 86 درصد نسبت به سال قبل 
کاهش داشتیم و رشد مسافران نسبت به سال گذشته حدود 3 درصد را 
شاهد بودیم.سادات حسینی مطرح کرد: قطارهای حرکتی از اصفهان 
عمدتا از کوپه های 4 تخته با ویژگی های نسبتا خوب بوده است و 94 
هزار نفر در این ایام پیک مبدا-مقصد جابجا کردیم و قطارهای عبوری 
و ترانزیت در این مدت فعال داشتیم؛ 91 هزار نفر هم از ایستگاه استان 
اصفهان به صورت مبدا-مقصد جابجا شده اند.مدیرکل راه آهن اصفهان 
بیان کرد: سال گذشته یک قطار گردشگری به بادرود آمد و مشکلی از 

بابت تشکیل قطارهای گردشگری وجود ندارد؛ مهمانان خارجی نیز در دو 
سال گذشته داشتیم که 24 رام قطار به اصفهان وارد شدند و در برنامه های 
کاری ما تشکیل و توسعه قطارهای گردشگری داریم.وی عنوان کرد: در 
راستای سیاســت های کالن راه آهن جمهوری اسالمی و برنامه ششم 
توســعه حرکت خواهیم کرد و باتوجه به دو بند برنامه ششم مبنی بر 
توسعه راه آهن در هر دو بخش فعالیت خواهیم کرد؛ در جهت حمل بار 
و مسافر حرکت خواهیم کرد و جهت توسعه خطوط آنتنی را در دستور 
کار داریم.سادات حسینی ادامه داد: در سال گذشته چند مسیر را در این 
مورد اضافه کردیم؛ توسعه خطوط آنتنی در جهت افزایش جابجایی بار 
توسط راه آهن و افزایش کیفیت مسافربری جز برنامه های ماست و خط 
زرین شهر – بافق که پیشرفت خوبی داشته است که اگر بودجه برسد، 

تا پایان امسال به بهره برداری می رسد که جز اولویت ما در امسال است.



Moghadam 
Museum: 
One of 
The Most 
Valuable 
Houses in 
Iranian 
Capital

The Moghadam 
H o u s e - M u s e u m 
is one of Tehran’s 
magnificent mansions 
remaining from the 
Qajar era. It’s belonged 
to Mohammad-Taghi 
Khan Ehtessab ol-
Molk, the mayor 
of Tehran under 
Nassereddin Shah.
His younger son, 
Professor Mohsen 
Moghadam, spent 
his university years 
studying archaeology 
and the arts in France 
and returned to Iran in 
1936 with his French 
wife to set up home in 
his paternal house.
In his pursuit of the 
arts and archaeology, 
he endeavored to 
collect historical 
artefacts and adorned 
his mansion with 
them.
The Moghadam 
H o u s e - M u s e u m 
grounds measure 
2117sqms and 
include three 
courtyards, namely 
the special features 
of Persian residential 
architecture of birouni 
[guest quarters], 
andaruni [private 
quarters], and the 
servants’ quarters.
The main building 
is divided into the 
Master’s Room, a small 
home bathroom with 
Qajar style tilework, 
the Mother of Pearl 
Room, Smoking 
Room, and a basement 
adorned with pottery.
In the western corner 
of the compound, a 
western style building 
resembling European 
medieval castles was 
erected by Professor 
Moghadam for his wife 
in 1966 with the help 
of Dr. Abol-Ghassemi, 
one of his students. 
Professor Moghadam 
donated his home 
and all its artefacts to 
Tehran University as a 
mortmain building in 
1972. The compound 
was opened for public 
viewing only in 2009.
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Hasht Bihisht , One Of Isfahan’s 
Two Surviving Safavid Pavilions

Located in the center of the Garden of Nightingales (the 
Bagh-i Bulbul), the Hasht Bihisht is one of Isfahan’s two 
surviving Safavid pavilions. Built under Shah Sulaiman 
some twenty years after the Chihil Sutun, it is quite 
different in style from the earlier pavilion, although it 
exhibits the same concern for the interplay of interior 
and exterior spaces. 
‘Hasht Bihisht’ translates as ‘Eight Paradises’ and 
refers to a Timurid palace building type consisting 
of two stories of four corner rooms around a central 
domed space. In this example, the corner rooms are 
octagonal, forming massive pillars that define four 
large openings leading to large porches with wooden 
ceilings on the east, north and west facades. The south 
facade is punctured by a vaulted iwan. The vault of the 
central space is detailed with polychrome muqarnas 
and is capped with a lantern cupola. The openness of 
the pavilion to the exterior, with large open archways 
and the top-lit domed space, is enhanced with a fountain 
positioned under the dome.Nineteenth century 
engravings reveal that the interior was once covered in 
tiles and wall paintings that have since been removed. 
Some of the original mirror mosaic remains on the vault.
Along with the Ali Qapu and Chihil Sutun, the Hasht 
Behesht was restored by IsMEO - Istituto Italiano per 
il Medio ed Estremo Oriente for NOCHMI - National 
Organization for Conservation of Historic Monuments 
of Iran. The project, completed in 1977, received an Aga 
Khan Award for Architecture in 1980.

isfahan attraction

As in other Sassanid symbols, Taq-e Bostan and its 
bas-reliefs highlight the power, religious tendencies, 
glory, honor, the vastness of the court, games and 
fighting spirit, festivities and joy of the Sassanid 
period.
Sassanid kings chose a beautiful setting for their 
bas-reliefs along the Silk Road — an ancient caravan 
route. The reliefs are adjacent to a sacred spring that 
pours into a large pool at the base of a mountain cliff.
Taq-e Bostan and its bas-reliefs comprise two big 
and small arches. They illustrate the crowning 
ceremonies of Ardeshir I and his son, Shapur I, Shapur 
II and Khosrow II. They also depict the hunting scenes 
of Khosrow II.
The first Taq-e Bostan relief, and apparently the 
oldest, is a bas-relief in rock measuring 4.07 meters 
wide and 3.9 meters high. It includes the figures of 
four people with swords, helmets, and lotus. The 
figure standing to the right dons a serrated crown. 
He has turned to the middle figure and holds out a 
ribbon-decked royal ring. The middle figure wears 
a helmet. Behind the middle figure, another figure 
stands with a halo of light around his head.
Researchers have long debated the identities of the 
figures in this bas-relief, although most agreed on 
the identity of the fallen figure ― Artabanus IV, the 
last Parthian king whose rule terminated in 226 
CE. Today, it is believed that the figures represent 
Ardeshir I and his son Shapur I, stepping over the 
dead body of Artabanus IV, delighted and intoxicated 
with victory over their enemy.
This bas-relief depicts the demise of the Parthian 
dynasty, where Artabanus’s figure has fallen under 
the feet of new rulers.
The smaller arch bears two inscriptions in Pahlavi 
script and carvings of Shapur II, or Shapur the Great, 
and his son Shapur III facing each other. The figures 
of the two kings have been carved in silhouette and 
each figure stands 2.97 meters tall. Shapur II is on the 
right and Shapur III is on the left with each figure’s 
hands placed on a long straight sword pointing 
downwards. The right hand is holding the grip while 
the left rests on the sheath. Both figures wear loose 

trousers, necklaces, curled hair, and a pointed beard 
ending in a ring.
The smaller cave within the arch’s vestibule 
measures 6 x 5 x 3.6 meters. It was believed to have 
been built during the reign of Shapur III. Some assess 
the date of its completion at 385 CE. The Pahlavi 
inscriptions clearly introduce the two figures. The 
translation of the text of Shapur II and Shapur III 
respectively reads: This is the figure of the good 
worshiper, Shapur, the king of Iran and Aniran (non-
Iran). Son of the good worshipper of God, Hormizd, 
the king of Iran and Aniran, divine race, grandson of 
Nersi, the king of kings.
One of the most impressive reliefs inside the largest 
grotto is the gigantic equestrian figure of the Sassanid 
King Khosrow II (591-628 CE) mounted on his 
favorite horse, Shabdiz. Both horse and rider are 
arrayed in full battle armor.
The arch rests on two columns that bear delicately-
carved patterns showing the tree of life or the sacred 
tree. Above the arch and located on two opposite 
sides are figures of two-winged angles with diadems. 
Around the outer layer of the arch, a conspicuous 
margin has been carved, jagged with flower patterns. 
The equestrian relief panel is 4.25 meters high.
There are two hunting scenes on each side of the 
grotto. One scene depicts the imperial boar hunt, 
and the other scene shows the king stalking deer. Five 
elephants flush out the fleeing boars from a marshy 
lake for the king who stands poised with bow and 
arrow in hand.
In the next scene, another boat carries female 
harpists and shows that the king has killed two large 
boars. The next boat shows the king standing with a 
semicircular halo around his head and a loose bow 
in his hand, meaning that the hunt is over. Under this 
picture, elephants are retrieving the game with their 
trunks and putting them on their backs. Each hunting 
relief measures approximately six meters wide and 
4.3 meters tall.
The upper relief shows the 19th century Qajar King 
Fath Ali Shah holding a court session. The depiction 
was so poorly done that in an effort to mask its inferior 

quality, color was added to it. The new addition and 
poor workmanship was even criticized by later Qajar 
King, Nasereddin Shah.
The beauty and authenticity of Taq-e Bostan site has 
been spoilt by unwarranted additions. Throughout 
history, Taq-e Bostan has had a strange attraction for 
vandals. One of the vandals has etched the name of the 
former Dutch footballer Ruud Gullit on the underside 
of the larger arch.
Moreover, tectonic movements of the earth have 
caused some cracks to appear in Taq-e Bostan, 
particularly on its ceiling. These cracks are getting 
wider due to water seeping through the stones.
The province of Kermanshah has a area of 24,641 
square kilometers and is located to the west of Iran.
Evidence indicates that this province has been 
home to human settlements since the Paleolithic 
and Neolithic ages. Considering the historical 
monuments found in Kermanshah, it attained the 
peak of its glory during the Achaemenid and Sassanid 
eras and was highly regarded by the kings of those 
times.
In the Islamic period, especially in the Safavid era, 
it made great progress. This province is inhabited 
by Kurds, Lors, Arabs and Turks. In addition to the 
inhabitants of the towns and villages, there are 
many nomadic tribes throughout the province. The 
predominant language is Farsi but other languages 
such as Kurdish, Lori and Azerbaijani are also spoken.
Kermanshah province has numerous historical and 
natural attractions for tourism. Apart from Taq-e 
Bostan, it is home to outstanding sites such as Anahita 
Temple, Tekieh Moaven-ol-Molk, Es’haqvand Rock 
Tomb, and Bistoun’s inscription — the largest 
petrograph worldwide.
Bistoun was registered on the UNESCO World 
Heritage List in 2006. It is an important relic depicting 
the victories of Achaemenid King Darius.
Kermanshah boasts natural attractions such as the 
mountains of Perav, Bistoun, Dalahoo, Shahoo and 
Dalakhani, valleys, jungles and springs.
It is home to lagoons such as Niloufar, Bistoun, Yavari, 
Hashilan and Harsin.
The long caves of Qouri-Qal’eh and Perav also 
fascinate visitors. The four-season climate attracts 
tourists throughout the year.
Kermanshah is renowned as Iran’s India due to its 
cultural diversity. It is the cradle of mystic music and 
traditional Iranian musical instrument tanbur (the 
long-necked, string instrument).
Kilim and giveh (a type of traditional Iranian shoes) 
are among the most important handicrafts produced 
in the province.

