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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

چرا زاینده رود با وجود بارش های اخیر سیراب نشد؟

تحقق آرامش بازار 
طال با موفقیت 
سیاستگذاران 
اقتصادی در 
مدیریت بازار

آیت محمدولی ، رییس 
اتحادیه طــال و جواهر: 
مهمترین پیش شــرط برای 
ایجاد آرامــش در بازار طال، 
بازگشــت ثبات بــه اقتصاد 
کشــور بویــژه حــوزه ارز 
اســت، در ســال ۹۷ کسب 
و کار فعــاالن صنعت طال و 
جواهر چنگی به دل نزد زیرا 
نوسانهای شدیدی در اقتصاد 
 بوجــود آمــد که ناشــی از

 تالطم های ارزی بود.
امید اســت در سال ۹۸ بازار 
طال نســبت به سال گذشته 
بهبود یابد و شــرایط ســال 
گذشته در بازار تکرار نشود.

تحقق این امر پیش شــرط 
هایی دارد که مهمترین آن 
موفقیــت سیاســتگذاران 
اقتصادی در مدیریت اقتصاد 
و بازار است؛ اگر مدیریتی که 
در نیمه دوم پارسال اجرایی 
شد، تداوم یابد، می توان به 

آینده امیدوار بود...

دالر 4200 تومانی یکساله شد

سرگذشت پرحاشیه یک 
تصمیم دالری

مخالفان دخالــت دولت در اقتصاد همیشــه 
روی یک مســاله تاکید می کننــد و آن ایجاد 
بسترهای مناسب برای سوءاستفاده در صورت 
دخالت دولت در اقتصاد است؛ امری که مرور 
سرگذشــت دالر ۴۲۰۰ تومانی در سالی که 

گذشت آن را تا حدود زیادی تصدیق می کند.
۱۳۹۸ دقیقاً یک سال از آغاز طرحی موسوم به 
دالر ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران می گذرد؛ 
طرحی که پس از طی مســیری یک ساله در 
حالی تنها به برخی از معدود کاالهای اساسی 
تعلق می گیرد که مجلس شورای اسالمی برای 
حذف همین ارز هم مصوبه داده بود.۰ فروردین 
سال گذشــته، اســحاق جهانگیری در پایان 
جلسه فوق العاده ســتاد اقتصادی دولت برای 

مدیریت بازار ارز ...

ایمنا
یادداشت

ISFAHAN
N E W S

   سدها و تاالب های کشور در حالی یکی پس از دیگری سرریز می شود که سد زاینده رود و تاالب بین المللی گاوخونی تاکنون سهم چندانی از بارش ها و سیالب ها نداشته است.

ســید ایمان فتوحــی روز 
چهارشــنبه در گفت و گو با 
خبرنگاران بیان کرد: بیشتر 
روســتاها مانند شهرهای 
اردســتان، زواره و مهابــاد 
بافت فرســوده دارند که در 
این راستا سال گذشته بنیاد 
مسکن با اعزام کارشناسان 
نسبت به شناسایی، اطالع رسانی و هشدار 

به مالکان آنها اقدام کرد.
وی افزود: برای بازســازی و مقاوم سازی 
واحدهــای غیرمقاوم تســهیالت ۲5۰ 
میلیون ریالی، برای تکمیل ســاختمان 
تســهیالت ۱۰۰ میلیون ریالــی و برای 
تخریــب ۸۰ میلیــون ریال تســهیالت 

پرداخت می شود.
سرپرست بنیاد مســکن اردستان با اشاره 
به مهاجرت ســاالنه پنج تــا ۱۰ درصد از 
روستاییان این شهرستان عنوان کرد: این 
نهاد جهت تثبیت جمعیت روســتاها به 
اجرای طرح های هادی، بهســازی، تهیه 
و واگذاری زمین مســکونی به روستاییان 

اقدام کرد. 
به گفته وی، افزون بر 6۲ میلیارد ریال سال 
گذشته برای بهســازی ۱5 روستا و تهیه 

طرح هادی پنج روستا هزینه شده است.
فتوحی ادامه داد: ســال پیش ۴۳5 فقره 
سند مالکیت شهری و روستایی صادر، ۳۳۷ 
پرونده تنظیم و تعداد ۲۷۴ فقره تسهیالت 

ویژه بهسازی با اعتبار بیش از 5۴ میلیارد 
ریال و ۳5 فقره تسهیالت کمک به تکمیل 
ســاختمان به میزان یک میلیارد و ۷5۰ 

میلیون ریال پرداخت شد.
وی یادآور شد: افزون بر ۱5۰ هزار مترمربع 
زیرسازی معابر روســتایی آماده آسفالت 
ریزی و قول مســاعد تحویل ریالی معادل 
۲۰ میلیارد ریال قیر داده شده و همچنین 
نماینده اردستان در مجلس نیز مبلغ ۱۰۰ 
میلیارد ریال را تعهــد کرده که در صورت 
تخصیص، به همین میزان از ســوی بنیاد 
مســکن تامین و جهت بهسازی روستاها 

هزینه خواهد شد.
سرپرست بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اردستان همچنین گفت: با تخصیص ۴۰۰ 
تن قیر افزون بر 5۱ هزار مترمربع آسفالت 
در پنج روستا، ۷۰ هزار مترمربع زیرسازی 

در ۹ روستا، یکهزار و ۱۰۰ متر کانیو گذاری 
و ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع سنگ فرش انجام 

شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ســال گذشــته 
تسهیالتی برای ساختمان های آسیب دیده 
از حادثه ها پرداخت نشد، بیان کرد: سیالب 
ناشی از نخستین بارش های بهاری امسال 
به ۹۷ واحد مسکونی روستایی افزون بر ۴۳ 
میلیارد ریال آسیب زده و خسارت تندباد 
به ۱5 واحد مسکونی دیگر نیز یک میلیارد 

و 5۰۰ میلیون ریال برآورد می شود.
بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته، 
تعداد ۱۴ هزار و ۳۱۴ نفر در روســتاهای 

اردستان ساکن هستند.
اردستان با جمعیت افزون بر ۴۲ هزار نفر 
در فاصله نزدیک به ۱۱۸ کیلومتری شمال 

شرقی اصفهان واقع است.

رپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان :

1500 واحد مسکونی روستایی غیرمقاوم در اردستان وجود دارد
سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی اردستان گفت: نزدیک به یکهزار و 500 واحد مسکونی غیر مقاوم در روستاهای این شهرستان 

شناسایی شده که نیازمند بازسازی است

ایرنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

برای بازسازی و مقاوم 
سازی واحدهای 

غیرمقاوم تسهیالت 
250 میلیون 

ریالی، برای تکمیل 
ساختمان تسهیالت 

100 میلیون ریالی 
و برای تخریب 

80 میلیون ریال 
تسهیالت پرداخت 

می شود.

خـــبــــر

17میلیارد ریال کاال از اصفهان به مناطق سیل زده ارسال شد
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان اعالم کرد: اقالم کاالیی مختلف 
و کمک های نقدی مردم این استان به ارزش ۱۷میلیارد ریال به مناطق سیل 
زده کشور ارسال شد.روابط عمومی هالل احمر استان اصفهان به نقل از محسن 
مومنی افزود: به همت مردم نیکوکار استان اصفهان تاکنون کمک های غیر 
نقدی به ارزش ریالی بیش از ۱۴ میلیارد ریال جمع آوری و از طریق جمعیت 
هالل احمر در قالب ۳۰ دستگاه تریلر و کامیون به این مناطق ارسال شده است.

وی اظهار داشت : بیش از ۳ میلیارد ریال وجه نقد نیز از طریق صندوق های 
جمع آوری کمک و نیز فیش های واریزی توسط مردم نیکوکار و خیران در 

سطح استان توسط جمعیت هالل احمر استان جمع آوری شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: این کمک های اهدایی 

شامل آب معدنی، برنج، آرد، نان خشک، کنسروجات، غذای گرم، پتو، اقالم 
بهداشتی و شوینده، لباس و چادر مسافرتی است.وی بیان کرد : مردم می توانند 
برای واریز وجوهات نقدی خود برای کمک به سیل  زدگان از شماره حساب 
۹۹۹۹۹ به نام هالل احمر نزد تمامی بانک های سراسر کشور استفاده کنند و 
همچنین افراد می توانند با شماره گیری کد دستوری#۱۱۲*۷۸۰* از طریق 
تلفن همراه مبالغ خود را برای کمک به زلزله  زدگان اهدا کنند.وی تصریح کرد: 
بیش از 5۰ نجاتگر و پرسنل عملیاتی این جمعیت به استعداد ۹ خودرو کمکدار 
، یک دستگاه خودرو ارتباطات ، ۲۷ دستگاه کف کش ، ۱۸ دستگاه موتور برق 
و ۲۷ دستگاه موتور آبکش روبین به منظور امدادرسانی به مردم سیل زده به 

استان لرستان اعزام شده اند.

ارزش کاالهای وارداتی 4 برابر کاالهای 
صادراتی !

رئیس کل گمرک متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی را ۳۸۰ 
دالر و میانگین قیمت هر تن کاالی وارداتی را حدود ۱5۰۰ 

دالر اعالم کرد که بر این اساس می توان گفت ارزش کاالهای 
وارداتی حدود چهار برابر کاالهای صادراتی مان است.
 مهدی میراشرفی در جمع مدیران ستادی و اجرایی 

گمرکات به بیان برخی آمارها در حوزه تجارت خارجی کشور 
در سال ۹۷ پرداخت و گفت: سال گذشته ۴/۴۴ میلیارد دالر 

صادرات و 6/۴۲ میلیارد دالر واردات داشته ایم که...
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با اشــاره بــه اینکه اگــر تحریم 
اقتصادی را  مانند یک بلیه طبیعی 
مانند سیل یا زلزله در نظر بگیریم 
بدون کمترین تردیدی، تولید نقش 
استحکامات سازه و رعایت اصول 
فنی ساختمان را دارد، اظهار کرد: 
تولید شاه کلید پیشرفت و آسیب 
ناپذیری در اقتصاد جهانی و موج شکنی محکم 
در برابر سیل تهدیدات دشمن است.وی با تاکید 
براینکه هیچ کــدام از کلیدواژه های اقتصادی 
چنین جایگاهی را نــدارد، گفت: اگر نگاهی به 
بزرگی اقتصاد ایران بیندازیم انتظار داریم که 
چنین اقتصادی کمتر در برابر تکانه های خارجی 
متالطم شــود، اقتصاد ایران از لحاظ بزرگی و 
حجم GDP  )تولید ناخالــص داخلی( نزدیک 
به 5۰۰ میلیارد دالری، در رتبه ۲۷ جهان قرار 
دارد و اگر تولید ناخالص داخلــی را بر مبنای 
برابری قدرت خرید )ppp( محاسبه کنیم، ایران 
با اقتصاد حدود ۱/5 تریلیون دالری در رتبه ۱۸ 

جهان قرار می گیرد.
سهم بخش صنعت کشور از تولید ناخالص 

داخلی بسیار پایین است
رییس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان 
اینکه به لحاظ ذخایر هیدروکربوری ایران با ۱5۸ 
میلیارد بشکه ذخایر نفتی کشف شده، نزدیک 
به ۱۰درصد از کل منابع کشف شده نفتی جهان 
را دارا است، گفت: ایران همچنین دومین کشور 
بزرگ دارای ذخایر ثابت  شده گاز و چهارمین 
کشور بزرگ تولیدکننده گاز جهان است و این 
مزیت ها را بسیاری از کشورها حتی کشورهای 
پیشــرفته ندارند.پورزرندی خاطر نشان کرد: 
اینکه چرا با داشتن چنین مزیت های اقتصادی، 
کشور ما هنوز هم در شــرایط خاص اقتصادی 
دچار تالطم می شود، پاســخ بی شک در یک 
گزاره نهفته است و آن ضعف تولید است.وی با 
بیان اینکه سهم بخش صنعت کشور از کل تولید 
ناخالص داخلی بسیار پایین است، ادامه داد: رشد 
متوسط ساالنه ســرمایه گذاری در این بخش 
کمتر از ۱.5 درصد طی سالیان اخیر بوده و سهم 
این بخش کمتر از ۱5درصد و حدود ۱۲ درصد 
کل GDP کشور است. این در حالی است که در 
کشورهای شرق آسیا سهم تولیدات صنعتی از 

تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۲5 درصد است.
این استاد دانشگاه با اشــاره به اعمال تحریم ها 
توسط آمریکا علیه ایران، گفت: در سال ۲۰۱۸ 
این کشور بر 5۰ میلیارد دالر کاالی وارداتی از 
چین که تقریبا معــادل ۱۰ درصد کل واردات 
این کشور از چین بود، تعرفه اعمال کرد اما چرا 
اقتصاد چین و روســیه در اثر اعمال تحریم ها 
نه تنها آشفته نمی شود بلکه به مقابله با مثل، 
پرداخته همچنان که بستن تعرفه ۲5درصدی 
کشــور چین روی برخــی کاالهــا از جمله 
محصوالت کشاورزی آمریکا بخشی از این پاسخ 
بود. وی با تاکید براینکه شواهد نشان می دهد 
که تحریم های آمریکا در این کشورها به دلیل 
رونق و پیشرفت تولید در این کشورها بی اثر و 
یا کم اثر است، تصریح کرد: رونق تولید که در 
افزایش صادرات تبلور می یابد باعث می شود 
که کشور به جای قرار گرفتن در حاشیه اقتصاد 
همبسته جهانی، در متن و مرکز آن قرار بگیرد.

پورزرندی یادآور شد: در یک سال اخیر بخش 
تولید کشور متحمل فشارها و آسیب های جدی 
شد و این آســیب ها بالفاصله در قالب کاهش 
رشد اقتصادی، افزایش تورم، پایین آمدن بهره 
وری، گسترش فقر، کاهش اشتغال و ... خود را 

نشان داد.
سرمایه ها به جای بخش های کم تحرک باید 

به تولید گسیل شود
رییس انجمن علمی اقتصاد شهری ادامه داد: 
بخش تولید کشور به دلیل تحوالت اخیر بازار 
ارز و کاهش ارزش پول ملی قســمتی از توان 
و رمق خود را از دســت داده و بخشی از نیروی 

کار خود را تعدیل کرده و در فروش محصوالت 
خود و واردکردن مواد اولیه دچار مشکل شده 
است. همین امر سبب شده که در بعد داخلی 
نیز با موانعی همچون مسائل مالیاتی، عوارض 
گمرکی، بدهی به دیگر بخش ها و دستگاه ها، 
نبود توان بازپرداخت تسهیالت، نبود و کمبود 
سرمایه به ویژه سرمایه درگردش و مانند اینها 
مواجه باشــد.وی : رونق تولید مورد نظر مقام 
معظم رهبری در طول شــعار سال قبل یعنی 
حمایت از تولید داخل و در درون گفتمان اقتصاد 
مقاومتی قرار دارد چنانچه حمایت همه جانبه از 
کاالی ایرانی مدنظر قرار بگیرد تولید نیز شکوفا 
خواهد شد.وی خاطر نشان ساخت: بخش مهم 
دیگری از رونق تولید به سرمایه گذاری گسترده 
در این بخش توســط دولت و بخش خصوصی 
بر می گردد، باید تالش کرد سرمایه ها به جای 
حرکت به ســمت بخش های کم تحرک و کم 
اثر، به سوی تولید گسیل شود. بخش دیگری 
از این فرایند به عهده مراکز و انجمن های علمی 
و تحقیقاتی، دانشــگاه ها و شرکت های دانش 
بنیان است آنها باید به لحاظ تئوریک مسیر رونق 
تولید را به خوبی کندوکاو کرده و مســیر را به 
خوبی نشان دهند.رییس انجمن علمی اقتصاد 
شهری ایران یادآور شد: پیدا کردن مزیت های 
نسبی، نشان دادن فرصت ها، تنگناها و ترسیم 
سناریوها بخشــی از ماموریت های آنها است. 
مردم، همبستگی، مشارکت و اتحاد آنها در رونق 
تولید و حمایت از تولید پایان بخش چرخه ای 
است که در انتها می تواند اعتال و توسعه کشور را 

به همراه داشته باشد.

رییس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران:

ضعف تولید باعث تالطم اقتصاد کشور در شرایط خاص می شود
رییس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: اینکه چرا با داشتن چنین مزیت های اقتصادی، کشور ما هنوز هم در شرایط خاص اقتصادی 

دچار تالطم می شود، پاسخ بی شک در یک گزاره نهفته و آن ضعف تولید است.
 حسین محمد پورزرندی پیرامون شعار سال، اظهار کرد: به مانند سال های اخیر رهبر فرزانه و گرانقدر انقالب شعار سال را به مفهومی 
کامال اقتصادی اختصاص دادند، رونق تولید شاید عبارتی تشکیل شــده از دو کلمه باشد اما همه کاستی ها و گرفتاری ها و تنگناهای 

کشور به خصوص در برهه کنونی را نمایان و متجلی می سازد.

ایمنا
گـــزارش
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بخش مهم دیگری 
از رونق تولید به 
سرمایه گذاری 
گسترده در این 

بخش توسط دولت 
و بخش خصوصی بر 
می گردد، باید تالش 

کرد سرمایه ها به 
جای حرکت به سمت 
بخش های کم تحرک 

و کم اثر، به سوی 
تولید گسیل شود. 

بخش دیگری از این 
فرایند به عهده مراکز 
و انجمن های علمی و 

تحقیقاتی، دانشگاه ها 
و شرکت های دانش 

بنیان است آنها باید به 
لحاظ تئوریک مسیر 

رونق تولید را به خوبی 
کندوکاو کرده و مسیر 

را به خوبی نشان 
دهند.

بازار طال و سکه  98/1/21 ساعت 15

قیمت قیمت سکه
قیمت قبلیفروش

 سکه 
47,480,00047,480,000 بهار آزادی

48,970,00049,660,000سکه امامی

26,990,00027,290,000نیم سکه

17,390,00017,690,000ربع سکه

9,380,0009,390,000سکه گرمی

1,304,391,304,03انس طال

19,510,00019,790,000مثقال

4,495,0004,567,000طالی 18 عیار

5,993,0006,089,000طالی 24 عیار



تحقق آرامش بازار طال با 
موفقیت سیاستگذاران 
اقتصادی در مدیریت بازار

ادامه از صفحه یک:
... در نیمه نخســت پارسال 
شــاهد تالطم هــای ارزی 
در کشــور بودیم کــه نوعی 
سردرگمی در همه بازارها از 
جمله طال، جواهر و ســکه را 
رقم زد؛ تقاضا در بازار ســکه 
و ارز تشدید شــد و قیمت ها 

به صورت تصاعدی باال رفت.
 هرچند که مدیران و تصمیم 
گیران نیز در این مدت دست 
روی دست نگذاشته بودند و 
تالش می کردنــد که بازارها 
را آرام کنند اما موفقیت آمیز 
نبود؛ در هر حال در نیمه دوم 
سال تصمیم های بهتری برای 
مدیریت بازار ارز گرفته شــد 
که اثر خود را هم گذاشت و از 

التهابات کاسته شد.
شرایط التهابی بازار در نیمه 
نخست ســال گذشته سبب 
شــد تا مردم به خرید طالی 
آب شــده، خام و مسکوکات 
تمایل پیدا کنند.تقاضایی که 
از مردم داریم، این اســت که 
برای سرمایه گذاری به حوزه 
هایی که تخصــص ندارند – 
به ویژه طالی خام و آبشــده 

- ورود نکنند.
امیدواریم در ســال ۹۸ داد و 
ســتد بین فعاالن اقتصادی 
و اصنــاف از رونــق بهتری 
برخوردار شــود از این رو به 
مــردم توصیه مــی کنم که 
به جای خرید طــالی خام و 
آبشده، به مصنوعات طال روی 
بیاورند تا ایــن صنعت نیز از 

شرایط رکودی خارج شود.
نگاه مــردم بابــت پرداخت 
»اجرت ســاخت« باید تغییر 
کند؛ نباید اینطور تصور شود 
که این اجرت، پرداخت پولی 
اضافه است بلکه باید این نگاه 
را داشــت که طالی ساخته 
شده شناســنامه دار است و 
حتی اگــر نیم درصــد ایراد 
داشته باشد، خریدار می تواند 
از طریق اتحادیه طال شکایت 
خود را پیگیری کند. این در 
حالی است که طالی آبشده 
فاقد هرگونه شناسنامه است 
و بررسی میزان عیار و خلوص 
دقیق آن تخصص می خواهد 
که هر کس تــوان و مهارت 
آن را ندارد. اگر کسی طالی 
آبشده خرید و عیار آن پایین 
بود، مقصــر آن صنعت طال و 
جواهر نیســت بلکه ناشی از 
نبود آگاهی و داد و ســتد با 

دالالن سرپایی است.
امید مــی رود  در ســال ۹۸ 
الیحه اصالح مالیات بر ارزش 
افزوده بــه تصویــب نهایی 
مجلس برسد.یکی از بندهای 
این الیحه به مالیات بر ارزش 
افزوده طال اختصاص دارد؛ در 
سال های گذشته اخذ مالیات 
۹ درصدی از طال و جواهر اثر 
منفی بر این صنعت گذاشته 
و سبب شــده تا صنعت طال 
دچار رکود شود. سال گذشته 
اتحادیــه طــال رایزنی های 
بسیاری را با سازمان مالیاتی 
و نماینــدگان مجلس برای 
اصالح مالیات بر ارزش افزوده 
بخش طال داشت و در نهایت 
نظر اتحادیه مبنــی بر اینکه 
نباید از اصل طــال مالیات بر 
ارزش افزوده گرفته شــود، 
پذیرفته شــد؛ امیدوار بودیم 
الیحه دولت در ســال ۹۷ به 
صحن مجلس بیاید اما هنوز 

این اتفاق نیفتاده است.

اقتصاد استان
02
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یکهزار و 590 فرصت شغلی در آران و بیدگل ایجاد شده است
 فرماندار آران و بیدگل گفت: یکهزار و 5۹0 فرصت شغلی با ارائه تسهیالت و اجرای تعهدات دستگاه های 
اجرایی این شهرستان در سال ۹۷ برای افراد جویای کار ایجاد شده است.یکهزار و 5۹0 فرصت شغلی در 
آران و بیدگل ایجاد شده است .اسماعیل بایبوردی افزود: سهمیه اشتغال دولتی آران و بیدگل بر اساس 
سامانه رصد برای سال ۹۷ ایجاد 2 هزار و 1۹1 فرصت شغلی بود که نزدیک به ۷3 درصد سهمیه تحقق 

یافت.وی بیان کرد: اداره های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و فنی حرفه ای به ترتیب بیشترین 
میزان ایجاد اشتغال در شهرستان آران و بیدگل را به خود اختصاص دادند.فرماندار آران و بیدگل به سهم 62 

درصدی خود اشتغالی نیز اشاره و تشریح کرد: بیشتر اشتغال ایجاد شده در سه حوزه بود که سهم حوزه صنعت 
44 درصد، خدمات 35 درصد و کشاورزی نزدیک به 21 درصد برآورد می شود.وی همچنین اعتبارات اشتغال فراگیر سال 

گذشته در آران و بیدگل را 350 میلیارد ریال با اشتغال 44 نفر برشمرد و اضافه کرد: اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری سال گذشته 
در این شهرستان نیز 10۸ میلیارد ریال با ایجاد 1۷2 فرصت شغلی بود.

بایبوردی از تشکیل کارگروه شناسایی راه های تقویت کسب و کار و رونق تولید با هدف تحقق شعار سال ۹۸ خبر داد و گفت: تولیدکنندگان، 
سرمایه گذاران و ایده پردازان از بخش های اصلی تحقق شعار سال هستند که در این راستا حمایت همه جانبه دستگاه های اجرایی را نیاز دارد.

انتقال طالفروشان به مجموعه کمرزرین
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: شهرداری به خاطر حفظ رونق بازار و کسب و کار طالفروشان، 

طرح انتقال طالفروشان به مجموعه کمرزرین را کلید به کلید و با حساسیت و دقت انجام می  دهد.
حسین کارگر در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: عملیات احداث پروژه کمر زرین از دو سال پیش 
آغاز و موضوع آزادسازی پاساژهای مهدیه، الغدیر و ساماندهی طالفروشی ها در این طرح پیش بینی شده 

بود.وی افزود: مقرر شد شهرداری به خاطر حفظ رونق بازار و کسب و کار طالفروشان، این طرح را عملیاتی 
کند البته این مهم به صورت کلید به کلید و با حساسیت و دقت انجام می شود.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه ساماندهی این بخش از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفت و پیاده 
سازی شد؛ تصریح کرد: جنبه نخست آن این است که مغازه ها عقب نشینی کنند و به کار خود ادامه بدهند تا رونق بازار نیز حفظ 

شود و دیگر مغازه های ریزدانه تجمیع شوند که از نظر ایمنی، کمبود پارکینگ و مساحت وضعیت بهتری پیدا کنند.
وی با بیان اینکه با حضور کارشناس از سوی مغازه داران و شهرداری قیمت گذاری کارشناسی بر روی امالک انجام شد و قرار است جابه جایی 
صورت بگیرد، گفت: از هر نظر استانداردهای مورد نیاز در مغازه های جدید دیده شده و ایمنی، مساحت و پارکینگ جزو نخستین اولویت های 

این واحدهای تجاری است و مغازه داران پس از استقرار، مابه التفاوت قیمت مغازه ها را باید به شهرداری پرداخت کنند.

ایمنا
یــادداشت
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خـــبــــر

ممنوعیت واردات کاالهای مشابه داخل به رونق تولید کمک می کند

عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی اصفهان گفت:   
ممنوعیت واردات کاالهایی که تولید مشابه داخل دارند به تحقق شعار امسال 

رونق تولید کمک بسیاری می کند.
غالمرضا اخوان فرید افزود: ظرفیت های بسیاری در کشور در تولید کاالهای اساسی 
از جمله دارو وجود دارد و اگر جلوی واردات کاالیی که مشابه داخلی دارد، گرفته شود، 
میزان سرمایه گذاری و تولید آن افزایش چشمگیری خواهد یافت. وی با تاکید بر این 
که اگر می خواهیم خروجی خوبی برای فعاالن اقتصادی داشته باشیم باید ورودی های 
آن را مهیا کنیم، تصریح کرد: جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق و واردات کاالهایی که 
مشابه تولید داخل دارند، از جمله این اقدام هاست. وی با بیان این که امروز سهم قابل 
توجهی از کاالهای قاچاق و وارداتی مشابه تولید داخل در کشور وجود دارد، اضافه کرد: 

اگر این میزان کاالها کاهش یابد می توان گام های موثری برای رونق تولید برداشت. 
اخوان فرید خاطرنشان کرد: سال گذشته که تا حدودی جلوی واردات برخی کاالها 
گرفته شد تعدادی از واحدهای صنعتی با وجود همه تحریم های ناعادالنه، نسبت به 
سال های قبل وضعیت بهتری داشتند از جمله داروسازی ها. وی ادامه داد: تعداد قابل 
توجهی از داروهایی که وارداتی بودند را داروسازی های داخلی تولید و تامین کردند تا 

بیماران برای تامین فراروده های دارویی مشکل نداشته باشند. 