Taq-E Bostan Bas-Reliefs In Rocks

Taq-e Bostan is a series of large bas-reliefs in rocks pertaining to the Sassanid 
era. It is located five kilometers from Kermanshah in the west of Iran. It is in the 
heart of Zagros Mountain Range, where it has endured natural phenomena such 
as wind and rainfall for 1,700 years.
The carvings, some of the finest and best-preserved examples of Persian 
Sassanid era sculptures, include images of the investiture ceremonies of 
Ardeshir II and Shapur III.

Toreutics, Precious 
Artistic Metalworking
Toreutics is an Iranian field of art which is considered 
as handicrafts and artistic metalworking. There is no 
clear history on its background; however, according 
to some archaeologists and art historians it dates 
back to period of Scythians or Sakas who were of 
nomadic Iranians living in pre-Achaemenid era.
This art has first been seen in the forms of carving on 
mountains and on building stones of royal palaces 
and historical monuments and even in the era 
of cavemen; and, afterwards it was developed to 
engraving and, finally, toreutics.
In other words, toreutics generally refers to 
decorating and engraving beautiful and exquisite 
pictures and patterns on the main surface of the metal 
objects made of gold, silver, copper, brass and steel 
through hammering or engraving with a burin.
Among the above-mentioned metals, copper is 
more popular in this artistic metalworking due to 
its softness and flexibility. The art of toreutics or 
engraving on metals with burins has drawn the 
artists’ attention mainly due to considerable lifespan 
and persistence of the products comparing to other 
objects or materials.
The contemporary artists or craftsmen in this field 
first coat the inner or below part of the concerned 
metal dish or tray, usually made of silver or gold, with 
a tar and plaster solution so as to decrease the sounds 
of hammers or burins and at the same time diminish 
the potential risk of dish penetrations.
Then, they draw the pattern on the dish and after 
choosing the proper burin they place it on the 
pattern and start to hammer the end of burin to form 
the desired grooves and patters on the dish with 
changing the intensity of hammer hits.
Motifs and symbols used in the patterns of toreutics 
have always varied based on ideological and cultural 
changes throughout the various historic and cultural 
periods, and have been influenced by the social 
conditions and have had their own particular 
historical evolution.
Different styles in the art of toreutics include relief, 
mid-relief, engraving, and lattice work. Moreover, 
in another perspective, there are two major styles 
in Iranian toreutics: Isfahan Style and Tabriz Style. 
In Tabriz Style, motion and pressure of the wrist is 
used for engraving, and in Isfahan Style it is done with 
hammering hits. Therefore, burin of Tabriz is flat and 
shallow while the burin of Isfahan is deeper.
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Iranian President Hassan Rouhani 
inaugurated phase one of the 
national vacuum engineering 
and technology center at 
Fordow nuclear facility via video 
conference.The center is situated in 
Fordow nuclear site, Qom province.
April 9 marks the National Day 
of Nuclear Technology and 114 
different nuclear achievement 
and projects were unveiled 
by President Rouhani during a 
ceremony commemorating the 
occasion.In the ceremony held 
on Tuesday in Tehran, the head of 
the Atomic Energy Organization 

of Iran (AEOI), Ali-Akbar 
Salehi, announced the opening 
of a vacuum technology center, 
saying “over the past few years, 
we have maintained our strategic 
and macro view on the nuclear 
industry while also trying to step 
into other modern sciences and 
technologies.”AEOI is seeking 
to transfer its nuclear expertise 
and know-how to other national 
organizations and scientific 
centers, he said, adding that the 
body has had active cooperation 
with Iranian ministries of health 
and petroleum in this regard.

 Deputy 
industry 
min.:
Sanctions 
to have no 
impact 
on new 
investment in 
mining sector

 Deputy Minister of 
Industry, Mine and 
Trade, Khodadad 
G h a r i b p o u r , 
said Tue. that US 
sanctions on Iran 
will not cause 
impasse behind 
development and 
investment in 
mines and mineral 
industries of the 
country.
CEO of Iranian 
Mines and Mineral 
I n d u s t r i e s 
D e v e l o p m e n t 
and Renovation 
O r g a n i z a t i o n 
(IMIDRO) noted 
that despite many 
ups and downs 
which follows 
foreign pressures 
against the country, 
IMIDRO used its 
high capacities and 
capabilities in line 
with realizing most 
of its objectives 
both in national 
and international 
levels.
I n t r o d u c i n g 
projects to the 
private sector and 
taking advantage 
of capabilities of 
banks for guiding 
financial resources 
towards mining 
and mineral 
sector is one of the 
best ways in this 
regard that should 
be taken into 
consideration, he 
added.Elsewhere 
in his remarks, the 
deputy minister 
of industry put 
the exports value 
of mining and 
mineral products 
in 11 months of the 
past year (March 21 
– Feb. 11, 2018) at 
more than $8.299, 
accounting for 
21 percent share 
of total exports 
volume of the 
country.
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Rouhani inaugurates 1st phase of 
vacuum tech center in Fordow

The Trump 
administration said 
it was proposing the 
levies in response 
to EU subsidies to 
support Airbus, the 
European aerospace 

and defense group, which 
were judged to be illegal by the 
World Trade Organization, The 
Financial Times reported.
The move represents a 
significant escalation between 
Washington and Brussels 
at a time when officials on 
both sides of the Atlantic 
have become increasingly 
frustrated with one another. 
It also comes at a particularly 
sensitive time for the EU, with 
elections to the European 
Parliament set for next 
month and the 28-member 
bloc grappling with huge 
uncertainty over the outcome 
of Brexit negotiations.
The proposed US levies on EU 
products would come on top 
of American tariffs already 
imposed on European steel 
and aluminum imports, and 
are being put forward as the 
Trump administration has 
also threatened to add tariffs 
on EU automotive products for 
national security reasons.
On a visit to Washington last 
July, Jean-Claude Juncker, 
the European Commission 
president, struck a deal with 
Donald Trump to launch 
trade talks and refrain from 
imposing further tariffs. 
But those negotiations have 
not started formally and 
preliminary negotiations 
have failed to make much 
progress. In particular, the 
US has lamented the EU’s 
unwillingness to include 
agriculture in the talks.
Robert Lighthizer, the US trade 
representative, suggested 

in a statement that the new 
tariffs on EU goods would be 
justified because of Brussels’ 
failure to comply with WTO 
rulings. Airbus had benefited 
from illegal “launch aid” to 
the detriment of Boeing over 
many years of disputes at 
the Geneva-based body, the 
statement added.
 “This case has been in 
litigation for 14 years, 
and the time has come for 
action. The administration 
is preparing to respond 
immediately when the WTO 
issues its finding on the value 
of US countermeasures,” Mr. 
Lighthizer said.
 “Our ultimate goal is to reach 
an agreement with the EU 
to end all WTO-inconsistent 
subsidies to large civil 
aircraft. When the EU ends 
these harmful subsidies, the 
additional US duties imposed 
in response can be lifted.”
The move by the Trump 
administration comes on 
the heels of a WTO ruling 
establishing that the US had 
itself illegally subsidized the 
production of Boeing aircraft 
— a decision that incensed 
American officials.
Mr. Lighthizer said the 
potential tariffs on EU goods 
would be imposed under 
section 301 of the 1974 Trade 
Act — the same legislation 
used to justify the tariffs 
imposed on Chinese imports 

over the past year. The US list 
of products is still preliminary, 
but is expected to be finalized 
in the coming months after 
a public comment period 
and a report from the WTO 
on the value of the allowed 
“countermeasures”.
The US said two categories of 
tariffs were being considered 
in response to the Airbus 
subsidies. The first involved 
new helicopters, new aircraft 
and aircraft parts coming 
from France, Spain, Germany 
and the UK — the four 
countries where Airbus has 
manufacturing facilities.
The second involved a broader 
range of products from all 
EU member states, weighted 
heavily towards food imports. 
In the proposed list for higher 
tariffs were a variety of 
cheeses, from Roquefort to 
pecorino, Gouda and stilton, 
as well as many different kinds 
of jams. Fresh fruits such as 
oranges and lemons were also 
targeted, as well as seafood 
including herrings, octopus 
and clams and many types of 
wines. Other goods including 
motorcycles, table knives, 
ceramic tiles and kitchenware, 
bed linens, sweaters, handbags 
and essential oils were also on 
the list.
A spokesperson for the 
European Commission in 
Washington declined to 
comment.

Industry min.:
Iran to open business 
office in Turkey, Lebanon, 
Syria, Iraq
Minister of Industry, Mine and Trade Reza 
Rahmani said that Islamic Republic of Iran 
will open a trade and business office in Turkey, 
Syria, Lebanon and Iraq.Iran’s 15 neighboring 
countries account for 55 percent share of non-
oil exports, he stated.
He made the remarks late on Mon. in his 
meeting with Iranian ambassador to Oman 
and reiterated that “increasing trade and 
business exchanges with Iraq, Turkey, Syria 
and Lebanon has been put atop agenda of 
the ministry.”Establishing a trade office in 
Iraqi cities of Erbil, Basra and Baghdad and 
also the Turkish city of Istanbul has been 
taken into consideration, he said, adding 
that the ministry’s trade office is already 
active in Turkish capital Ankara.Increasing 
economic cooperation with Oman, Iraq and 
Lebanon is a gateway for entering into the 
lucrative Arab markets, Rahmani noted.
Export promotion, domestic production and 
activation of mines and mineral industries are 
among the programs taken by the ministry of 
industry in the current year (started March 21, 
2019).Given its free trade with 27 countries 
in the world, Oman can play a leading role 
in increasing export of Iranian products to 
15 neighboring states, the minister added.
Earlier, President of the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRICA) Mehdi 
Mir-Ashrafi put Iran’s foreign trade balance in 
the last Iranian calendar year (ended March 20, 
2019) at $1.7 billion.

Iran: Housing Inflation 
Lags Behind Average CPI 
Rise
The CPI of housing sector in the 12-month 
period ending March 20, which marks the 
end of the last Iranian fiscal year, increased by 
18.5%, while the overall goods and services 
CPI during the same period increased by 
26.9% YOY. T he housing sector registered a 
year-on-year inflation of 23.6% in the final 
month of the last Iranian year (Feb. 20-March 
20) compared with the similar month of last 
year.  The Consumer Price Index measured for 
the “Housing” sector (using the Iranian year to 
March 2017 as the base year) by the Statistical 
Center of Iran stood at 137.9 in the Iranian 
month, indicating a 0.6% rise compared with 
the previous month. The CPI of the sector 
in the 12-month period ending March 20 
increased by 18.5% compared with last year’s 
corresponding period, SCI said.  

 The US is weighing tariffs on 11$bn of EU products 
— including civilian aircraft and agricultural 
goods ranging from Roquefort cheese to olive oil 
— in a development that threatens to ratchet up 
transatlantic trade tension.