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشــان کرد: در این مسیر نیاز به 
همکاری سازمان های مختلف مانند گمرک، بانک ها و وزارتخانه های بازرگانی و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی داریم. اخوان فرید یکی از مشکالت موجود را طوالنی بودن فرایند 
ثبت سفارش و تایید آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین برخی قطعات 
الکتریکی و ماشــین آالت عنوان و تاکید کرد: زمان این فرایندهــا باید کاهش یابد. این 
مدیرعامل شرکت داروسازی یکی دیگر از مشکالت موجود را ارتباط مالی با اروپا اعالم و 
اضافه کرد: باید گام های اساسی در این زمینه برداشته شود زیرا برخی از واحدهای تولیدی 
برای تامین مواد اولیه نیاز به خرید از این کشورها دارند. عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان 
با بیان اینکه ارتباط مالی با کشورهای دیگر مانند هند و چین مرتفع شده است، گفت: همه 
مواد بسته بندی و حدود 50 درصد مواد اولیه داروسازی از داخل کشور تولید می شود اما 

برخی مواد اولیه را باید از خارج از جمله هند یا کشورهای اروپایی تهیه کرد. 
 وی با بیان اینکه داروســازی رهای اصفهان در زمان حاضر حــدود 120 قلم دارو تولید 
می کند، تصریح کرد: تولیدات دارویی این شرکت ساالنه بین 30 تا 40 میلیون صرفه جویی 

ارزی به همراه دارد. 
ایرنا

خـــبــــر

 کاش وزارت نیرو به ۴۳ 
هزار حلقه چاه مجوز حفر 

و بهره برداری نمی داد 
و برای ۱۷ هزار چاه 

غیرمجاز در این حوضه 
چاره ای می اندیشید.در 

شرایطی که سیل ویرانگر 
همه را هوشیار کرده 

الزم است زمینه برای 
کار کارشناسی درباره 

بررسی مشکالت حوضه 
زاینده رود فراهم شده تا 
راه حل های کوتاه مدت 
و دراز مدت اتخاذ شود 

و دولت بدون مالحظات 
سیاسی تصمیم 

شایسته ای بگیرد."

چرا زاینده رود با وجود بارش های اخیر سیراب نشد؟

بر اساس اعالم شرکت آب منطقه ای اســتان اصفهان در پی 
بارندگی های سال زراعی جاری تنها 2۵ درصد ظرفیت سد زاینده 
رود پرشده است، این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان؛ 
آورد این بارش ها می توانست ذخیره سد را به طور کامل تکمیل 
کند. آمار اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری تا روز 
دوشنبه ۱۹ فروردین ماه گویای آن است که در منطقه کوهرنگ 
"چلگرد" حدود 200۵ میلی متر بارش به ثبت رسیده و ارتفاع کل 
برف باقی مانده در این منطقه ۴۶ سانتی متر است در حالی که 
بهمن ماه سال گذشته ارتفاع برف این منطقه حدود دو متر ثبت 
شده بود و به نظر می رسد بیشتر حجم برف طی دوماه گذشته به 

روان آب تبدیل شده است.

ایمنا
گـــزارش
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رییس منابع طبیعی مبارکه خبر داد:    سدها و تاالب های کشور در حالی یکی پس از دیگری سرریز می شود که سد زاینده رود و تاالب بین المللی گاوخونی تاکنون سهم چندانی از بارش ها و سیالب ها نداشته است.
آبگیری بندهای آبخیزداری شهرستان 

مبارکه پس از ۱۵ سال
آبخیزداری مبارکه

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبارکه گفت: در 
پی بارندگی های اخیر دو بند آبخیزداری نهجیر و طالخونچه پس از 

سال ها آبگیری شد.

 کسری طاهری در بازدید میدانی از بندهای آبخیزداری نهجیر، طالخونچه 
و حوضچه آبگیر فلفلی شهرستان مبارکه با اشــاره به وجود 330 کارخانه 
 کوچــک و بــزرگ در این شهرســتان، اظهار کــرد: شهرســتان مبارکه 
منطقه ای صنعتی و کشاورزی اســت که وجود فوالد مبارکه، کارخانه ها، 
نیروگاه ها و وجود دو شهرک صنعتی، اهمیت موقعیت این شهرستان را دو 

چندان می کند.
وی با اشــاره به گذر دو رودخانه شــور و زاینده رود از این شهرستان، افزود: 
رودخانه شور که سرشاخه اصلی آن در شهرستان دهاقان قرار دارد، به طول 
23 کیلومتر و رودخانه زاینده رود به طول 21 کیلومتر از شهرستان مبارکه 
عبور می کند، بنابراین وجود این دو سرشاخه اصلی به همراه سرشاخه های 
فرعی ســبب شــده که این منطقه از نظر طرح های آبخیزداری در الویت 
قرار گیرد.طاهری ادامه داد: در این شهرســتان حدود 20 طرح آبخیزداری 
مکانیکی و بیولوژیکی وجود دارد که حدود 10 مورد آن بر رودخانه شور اجرا 
شده است.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مبارکه با بیان 
اینکه بندهای خاکی آبخیزداری موجب رسوبگیری، کنترل سیالب و تغذیه 
قنوات و آبخوان ها می شود، خاطر نشان کرد: در کنار آبخیزداری مکانیکی در 
شهرستان مبارکه، آبخیزداری بیولوژیکی نیز اجرا شده است.همچنین از سال 
13۷1 حدود یک هزار و 100 هکتار زمین زیر کشت بادام دیم قرار داشته که از 
خاک و آب حفاظت کرده و صرفه اقتصادی دارد.طاهری با بیان اینکه بارش ها 
در شهرستان مبارکه طی سال زراعی جاری حدود پنج برابر افزایش داشته 
است، اظهار کرد: در سال زراعی جاری تا 20 فروردین ماه حدود 165 میلیمتر 
بارش برای مبارکه ثبت شده و این در حالی است که سال زراعی ۹6-۹6 تنها 
حدود 32 میلیمتر بارش در این شهرستان گزارش شده بود.وی اضافه کرد: 
ششم فرودین ماه امسال با وجود بارش های سیل آسا، حدود 32 میلیمتر در 
مبارکه باران بارید که سبب شد همه بندهای آبخیزداری شهرستان مبارکه به 

لطف برکات الهی پس از 15 سال آبگیری شود.
وی با اعالم اینکه خسارت چندانی در این شهرستان و در پی سرریز رودخانه 
شور گزارش نشد، ابراز امیدواری کرد که برای تحقق طرح های آبخیزداری، 
ریاست جمهور و استاندار اصفهان اجرای این طرح ها در شهرستان مبارکه را 
حمایت کنند زیرا اگر طرح های آبخیزداری مورد توجه قرار نگیرد رحمت الهی 

را به بالی الهی تبدیل می کند.
رودخانه شور از جمله رودخانه های فصلی است که 200 هزار هکتار وسعت 
این حوضه آبریز است.  در پی بارش های اخیر در ششم فرودین ماه این رودخانه 
در دهاقان سیالبی شد که به دلیل وجود بندهای آبخیزداری از خسارت ها 
در شهرستان مبارکه جلوگیری شده است. بند آبخیزداری نهرجیر در سال 
13۸1 با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال احداث شد حجم این 

بند آبخیزداری 250 مترمکعب به ارتفاع ۹ متر و طول سرریز ۷0 متر است.

شهرستان

اسفندماه ســال گذشته 
یعنی یک مــاه پیش بود 
که حسن ساسانی، معاون 
حفاظت و بهــره برداری 
شرکت آب منطقه ای طی 
اظهارنظری عنــوان کرد 
که " با وجود بارندگی های 
مطلوب، دلیل افزایش نیافتن ذخیره سد 
زاینده رود نوع بارش ها و ســردی هوا در 
منطقه کوهرنگ است. همچنین بارش های 
اخیر در کوهرنگ به صورت برف بوده است با 
این حال همزمان با گرمتر شدن هوا در بهار، 
ذوب برف ها و با توجه به پشتوانه بارشی، 
شاهد بارش های نرمال و فراتر از نرمال در 
فروردین ماه خواهیم بود که بر این اساس 
تاثیر مثبتی بر افزایش ذخیره سد زاینده 

رود در ماه های آینده خواهد داشت.
وی همچنین با اشــاره به کم بارش بودن 
سنوات گذشته و شــدت خشکسالی این 
منطقه گفت که در حال حاضر یک سال 
آبی با بارش های مطلوب را سپری می کنیم 
اما نباید انتظار داشت که بارش های اخیر 
تبدیل به روان آب شده و در سد زاینده رود 

ذخیره شود.
هــر میلی متر بارش یــک میلیون 

مترمکعب روان آب برای زاینده رود
با نفوذ ســامانه های بارشی قوی به کشور 
در روزهای پایانی ســال گذشته تا کنون 
شاهد بارش های سیل آسایی بوده ایم به 
طوری که سیالب بیشتر استان ها را درگیر، 
بسیاری رودها طغیان و اغلب سدها سرریز 

کرده است.
بر اســاس آخریــن اعالم وزیر کشــور از 
وضعیت ســدهای کشــور، 1۸ میلیارد 
مترمکعب آب در 11 سد استان خوزستان 

در پی بارش های اخیر ذخیره شده است.
13 فروردین ماه نیز رضا اردکانیان وزیر نیرو 
از پرشدن ۷5 درصد ظرفیت سدهای کشور 
خبرداد و گفت که حدود پنج میلیاردمتر 
مکعب آب شیرین اضافه بر روان آب های 
قبلی) ناشــی از بارش های زمســتان( به 
ذخیره مخازن آبی کشور افزوده شده است.

سدها و تاالب های کشــور در حالی یکی 
پس از دیگری ســرریز می شــود که سد 
زاینده رود و تــاالب بین المللی گاوخونی 
تاکنون سهم چندانی از بارش ها و سیالب ها 

نداشته است.

با وجود دو هزار میلی متر بارش در منطقه 
کوهرنگ طی شش ماه نخست سال زراعی 
۹۷-۹۸ بنابر تازه ترین آمار شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان تا روز یکشنبه ذخیره سد 
زاینده رود 3۷0 میلیون مترمکعب بوده و 
براساس آخرین پایش ها همچنان حدود ۹0 
درصد از وسعت 4۷ هزارهکتاری تاالب بین 

المللی گاوخونی خشک است.
و این در حالی است که در گذشته و قبل از 
دهه ۸0 به ازای هر میلی متر بارندگی در 
کوهرنگ یک میلیون مترمکعب آب وارد 

سد زاینده رود می شد.
به گفته اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام 
صنفی کشاورزان استان اصفهان "به رغم 
بارندگی های مطلوب سال زراعی جاری، 
دلیل عمــده آورد کم زاینــده رود وجود 
بندهــای کوچک و بزرگــی تحت عنوان 
طرح های آبخیزداری اســت که عالوه بر 
ذخیره حجم آب، مانع تجمیع آب و ایجاد 

روان آب ها می شود.
 وجود بندها، انشعابات و انحراف یا پمپاژ 
آب در بستر رودخانه و سرشاخه های اصلی 
سبب شده که بارش ها به صورت روان آب به 
نسبت میزانی که در کارون می رود، نباشد.