US Weighs Tariffs on 11$bln of EU 
Products over Airbus Subsidies

news

 Iran Auto Output Suffers Sharpest 
Decline in 18 Years
Local car companies made 1.34 million cars and commercial 
vehicles in 2018 -- a 40% YoY decline, the sharpest fall in the 
key auto industry since the 21st century. I ran’s automotive 
output suffered its sharpest year-on-year decline in 2018 since 
the 21st century.Local companies last year made 1.34 million cars 
and commercial vehicles -- a 40% YoY decline, data published on the 
Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles website 
(OICA.net) show.The sector had a bad year back in 2012 when local car output dropped 
39%. However, 2018 was the worst year for the key auto industry in recent memory. Most 
market observers and analysts worry that 2019 will be worse.

 13% Growth in Iran’s Pastry, 
Chocolate Exports
I ran exported 448,000 tons of pastry and chocolate 
worth $678 million during the 11 months to Feb. 
19, registering a 13% growth compared with the 
corresponding period of the previous year.
Secretary of Trade Promotion Organization of Iran’s Pastry, 
Chocolate, and Cereal Products Desk Gholamreza Sabz-
Ali said TPO is targeting $1 billion in the export of pastry and 
chocolate in the current Iranian year (March 2019-20).  
According to the official, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Turkey, Azerbaijan, the UAE and 
Qatar were the main customers of Iranian pastry and chocolate during the period.

“Sanctions 
can cut 
500,000 bpd 
of Venezuelan 
exports. 
Add that to 
a cut in Iran 
waivers and 
prices can rise 
substantially,”



Blacklisting IRGC, a gift to 
Netanyahu: Iran’s UK envoy
 Iran’s Ambassador to London Hamid 
Baeidinejad has slammed the United States for 
blacklisting the Islamic Revolutionary Guards 
Corps (IRGC), saying that the move was meant 
to bolster Netanyahu’s electoral odds in Israel’s 
Tuesday elections.
“Rushing to announce the decision in days 
when IRGC is busy rescuing flood-hit [Iranian] 
people is just a gift to Netanyahu to help him in 
the Israeli elections,” Baeidinejad said in a tweet 
on Monday.
Foreign Minister Mohammad Javad Zarif has 
also called the US decision “another election-
eve gift to Netanyahu”. Zarif earlier warned that 
the Israeli regime was seeking to drag the US 
into “another disaster” in the Middle East.
The administration of US President Donald 
Trump designated the IRGC as a foreign 
terrorist organization on Monday through an 
official statement.
“This designation will be the first time that the 
United States has ever named a part of another 
government as a FTO (Foreign Terrorist 
Organization),” Trump said in his statement, 
adding that this action will significantly expand 
the scope and scale of US maximum pressure on 
the Iranian government.
In a retaliation, Iran’s Supreme National 
Security Council (SNSC) has designated 
American forces in West Asia, known as the 
United States Central Command (CENTCOM), 
as a “terrorist organization.”

Iran’s President Hails 
IRGC as Pillar of Islamic 
Republic, Hits Back at US
 Iran’s President Hassan Rouhani expressed 
full support for the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) after the US labeled it as a “terrorist 
group”, saying nobody would endorse such move 
by the US which is committing acts of terrorism 
around the world.
In an address to a ceremony marking the National 
Nuclear Technology Day in Tehran on Tuesday, 
Rouhani hailed the IRGC as a popular force and 
basic pillar of the Islamic Republic in a stern 
rebuke to the US government’s move to blacklist 
the IRGC.Highlighting the IRGC’s great service to 
the Iranian nation since the victory of the Islamic 
Revolution in 1979, the president said the US and 
Israel hold a grudge against the elite force which 
has foiled a host of hostile plots against Iran over 
the past 40 years.   
“Today, the global arrogance and the US seek to 
express their grudge and hostility and (anger 
at their) failures by labeling ‘terrorist’ a group 
whose biggest goal, aspiration, act and devotion 
have always been fighting against terrorism,” he 
added.  

Ayatollah Khamenei: US Plot against 
IRGC to Backfire

In a meeting with a group of IRGC 
personnel and their families 
in Tehran on Monday night, 
Ayatollah Khamenei said the US 
enmity towards the IRGC results 
from the elite force’s leading role 
in defending the country.
Highlighting the futility of the 
US plots against Iran over the 
past four decades, the Leader 
said the Islamic Revolution has 
nonetheless been empowered in 
the region and world.
Hailing the IRGC as a prominent 
force in confrontation with the 
adversaries, Ayatollah Khamenei 
said the force is a forerunner 
in operational action against 
the enemies along the borders 
and even in places thousands 
of kilometers away as far as 
Damascus, and also in the political 
confrontation with the foes.
The US supposes that it is hatching 
plots against the IRGC and the 
Islamic Revolution, and attempts 
to pose obstacles, the Leader 

said, stressing that such vicious 
attempts will get nowhere and the 
US plots will boomerang on it.
“The enemies of the Islamic 
Republic, such as (US President 
Donald) Trump and the idiots 
around the US ruling system, are 
going into decline,” Ayatollah 
Khamenei added.
Highlighting Iran’s “upper hand” 
in the region, the Leader said 
the Islamic Republic derives 
its power from its resistance, 
devotion and insight, not from 
nukes, possessing which runs 
counter to Iran’s religious  
tenets.

Trump announced on Monday 
that Washington is designating 
the IRGC a foreign “terrorist 
organization”, marking the first 
time the US has formally labelled 
another country’s military a 
terrorist group.
Responding to the move, Iran’s 
Supreme National Security 
Council immediately declared the 
US as a state sponsor of terrorism 
and US forces in the region 
terrorists.
The SNSC said it has put CENTCOM 
on its terror list as a “reciprocal 
measure” against the US “illegal 
and unwise” move.

 Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed 
Ali Khamenei lauded the Islamic Revolution 
Guards Corps as a major force at the front line of 
the fight against enemies, saying the US’ hostile 
attempts against the IRGC and Iran would get 
nowhere and boomerang on it.

Politics
Wednesday,April 10, 2019, No.198

ISFAHAN
N E W S 05

News

 Iraq has deplored a 
recent decision by 
the United States to 
put Iran’s Islamic 
Revolution Guards 
Corps (IRGC) 
on its blacklist of 
foreign terrorist 
organizations.
Iraqi Foreign 
Minister Mohamed 
Ali Alhakim 
on Monday 
c o n d e m n e d 
W a s h i n g t o n ’ s 
m i s c h i e v o u s 
act against the 
Iranian elite force, 
reiterating that 
Baghdad will stand 
by Tehran against 
the US’ unilateral 
sanctions.
He noted that 
his country is 
mulling over the 
US’ statement 
against IRGC and 
will adopt the 
appropriate stance 
soon.
T h e 
a d m i n i s t ra t i o n 
of US President 
Donald Trump 
d e s i g n a t e d 
the IRGC as a 
foreign terrorist 
o r g a n i z a t i o n 
on Monday 
through an official 
statement.“This 
designation will be 
the first time that 
the United States 
has ever named a 
part of another 
government as 
a FTO (Foreign 
T e r r o r i s t 
Organization),” 
Trump said in his 
statement, adding 
that this action 
will significantly 
expand the scope 
and scale of the 
US maximum 
pressure on 
the Iranian 
g o v e r n m e n t .
In a reciprocal 
m e a s u r e , 
Iran’s Supreme 
National Security 
Council (SNSC) 
has designated 
American forces in 
West Asia, known 
as the United States 
Central Command 
( C E N T C O M ) , 
as a “terrorist 
organization.”

Iraq censures 
US move to label 
IRGC as terror-
ist organization

Iran
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MPs sign triple-urgency bill 
on designating US military as 
terrorist group
Iranian lawmakers on Tue. signed a ‘triple-urgency’ 
bill, the highest designation of importance, on 
labeling the US Central Command as a terrorist 
group.A number of Iranian lawmakers have signed a 
‘triple-urgency’ bill today, calling for the designation 
of US military as a terrorist group. They have cited 
the reason for the measure as being “the terrorist 
nature of the United States regime, particularly that 

part of the American military and security forces 
and the US Central Command which have been 
carrying out acts of terrorism in Iraq, Afghanistan, 
Syria, and Iran in the past quarter-century, and have 
given overt support to terrorist plans.”The move 
comes as the administration of US President Donald 
Trump in a Monday statement designated the 
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) as a foreign 
terrorist organization.The one-article bill presented 
to the Parliament considers the “regime of the United 
States as a sponsor of terrorism, and the US Central 
Command (US CENTCOM) and all its affiliated forces 
as a terrorist group.”

The bill gives all the 
armed forces across the 
world, particularly 
those freedom-
seeking ones, the 
right for military 
retaliation against US 
military and security 
forces in the West Asia 
region, and calls on them 
to hand over the arrested 
American troops to the Islamic 
Republic of Iran for trials.

 Iran’s SNSC designates US “State 
Sponsor of Terrorism”
 The Supreme National Security Council of Iran has, in a 
statement, designated the US regime a “State Sponsor of 
Terrorism” and its Central Command (CENTOM) a “terrorist 
organization”.
What follows is the full text of the statement: 
In the Name of God 
The Supreme National Security Council of the Islamic Republic 
of Iran strongly condemns the unlawful and dangerous move 
by the US regime to include the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) in the list of “Foreign Terrorist Organizations”, 
and considers the groundless measure as a major threat to 
the regional and international peace and security, and a clear 
violation of peremptory norms of international law and of the 
UN Charter. 

Unlike the US and its regional allies which have always 
supported extremist groups and terrorists in the West Asia 
region, the IRGC has constantly been at the forefront of fight 
against terrorism and extremism in the region. The role of this 
selfless and revolutionary force in fight against Al-Qaeda, ISIS, 
al-Nusra Front, and other terrorist groups in the region has 
always been praised by the affected people and governments. 
In a reciprocal response to the unlawful and unwise move 
made by the US today, the Islamic Republic of Iran announces 
that it designates the US regime a “State Sponsor of Terrorism” 
and “the US Central Command or CENTCOM” and all its 
affiliated forces a “terrorist group”.  
The CENTCOM is responsible for implementing the terrorist 
policies of the US administration against the West Asia region, 
and has endangered the national security of the Islamic 
Republic of Iran and the lives of innocent Iranians and non-
Iranians in order to impose the hostile policies of the US, 

including 
t h e brutal and intentional attack on the 
Iranian passenger plane in 1988, its complicity in the slaughter 
of Yemeni people and other civilians in the West Asia. 
Undoubtedly, the US regime will bear all the responsibilities 
for the dangerous consequences of its adventurist move.