وی همچنین وجود چاه ها و آبخوان های 
بی شمار در باالدست رودخانه را یکی دیگر 
از علت های کم شدن آورد زاینده رود می 

داند.
در همین ارتباط حســین محمدرضایی، 
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان 
نیز طــی اظهارنظری به وجــود بیش از 
600 سد کوچک در باالدست زاینده رود 
تحت عنوان بندهای آبخیزداری اشــاره 
کرد و گفت: " اگر بارگذاری ها و طرح های 
آبخیزداری باالدســت نبود بارندگی های 
کوهرنگ به ســمت زاینده رود جاری می 

شد.
به گفته وی روان آب های ذخیره شــده با 
عنوان طرح آبخیــزداری در زمین نفوذ و 
چاه های آب و چشــمه های آن مناطق را 
تامین می کند این در حالی اســت که بر 
اساس قانون نباید بر رودخانه های دائمی 
پروژه هــای آبخیزداری و آبخــوان داری 
احداث کنند تا روان آب ها به سمت رودخانه 

جاری شود.
بارگذاری  بیش از توان اکولوژیکی، 

زاینده رود و گاوخونی را قربانی کرد

در همین ارتباط علی مریدی مدیر کل دفتر 
آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست 
نیز گفته است که بارگذاری ها در باالدست 
رودخانه بیش از تــوان اکولوژیک حوضه 
آبریز زاینده رود اســت و سازمان حفاظت 
محیط زیست با همه این ها مخالف است زیرا 
بارگذاری ها موزون و متوازن نبوده و سبب 
قربانی شدن زاینده رود و تاالب بین المللی 

گاوخونی شده است.
وی معتقد اســت طرح هایی تحت عنوان 
آبخیــزداری در باالدســت در حقیقــت 
طرح های کشــت و کار در شیب و توسعه 
باغات اســت، بندهایی انحرافی که آب را 

برای مصرف در باالدست ذخیره می کند.
به گفته مریدی طرح آبخیزداری به معنای 
واقعی به خودی خود یک طرح زیســت 
محیطی است که جلوی فرسایش خاک 
را گرفته و موجب کاهش خسارات ناشی 
از سیالب می شــود اما اگر این بندها زده 
شود و بعد آبی که پشتشان ذخیره می شود 
برای کشت دیم یا کشــت باغات مصرف 
شود و بر روان آب ســطحی اثر گذار باشد 
مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست 
نیست زیرا در حقیقت باید تخصیص آب 
در حوضه به طور کامل و بر اســاس قانون 
رعایت شود درغیر این صورت عمال تاالب 
بین المللی گاوخونی و زاینده رود به بهای 
 توســعه باغات همیشه خشــک خواهد

 بود.
بند ذخیره ای در آبخیزداری معنا ندارد

اما محمدحسین شــاملی مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان با 
رد وجود بیش از 600 بند آبخیزداری در 
حوضه زاینده رود، اظهــار کرد: "طی 20 
سال گذشته در سطح 10 میلیون هکتار 
اراضی استان اصفهان تنها 1۷0 بند ایجاد 
شده اســت و وجود 600 بند آبخیزداری 
در وسعت 145 هزار هکتاری امکان پذیر 
نیست، با این حال ممکن است اعداد و ارقام 
عنوان شده در سایر حوضه های چهارمحال 
و بختیاری باشد. هدف از اجرای طرح های 
آبخیزداری ذخیره و استحصال آب نیست 
اگر چنین اتفاقی افتاده باشد باید با حکم 
قضایی اصالح شده تا حقی از کسی ضایع 

نشود.
به گفتــه وی باید در خصوص مســئله 
"ذخیره سد زاینده رود" موارد مختلفی از 

جمله خشکسالی های ســال های اخیر و 
برداشت های باالدست نیز از سوی مشاور 
ســازمان آب منطقه ای اصفهان بررسی 
شود تا در خصوص ابهامات شفاف سازی 
صورت گیرد زیرا وجود بند ذخیره ای در 

آبخیزداری معنا ندارد."
مسئله بندهای آبخیزداری سال هاست که 
بین وزارت نیرو و منابع طبیعی در کش و 
قوس است و تاکنون نتیجه ای جز مرگ 
تدریجی اکوسیســتم زاینده رود نداشته 
اســت اما در روزهای اخیر که بارش های 
سیل آســا، بسیاری از ســدهای کشور را 
سیراب کرده و تنها ســد زاینده رود مانند 
سال های قبل حدود 25 درصد ظریفتش 
آبگیری شده است افکار عمومی  به این باور 
رسیده اند که علت خشکی زاینده رود تنها 
خشکسالی و کاهش بارندگی ها نبوده است 
بلکه عامل دیگری بر این واقعیت تلخ دامن 
زده است. پمپاژ آب و توسعه باغات، صدور 
مجوز ساخت و ساز ویال و تغییر کاربری ها 
در حریم و بستر رودخانه، وجود چاه های 
غیرمجاز، توسعه صنایع و ... بر مردم پوشیده 

نیست.
عده ای تشنه و برخی دیگر گرفتار 

سیل
روز یکشــنبه 1۸ فروردین ماه پورمحمد 
شریعتی نیا عضو شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشــاره به وضعیت کنونی سد 
زاینده رود گفت: " یک ســال بی سابقه از 
لحاظ بارش را تجربه کرده ایم اما مشخص 
نیست آینده این حوضه آبی چگونه خواهد 
بود. کاش کشور را بدون مالحظات سیاسی 
می دیدیم تا عده ای تشــنه  و عده دیگری 

گرفتار سیل نشوند."
کاش ریاســت دولت نهم و دهم، خود را 
رییس جمهور تمام کشــور می دانست و 
مقام خود را تا حد مدیر آب یک استان تنزل 
نمی داد؛ کاش وزارت نیرو به 43 هزار حلقه 
چاه مجوز حفر و بهره برداری نمی داد و برای 
1۷ هزار چاه غیرمجاز در این حوضه چاره ای 
می اندیشید.در شرایطی که سیل ویرانگر 
همه را هوشیار کرده الزم است زمینه برای 
کار کارشناســی درباره بررسی مشکالت 
حوضه زاینده رود فراهم شده تا راه حل های 
کوتاه مدت و دراز مدت اتخاذ شود و دولت 
بدون مالحظات سیاسی تصمیم شایسته ای 

بگیرد."

قیمت مرغ در غرفه تره بار 98/1/21  )منبع :باشگاه خبرنگاران (

قیمت ) تومان(نوع 

13,000مرغ کامل 

20,200سینه مرغ بدون سینه

13,000ران مرغ

29,000فیله مرغ

25,000شنیتسل بدون آرد

7,200سنگدان مرغ بسته 400 گرمی

3,700جگر مرغ بسته 400 گرمی

5,700پای مرغ 



Bibi Hakime 
Tomb South of 
Iran

Bibi Hakime mausoleum, 
the burial place of the 
seventh Shiite Imam’s 
daughter, Imam Musa al-
Kadhim (AS) and the sister 
of Imam Reza (AS) is the 
most famous Imamzadeh 
in the south of Iran which 
is located in the depth 
of impassable southern 
Zagros Mountains.
The mausoleum in an in 
outdoor and nature with 
partly circular shape which 
is not located in the central 
part of this circle and its 
location is more inclined to 
the north direction.
The stone walls of the 
shrine are natural in three 
sides so that the walls are 
masonry in an uneven 
form up to the roof and 
all around walls have 
been covered by cement 
due to its location in the 
mountainous place.
There is also another 
grave in this mausoleum 
belonging to Gol Gol 
Khatun who was the 
bondwoman of the Bibi 
Hakime. The height of 
Bibi Hakime mausoleum 
from the floor to the roof 
is more than 10 meters, 
which leads to the shrine 
entrance and have 12 
stairs to the masculine and 
feminine entrances from 
the basement of the shrine 
up to the basement of the 
main building that ends 
up in the entrance of the 
shrine.
There are two courtyards 
in the name of Imam 
Khomeini’s yard and 
Jabal al-Nohar. There is a 
netted small door in the 
shrine of the Bibi Hakime 
with  six meters distance 
from the west of the holy 
shrine its name is Bab al-
Morad which is a part of 
the cave entrance, which 
Bibi Hakime and her 
bondwoman had taken 
refuge from the enemies 
in there based on the 
narrations.
There was a water spring 
behind this door in the 
depth of 10 meters of the 
cave used by pilgrims of 
the shrine before 1232 
AD. The mausoleum of 
this Imamzadeh had 
been constructed by Abu 
Mohammad Hasan, the 
governor of Arajan, at the 
end of the third century 
and early fourth century 
and it was continued in the 
other eras.
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Iran estimating flood 
damage to its historical 
sites, monuments

A number of Iran’s age-old cultural heritage sites and 
monuments have been affected by heavy rainfall, 
flash floods and extreme weather in various parts of 
the country in the past weeks.
Mohammad-Hassan Talebian, a deputy for the 
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism 
Organization, told reporters on Sunday that in 
Lorestan province, damages add up to more than 
500 billion rials (nearly $12 million) in the area of 
cultural heritage, while other provinces are also 
estimating the amount of losses. 
A total of 730 historical structures have been suffered 
from the recent floods in 25 provinces, Talebian said, 
adding, based on surveys conducted so far, they need 
a credit worth of 3 trillion rials (around $71 million) 
to be rehabilitated, ISNA reported on Monday.
In the wake of the floodwaters, cracks on the 
ancient reliefs in Naqsh-e Rustam in Fars province 
were widening in a critical way. Naqsh-e Rustam, 
six kilometers from the Persepolis, is an ancient 
necropolis that includes several relics and 
monuments such as rock-hewn tombs of four of 
Persian Achaemenid kings who reigned Persian 
Empire from 550-330 BC.
Waterfall made by the floods have washed away parts 
of the relics across Iran.
According to Talebian, the UNESCO-registered 
Persepolis remains intact as its ancient water ducts 
have drained flood water.
Reports say that parts of the Great Wall of Gorgan, 
that Iran hopes to get it registered on the UNESCO 
World Heritage list, has been damaged. The northern 
wall was built during the Sassanid period (224 CE - 
651) to ward off invaders from Central Asia.
Talebian also broke the news about rising moisture in 
the one-millennium-old Gonbad-e Qabus in Golestan 
province, saying that the CHHTO is monitoring the 
situation. The Tower is one of the tallest brick towers 
in the world.
Recent floods have slightly damaged Aq-Qala bridge 
in the north and UNESCO-tagged Shushtar Historical 
Hydraulic System in the southwest.
Other sites, including the UNESCO-registered 
Tchogha Zanbil are being monitored by the 
Organization, the official said. The magnificent ruins 
of Tchogha Zanbil is amongst the topmost tourist 
attractions in southwest Iran as it is considered by 
many the finest surviving example of the Elamite 
architecture in the globe.
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The idyllic Eram Garden (Bagh-e 
Eram) in Iran’s southern city of Shiraz 
is a striking location for visitors with 
a variety of plants as well as a historic 
mansion.
Although the exact date of the 
construction of the garden is not clear, 
historical evidence suggests it was 
constructed during the Seljuk Dynasty 
on the orders of the celebrated Seljuk 
monarch Sanjar as many other gardens 
were planted during his reign.
Like many other historic monuments 
in the southern city of Shiraz, it was 
restored and repaired by the Zand kings 
(1750-1794).
During the late Zand Dynasty, the garden 
was owned by Qashqai tribal chiefs. A 
Qashqai tribal chief, Mohammad Qoli 
Khan, ordered the construction of the 
original mansion in the early eighteenth 
century, planting the garden with 
different trees including cypress, pine, 

orange and persimmon trees.
During the reign of King Nasser ed-din 
of the Qajar Dynasty, Mirza Hassan Ali 
Khan Nasir-al Mulk bought the gardens 
from the Qashqai tribes and constructed 
the present pavilion which was 
designed by a famous Shirazi architect, 
Mohammad Hassan.
The decoration of the pavilion was 
completed by Hassan Ali Khan’s son Abol 
Qassem Khan who inherited the garden 
after his father.
The garden finally went to Abol Qassem 
Khan’s son Abdullah Qavami who sold it 
to Qashqai tribes once again.
The beautiful three-story pavilion of 
the garden was constructed based on 
Safavid and Qajar style of architecture.
The lower story of the mansion has 
an impluvium especially designed 
for relaxation during the hot days of 
summer. The ceiling of this structure is 
beautifully adorned with colorful tiles. 
A small stream also passes through it, 
connecting to a large pool in front of the 
building.The middle storey has a large 
veranda erected on two pillars behind 
which stands a magnificent hall. On 
the two sides of the hall there are two 
corridors each having 4 rooms and two 
small terraces. The front sides of the 
pillars are decorated with tiles showing 
the images of horsemen and flowers.
The upper story consists of a large 
hall whose windows open to the main 

veranda. It is also surrounded by two 
corridors leading to two terraces.
On the entablature of the building 
there are three arched (semi-circular, 
crescentic) pediments ornamented with 
tile work.
The middle pediment, being larger than 
the other two, shows Nasser ed-din Shah 
on the back of a white horse.
Around this picture, some scenes based 
on storied from the works of Ferdowsi 
and Nezami (two famous poets) can be 
seen.
One of the small pediments represents 
an image of Darius the Great (the 
founder of the Achaemenid Dynasty) as 
represented in Persepolis monuments.
And finally the third pediment illustrates 
a deer being hunted by a panther.
The garden with its beautiful flowers, 
refreshing air, tall cypresses (a stately, 
beautiful cypress tree there known as 
sarv-e naz which is said to go back to 
3000 years ago) and fragrant myrtles 
is a major tourist destination especially 
in the spring.Now a property of Shiraz 
University, it has been turned into a 
botanical garden and is open to the 
public as a museum. The mansion has 
also been assigned to the Faculty of Law 
of the university.
It has been named after a legendary 
garden called Eram in southern Arabia, 
built by order of Shaddad, an Arab king, 
to compete with Paradise.

Eram Garden , Walk through Tall Trees

Visiting the historic Eram Garden is one of the 
top things to do in Shiraz. In the center of the 
garden, there is an old pavilion, and it is one of the 
best examples of Persian Gardens. Eram garden 
was registered as a UNESCO World Heritage 
Site in 2011 -the symbol of Persian gardens-and 
found worldwide fame. Fortunately, at present, it 
attracts visitors from all walks of life, not only for 
its historical identity but also for its beauty and as 
a botanical research center.

Kufteh Tabrizi
Eating habits in East Azerbaijan show the culture, 
attitude and the people’s income level in the 
northwest region of Iran. Kufteh Tabrizi is one 
of the most famous local and traditional foods in 
Tabriz. Kufteh Tabrizi is well-known and highly 
popular not only in Azerbaijan province, but 
also in all around of Iran for its taste, smell, food 
properties and cooking method. In fact, Kufteh is 
a food with different cooking methods in Iran and 
Middle East. Kufteh is cooked in most of Iranian 
families with slightly different methods and 
ingredients. This food is an expensive, delicious 
and heavy cuisine including minced meat, rice, 
split peas, walnuts, egg, onion, different types of 
aromatic vegetables (coriander, tarragon, parsley, 
mint and dill), oil, salt, pepper, turmeric, tomato 
paste and saffron as the spice. The meat of Kufteh 
was traditionally smashed in a stone mortar by a 
wooden pestle which has been today replaced by 
minced meat because the traditional process was 
extremely difficult. The ingredients of Kufteh are 
prepared as a round mixture (usually as large as 
a fist) with a boiled egg, walnuts or dried plum at 
the center which is decorated by fried onion and 
barberry. Kufteh Tabrizi is served with Sangak 
bread, vegetables, yogurt and some local spices 
creating a delicious taste.

Although the 
exact date of the 
construction of 
the garden is not 
clear, historical 
evidence 
suggests it was 
constructed 
during the Seljuk 
Dynasty on the 
orders of the 
celebrated Seljuk 
monarch Sanjar 
as many other 
gardens were 
planted during 
his reign.

Khoy Bazaar in 
West Azarbaijan
Khoy Bazaar is a great bazaar from 
Safavid era which was the commercial 
center of that era in West Azarbaijan, 
northwest of Iran. It was located in the 
eastern side of Khoy sCity.
It is still popular after more than 300 
years and it is also considered as one of 
the most elegant and geometric bazaars 
in the country. This bazaar is registered in 
the list of national monuments.
Khoy Bazaar is located downtown and 
according to the scripts kept in Khoy 

treasuries, it has been built at the time 
of Shah Tahmasb and anipulations 
have been applied on it at the time of 
Abbas Mirza, the regent.The bazaar is 
rectangular that has undergone some 
manipulations over the last decades for 
modernization and expansion of Khoy 
county.
The remains of the bazaar are from the 
Safavid era onwards; especially most of 
its parts were built by Kurdish Donboli 
Ahmad Khan to the order to Qajar Abbas 
Mirza and at the early days of Qajarid 
period.This old bazaar with numerous 
inns and “Chaharsoghs” reminisce 

of economically prosperous days of 
the bazaar when the Silk Road (Jadeh 
Abrisham) would pass the city.
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By the instruction of the 
Mehdi Mirashrafi, Director 
General of the Iranian Customs 
Administration and Iranian 
Deputy Minister of Economic 
Affairs and Finance, a national 
think tank committee has been 
established under Iranian 
Customs for dealing with 
sanctions.
According to the order 
of the Director General 
of the Iranian Customs 
Administration, Mehrdad 
Jamal Arvanghi, deputy 
General Manager of Iran’s 

Customs Administration, 
was appointed the head of the 
committee.
All heads of Iranian customs 
will act on the instructions 
of the committee.In May 
2018, the US announced its 
withdrawal from the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA) signed between Iran 
and P5+1 (US, UK, Russia, 
China, France and Germany). 
In November of the same year, 
the US imposed sanctions on 
Iran, with these sanctions 
being expanded several times.

 ICT min. in 
Geneva to 
attend WSIS 
Forum
Minister of 
C o m m u n i c a t i o n s 
and Information 
T e c h n o l o g y 
Mohammad Javad 
Azari Jahromi arrived 
in Geneva Tue. to 
attend World Summit 
on the Information 
Society (WSIS).
Heading a delegation 
to the Swiss city on 
Tuesday, Iranian ICT 
Minister Azari Jahromi 
is scheduled to attend 
WSIS forum and also 
hold meetings with 
the heads of four 
major international 
organizations.
The summit is held 
annually with the 
aim of international 
n e g o t i a t i o n s 
and exchange in 
cooperation with 
the International 
Telecommunication 
Union (ITU) at the 
level of ministers and 
deputies of different 
countries. The main 
theme of this year’s 
summit is the role 
of communications 
and information 
technology to achieve 
goals of sustainable 
development.
In addition to 
delivering a speech 
at the summit, ICT 
minister will meet 
with the minister 
of communications 
of Bulgaria and the 
deputy minister of 
communications of 
Georgia as well as the 
ITU secretary-general 
and head of the World 
Intellectual Property 
Organization.
Azari Jahromi will also 
meet with the director 
of the United Nations 
Office for Outer Space 
Affairs in Vienna on 
Tuesday.
Another aim of 
this visit is to sign 
a memorandum 
of understanding 
(MoU) between the 
Iranian ICT sector 
and the United 
Nations Industrial 
D e v e l o p m e n t 
O r g a n i z a t i o n 
(UNIDO). 
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Iranian Customs establish think tank 
committee for dealing with sanctions

US President Donald 
Trump has destabilized 
the oil market by his 
statements (or assaults) 
on the Organization of 
the Petroleum Exporting 
Countries (OPEC)’s 

policies; Trump’s statements, or 
interventions, on OPEC, following 
imposition of sanctions on Iran, 
went so far as to call on the Saudi 
king, in a belittling tone, to ramp 
up the kingdom’s oil output to 
offset removal of Iran’s oil from the 
market, and in June last year, when 
the market was stable in terms 
of supply and demand, called for 
OPEC’s increased output, which 
destabilized the oil market.
On Monday, April 8, Brent oil 
prices, influenced by sanctions 
on Iran and Venezuela, as two 
founding members of OPEC, recent 
Libyan clashes and OPEC’s reduced 
oil output, reached its highest level 
in the last five months. Brent crude 
was traded at $71.19/b and West 
Texas Intermediate (WTI) was 
priced at $64.44/b. International 
analysts say the main reason for 
rising oil prices is US sanctions 

against Iran and OPEC’s oil 
production cuts.
An agreement for a 1.2 mbd 
reduction in OPEC+ crude oil 
output was enforced on January 1, 
2019, and is being well complied 
with by OPEC members, which has 
brought about Trump’s anger, who 
in February 2019, warned OPEC 
once again on his Twitter account 
not to continue reducing supplies 
and aggravate the price hikes.
On the other hand, OPEC is 
determined to implement the 
output cut agreement. They have 
not forgotten how the outcome of 
the last agreement (January 2017) 
was lost due to the collaboration 
of some members with Trump in 
a short time (two months) and the 
average OPEC crude price fell from 
$83/b to $63/b. certainly, OPEC 
members would not opt for the 
repeat of this experience.
Now that Nigeria and Libya are 

crisis-stricken, Venezuelan oil 
production has almost flatlined, 
and OPEC and its allies are 
determined to stick to their 
output cut plan, Trump’s call on 
oil consumers not to deal with 
Iran and putting pressure on its 
customers is self-injury which 
will lead to a sharp increase 
in oil prices, and eventually the 
American consumers will have to 
pay for it in gas and fuel stations 
because of the unilateralism of 
Mr. Trump.The United States fully 
understands that elimination of 
Iran’s oil from the market would 
not benefit anyone and that 
countries like Saudi Arabia and 
the UAE do not have the ability to 
replace Iran’s oil (due to its special 
characteristics). According to 
international analysts, disruptions 
in supply conditions could 
push oil prices to over $80 per  
barrel.

Iran surprises US, observers 
with spike in oil exports
Iranian exports of crude oil and condensate have 
surged to levels near before sanctions, surprising 
market observers and affording the country an 
important victory in a US “economic war” on Tehran.
Iran exported 1.70 million barrels per day (bpd) 
of oil in March, the highest since October when 
shipments fell to 1.08 million bpd, data from 
shipping sources compiled by S&P Global Platts 
showed.
According to the energy and commodities 
information provider, Iran’s exports volumes have 
recovered by 60% since November, “surprising 
many on the market.”
That is because November was the month when US 
President Donald Trump’s most extensive sanctions 
ever went into effect against Iran’s oil industry.
The explanation could be that some key clients of 
Iranian oil which had either halted or significantly 
reduced their shipments before November 
scrambled to pick up more volumes as Trump 
decided that month to give waivers to eight 
importers. Platts also cited data from geospatial 
analytics startup Ursa, saying Iran’s crude 
inventories for exports had fallen by 25% since 
early January. Kharg Island which is the country’s 
main export terminal had seen a 30% decline in 
inventories in March, it said.
“With the US granting exemptions to some of Iran’s 
biggest customers, exports seem to have fared better 
than anticipated,” Platts quoted Geoffrey Craig, an 
energy analyst at Ursa, as saying.
Iran’s inventories include floating storage where 
crude and condensates are held on tankers in the 
Persian Gulf. The drawdown of floating storage and 
other inventories means Iran is likely to ramp up 
production.
The country faces the 180-day US waiver expiring 
on May 3, with most importers saying they want to 
continue oil imports from Iran.
On Monday, Secretary of State Mike Pompeo left the 
world guessing on whether the United States will 
extend waivers for countries importing oil from Iran.
“We’ll make that decision in due course as we move 
towards May 2nd,” Pompeo said of the oil waivers.
However, a recent rally in oil prices means 
there is little room for maneuver for the United 
States, energy experts say. US leaders have said 
Washington’s ultimate aim is to get oil exports from 
Iran down to zero, but Iranian officials and many 
international analysts have dismissed it as a bluff.
“We don’t expect Iran oil exports to reach to actual 
zero. Zero Iran oil export poses a serious threat 
against the security of oil flow, especially from the 
Persian Gulf,” said Sara Vakshouri, president of SVB 
Energy International.
President Hassan Rouhani has said no oil will be 
exported from the Persian Gulf if the United States 
decides to block Iran’s oil exports.

The Brent crude oil on Mon. for the first time in 2019, 
crossed the 71$/barrel threshold, only hours after 
the US labelled Iran’s elite Islamic Revolutionary 
Guards Corps a ‘terrorist group’, indicating that the 
US president, contrary to his tweets, not only was 
uninterested in stabilizing the oil market and helping 
cut fuel prices in US, but also caused turmoil in the 
market with his illogical decisions.

Impact Of Trump’s Irrational 
Decisions On Oil Market

news

Iran’s crude steel production grew 
7.6% in Jan., Feb.
 Iran’s production of crude steel stood at 4.24 million tons 
in January and February, indicating 7.6 percent increase 
from 3.94 million tons in the same period in 2018, Iran’s 
Mines and Mining Industries Development and Renovation 
Organization (IMIDRO) reported citing the data released 
by the World Steel Association (WSA).World steel makers, 64 
countries, produced 287.6 million tons of the product during the said 
time, indicating 3.7 percent growth from 277.1 million tons in the same months in the 
year preceding.The World Steel Association (worldsteel) is a non-profit organization 
with headquarters in Brussels, Belgium. 

IRGC seizes largest smuggled 
fuel cargo in Strait of Hormuz
The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Navy Rear 
Admiral Alireza Tangsiri announced on Wednesday that 
IRGC dismantled 12.5 million liters of smuggled fuel cargo 
in Strait of Hormuz.IRGC forces could manage to seize a 
10,000-tons ship of smuggled fuel in the southern Strait 
of Hormuz, located between the Persian Gulf and the Gulf of 
Oman, via precise intelligence operation, he said.
Some 21 persons from various nationalities have also been detained during the 
operation, the Admiral added.In mid-March, IRGC seized more than one million liters 
of diesel in coasts of Bandar Abbas, southern Iran, before being smuggled.
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Annual investment 
in water, electricity 
industries tops $3.8b
Iranian energy minister said the 
investment in the country’s power 
and water sectors reached over 162.6 
trillion rials (over $3.87 billion) in 
the last Iranian calendar year of 1397 
(ended on March 20, 2019), IRNA 
reported. 
According to Reza Ardakanian, more 
than 1,115 villages were connected to 
the country’s pipeline water network 
and nine desalination plants were also 

inaugurated which would be able to 
supply 913,000 people with drinkable 
water. 
The minister noted that with new 
dams going operational last year, 1.1 
billion cubic meters of water has been 
stored and 215 megawatts of power 
generation capacity is added to the 
total capacity of the country’s power 
plants.
“Last year 126 MW of capacity was also 
added to the country’s solar power 
plants.” He added.
In January 2018, the energy ministry’s 
news portal reported that some 5301 
water and electricity projects were 

going to be inaugurated on the occasion 
of Ten-Day Dawn (February 1-10, 
marking the victory anniversary of the 
Islamic Revolution).
Some 5119 electricity transmission 
and distribution projects worth 27.23 
trillion rials (near $602.5 million), over 
183 megawatts capacity of renewable 
projects, seven power plants projects 
worth $2.09 billion, 100 water projects 
worth 101.419 trillion rials (about 
$2.24 billion) and 32 water resources 
management projects worth 3.278 
trillion rials (about $72.5 million) were 
among the projects which were due to 
be implemented or inaugurated.
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Trump’s unprecedented illegal 
move against IRGC
By Hazar Vural:
To designate Iran’s Revolutionary Guard Corps 
(IRGC) as a terrorist organization is the last illegal 
unprecedented move of US President Donald 
Trump against IRGC as a 40 years old segment of an 
internationally recognized state.
Labeling part of a recognized state as a terrorist 
organization does not comply with the international 
law and the charter of the United Nations. USA’s 
regional allies such as Saudi Arabia are supporting 
this move because they see the Trump’s move 
in favor of their regional ambitions.All the US 
administration’s moves in the Middle East despite 
global opposition including the White House 
decision on the holly city of Jerusalem, recognition 
of Golan Heights as a Israel territory, supporting the 
YPG despite Turkey’s warnings and strengthening 
the embargoes on Iran makes two things crystal 
clear once again. Firstly, US is not withdrawing 
from the region just changing its tools and secondly 
tensions will increase in the Middle East. Power is 
still the ultimate source. From a realist perspective, 
interests of a country can comes first than global 
acceptance or values. But world is changing also 
Middle East.
Iran’s response to Trump’s decision was quick. Iran 
declared CENTCOM as a terrorist organization. 
Iranian foreign Minister Javad Zarif described the US 
move as “a gift to Netanyahu” and said, “It is another 
gift to Israel and US misadventure for the region”.
Another question coming into mind is that, “How can 
this decision be taken when IRGC forces support the 
fight against ISIL?”
This kind of tries, is an effort for the balance of power 
in the region. USA tries to roll back Iran. Essentially, 
efforts like this are dangerous and may result in 
increasing the tensions. It has to be realized that 
these policies no longer valid.
As a result, this is a fact that regional peace is not 
related to these kind of moves and they will just 
increase the tensions. For the benefit of the regional 
countries, Iran will defeat these aggressive moves 
via wisdom and calmness.