News

“I declare with 
confidence that 
the reimposition 
of US unilateral 
sanctions and 
Washington’s 
recent insolence, 
have been, and 
will continue to 
be ineffective on 
undermining our 
strong resolve 
to advance our 
major plans 
for the nuclear 
industry,”

AEOI head:US 
sanctions make no 
dent in Iran’s resolve 
to advance nuclear 
industry

Iran’s nuclear chief Ali Akbar Salehi 
says the reimposition of US unilateral 
sanctions has been, and will continue 
to be, unable to make the slightest dent 
in the country’s resolve to advance its 

nuclear technology projects.
Head of the Atomic Energy 
Organization of Iran, Ali Akbar Salehi, 
made the remark in his address to a 
ceremony marking the National Day 
of Nuclear Technology on Tuesday. 
The ceremony was inaugurated by 
President Rouhani, during which as 
many as 114 achievements in the field 
of nuclear technology were unveiled.
Salehi stressed that the AEOI will 
continue to follow up on its designated 
objectives at various levels based 
on a medium-term and long-term 
plans.“I declare with confidence that 
the reimposition of US unilateral 
sanctions and Washington’s 
recent insolence, have been, and 
will continue to be ineffective on 
undermining our strong resolve 
to advance our major plans for 
the nuclear industry,” Salehi said.
He went on to add, however, that 
the imposition of inhuman and 

illegal sanctions against the Atomic 
Energy Organization of Iran, 
which also includes the country’s 
center for nuclear safety and a 
radiopharmaceutical company, shows 
the poor political judgment of the 
White House authorities.
Elsewhere in his remarks, Salehi 
noted the AEOI’s cooperation with the 
International Atomic Energy Agency, 
saying “we always welcome the IAEA’s 
independent and impartial approach 
towards Iran’s peaceful nuclear 
program, and we commit ourselves 
to interaction with the Agency within 
the framework of our obligations and 
agreements.”Salehi noted that the 14 
official reports by the IAEA confirms 
Iran’s full compliance with its nuclear-
related commitments, whereas the 
United States, in an ill-conceived move 
resulting from the country’s political 
turmoil, has violated the agreement by 
having unilaterally withdrawn from it.



Iranian President unveils 114 new 
achievements in nuclear technology
Iranian President, Hassan Rouhani unveiled 114 new achievements 
in nuclear technology made by Iranian scientists on the National Day 
of Nuclear Technology.
At the ceremony that was held on Tuesday, Dr. Hassan Rouhani 
visited the exhibition of nuclear technology and unveiled 110 new 
technologies in the fields of medicine and medical diagnosis, quantum 
technology, and an FTIR device.
The President also instructed launching of 4 new technologies through 
videoconferencing.

First Vice-President Eshaq 
Jahangiri said Iran will not 
allow terrorism backed by the 
US and the occupying regime 
of Israel endanger national 
interests and regional 
security.In a statement on 
Tuesday, he reacted to the 
US Monday unwise move 
to designate Iran’s Islamic 
Revolution Guards Corps 
(IRGC) which is a part of 
the country’s official armed 
forces as a terrorist entity. 
Outlining IRGC’s outstanding 
record in fighting different 
types of terrorism in the 
region, Jahangiri said the 
Iranian government relying 
on the power of unity, 
resistance and national 
solidarity will not let the US- 
and the occupying regime-
backed terrorism threatens 
the region once again.
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 South Korean President Moon Jae-in will visit 
Washington this week for talks with US President 
Donald Trump that will focus on ways to restart 
denuclearization negotiations with North Korea, 
officials from Seoul’s presidential office Cheong 
Wa Dae said Tuesday.
Moon will head to Washington on Wednesday 
for his two-day visit. He and Trump will meet 
Thursday.
The scheduled meeting comes after Trump’s 
second and latest summit with North Korean 
leader Kim Jong-un was held in Hanoi in late 
February and ended abruptly without a much 
anticipated nuclear agreement.
What once seemed to be unprecedented talks 
between Washington and Pyongyang on 
completely ridding the Korean Peninsula of 

nuclear weapons have since stalled with both 
sides now apparently looking to Seoul to help 
restart what has turned out to be an arduous and 
equally fragile process.
“The upcoming (South Korea-US) summit comes 
as there is a need for consultation between the 
two countries to quickly revive the momentum 
for dialogue following the Hanoi summit,” Kim 
Hyun-chong, a deputy director of the National 
Security Office (NSO) at Cheong Wa Dae, told a 
press briefing.
The whole process to denuclearize North Korea 
began after Moon held a historic inter-Korean 
summit with the North Korean leader in April 
2018. The two have since met two more times, in 
May and September, with their latest summit held 
in Pyongyang.

“I do not think that the Americans 
will be that much out of their mind 
to designate the IRGC as a terrorist 
organization,” Larijani said in 
an interview with Al-Jazeera on 
Sunday.
The top legislator said that if the 
US takes this step, “Then the US 

military and the Pentagon will be definitely 
deemed as terrorist bodies by Iran. The US 
must further consider the results of such a 
move.”
In a related context, Larijani said that Iran 
does not rely heavily on oil, and that it has 
many other possibilities, adding, “It is 
not rational to think that a country can be 
overcome in this way.”
This came in response to a question on 
whether Tehran would stand up to US 
sanctions if it were prevented from exporting 
its oil.
On the closure of the Strait of Hormuz, 
Larijani stressed that Iran does not want to 
harm the countries of the region.
A report by the Wall Street Journal on Friday 
claimed that the US officials plan to designate 
the IRGC as a foreign terrorist organization. 
The move could be announced as early as 
Monday, April 8, according to WSJ. If carried 
out, it will mark the first time another 
country’s military has been branded as a 
terrorist group.
In response, IRGC Commander Major 
General Mohammad Ali Jafari warned that 
the US Army will lose its current status of 
ease and serenity in West Asia if Washington 
designates the IRGC as a terrorist 
organization.
“If (the Americans) make such a stupid move, 
the US Army and American security forces 

stationed in West Asia (Middle-East) will 
lose their current status of ease and serenity,” 
Major General Jafari warned Washington on 
Sunday.
“If they make a stupid move as such and 
endanger out national security, a reciprocal 
move will be placed on our agenda and then 
put into operation based on the policies of 
the Establishment of the Islamic Republic of 
Iran,” the General reiterated.
Back in October 2017, Gen. Jafari had also 
warned Washington against a similar threat 
by the US to designate the Iranian national 
military force as a terrorist group.
Downplaying certain US officials’ war 
rhetoric against Iran, he said, “The 
Americans fear the consequences of war with 
Iran and know that if such a war starts, they 
will lose and therefore, they are after hitting a 
blow to the Islamic Republic through soft war 
and economic pressure.”
Gen. Jafari noted reports coming from 
Washington that the US president’s new 
strategy entails designation of the IRGC 
itself as a terrorist organization, and issued 
a tough warning to Donald Trump, saying, 
“If reports prove to be true that the stupid 
US administration intends to designate the 
IRGC as a terrorist organization, then the 
IRGC will also specify the US army as a group 
(and target) like ISIL in all parts of the world, 
specially the Middle-East.”
He further noted the US objective behind its 
growing hostilities towards Iran, saying the 
US is wrong to think that threatening Iran and 
imposing new sanctions on the country can 
force Tehran to sit to the negotiating table on 
the regional issues.

Speaking to the Islamic Republic 
of Iran Broadcasting (IRIB) on 
Monday night, Araqchi said the 
Americans have crossed “one of 
the most fundamental red lines” 
of the Islamic Republic by labeling 
the IRGC as a “terrorist group” .      

“The recent decision by the US can have 
many consequences and from now on, the 
Americans in their bases in the region are 
not soldiers any longer but in our view, 
these bases will be known as terrorist bases 
and forces stationed there are regarded as 
terrorists,” he said.
“From now on, the way these forces are 
treated will (match the US move against 
IRGC), and we will have new conditions,” he 
warned. 
The remarks came after the Trump 

administration on Monday labeled IRGC as 
a “terrorist group” at the behest of Israeli 
Prime Minister Benjamin Netanyahu.
Israelis head to the polls on Tuesday to 
elect the 120 members of the 21st Knesset 
(parliament). On the eve of the vote, 
Netanyahu took credit for Trump’s decision 
to blacklist IRGC.
“Thank you, my dear friend, President 
Donald Trump,” Netanyahu tweeted in 
Hebrew, “for answering another one of my 
important requests.”On Monday, Iran’s 
Supreme National Security Council in turn 
designated US forces in West Asia, known 
as the United States Central Command 
(CENTCOM), as a terrorist organization.

 South Korea President to Meet Trump Ahead of 
Likely Talks with North Korea

Speaker:
Blacklisting IRGC Proves US Stupidity

Iran Regards US Forces in Region as Terrorists: 
Deputy FM

Iranian Parliament Speaker Ali Larijani said that 
designating the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
as a terrorist entity will have dire consequences for 
Washington, adding that he thinks that the White House is 
not that much senseless to risk the move.

Iranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs Seyed 
Abbas Araqchi condemned the US move to blacklist the 
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) and said in a 
reciprocal move, Tehran designates US forces in the Middle 
East as terrorists.
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“Then the US 
military and the 
Pentagon will 
be definitely 
deemed as 
terrorist bodies 
by Iran. The US 
must further 
consider the 
results of such a 
move.” “From now 

on, the way 
these forces 
are treated will 
(match the US 
move against 
IRGC), and we 
will have new 
conditions,”

Oil Hits November 2018 Highs Amid 
OPEC Supply Cuts, U.S. Sanctions



گردشگری

ایسنا
گـــزارش

گزارش رییس کمیته دفاتر خدمات 
مسافرتی از برخی تخلفات نوروزی

 سودجویی از سفرهای 
خارجی ایرانی ها

کمیته  رییــس 
دفاتــر خدمات 
ستاد  مسافرتی 
هماهنگی خدمات سفر اعالم کرد: 
حجــم تخلفات در نوروز امســال 
کاهش داشته چون سفرهای خارجی 
و تخلفات مرسومی که هر سال به این 
بهانه اتفاق می افتاد کمتر شده است، 
با این حال او به دو مورد تخلف بزرگ 
اشــاره کرد که صدها ایرانی را در 

تعطیالت نوروز به دردسر انداخت.

حرمت اهلل رفیعــی گفــت: در روزهای 
نخست تعطیالت نوروز گزارش شد پرواز 
نزدیک به یک هزار مسافر ایرانی به ترکیه 
بالتکلیف مانده چون هواپیمای ترکیه ای 
که قرار بود این مسافران را جابه جا کند، 
مجوز پرواز نداشته و آژانس ایرانی هم با 
نادیده گرفتن قوانیــن داخلی، به فروش 

چنین توری اقدام کرده است.

وی اضافه کرد: اگر پیگیری های انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و همکاری 
و بزرگواری مسؤوالن سازمان هواپیمایی 
نبود، در همان ابتدای تعطیالت، ســفر 
هوایی نزدیک به هزار نفر مسافر بالتکلیف 

می ماند.
رفیعی که پیش تر تخلف ایرالین ترک را 
محرز دانسته و برخورد با آن را خواستار 
شده بود، درباره برخورد با آژانس ایرانی 
که تور بــدون پرواز فروختــه بود، گفت: 
یقیناً سازمان هواپیمایی یا سازمان میراث 
فرهنگــی و گردشــگری در این موضوع 
خاِص ســودجویی، به تنهایی نمی توانند 
مقابله کنند اما اگر اختیار لغو مجوزها با 
بخش خصوصی بود حتی یک لحظه هم 

معطل نمی کردیم.
او به یک مورد سودجویی کالن دیگر اشاره 
کرد که پرونده آن درحال پیگیری قضایی 
است و درباره آن توضیح داد: در تعطیالت 
نوروز شــخصی با جعل نام یک شــرکت 
معتبر خارجی به فــروش کذب خدمات 
عمده هتلــی در ترکیه به شــرکت های 
ایرانی اقدام کرده بود کــه هم آژانس ها 
و هم تعداد زیادی از مســافران ایرانی را 
ســرگردان کرد و آن ها را در ترکیه بدون 
جای خواب گذاشت. این پرونده درحال 

پیگیری قضایی است.