 Japan will not toe US line on 
Iran: FM Kono
Foreign Minister Taro Kono says Japan will not 
follow the United States in labeling Iran’s Islamic 
Revolutionary Guards Corps (IRGC) a terrorist 
group.According to the foreign ministry of Japan, 
Kono told reporters on Tuesday Japan does not 
intend to toe the US line on its decision to designate 
the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) 
as a terrorist group.Kono added that Japan has 
maintained a close relationship with Iran. He 
said Japan will say what it must to the country 
and continue working to solve problems through 
discussion and dialogue.The US move to designate 
IRGC as a terrorist organization has been negatively 
received by a number of countries. The Iranian 
Supreme National Security Council, in retaliation, 
has recognized the US Central Command 
(CENCTOM) as a terrorist organization.

Trump’s Blacklisting of IRGC Meant to 
Placate ‘American Zionists’: US Analyst

“Donald Trump’s labeling of the IRGC as 
a “Terrorist Group” is both intellectually 
dishonest and hypocritical. This move 
is designed to further placate American 
Zionists, both Jewish and Evangelicals,” 
Rodney Martin, a former congressional 
staffer based in Los Angeles, told 
Tasnim.
Following is the full text of the interview.
The Trump administration on 
Monday labeled IRGC as a “terrorist 
group” and claimed, “This 
unprecedented step, led by the 
Department of State, recognizes 
the reality that Iran is not only a 
State Sponsor of Terrorism, but that 
the IRGC actively participates in, 
finances, and promotes terrorism as 
a tool of statecraft”. What is your take 
on the move?
Martin: Donald Trump’s “labeling” 
of the IRGC as a “Terrorist Group” is 
both intellectually dishonest and 
hypocritical. This move is designed 
to further placate American Zionists, 
both Jewish and Evangelicals.  This, 
combined with Trump’s political 
blessing of Israel’s theft of the Golan 
Heights is designed to give a boost to 
Benjamin Netanyahu who is in a very 
tough election which he may well lose. 
The IRGC was instrumental in defeating 
ISIL (Daesh) and coming to the aid of 
Iraq, while the US and Saudi Arabia 
had created ISIL, this clearly places the 
US in the position of a State Sponsor of 
Terrorism. Not to mention the economic 
terrorism the US uses around the 
globe to attempt to impose its will on 
Peoples & Countries that often VOTE 
differently than the US wishes them to, 
i.e. Venezuela, Iran, Russia, etc.
Later in the day, 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. What are your 
thoughts on this?
Martin: This is absolutely appropriate 
given the actions and conduct by US 
CENTCOM, specifically its support and 
complicity in the Terror War on the 
people of Yemen, the droning of civilians 
in the region and the Black Ops which 
CENTCOM routinely engages in which 
violates the sovereignty of numerous 
countries. The US via CENTCOM has 
waged terroristic actions on peoples 
who have little ability to defend 
themselves versus the immense state 
provided resources brought to bear 
on them in the form of drones, stealth 
technology, illegal surveillance (even 
on Heads of State) and the deployment 
of “Hit Squads” in the form of “Special 
Operations” in the dead of night most 
often leaving dead women and children 
in their wake.
As you know, Trump announced 
the decision on the eve of Israel’s 
election. Netanyahu took credit 
for the move and said, “Thank you, 
my dear friend, President Donald 
Trump,” Netanyahu tweeted in 
Hebrew, “for answering another one 
of my important requests”. What do 
you think?

Martin: Well of course, as I stated this 
was also a move to assist Netanyahu 
in a very tough election, but beyond 
that, this was also yet another gift 
to the Jewish Lobby in the United 
States. It should be noted that just this 
past weekend, Trump was singing 
the praises of Netanyahu at the 
“Republican Jewish Coalition” in Las 
Vegas, Nevada. Interestingly, Trump 
referred to Netanyahu at this gathering 
of supposed “American Jews” as “their 
Prime Minister”, this is very revealing. 
It should also be noted that Trump’s 
Evangelical Christian Base who have 
cast aside their morality in favor of 
idolatry in the form of blind Trump 
Support would joyously welcome 
Netanyahu as a President of the US, this 
was affirmed in a Poll of Evangelicals 
when Netanyahu addressed Congress 
during the Administration of Barack 
Obama in an attempt to block the Iran 
Nuclear Deal. The fact is when the Jewish 
Lobby and Israel, regardless of who 
is Prime Minister says jump, Donald 
Trump just starts jumping without 
asking how high. Donald Trump is the 
most foreign compromised President 
in US history, by Israel, NOT Russia. The 
real investigation into interference in 
US political affairs should be conducted 
regarding Israeli infiltration and 
influence.

An American political analyst described the recent 
decision by President Donald Trump to blacklist 
the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) as a 
“hypocritical” move meant to appease “American 
Zionists”.
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Chairman of 
National Security 
and Foreign Policy 
Commission of 
Iranian Parliament 
H e s h m a t o l l a h 
Fa l a h a t p i s h e h 
highlighted that 
Iran’s measures 
in response to US 
anti-IRGC move 
is defensive, not a 
declaration of war.
“Iran has adopted 
a defensive 
measure in 
the face of 
W a s h i n g t o n ’ s 
measure which 
is internationally 
unconventional 
and against 
human rights 
charter,” he told 
IRNA Wednesday, 
highlighting, “this 
[Iran’s measure] 
does not mean 
a declaration of 
war.”
Fa l a h a t p i s h e h , 
who is in Moscow 
for tripartite talks 
on Syria, also 
called on members 
of the Iranian 
Parliament to 
avoid making 
comments such 
as those related to 
killing US troops, 
noting that the 
country’s policy 
is ‘defensive’ and 
such remarks are 
not on the agenda.
T r u m p 
administrat ion 
a n n o u n c e d 
Monday that it 
is designating 
Iran’s Islamic 
R e v o l u t i o n a r y 
Guards Corps as a 
foreign terrorist 
organization. In 
response to this 
unprecedented 
measure against 
the military force 
of another country, 
the Iranian 
Supreme National 
Security Council 
accused the US 
g o v e r n m e n t 
of supporting 
terrorism and 
recognized the US 
Central Command 
( C E N C T O M ) 
as a terrorist 
organization.

Iran has not 
declared war 
on US: senior 
MP

Iran

news
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Turkey, Qatar Denounce 
Trump’s Blacklisting of 
IRGC
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and his 
Qatar counterpart Mohammed bin Abdulrahman Al 
Thani separately condemned US President Donald 
Trump’s recent decision to label Iran’s Islamic 
Revolution Guards Corps (IRGC) as a “terrorist group”.
Cavusoglu on Tuesday warned that the move was a 
step outside international law which will pave the way 
for further instability in the region.

“The United States issued this one-sided decision in 
the context of sanctions and pressure on Iran,” he said 
in a joint press conference with his Qatari counterpart, 
Press TV reported.
“We do not support Iran’s Revolution Guards in Syria, 
but no country can declare another country’s armed 
forces a terrorist organization. We also do not support 
unilateral decisions,” he noted.
Qatari top diplomat Mohammed bin Abdulrahman 
Al Thani also denounced the US for blacklisting of the 
Iranian military force, saying disagreements over the 
“behavior” of another country’s army should not be 
resolved by imposing sanctions.

The Trump 
administration on 
Monday designated 
IRGC as a terrorist 
group. Later in the 
day, 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.

 Spokesman Advises US to Open 
Eyes to Realities in Iran
Iran’s Foreign Ministry spokesperson urged 
Washington to open its eyes to the realities of the 
Islamic Republic after 39 years of severance of 
diplomatic and business ties with Iran.In an opinion 
piece, Bahram Qassemi slammed the US for ignoring 
the realities of Iran and continuing its hostile measures 
against the Iranian nation.“Is it possible to talk of 
building bridges of communication but at the same 
time destroy all the bridges behind and ahead?” 
Qassemi asked.“Almost all US presidents, each with 
his own language and gesture and through similar or 

different rhetoric, have talked of the need to establish a 
bridge of communication with the Iranian people; but 
behind this false mask, they have not only refrained 
from taking any step to repair the broken bridges 
and end the (Iranian people’s) historical mistrust 
but have also closed all the by-ways that could lead 
to mutual understanding between the two nations 
and in numerous cases, have even sought to destroy, 
sanction and threaten Iran,” the Foreign Ministry’s 
website quoted him as saying.Qassemi added that 
the US presidents speak of the need for dialogue 
and negotiation while, despite their numerous 
claims and gestures of democracy, they resisted the 
Iranian nation’s demands for transformation and 

independence.
“They cut their 
political and 
trade ties with the 
Islamic Republic 
u n i l a t e r a l l y , 
desperately and 
out of fear,” the 
spokesman noted.
The spokesman 
said that Iran has never cut its political and trade 
ties with any side except for the racist Zionist regime 
and South Africa -which was at the time grappling with 
the bloody and discriminatory paws of Apartheid.

News

Donald Trump’s 
“labeling” of 
the IRGC as 
a “Terrorist 
Group” is both 
intellectually 
dishonest and 
hypocritical. This 
move is designed 
to further placate 
American 
Zionists, both 
Jewish and 
Evangelicals. 

 France, EU partners 
pressing US to 
moderate Iran bans, 
Macron tells Rouhani
French President Emmanuel Macron 
says Paris and its European partners 
are pressing the Trump administration 
to moderate the sanctions it imposed 
against Tehran after withdrawing the US 

from the Iran nuclear deal.
Macron made the remarks in a phone 
conversation with Iranian President 
Hassan Rouhani on Tuesday night.
He said France and its allies in 
Europe are seriously pursuing 
the implementation of all their 
commitments under the 2015 deal 
with Iran, vowing that they will do their 
utmost to “encourage” the US to ease its 
bans on the Islamic Republic.
“France is closely monitoring the 

regional developments, and will do its 
best to secure Iran’s interests under the 
JCPOA,” he said.
Macron at the same time highlighted 
the “highly significant” roles Russia and 
China can play in this regard.
Rouhani, for his part, called 
for accelerated and effective 
implementation of the Special Purpose 
Vehicle (SPV) introduced by Europe 
within the framework of the Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).



‘The Stranger Screeches’ goes to London 
Lift-Off Filmfest.
 Iranian short ‘The Stranger Screeches’ directed by Shahin Heidari has 
made it into the lineup of the 9th London Lift-Off Film Festival.
London Lift-Off Film Festival will run for the 9th consecutive year 
from 15th to 21st April 2019 in the British capital. The Lift-Off Global 
Network holds film festivals in a number of cities around the world 
including Sydney, Manchester, Melbourne, Amsterdam, Berlin, Toronto, 
Tokyo, Paris and New York.
‘The Stranger Screeches’, a short film written and directed by Shahin Heidari, is 
taking part at the 9th edition of London Lift-Off Film Festival.

The Palestinian resistance 
movement Hamas in a 
statement denounced 
the US recent decision 
to designate the Islamic 
Revolution Guard Corps 
(IRGC) as terrorist 
organization.
US choice stressed the fact 
that US administration 
is acting in line with 
Zionists’ interests and 
policies and is to continue 
baking Israeli regime, the 
statement reads.
Hamas added that US 
decisions as regard Holy 
Quds, Golan Heights and 
IRGC have the same root.
According to the 
statement, US has targeted 
symbols of resistance and 
occupation.
The Palestinian body also 
urged all freedom-seekers 
to stand against these 
policies.
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US act against 
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Trump’s 
Blacklisting of 
IRGC Meant to 
Placate ‘American 
Zionists’: US Analyst

Impact of Trump’s 
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 The Iranian minister of information and 
communications technology said the country 
plans to launch three satellites into orbit this year 
despite US pressures.
Tehran would stick to its plans to launch three 
satellites this year, Mohammad Javad Azari 
Jahromi told Reuters in Geneva on Tuesday.
“The rockets which have currently been 
developed in Iran for carrying satellites are not 
something that are a cover for another kind 
of rocket activity,” he said on the sidelines of a 
conference in the Swiss city on Tuesday.
“Because if Iran wants to have missile activity, 
it’s something that it is doing openly. It’s not 
something that is hidden. It’s part of our right to 
defense,” the minister added.

Azari Jahromi stressed that Iran’s satellite 
program is intended for peaceful purposes such 
as helping manage water resources and protect 
the environment.
Earlier in the day, President of Iran’s Space 
Research Center, Hossein Samimi, said Nahid-1 
and Nahid-2 telecommunication satellites besides 
Pars-1 remote sensing satellite would be ready for 
launch by the end of the current Iranian calendar 
year (March 20, 2020).
Iran’s satellite launches come despite threats by 
the United States that argues such launches ran 
counter to the 2015 nuclear deal between and 
world powers as well as the relevant UN Security 
Council resolution that endorsed it.