ییــس  ر
نجمــن  ا

صنفــی 
تــر  فا د
ت  مــا خد
تی  فر مســا

همچنیــن 
ین  بیشــتر
ت  تخلفــا
صورت گرفته 
در تعطیــالت 
نوروز ۹۸ را به 
گران فروشــی 
بلیــت هواپیما 
بــه ویــژه در 
ی  ها مســیر
داخلــی مربوط 
دانســت و شایع 
ترین مصداق آن 
را بلیــت اهواز در 
بحران سیل ذکر 
کرد کــه صدای 
اعتــراض نماینده 

مردم این کشور را نیز بلند کرده بود.
وی گفت: به طور کل حجم تخلفات امسال 
به اندازه سال های گذشته نبود که شاید 
بی رونق بودن سفرهای خارجی از دالیل 
آن باشــد. ضمن این که تیپ مسافرانی 
که نوروز امســال به ســفرهای خارجی 
رفتند کمی متفاوت از هر سال بود و دقت 

بیشتری در خریدها صورت گرفته بود.
رفیعی درباره افزایش ســفرهای زمینی 
به خارج از کشــور با توجه به گرانی بلیت 
پروازها و نوسان ارز، اظهار کرد: سفرهای 
خارجی به طور کل امســال کمتر از هر 
سال بود، حتی حجم سفرهای زمینی هم 
کمتر شــده بود اما همین تغییر گرایش، 
برخی مســؤوالن را به این ایده رســانده 
که از ســفرهای زمینی مردم به خارج از 
کشور و معطلی آن ها پشت مرزها درآمد 
کسب کنند. واقعاً متاسفم که مردم توان 
اقتصادی خــود را از دســت داده اند و به 
خارج از کشــور زمینی ســفر می کنند و 
حاال یکسری از مســؤوالن می خواهند از 
چند ســاعت معطلی آن ها در مرزها پول 
دربیاورند. درحالی که وظیفه ما عزتمند 
کردن مردم در سفرهای خارجی و داخلی 
اســت، نه آن که از کاستی ها بهره برداری 

کنیم.

به بهانه توقف واردات گوشت قرمز با دالر ۴۲۰۰ تومانی
تاارزتکنرخینشود،بازاربهثباتنمیرسد

وزارت صمت دو روز گذشته اعالم کرد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت 
متوقف خواهد شد، تصمیمی که فاصله نرخ ارز در این بازار را با نرخ ارز آزاد کم می کند. در 
این زمینه فعاالن بخش خصوصی معتقدند تا تک نرخی نشدن ارز در اقتصاد ایران، همچنان 

شرایط برای رانت خواران و سودجویان فراهم خواهد بود.
محمدرضا صفا - عضو اتاق بازرگانی ایران - اظهار کرد: همانطور که در تجربه سال های قبل 
هم دیده بودیم، هر وقت ارز چند نرخی شده و دولت اعالم می کند به برخی گروه ها یا افراد 
ارز ارزان تر ارائه می کند، فضایی جدید نیز برای سودجویان فراهم شده و آنها با رانتی که 
دارند نسبت به بر هم زدن شرایط اقتصادی کشور و باال بردن قیمت ها در بازار اقدام می کنند.

به گفته وی آنچه امروز در بازار کاالهای اساسی مشاهده می شود نتیجه سیاست ارز چند 
نرخی است زیرا برخی افراد نسبت به صادرات قاچاقی بعضی کاالها اقدام کرده و با دور زدن 
قانون، کاالهای اساسی که به کشور وارد شده یا تولید شده اند را به بیرون منتقل می کنند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت نتوانسته نظارتی دقیق بر عملکرد بازار 
داشته باشد، گفت: تاجران واقعی که سابقه قابل توجهی دارند هرگز از آبرو و اعتبارشان 
برای سودهای کوتاه مدت نمی گذرند اما برخی افراد که با کارت های بازرگانی یک بار مصرف 

فعال شده و با رانت ارز ارزان گرفته اند بازار را به هم می ریزند.
صفا ادامه داد: برای عبور از این شرایط دولت باید تخصیص ارز چند نرخی را متوقف کند 
زیرا تا زمانی که این روال ادامه یابد مانند آنچه در بازار گوشت قرمز رخ داد، در دیگر بخش ها 
نیز رخ می دهد.وی تخصیص یارانه مستقیم را بهترین شیوه حمایتی دولت در شرایط فعلی 
دانست و تصریح کرد: ارز چند نرخی تنها برای سودجویانی که رانت دارند نتیجه مثبت دارد 

و در عمل بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه از این موهبت محروم می مانند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دولت در نظامی هدفمند به اقشار کم درآمد یارانه 
مستقیم بدهد یا برای تولیدکنندگان یارانه در نظر بگیرد قطعاً شرایط بسیار بهتر از امروز 
خواهد بود زیرا به این ترتیب گروهی که مخاطب اصلی حمایت ها هستند از این کمک ها 
بهره مند می شوند و با بازگشت ثبات به بازار ارز، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی واقعی 

تکلیف خود را برای آینده روشن خواهند دید.
 از ماه های ابتدایی سال گذشــته و همزمان با افزایش 
قیمت ارز دولت تالش کرد با ارائه ارز رسمی به کاالهای 
اساسی قیمت این کاالها را پایین نگه دارد اما در عمل با 
سودجویی برخی افراد و فراهم نشدن شرایط الزم برای 

نظارت حداکثری، قیمت این کاالها به شکلی قابل توجه 
افزایش یافت.

دو روز گذشته مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم 
بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ 

تومانی برای واردات گوشت قرمز متوقف شده و از این پس واردات این کاال با 
ارز نیمایی پیگیری می شود.

بر اساس آمارهای منتشر شده دولت در سالی که گذشت برای تأمین کاالهای اساسی 
حدود ۱۴ میلیارد دالر ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است.

اقتصاد ایران
۰7
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عرضه گوشت مرغ 
دولتی در کنار بازار آزاد 

چند نرخی!
با وجود اینکه مســئوالن از تأمین 
و توزیع گســترده گوشــت مرغ 
تنظیم بازاری و وفــور آن در بازار و 
سطح خرده فروشی خبر می دهند 
اما نگاهی به بازار نشــان می دهد 
که همچنان برخی از فروشندگان 
محصوالت پروتئینی نمی توانند آن 
را با نرخ تنظیم بازاری تهیه کنند و با 
وجود کاهش قیمت، همچنان مرغ 
در بازار دو و حتی چند نرخی است.

 برخــی مســئوالن مربوطه اعالم 
کردند که گوشت مرغ تنظیم بازاری 
با قیمت مصوب کیلویی ۱۱ هزار و 
۵۰۰ تومان به وفــور در بازار وجود 
دارد و تأمین و توزیع آن برای همه 
فروشندگان این محصول انجام شده 
و مردم می توانند به راحتی نسبت 
به خرید گوشت مرغ با این قیمت 

اقدام کنند.
اما با وجود این اظهارات مشاهدات 
میدانی نشان می دهد که گرچه در 
هر منطقه تعدادی از فروشندگان 
گوشت مرغ این محصول را با نرخ 
تنظیم بازاری کیلویــی ۱۱ هزار و 
۵۰۰ تومانی عرضــه می کنند اما 
هنوز فراوانی آن به حدی نرسیده که 
بازار از تعادل و ثبات برخوردار شود 
و هنوز برخی از فروشندگان گوشت 
مرغ را با قیمت آزاد، خرید و فروش 

می کنند.
البته این اقدام مســئوالن تنظیم 
بازار ســبب کاهش قیمت گوشت 
مــرغ شــده و این محصــول هم 
اکنون با قیمــت کیلویی ۱۴ هزار 
تومان تا کمتر از ۱۵ هزار تومان به 
صورت آزاد فروخته می شــود اما 
سیاســت های کنترلــی و تنظیم 
بازاری به گونه ای نبوده که مرغ را از 
دو نرخی بودن خالص کند و سبب 

ایجاد ثبات در بازار آن شود.
از سوی دیگر نیز گوشت مرغی که 
با نرخ آزاد خرید و فروش می شود، 
قیمت ثابتی نداشــته و هر یک از 
فروشــندگان با نرخ دلخواه خود 
محصولشان را می فروشند. یکی از 
این فروشندگان در منطقه انقالب 
آن را کیلویی ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان 
می فروشــد و دیگری ۷۰۰ تومان 
ارزان تر.جالب اینکه هر یک از آنها 
به دلیلی از داشتن سهمیه گوشت 
مرغ تنظیم بازاری محروم مانده اند. 
به گفته آنها یکــی به این دلیل که 
تنها مجوز فروش گوشت قرمز دارد 
و دیگری چون مغــازه اش را اجاره 
کرده و مجوز بــه نام صاحب ملک 
است نمی تواند گوشت مرغ تنظیم 
بازاری بگیرد.البته پیش از این نیز 
مهدی یوسف خانی- رئیس اتحادیه 
فروشندگان پرنده و ماهی - به ایسنا 
گفته بود که به هیچ وجه قیمت های 
آزاد مرغ مورد تأیید نیست و مردم 
می توانند از گوشت مرغ کشتار روز 
تنظیم بازاری با قیمت کیلویی ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ تومانی در بازار استفاده 

کنند که به وفور یافت می شود.

اقتصاد خانواده
گــزارش
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سهیال اثنی عشــران در 
خصــوص رونــق تولید 
و شــعار ســال ۹۸ اظهار 
کرد: با توجه به شعارهای 
ســال های گذشــته در 
می یابیم رونق تولید یکی 
از گام های تحقق اقتصاد مقاومتی است و 
رهبر انقالب بر اساس هدفی بزرگ اقدام 

به نامگذاری سال ها می نمایند.
وی با اشاره به اینکه رونق تولید از سویی 
منجر به حمایت از تولید ملی، استقالل 
و عزت ملی و از ســوی دیگر باعث ایجاد 
شغل می شــود افزود: در بررسی عوامل 
مؤثر بر رونق تولیــد نادیده گرفتن نقش 
زنان انکارناپذیر است این در حالی است 
که در روستاها زنان با مشارکت در تولید 
محصوالت خانگی، کشاورزی و دامپروری 
نقش بسیار مؤثری در فعالیت اقتصادی 

ایفا می کنند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
اصفهان تاکید کرد: نیل به هدف تبدیل 
شدن به قدرت اول منطقه آنچنان که در 

سند چشم انداز ۲۰ ساله بدان اشاره شده و 
دستیابی به توسعه پایدار بدون بهره گیری 
از شایســتگی ها و توانمندی هــای زنان 

محال به نظر می رسد.
وی با بیــان اینکه در این شــرایط دیگر 
نمی توان در ســطح شــعار و اندرز باقی 
ماند اظهار کرد: برای بقا در چنین شرایط 
و وضعیت،فراهم آوردن بســتری برای 
نوآوری و فعالیت هــای کارآفرینی زنان 
و تســهیل این امور امری ضروری به نظر 
می رسد.اثنی عشران با اشــاره به اینکه 
توســعه حضور زنان در اقتصــاد ایران، 
توانسته تغییراتی ایجاد کند افزود: تا به 
حال هیچ گاه جایگاه کافی برای زنان ایجاد 
نشده و این در حالی است که بیش از ۶۰ 
درصد از ورودی های دانشــگاهی را زنان 
تشکیل می دهند. بر اساس گزارش ساالنه 
مجمع جهانی اقتصاد در حوزه شــکاف 
جنســیتی، زنان ایرانی در شاخص های 
ســالمت و بهداشــت در برابری کامل با 
مردان هستند اما در مشارکت اقتصادی 
و سیاسی، سطوح بســیار پایین تری در 
مقایسه با جامعه مردان دارند که همین 
امر باعث شده در سال ۲۰۱۸ از میان ۱۴۹ 

کشور، رتبه ۱۴۲ به ایران اختصاص یابد.
 زنان کارآفرین در مقایسه با مردان 

با موانع بیشتری روبه رو هستند
وی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت جنسیتی 
برای دستیابی به رونق تولید تصریح کرد: 
باید زمینه حضور زنان در عرصه اقتصادی 

به ویژه کارآفرینی و تولید را فراهم کنیم 
اما در حمایت از حضور زنــان در عرصه 
اقتصادی باید به نکات اساسی توجه کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
اصفهــان در خصوص ایــن موانع اظهار 
کرد: زنان کارآفرین در مقایسه با مردان 
کارآفرین ناچار به مقابله با موانع بیشتری 
هســتند که از جمله آنها موانع موجود 
در تأمین ســرمایه، کمبود تجربه، موانع 
اجتماعی، فرهنگی یا نگرش های منفی 
نسبت به کار زنان به خصوص در جوامع 
سنتی همچنین دسترســی نداشتن به 
اطالعات مورد نیاز و نبود تشــویق زنان 

توسط خانواده است.
وی با بیان اینکه شــاید اصلی ترین مانع 
را بتوان ســاختار کنونی نظام فرهنگی و 
آموزشی دانســت تصریح کرد: کودکان 
ما به ویــژه دختــران زمانی کــه وارد 
مدرسه می شــوند نمی آموزند که برای 
حضور در جامعه چگونه باید آماده شوند 
و مهارت هایی همچون خالقیت، روحیه 
خودبــاوری را هم فــرا نمی گیرند و این 

اوضاع در دانشگاه ها نیز تکرار می شود.
اثنی عشران با اظهار تاسف از اینکه زنان با 
وجود موانع فرهنگی و اجتماعی بسیار در 
حال فعالیت هستند اظهار کرد: با وجود 
همه این موانع اعم از مشــکالت اداری 
و قوانین دســت وپاگیر همچنان زنان با 
جسارت بســیار وارد فضای کسب وکار 
می شوند اما گاه موانع و مسائل آنقدر زیاد 

است که باعث می شود علی رغم طرح ها 
و ایده های خوب بعضی زنان با شکســت 

مواجه می شوند.
 بی توجهی به نقــش مادرانه زنان 

آسیب زاست
وی حفظ حقوق و جایگاه زنان در حوزه 
اشتغال را ضروری دانست و گفت: وقتی 
ســخن از احقاق حقوق زنــان و عدالت 
جنســیتی می کنیم باید حقوق زنان در 
قوانین عادالنه تبلــور یابد. ما نمی توانیم 
تنها با ایجاد اشتغال و آوردن زن در یک 
شــغل و پســت از نیرو و مهارت او برای 
توسعه اقتصاد بهره ببریم، اما شأن و حقوق 
او را حفظ نکنیم و مدعی عدالت جنسیتی 

و حضور زنان شویم.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
اصفهان با تاکید بر اینکه زن محور خانواده 

است و نقش اساســی در تربیت فرزندان 
و تربیت جامعه دارد افزود: بی توجهی به 
نقش مادری و همسری به بهانه فعالیت 
اقتصادی آســیبی بزرگ تر برای جامعه 
خواهد داشت چرا که زنان در خانواده نیز 
مسئولیت و تأثیرگذاری مهمی در رونق 
تولید دارند، به طوری که زنان در ترویج 
فرهنگ کار، مدیریت مصرف در منزل و 
دوری از اسراف و ترویج فرهنگ استفاده 

از کاالی داخلی نقش بنیادینی دارند.
اثنی عشران با بیان اینکه دفتر امور بانوان 
و خانواده استان اصفهان  پیرو فرمایشات 
مقام معظم رهبــری ارتقای جایگاه زنان 
در تولید را رســالت خود می داند تصریح 
کرد: به منظور کمک بــه تحقق اهداف 
این نامگذاری این معاونت در استانداری 
امســال برنامه هایــی اعــم از حمایت و 

گسترش مشاغل خانگی به ویژه مشاغل 
روستایی در دســتور کار دارد که شامل 
برگزاری جشــنواره ملی طراحی لباس 
ایرانی اســالمی، احداث بازارچه دائمی 
عرضه محصوالت تولیدی زنان؛ هم چنین 
برگزاری رویــداد کارآفرینــی ویژه دو 
گروه روستاییان و عموم مردم، برگزاری 
دوره های آموزشی کسب وکار در فضای 
مجــازی، مهارت آموزی در رشــته های 
جدید، توان افزایی کارآفرینان و صاحبان 
تولید به منظور رفع معضالت، راه اندازی 
بازارچه های کسب وکار بانوان در محالت 
مختلف و طرح ظرفیت ســنجی شهری 
و روســتایی در راســتای ایجاد مشاغل 
خانگی و تشکیل مجمع کارآفرینان زن 
به منظور هم افزایی و استفاده از تجربیات 

یکدیگر می باشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان مطرح کرد:

نقشانکارناپذیرزناندررونقتولید

ایمنا
گـــزارش
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آگهی
شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه ۴۵۱/۹۵ ش/۲ اجرای احکام له خانم راحله پیما با وکالت خانم زهرا زارع بیدکی علیه 
آقای مهرداد آجودانیان به آدرس اصفهان، خیابان فروسی خ عافیت کوچه سپهر پالک 3۲ بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 3/۰۱۹/۱۴۴/۴۱۰ ریال اموال 
توقیفی به شرح ۱۸ سهم مشاع از ۷۲ سهم از عرصه و اعیان ملک به پالک ثبتی ۱۰۲ فرعی از ۲33 اصلی بخش ۴ ثبت اصفهان محل ملک واقع در اصفهان خیابان 
فردوسی خیابان عافیت کوچه سپهر بن بست شهیدعلیرضا نایینی پور پالک 3۲ با کدپســتی ۸۱۴3۸۵3۱۵۱ محل مورد نظر عبارت است از یک باب ساختمان 
مسکونی دو طبقه با اسکلت دیوارهای باربر خشت و گل و سقف تیرآهن و به مساحت عرصه حدود ۱۲۹ مترمربع و اعیانی شامل زیرزمین حدود ۲۵ متر مربع همکف 
با زیربنای ۱۱۵ مترمربع و طبقه اول با زیربنای حدود ۷۰ مترمربع با نمای سنگ آجرنما و فضاهای داخلی با کف سرامیک و بدنه رنگ دربهای داخلی چوبی و پنجره 
های خارجی آهن و آلومینیوم آشپزخانه با بدنه کاشی و سرویسهای بهداشتی می باشد سیســتم گرمایشی بخاری گازی و سیستم سرمایشی کولر آبی می باشد با 
عنایت به وضعیت موجود معابر ملک مذکور از سمت گذر جنوبی ۱/۹ متر و از سمت گذار شــمالی ۱/۲ متر عقب نشینی دارد و دارای انشعابات آب و برق و گاز می 
باشد با توجه به معاینه فنی از محل مطالعات میدانی، موقعیت محل، استقرار ملک مساحت نوع کاربری و تراکم پذیری ابعاد، دسترسی و راه ارتباطی عرضه و تقاضا 
و سایر مشخصات و عوامل موثر ارزش ۱۸ سهم مشاع عرصه و اعیان مبلغ ۱/۸۸۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال یک میلیارد و هشتصد و هشتاد و هفت میلیون و پانصد هزار ریال 
تعیین و اعالم می گردد که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته اســت. در نظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ ۹۸/۲/۱۷ در ساعت ۱۱ تا ۱۰ صبح در محل 
اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان قضایی شماره ۲ شورای حل اختالف برگزار می گردد طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند 
با قرار واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده به شماره حساب ۲۱۷۱3۵۰۲۰۵۰۰۱ بانک ملی و ارائه آن ثبتی به اجرای احکام از اموال بازدید نماید 

پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزارعه خواهد بود.  مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان شناسه ۴۲۲73۰

بازار

بازار تخم مرغ تعریفی ندارد

زیان ۲ هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ
نبی پور گفت:هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو مرغ درب مرغداری ۶ هزارتومان است که نسبت به قیمت 

تمام شده خود فاصله معناداری دارد.

 ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و 
کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به اینکه بازار تخم مرغ تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون 
متوسط نرخ هر کیلو مرغ درب مرغداری ۶ هزار تومان است که نسبت به قیمت تمام شده خود فاصله معناداری دارد.

وی افزود: با وجود کاهش چشمگیر قیمت تخم مرغ درب مرغداری، قیمت در مغازه ها همچنان باالست به طوریکه 
هر شانه تخم مرغ بین ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان عرضه می شود.

نبی پور با انتقاد از شرایط نابسامان بازار نهاده های دامی گفت: علی رغم زیان ۲ هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو 
تخم مرغ، قیمت نهاده های دامی با نوساناتی در بازار آزاد روبروست که ادامه این روند برای صنعت طیور فاجعه است.

این مقام مســئول ادامه داد: دولت برای عرضه مرغ با نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، کنجاله سویا با نرخ مصوب را در 
اختیار کشتارگاه ها قرار می دهد و در مقابل مرغ ارزان خریداری می کند که ادامه این روند ضرر و زیان مرغداران را 
در بر خواهد داشت.وی نرخ کنونی هر کیلو کنجاله سویا را در بازار آزاد ۴ هزار و ۸۵۰ تومان اعالم کرد و افزود: اگرچه 
پشتیبانی امور دام مقداری کنجاله سویا با نرخ مصوب در اختیار واحد های مرغداری قرار داده است، اما این میزان تنها 
جوابگوی چند روز نیاز مرغداران است.نبی پور قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ از دیدگاه مسئوالن تنظیم بازار 
در سال گذشته را ۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به افزایش دستمزد و حقوق کارگران و نرخ ذرت 
و کنجاله سویا در بازار آزاد، قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ در سال جدید ۸ تا ۹ هزار تومان خواهد بود و این امر 
بدان معناست که مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان حداقل ۲ هزار تومانی روبرو هستند و با ادامه این روند 

مرغداران دوام نخواهند آورد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کمبود نهاده های دامی در بازار خبر داد و افزود: دولت در 
نظر دارد که گوشت مرغ را به صورت دستوری با نرخ ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار عرضه کند که به همین خاطر 
کنجاله سویا را با نرخ مصوب در اختیار واحد های مرغ گوشتی قرار می دهد، در حالیکه این امر به قیمت نابودی سایر 
صنعت طیور همچوم مرغ مادر، مرغ اجداد، مرغ تخم گذار و صنعت دامپروری تمام می شود.وی تولید روزانه تخم 
مرغ در کشور را ۲ هزار و ۹۰۰ تن اعالم کرد و گفت: براساس میزان جوجه ریزی، معاون امور تولیدات دامی پیش 
بینی کرده است که میزان تولید تخم مرغ در سال ۹۸ به یک میلیون تن برسد، در حالیکه بنده معتقدم که تولید از 
یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن فراتر خواهد رفت که از این رو حداقل 3۰۰ هزارتن از این میزان به بازار های هدف باید 

صادر شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: در بررسی 
عوامل مؤثر بر رونق تولید نادیده گرفتن نقش زنان انکارناپذیر 
است این در حالی است که زنان با مشارکت در تولید محصوالت 
خانگی، کشاورزی و دامپروری و دیگر حوزه ها نقش مؤثری در 

فعالیت اقتصادی دارند.