“This action by the Americans is 
very laughable because the IRGC 
is in the hearts of the (Iranian) 
people and our credibility has not 
been gained from Americans but 
from the dear and honest people 
of Iran,” Major General Jafari said 

on Tuesday in his first remarks after the US 
move to blacklist the IRGC.
“We powerfully announce, and we are even 
ready to provide this information to them, 
that in the next year, the IRGC will be more 
powerful than before in its defensive and 
offensive systems with the grace of God,” the 
commander stated.
He further pointed to the unity of the Iranian 
Armed Forces and said, “(to the enemies’ 
dismay), the IRGC and the Army will stand 
together and support the deprived and the 
oppressed everywhere in the world, and 
have no fear”.

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 headed 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.

“This action by the Americans is very laughable because 
the IRGC is in the hearts of the (Iranian) people and our 
credibility has not been gained from Americans but 
from the dear and honest people of Iran,” Major General 
Jafari said on Tuesday in his first remarks after the US 
move to blacklist the IRGC.“We powerfully announce, 

and we are even ready to provide this information 
to them, that in the next year, the IRGC will be more 
powerful than before in its defensive and offensive 
systems with the grace of God,” the commander stated.
He further pointed to the unity of the Iranian Armed 
Forces and said, “(to the enemies’ dismay), the IRGC 
and the Army will stand together and support the 
deprived and the oppressed everywhere in the 
world, and have no fear”.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 headed 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.

In a telephone conversation with 
his French counterpart Emmanuel 
Macron on Tuesday, Rouhani 
slammed the US move to blacklist 
the IRGC as very provocative and 
unprecedented in the history of 
international relations.

“If it were not for the devotion of the IRGC, today 
at least two regional countries were under the 
control of Daesh,” Rouhani added.
“The Iranian government is determined to ensure 
security in the region and stop escalation of 
tensions,” he added.
Elsewhere in the conversation that included 
a range of regional and international issues, 
Rouhani renewed the call on all parties to the 
2015 Iran nuclear deal to fully implement their 
commitments.
“Despite living up to its commitments, Iran 

hasn’t still seen any considerable move by the 
other side,” the president’s website quoted him 
as saying.
He also pointed to the IAEA’s confirmation that 
Iran has remained committed to the nuclear 
deal, and called for acceleration of Europe’s 
actions and implentation of an effective financial 
mechanism within the framework of the deal.
The president also appreciated the sympathy 
and humanitarian aid of France amid the recent 
floods in Iran.
The French leader, for his part, expressed 
willingness for the development of Tehran-Paris 
ties and said, “France and its European partners 
are seriously pursuing their commitment to 
implementing all JCPOA contents.”

Iran Plans Three Satellite Launches This Year: 
Minister

Commander Calls US Blacklisting of 
IRGC ‘Laughable’

Commander Calls US Blacklisting of 
IRGC ‘Laughable’

Iranian President Highlights IRGC’s Role in 
War on Terror

 Commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) 
Major General Mohammad Ali Jafari shrugged off a recent 
decision by the US administration to label the IRGC as a 
“terrorist group”, describing it as “very laughable”.  

 Commander of the Islamic Revolution Guards 
Corps (IRGC) Major General Mohammad Ali 
Jafari shrugged off a recent decision by the US 
administration to label the IRGC as a “terrorist 
group”, describing it as “very laughable”.  

 Iran’s President Hassan Rouhani said at least two regional 
nations would have fallen to Daesh (ISIL) terrorists if the 
Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) had not stepped 
in, stressing that Tehran seeks to maintain regional security 
and avert tensions.
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“We powerfully 
announce, and 
we are even 
ready to provide 
this information 
to them, that in 
the next year, 
the IRGC will be 
more powerful 
than before in 
its defensive 
and offensive 
systems with the 
grace of God,”

“The Iranian 
government is 
determined to 
ensure security 
in the region and 
stop escalation 
of tensions,”

Iran Surprises Us, Observers With 
Spike In Oil Exports



قیمت تخم مرغ کاهش یافت
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران، با اشاره به کاهش قیمت شدید قیمت تخم مرغ گفت: روزانه ٢٠٠ 
تن تخم مرغ مازاد در کشور داریم.سیدفرزاد طالکش با اشاره به کاهش قیمت تخم مرغ در بازار اظهار داشت: 
در حال حاضر میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به ۵,۸٠٠ تومان رسیده در حالی که قیمت 
تمام شده تولید این محصول ۷,۸٠٠ تومان است، بنابراین هر کیلوگرم تخم مرغ ٢ هزارت ومان زیر قیمت تمام 

شده، عرضه می شود.وی افزود: توزیع نهاده های دامی که قرار بود از سوی شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان های 
جهاد کشاورزی استان ها مدیریت شود، هنوز انجام نشده و با وجود آنکه به میزان کافی نهاده در کشور وجود دارد، 

قیمت ها به شدت افزایش یافته است.دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار کشور اضافه کرد: اکثر مرغداران برای تأمین 
نهاده های مورد نیاز خود، با مشکل مواجه هستند و مجبورند نهاده های مورد نیازشان را از بازار آزاد تأمین کنند؛ ضمن اینکه در 

بازار آزاد نهاده به میزان زیاد وجود دارد که این نشان می دهد مشکل در توزیع این نهاده ها است.طالکش قیمت هر کیلوگرم سویا را در بازار 
آزاد حدود ۵,٠٠٠ تومان و قیمت هر کیلوگرم ذرت را حدود ۱,۸٠٠ تومان اعالم و اضافه کرد: این یک چالش بسیار جدی برای صنعت طیور کشور 
است؛ ضمن اینکه ما روزانه حدود ٢٠٠ تن تخم مرغ مازاد داریم که با توجه به ممنوعیت صادرات نمی دانیم با این محصول مازاد چه کنیم.وی افزود: 

با توجه به نزدیک بودن فصل گرما و ماه مبارک رمضان، تقاضا برای تخم مرغ کاهش می یابد و اگر اجازه صادرات ندهند، شرایط بدتر خواهد شد.

زمان فروش مسکن فرا رسیده است
یک کارشناس با بیان این که هم اکنون در بازار مسکن هرکس بفروشد سود خواهد کرد گفت: 

قیمت خانه به سقف توان طرف تقاضا رسیده و هیچ جایی برای التهاب مجدد وجود ندارد.
عباس زینعلی اظهار کرد: به نظرم افزایش قیمتی که از بهمن ماه سال گذشته در بازار مسکن 
اتفاق افتاد، ظرفیت این بخش را به اشباع رسانده است. هم اکنون قیمت مسکن به سقف رسیده 

و باالتر از این رقم ها دیگر مفهومی ندارد. ممکن است مالکان، مجدداً دلشان بخواهد قیمت اسمی 
را باال ببرند ولی هیچ وقت تقاضای مؤثری بــرای آن مبالغ به وجود نخواهد آمد. حداقل در فضا و 

حجم اقتصادی امروز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: فروشندگان باید 
اجازه دهند تا مدتی با قیمت های موجود معامالت انجام شود، تحرک بگیرد تا شاید مجدداً قیمت ها با توجه 

به توان خریداران افزایش پیدا کند. با قیمت های فعلی برای همه ی سازندگان و فروشندگان سود متصور است. هرکس بفروشد 
سود می برد؛ هرکس هم بخرد با توجه به چشم انداز میان مدت ضرر نخواهد کرد. ولی همان طور که گفتم سقف قیمت ها پر 

است و بعید می دانم بیش از این نصاب قیمتی داشته باشیم.

٢٠ فروردین سال گذشته، 
اســحاق جهانگیــری در 
پایــان جلســه فوق العاده 
ســتاد اقتصــادی دولت 
برای مدیریت بــازار ارز که 
به ریاســت حسن روحانی 
تشکیل شــده بود، اعالم 
کرد که از فردا )٢۱ فروردین ۱۳۹۷( نرخ 
رســمی و قطعی ارز ۴,٢٠٠ تومان است و 
قیمت های باالتر از آن مشمول قاچاق است. 
ضمن اینکه با این رقم، ارز مورد نیاز همه 
بخش ها از طریق بانک مرکزی و صرافی ها 
و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی ارز 

تأمین می شود.
دولتواردمیشود

در این روز همه بازارهای آزاد خرید و فروش 
ارز بسته شد و صرافی ها هم اجازه معامله 
دالری غیر از دالر ۴٢٠٠ تومانی را نیافتند. 

اما این پایان التهاب یک هفته ای دالر نبود. 
دالر در ماه های بعــد از اتخاذ این تصمیم 
مرزهای ۱۸ هزار تومــان را هم درنوردید 
تا اثبات کند که شاخص های اقتصادی به 
هیچ دستوری گوش نمی کنند.چند روزی 
از اجرای سیاست ثابت نگه داشتن قیمت 
دالر در نرخ ۴,٢٠٠ تومان نگذشته بود که 
کارشناسان در این باره انتقاداتی را مطرح 
کرده و گفتند در شــرایطی که نظام ارزی 
کشور شناور مدیریت شده است اینکه قرار 
باشد سیاست دستوری برای مدت طوالنی 
به اجرا درآمده و قیمــت دالر را برای چند 
ماه ثابت نگه داشت به هیچ عنوان پاسخگو 
نبوده و چه بسا خود باعث ضربه زدن به بازار 

ارز و اقتصاد می شود.
انتقادات در این باره در حالی ادامه داشت 
که بانک مرکزی هم بعد از حدود ۴٠ روز 
ثابت نگه داشتن قیمت دالر، نرخ آن را از 
۴,٢٠٠ تومان تغییر داده و در مدت نزدیک 
به سه روز آن را تا ۹ تومان گران کرد. رئیس 
کل بانک مرکزی وقت برخالف اظهارات 
برخی مســئوالن برای نگه داشتن قیمت 
دالر در ۴,٢٠٠ تومان اعالم کرد که این ارز 
دچار تغییرات قیمتی خواهد شد و احتماالً 
حدود شش درصد تا پایان سال نوسان دارد؛ 
نوسانی که البته در ماه های بعد معلوم شد 

بسیار بیشتر از شش درصد است.
ولیافتادمشکلها

با این حــال دولت بر اســاس وعده ای که 
داده بود شروع به دادن دالر ۴٢٠٠ تومانی 

برای واردات انواع کاالهــا اعم از لوکس یا 
غیرضروری کرد اما تنها زمانی چند هفته ای 
نیاز بود تا نقص های بزرگ این طرح پدیدار 
شــود. در آن زمان یکــی از اقتصاددانان 
به ایســنا گفت که در یک مورد برخی از 
واردکنندگان برای دریافــت دالر ۴٢٠٠ 
تومانی عدس وارد می کردند و سپس همان 

عدس را از طرف دیگر صادر می کردند!
مشــابه این خبر در کنار اخبــاری مانند 
دریافت ارز و وارد نکردن کاال در ماه های بعد 
از تک نرخی کردن ارز به کرات شنیده شد 
و معلوم شد که سوءاستفاده از ارز یارانه ای 
هزینه های زیادی روی دست دولت گذاشته 
است. برای گریز از همین شرایط دولت در 
ماه های بعد دادن ارز یارانه ای به کاالهای 
وارداتی را متوقــف کرد.دولت در نهایت با 
طراحی لیستی از اقالم اساسی اعالم کرد که 
ارز ۴٢٠٠ تومانی فقط برای ورود این اقالم 
به واردکنندگان پرداخت می شود و الباقی 
کاالهای وارداتی باید از طریق سامانه نیما 
تأمین شود. سامانه نیما در واقع سیستمی 
مالی برای ورود ارزهای حاصل از صادرات به 
عالوه کمک های ارزی دولت برای تأمین ارز 

موردنیاز برای واردات است.
دالر۴۲۰۰تومانیزورشبهتورمنرسید

علت تخصیص دالر ۴٢٠٠ تومانی از همان 
ابتدا جلوگیری از جهش قیمت ها در بازار و 
جلوگیری از وقوع تورم بود، نگرانی که در 
همان زمان تخصیــص ارز هم به واقعیت 
پیوست و ماهیانه به طور متوسط دو تا سه 

درصد به نرخ تورم اضافه می شد.
در مورد کاالهای اساسی هم همین اتفاق 
به وقوع پیوست. دولت ارز ۴٢٠٠ تومانی 
را به لیستی از کاالهای اساسی تخصیص 
داده که برآوردهای برخی کارشناسان نشان 
می دهد حاال نرخ تورم در اقالم همان لیست 
به حدود ۵٠ درصد رسیده است. معنای این 
عبارت سوءاستفاده برخی از افراد در زنجیره 
واردات تا فروش کاال اســت؛ کســانی که 
کاالها را با ارز دولتی وارد می کنند اما با نرخ 

آزاد به فروش می رسانند.
دولتازبابتتورمکاالهایاساسینگراناست

برای رفع همین نقیصه مجلس شــورای 
اســالمی در اواخر ســال گذشته طرحی 
را تصویب کرد که بر اســاس آن دولت در 
ســال ۱۳۹۸ موظف می شد تا تخصیص 
ارز ۱۴ میلیارد دالری به کاالهای اساسی را 
متوقف کرده و به جای آن توزیع کوپن های 
الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دهد؛ 
مصوبه ای که البته مورد موافقت مسئوالن 