بی توجهی به 
نقش مادری و 

همسری به بهانه 
فعالیت اقتصادی 
آسیبی بزرگ تر 

برای جامعه خواهد 
داشت چرا که زنان در 
خانواده نیز مسئولیت 

و تأثیرگذاری مهمی 
در رونق تولید دارند، 

به طوری که زنان 
در ترویج فرهنگ 

کار، مدیریت مصرف 
در منزل و دوری 

از اسراف و ترویج 
فرهنگ استفاده از 
کاالی داخلی نقش 

بنیادینی دارند.



کسب و کار
08

چهار شنبه 21 فروردین 1398  | شمـاره 198

اولین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه و مجمع پیشگامان اقتصاد دانش بنیان 
اولین نشست خبری هشتمین نمایشــگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۱۹ با حضور مهدی 
صفاری نیا، رئیس پارک فناوری پردیس، احمدرضا عالیی، مدیــر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علم و 
فناوری ریاست جمهوری، علی مرتضی بیرنگ، رئیس اولین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه، احمدرضا 
عالیی، مدیر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و اکبر قنبرپور، دبیر نمایشگاه 

اینوتکس ۲۰۱۹، ۱۹ فروردین ماه در کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد. در ابتدای مراسم از پوستر نمایشگاه 
بین المللی توسط حاضران در نشست رونمایی شد. مهدی صفاری نیا، رئیس پارک فناوری پردیس درباره برگزاری 

این نمایشگاه بیان کرد: »این نمایشگاه فرصت خوبی را برای جوانان و استارت آپ ها فراهم کرده تا بتوانند با اکوسیستم 
و کسب وکارهای کشور آشنا شوند. هم زمانی این نمایشگاه با برگزاری مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه نیز این فرصت را برای 

حضور شرکت های خارجی فراهم می کند که در جریان فعالیت استارت آپی کشور قرار گیرند.« او در ادامه گفت: »اینوتکس محلی برای 
گردهمایی کلیه اجزای اکوسیستم نوآوری و فناوری کشــور و رویدادی برای مالقات متخصصان و کارشناسان، کارآفرینان، سرمایه گذاران، 
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  ۱- زمینــه کاری 
خود را از روی قکر و 
دقیق انتخاب کنید: 
کاری را انتخــاب کنید 
که از آن لــذت ببرید. 
وقتی بــه کارتان عالقه 
ندارید بعید است بتوانید 
برای سازمان خود سودآور باشید. این 
موضوع درباره کارمنــدان نیز صدق 

می کند.

  ۲- با دقت استخدام کنید و از 
اخراج کردن نهراسید:  شما نیاز به 
یک گروه قوی دارید؛ چرا که یک گروه 
کاری متوســط هر قدر هم که خوب 
مدیریت شــود، نتیجه عملش قطعا 
متوسط خواهد بود. یک خطا ممکن 
اســت برای یک فرد شکست بزرگی 
به حساب نیاید و مدیر نیز بتواند وی 
را در سمتی که دارد ابقا کند؛ چرا که 
عملکرد وی آنقدرها هم ناگوار نبوده 
است؛ ولی یک مدیر خوب جایگزینی 
برای این فرد انتخــاب می کند یا او را 
به جایی منتقل می کند که عملکرد 
شخص در آن بدون عیب و نقص باشد.

  ۳- محیط کار را مولد و سودآور 
کنید: این موضوع کمی چالش انگیز 
اســت؛ چرا که نیازمند رویکردهای 
متفاوتی بسته به زمینه فعالیت است. 
برخی اوقات اختصاص دادن یک دفتر 
کار مجزا به کارمندان، موجب افزایش 
سود بنگاه می شــود. برخی اوقات با 
انتقال کارمندان به یــک محیط باز 
می شود ســود را افزایش داد. بعضی 
مواقع باید از محرک های مالی برای 
سودآور کردن بنگاه استفاده کرد. در 
یک دیدگاه کلی اســتفاده از ترکیبی 
از این رویکردها مــی تواند اثربخش 
باشــد. عاملی کــه تقریبا همیشــه 

ســودآوری را افزایش می دهد ارائه 
یک سیســتم اطالعاتی است که به 
کارمنــدان کمک کند تــا در جریان 
امور قرار گیرند. زمانی که من در حال 
پایه ریزی مایکروسافت بودم، تصمیم 
گرفتم محیطی ایجــاد کنم که درآن 
برنامه نویسان پیشرفت داشته باشند. 
من شرکتی می خواســتم که در آن 
مهندسان عالقمند به کار باشند. می 
خواستم فرهنگ سازمانی ایجاد کنم 
که آنها را تشویق کند با هم کار کنند، 
ایده های خــود را درمیــان بگذارند 
و انگیــزه خــود را در آن حفظ کنند. 
چنانچه خودم مهندس نرم افزار نبودم 
هرگز نمی توانســتم به چنین هدفی 

دست پیدا کنم.

  ۴- تعریف مشخصی از موفقیت 
داشته باشــید: برای کارمندان خود 
به طور شــفاف توضیح دهیــد موفقیت 
از نظر ســازمان چیســت و آنها چگونه 
می توانند دستاوردهای خود را ارزیابی 
کنند. اهداف باید واقــع گرایانه انتخاب 
شــوند. زمان بندی پروژه ها باید توسط 
افرادی تنظیم شود که خود درانجام آن 
دخیل هســتند. کارمندن ممکن است 
موعدهــای کاری و برنامــه زمان بندی 
که دوســتانه در بین خودشــان تعیین 
شــده باشــد را بپذیرند؛ ولی نسبت به 
زمان بندی تحمیل شده از مدیریت که 
با واقعیت کاری آنهــا هماهنگی ندارند 
واکنش نشــان دهند. تعریف اهدافی که 
برای ســازمان قابل دسترســی نباشند 
 باعــث از بین رفتن شــالوده ســازمان 
می شوند. در شرکت من، عالوه بر جلسات 
منظم گروه های کاری و جلسات یک نفره 
بین مدیران و کارمندان، ما به طور منظم 
گردهمایی هایی داریم و توســط ایمیل 
مرتبا با کارمندان در ارتباط هســتیم و 
آنچه توقع داریم به آنها اطالع می دهیم. 
چنانچه یک مشــتری محصوالت یک 
شــرکت دیگر را انتخاب کند ما موضوع 
 را بررســی می کنیــم. بــه کارمندان 
می گوییم که »دفعه بعد این ما هستیم 
که باید برنده باشــیم. برای این کار چه 
چیزهایی نیــاز داریم؟« پاســخ به این 
ســواالت به ما کمک می کند تا تعریف 

مشخصی از موفقیت داشته باشیم.

  ۵- بــرای اینکه یــک مدیر 
خوب باشــید بایــد کارمندان 

خود را دوست داشــته باشید و 
بتوانید ارتباط مناســبی با آنها 
برقرار کنید. این موضوعی نیســت 
که بتوانید درباره آن به دیگران دروغ 
بگویید و نقش بــازی کنید. چنانچه 
از ارتباط با کارمندان خود لذت نمی 
برید، مدیریت آنها بسیار دشوار خواهد 
بود. باید بتوانید در سازمان خود زمینه 
گســترده ای از ارتباطــات را فراهم 
آورید. شما به ارتباطات نیاز دارید نه 
لزوما ارتباط دوســتانه شخصی. شما 
باید بتوانید افــراد را ترغیب کنید تا 
به شما اطالع دهند در سازمانتان چه 
می گذرد و بازخورد تصــورات افراد 
درباره سازمان و نقش شما در آن را به 

اطالعتان برسانند.

  ۶- توانایی هــای کارمندان 
خود را به گونه ای توسعه دهید 
که وظایف خــود را بهتر از آنچه 
شما می توانید انجام دهند. مهارت 
های خود را به آنها منتقل کنید. این 
موضوع هدفی مهیج خواهد بود ولی 
همزمان ممکن اســت برای مدیران 
نگران کننده باشــد که موقعیت خود 
را به واســطه این امر در خطر ببینند. 
چنانچــه این موضوع شــما را نگران 
می کند از مدیر مافوق خود ســوال 
کنید »چنانچه مــن فردی را آموزش 
دهم که بتواند کارهــای مرا به خوبی 
انجام دهد آیا شــرکت جایگاه برتری 
برای من خواهد داشت؟« بسیاری از 
مدیران با ذکاوت دوست دارند ببینند 
که کارمندانشان مسوولیت های خود 
را توســعه دهند چرا که این امر باعث 

می شود مدیران از به عهده گرفتن و 
درگیرشدن در بعضی مسائل محفوظ 
بمانند. کمبود فرصت شغلی هیچ گاه 
برای یک مدیر خوب به وجود نمی آید. 
جهان تعداد نامحدودی کار دارد که 

باید به انجام برسد.

  ۷- دلگرمی ایجاد کنید. برای 
کارمندان خور به طور واضح مشخص 
کنید که در صورتی کــه امور به طور 
مناســب انجام شــوند تنها مدیران 
نیستند که از نتیجه آن بهره مند می 
شوند. به کارمندان خود حس اهمیت 
در مورد کاری که بر عهــده دارند را 
انتقال دهید. به آنها نشــان دهید که 
برای شرکت و مشتریان مهم هستند.

  8- مسئولیت پروژه ها را خود 
بر عهده بگیرید. شما باید مسوولیت 
های بیشتری عالوه بر ارتباط صرف 
داشــته باشــید. آخرین چیزی که 
کارمندان ممکن است به آن احتیاج 
داشته باشــند مدیری اســت که به 
کارهای غیر مهم و فرعی می پردازد. 
در خالل زمان سعی کنید ثابت کنید 
که شما نیز دستی در کار دارید. یکی 
از وظایفی که بــرای کارمندان جالب 
نیســت را به عهده بگیرید و از آن به 
عنوان نمونه ای برای کارمندان خود 

استفاده کنید تا دریابند چگونه می 
توان با چالش ها روبه رو شد.

  ۹- هیچ گاه در تصمیم 
خود تجدید نظر نکنید. 
از زمان و فکر خود به طور 

مناسب استفاده کنید تا تصمیم قطعی 
خودرا به طور مناسب در همان بار اول 
بگیرید و دیگر به آن برنگردید. چنانچه 
جزو افرادی باشــید که یک مساله را 
مدت ها باز نگه می دارند این امر باعث 
می شود که نه تنها در کار مدبر اجرایی 
خود خلل وارد کنیــد بلکه خودتان 
نیز به مدیری تبدیل می شــوید که 
نمی تواند در زمان مناســب و همان 
بار اول تصمیم گیری کند. کارمندان 
از رهبری که قاطعیت ندارد بیزارند. 
با وجود ایــن، منظورم این نیســت 
که بایــد درباره هرچیــزی در لحظه 

تصمیم بگیرید یا اینکه 
اگــر تصمیمی 

فتیــد  گر
هرگــز در 
آن تجدید 

نظــر 

نکنید.

  ۱0- کارمندان خــود را آگاه 
سازید که باید رضایت چه کسی 
را تامین کنند. شــاید این فرد شما 
باشید، شــاید مدیر فنی شما باشد یا 
ممکن است فرد دیگری باشد که برای 
شما کار می کند. اگر کارمندان شما با 
خود بگویند »آیا من باید رضایت این 
فرد را جلب کنم یا فــرد دیگری را« 
شما در حال فلج کردن سازمان خود 
هستید. در این حالت به نظر می رسد 
که کارمندان نمی توانند اولویت ها را 

در شرکت مشخص کنند.

من هرگز ادعــا نمی کنم 
که ایــن ۱۰ رویکرد تنها 
روش هایی هســتند که 
مدیران باید در مدنظر 
قرار دهند. ممکن است 
بسیاری راه های دیگر 
نیز وجود داشــته باشد؛ 
ولــی این ۱۰ ایــده هم 
ممکن است به شما کمک 
کند کــه کارمندان خود را 
به خوبی مدیریت کنید.

این 10 نکته طالیی را بخاطر بسپارید؛   

مدیر خوب از نگاه بیل گیتس

 توانایی های کارمندان 
خود را به گونه ای 

توسعه دهید که وظایف 
خود را بهتر از آنچه شما 
می توانید انجام دهند. 
مهارت های خود را به 
آنها منتقل کنید. این 
موضوع هدفی مهیج 

خواهد بود ولی همزمان 
ممکن است برای 

مدیران نگران کننده 
باشد که موقعیت خود 
را به واسطه این امر در 

خطر ببینند.

این موضوع کمی چالش انگیز اســت؛ چرا کــه نیازمند 
رویکردهای متفاوتی بســته به زمینه فعالیت است. برخی 
اوقات اختصاص دادن یک دفتر کار مجزا به کارمندان، موجب 
افزایش سود بنگاه می شود. برخی اوقات با انتقال کارمندان 

به یک محیط باز می شود سود را افزایش داد.
هرچند یک فرمول جادویی برای مدیریت مناسب و کارآمد 
وجود ندارد؛ ولی چنانچه شما در موقعیت یک مدیر هستید 

ممکن است با دانستن این چند نکته موثرتر عمل کنید.

 
استارت آپ

معاون علمی و فــن آوری رئیس جمهوری گفت : 
کشورمان با وجود ۶ هزار استارت آپ فعال بزرگترین استارت آپ های 
منطقه را به خود اختصاص داده که باید از این ظرفیت در راستای توسعه 

پایدار بخوبی استفاده شود.

 سورنا ستاری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان در محل سالن 
شهید مرتضوی افزود : صنعتی نیاز به دانشــگاه دارد که بخواهد ماشین سازی 

کرده و طراحی خط و طراحی محصول خود را انجام دهد و اگر 
بخواهد مونتاژ کند اسمش صنعت نیست بلکه کارخانه است.

وی با بیان این مطلب که در اقتصاد نفتی همه کارها وابسته به 
پول است، گفت : تکنولوژی و دانش یاد گرفتنی است و البته با 
پول می شود صاحب مدرک شد اما صاحب دانش شدن با پول 

امکان پذیر نیست.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه آنچه 
اقتصاد دانش بنیان ایجاد می کند یک اکوسیستم است، گفت: 
باید به این برسیم که خام فروشی به هر شکلی یک ضرر پنهان 

دارد و منجر به توسعه نمی شود.
ستاری به اقتصاد نفتی اشاره کرد و یادآور شد: دولت های نفتی 
دولت های چاق هستند، بروکراســی دارند و کارآفرینی و نیروی 
انسانی را نابود می کنند؛ بنابراین هیچ اقتصادی بر مبنای منابع 

زیر زمینی به جایی نمی رسد.
وی با طرح این سوال که چرا کشورهایی که دارای منابع زیرزمینی 
هستند، عقب می مانند، تاکید کرد: باید توجه کنیم که مفهوم توسعه، 

صنعت، دانشگاه و .... چیست؟
معاون علمی و فن آوری رئیس جمهوری با تاکید بــر اینکه برای تحقق اقتصاد 
دانش بنیان، وجود ۱3۰ هزار دانشجو و سه هزار هیات علمی در استان کرمان باید 
به نحوی اثرگذار در توسعه استان باشد، تاکید کرد: آنچه در اقتصاد دانش بنیان 

درباره آن صحبت می کنیم، یک اکوسیستم است.
ستاری اظهار داشت : وقتی شرکت های داخل یک استان از یک کارآفرین حمایت 

نمی کنند و مشکالت آنها را حل نمی کنند، انتظار دارند که یک نفر از بیرون بیاید 
و این مشکالت را حل کند.

وی تاکید کرد: آنچه مهم است که همه بخواهند یک اکوسیستم برای حمایت از 
کارآفرین ایجاد کنیم و کارآفرین و دانشگاهها جایگاه خود را پیدا کنند.

معاون علمی و فن آوری رئیس جمهوری با اشاره به این مطلب که در اقتصاد نفتی 
معنای اشتغال، استخدام است و کارآفرینی نیست، تاکید کرد: مهم اکو سیستمی 

است که در استان ها برای توسعه شرکت های دانش بنیان ایجاد می شود.
ستاری تاکید کرد: در پژوهش خیلی زیاد در حوزه پژوهش خرج می کنیم اما آن را 
حساب نمی کنیم و پژوهش ما شده نیروهای انسانی که آنها را استخدام کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه محصول پژوهش زمانی محصولی مورد استفاده برای مردم 
می شود که بخش خصوصی توی آن سرمایه گذاری کند، گفت: امسال 7۰ درصد 

بودجه پارک های علم و فناوری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
معــاون علمــی و فــن آوری رئیــس جمهویــر ادامــه داد: امســال برنامه 
 گســترده ای بــرای مقابله با اقــالم تحریمــی از جملــه در حــوزه دارویی

 داریم.
ستاری تاکید کرد: ســرمایه گذاری در حوزه شــرکت های دانش بنیان زمانی 
ارزشمند است که بخش خصوصی به صحنه بیاید زیرا نتیجه پژوهشی که با پول 

دولتی انجام شود به درد مردم نمی خورد.
وی در خاتمــه بــه مزیــت های توســعه شــرکتهای دانــش بنیان اشــاره 
کــرد و اظهارداشــت: در اکوسیســتمی کــه بــرای ایجادشــرکت هــای 
 دانــش بنیــان در کشــور ایجــاد شــده، ۱3۰ تــا ۱۴۰ نــوع خدمــت 

می دهیم.  

HBR : منبع
یـــادداشت
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 برای کارمندان خود به 
طور شفاف توضیح دهید 

موفقیت از نظر سازمان 
 چیست و آنها چگونه

 می توانند دستاوردهای 
خود را ارزیابی کنند. 

اهداف باید واقع گرایانه 
انتخاب شوند.

ایرنا
گـــزارش

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری : 
ایران دارای بزرگترین استارت آپ های منطقه است

به دنبال توسعه 
کسب وکار های 

استارت آپی هستیم

دبیر ســتاد توســعه فناوری های 
دیجیتال معاونت علمی گفت: برنامه 
تحول اقتصاد دیجیتال برای توسعه 

استارت آپ ها کلید خورده است.
مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه 
فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندســازی معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهــوری در 
گفت وگو با خبرنگار حوزه فن آوری  
گــروه علمی پزشــکی باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، با اشــاره به 
اکوسیستم حوزه فناوری اظهار کرد: 
شرکت های حوزه فناوری دیجیتال 
و استارت آپ هایی که امکان شکل 
گیری در این حوزه را دارند ســبب 
توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه 

اقتصاد دیجیتال می شوند.
 دبیر ســتاد توســعه فناوری های 
حوزه اقتصــاد دیجیتال بــا بیان 
اینکه هر یک از ستادهای معاونت 
علمی دارای رســالت مخصوص به 
خود هســتند گفت: دو راه بیشتر 
نداریم یا در حوزه هــای نوظهور و 
فناوری های راهبــردی وارد عمل 
شویم یا در حوزه هایی کار کنیم که 
نیازمند همکار ی های بین بخشی 
و سازمانی هستند. محمدی با بیان 
اینکه ابتدا اولویت  های فناوری محور 
مشخص شدند، گفت: در این دسته 
فناوری هایی مشخص شدند که در 
آینده ای نه چنــدان دور می توانند 
فضای اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر 
قرار دهند و سبب پیشرفت اقتصادی 
شــوند. وی ادامــه داد: در بخش 
فناوری های راهبردی حوزه فناوری 
محور  شــامل هــوش مصنوعی، 
اینترنت اشیاء، زنجیره های بلوکی 
یا همان بالک چیــن،  فناوری های 
هوشمندسازی یا همان نسل چهارم 
صنعتی و فناوری هــای مرتبط با 
مجازی سازی مثل واقعیت افزوده 

مشخص شدند.

بهبود فضای کســب و کارها 
اقتصاد دیجیتــال به کمک 

اولویت های راهبردی
 دبیر ســتاد توســعه فناوری های 
حوزه اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه 
به دنبال توسعه کســب و کارهای 
مختلف در حوزه هــای راهبردی 
هستیم، اظهار کرد: برای انجام این 
کار برنامه ای تدوین شــده و تنها 

هدف ما توسعه اقتصاد کشور است.
محمدی با اشاره به موضوعات بین 
دســتگاهی گفت: این موضوعات 
در آن دســته هایی هستند که یک 
سازمان به تنهایی نمی تواند پیش 
ببردشان و از سوی دیگر موضوعات 
روز کشور هستند که برای این حوزه 

هم چند اولویت مشخص شد.
وی افزود: این حوزه ها به مســئله 
محــور و نیازمحور نامیده شــدند 
که عبارتند از ســالمت دیجیتال، 
کشــاورزی دیجیتال، گردشگری 
دیجیتال مخصوصا با تمرکز بر بوم 
گردی و استفاده از صنایع دستی و 
تنوع قومیتی، حمل و نقل هوشمند، 
نوآوری های اجتماعی دیجیتال که 
شــامل خیریه ها و نهادهای کمک 
رسان می شود و  اقتصاد چرخشی 
دیجیتال و تمرکز بر حوزه بازیافت از 

جمله این اولویت ها هستند.
وی بیــان کــرد: حوزه هایــی که 
مشخص شــده اند از اولویت های 
اصلی ســتاد و برنامه راهبردی ما 
هستند و درحال حاضر ستاد روی 
این حوزه ها فعالیت می کند و نام آن 
»متنوع سازی اکوسیستم استارت 

آپی ایران«  نام گرفته است.

باشگاه خبرنگاران
گــزارش
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