برنامه و بودجه قرار نگرفت.
توجیه دولت در آن زمان )۷ اسفند( برای 
رد این مصوبه نگرانی از ایجاد شوک تورمی 
ناشی از برداشــتن ارز دولتی از کاالهای 
اساسی بود که البته گزاره نادرستی هم به 
نظر نمی رسد؛ چرا که در این صورت عالوه 
بر هزینه واقعی حذف دالر ۴٢٠٠ تومانی از 
کاالهای اساسی مردم باید هزینه روانی و 
موج آفرینی برخی ذی نفعان در این طرح را 

هم متحمل شوند.
اصالحتخصیــصارزدولتیبهطور

جدیمطرحاست
با این حال در آخرین اخبار از تعیین تکلیف 
تخصیص ارز دولتی به واردات محمدباقر 
نوبخت –رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
گفت که دولت بحث های زیادی در رابطه 
با نحوه ی تأمین کاالهای اساســی داشته 
است، اما اکنون و در سال جاری نیز تاکنون 
تمامی ٢۵ کاالی اساسی ارز ۴٢٠٠ تومانی 
دریافت کردند و تاکید رئیس جمهوری نیز 

بر حمایت از مردم در این اقالم و مایحتاج 
بوده است.به گفته رئیس سازمان برنامه و 
بودجه، سال گذشته حدود ۱۳ هزار و ۵٠٠ 
میلیارد تومان یارانه بــرای ارز پرداختیم 
و باید بررســی شــود که آیا به اهدافی که 
می خواستیم رسیدیم یا خیر، اما باید قبول 
کرد که شیوه ی چندان مناسبی نیست و 

باید نظارت ها در مورد آن جدی تر شود.
او همچنین اظهار کرد کــه اگر ارز ۴٢٠٠ 
تومانی اختصاص پیدا نکند موجب افزایش 
قیمت بیشتر در مورد کاالها و در نهایت فشار 
بر مردم خواهد شد. از این رو شیوه اصالح 
این روند به طور جــدی در دولت مطرح 
است و قطعاً اگر قرار باشد ارز ۴٢٠٠ تومانی 
به نرخ نیمایی تغییر پیدا کند به طور قطع 
مابه التفاوتی که از این محل ایجاد خواهد 
شد بار دیگر به مردم بر می گردد، اما این که 
این رقم در چه قالبی باشد یعنی به صورت 
کاالبرگ یا به واردکننده اختصاص پیدا کند 
هنوز در دولت به جمع بندی نرسیده است.

دالر ۴۲۰۰ تومانی یکساله شد

سرگذشت پرحاشیه یک تصمیم دالری

ایسنا
گـــزارش

ISFAHAN
N E W S

مخالفاندخالتدولتدراقتصادهمیشهروییکمسالهتاکید
میکنندوآنایجادبسترهایمناسببرایسوءاستفادهدر
صورتدخالتدولتدراقتصاداست؛امریکهمرورسرگذشت
دالر۴۲۰۰تومانیدرســالیکهگذشتآنراتاحدودزیادی

تصدیقمیکند.
۱۳۹۸دقیقاًیکسالازآغازطرحیموسومبهدالر۴۲۰۰تومانی
دراقتصادایرانمیگذرد؛طرحیکهپسازطیمسیرییک
سالهدرحالیتنهابهبرخیازمعدودکاالهایاساسیتعلق
میگیردکهمجلسشورایاسالمیبرایحذفهمینارزهم

مصوبهدادهبود.

قطعاًاگرقرار
باشدارز۴۲۰۰
تومانیبهنرخ
نیماییتغییر

پیداکندبهطور
قطعمابهالتفاوتی

کهازاینمحلایجاد
خواهدشدباردیگربه
مردمبرمیگردد،اما
اینکهاینرقمدرچه
قالبیباشدیعنیبه
صورتکاالبرگیابه
واردکنندهاختصاص

پیداکندهنوزدر
دولتبهجمعبندی

نرسیدهاست.

اقتصاد ایران
۰7
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ISFAHAN
N E W S

ارزشکاالهایوارداتی
۴برابرکاالهای

صادراتی!

رئیس کل گمرک متوسط قیمت 
هر تن کاالی صادراتی را ۳۸٠ دالر 
و میانگیــن قیمت هــر تن کاالی 
وارداتی را حدود ۱۵٠٠ دالر اعالم 
کرد که بر این اساس می توان گفت 
ارزش کاالهای وارداتی حدود چهار 

برابر کاالهای صادراتی مان است.
 مهدی میراشرفی در جمع مدیران 
ستادی و اجرایی گمرکات به بیان 
برخی آمارهــا در حــوزه تجارت 
خارجی کشور در سال ۹۷ پرداخت 
و گفت: سال گذشته ۴/۴۴ میلیارد 
دالر صادرات و ۶/۴٢ میلیارد دالر 
واردات داشــته ایم کــه ۸۵ درصد 
از واردات را کاالهای واســطه ای و 
ســرمایه ای بخش تولید تشکیل 
داده اند و اگــر بتوانیــم واردات را 
تســهیل کنیم، به رفع مشکالت 

بخش تولید کمک کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه متوسط قیمت 
هر تن کاالی صادراتی ایران ۳۸٠ 
دالر و میانگین هر تن کاالی وارداتی 
حــدود ۱۵٠٠ دالر اســت، افزود: 
در بحث صادرات به طور نســبی از 
خام فروشی فاصله گرفته ایم اما باید 
در این زمینه اقدامات مؤثرتری انجام 

دهیم.
میراشــرفی همچنین با اشاره به 
اینکه پنــج شــریک اول تجاری 
ایران را کشورهای آسیایی از جمله 
چین، عراق، امارات متحده عربی، 
افغانســتان و کره جنوبی تشکیل 
می دهند، بر لزوم تقویت و توسعه 

تجارت با این کشورها تأکید کرد.
طبق اعالم گمرک، معــاون وزیر 
امور اقتصــادی و دارایــی تصریح 
کرد: با توجــه به اینکــه در بحث 
توســعه تجارت، عراق در اولویت 
سیاست های تجاری ما قرار گرفته 
و در سال گذشــته حجم صادرات 
ایران به این کشور حدود ۹ میلیارد 
دالر بوده است، از مدیران گمرکات 
اجرایی درخواست می شود در جهت 
تسهیل و روان سازی صادرات کاال 

تالش بیشتری کنند.

خبرآنالین
خـــبـــر

ISFAHAN
N E W S

گردشگری

دنیایاقتصاد
گـــزارش

۳عاملرشداندکسفرهای
نوروزی

آخرینآمارمنتشر
ســفرهای از شده
نوروزی۹۸نشــان
میدهداز۲۸اسفندماهسال۹7تاپایان
روز۱۶فروردینسال77،۹۸میلیونو۱۲۰
هزارشباقامتبهثبترسیدهکهاگربرای
هرفردبهطورمیانگینحدودا۴شباقامت
رادرنظربگیریم،میتوانگفتتقریبا۲۰

میلیوننفردرایامنوروزسفرکردهاند.

 این میزان اقامت نســبت به مدت مشابه در 
سال گذشته تنها کمی بیش از ۵ درصد رشد 
داشته است. حدفاصل ٢۷ اسفند ۹۶ تا ۱۳ 
فروردین ۹۷، ۷۴ میلیون نفر اقامت شــب 
ثبت شده بود که نشــان دهنده سفر حدودا 
۱۸ میلیون و ۵٠٠ هزار نفر بوده و نســبت 
به ســفرهای نوروزی ۹۶، ٢٠درصد رشــد 
داشت. این آمار برای ســال ۹۶، ۶٠میلیون 
نفر اقامت شب بوده است. معاون گردشگری 
کشــور همچنین اعالم کرده که سفرهای 
خروجی با ۳۷۷ هزار و ۸۹۶ نفر گردشگر، ۳٢ 
درصد کاهش نسبت به مدت مشابه داشته 
است. رشــد اندک ۵درصدی در سفرهای 
نوروزی داخلی امسال در حالی رخ داده که 
پیش بینی ها خبر از رشد چشمگیر سفرهای 

داخلی می داد. اما عوامل گوناگونی دســت 
به دســت هم داد تا این رشــد اتفاق نیفتد. 
پیش از این، نظرســنجی »دنیای اقتصاد« 
که در اسفند سال گذشته منتشر شد نشان 
می داد با وجــود آنکه ۴٠ درصد ســفر را از 
سبد تفریحات نوروزی خود حذف می کنند 
اما نزدیک به ۴۵ درصد مقصد سفرشــان را 
شــهرهای داخلی انتخاب خواهند کرد؛ در 
صورتی که روزهای ســپری شده تعطیالت 
نوروزی با این نظرسنجی فاصله داشته است.

کارشناســان گردشــگری دالیل مختلفی 
را در این زمینه برمی شــمارند؛ »تغییرات 
آب و هوایــی و ســیل«، »بی برنامــه بودن 
مســووالن و فعاالن حوزه گردشــگری« و 
همچنین »کاهش درآمد ســرانه« از جمله 
این دالیل هستند. اردشیر اروجی، کارشناس 
برنامه ریزی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« 
به موضوع کاهش مســافران نوروزی اشاره 
می کند و می گوید: »با وجود آنکه هر ســال 
شــاهد ورود گردشــگران نوروزی بسیاری 
بودیم؛ اما امســال شــاهد کاهش مسافران 
داخلی بوده ایم. از یک طرف مردم توان سفر 
کردن ندارند و درآمد سرانه آنها کاهش پیدا 
کرده و از سوی دیگر هم شرایط آب و هوایی و 
اقلیمی هم با مسافران همراهی نکرده است.« 
او با تاکید بر اثرات ســیل بر کاهش میزان 
ســفرهای داخلی ادامه می دهد: »به دلیل 
وقوع ســیل در برخی از اســتان های کشور 

بسیاری از مردم سفرهای خود را لغو 
کردند و احساسات شان به دلیل وقوع 
این حادثه ناگوار جریحه دار شــد که 
خود در کاهش میزان سفرهای داخلی 

بسیار اثرگذار بوده است.«

این کارشناس برنامه ریزی گردشگری 
با انتقاد از بی برنامه بودن مســووالن و 
فعاالن گردشگری می گوید: »مسووالن 
و فعاالن گردشــگری هم در این زمینه 
بی تاثیر نبوده انــد. آنها بــدون آنکه از 
فرصت پیش آمده اســتفاده کنند، این 
فرصــت را از بین بردنــد. در صورتی که 
می توانستند با برنامه ریزی های مناسب 
مســافران خروجی را که امسال به دلیل 
باال رفتن نرخ ارز تصمیم به سفر خروجی 
نداشتند، به سفرهای داخلی ترغیب کنند؛ 
اما این اتفاق رخ نداد.« به گفته اروجی باال 
رفتن قیمت نرخ هتل ها، بلیت هواپیما و... 
باعث شد تا هزینه ســفرهای داخلی هم باال 
برود و کسانی که مســافران خروجی بودند 
ســفر داخلی را به صرفه ندانند. به باور این 
کارشناس گردشــگری، منفعت طلبی های 
کوتاه مدت فعاالن گردشگری موجب شد تا 
به منفعت هــای طوالنی مدت توجه نکنند و 
برای همین فرصت تعطیــالت نوروزی را از 

دست بدهند.
در همین حال مرتضی قربانی، دبیر انجمن 
صنفــی دفاتر خدمات مســافرتی ایران هم 
از کاهش ســفر های داخلی به ویژه از طریق 
تورها و سفرهای گروهی می گوید و آمارهای 
سفرهای داخلی را قابل قبول نمی داند: »نوروز 
امســال تمام اتفاقات منفی دست به دست 
هم داد تا ســفرهای نوروزی آنطور که باید، 
نه برای مردم و نه فعاالن گردشگری مقبول 
واقع نشود.« او نوســانات ارزی، گران شدن 
هزینه های سفر و وقوع سیل و بارندگی های 
بی ســابقه را از عواملی می داند که باعث شد 
اکثر اصناف گردشگری از جمله دفاتر خدمات 
مسافرتی از شرایط موجود ناراضی باشند. با 
وجود آنکه تمام پیش بینی ها به سمت رونق 
سفرهای داخلی گرایش داشــت؛ اما اعالم 
آمارهای منتشر شده آب پاکی بود که روی 
دست مسووالن و دست اندرکاران گردشگری 
ریخته شد؛ اتفاقی که شــاید تلنگری باشد 
برای آنکه در زمینه رونق گردشگری داخلی 
اقدامات اساسی تر و برنامه ریزی شده تری با 

ایجاد زیرساخت های مناسب صورت گیرد.

خبرهایدوخطی

1۰6

1۰5

حسینحیدری،رئیسادارهکلاعتباراتوتأمینمالیبانکمسکناعالمکرد:تسهیالتمکملوام 
خریدمسکنازمحلاوراقگواهیحقتقدم،شاملتسهیالتبدونسپردهانفرادیوزوجینکهدرسال
گذشتهبهمتقاضیانخریدمسکنبااستفادهازاینتسهیالتپرداختمیشد،برایامسالتاپایانخرداد
ماه۹۸نیزتمدیدشدهاستومتقاضیاندریافتواستفادهازاینتسهیالتمیتوانندکماکانازآنبهره

مندشوند.
محمدباقرنوبخت،رئیسسازمانبرنامهوبودجهدرپاسخبهپرسشیمبنیبراینکهآیاافزایشحقوق 
دوماهاولامسالکارمنداندولت۲۰درصدخواهدبود؟اظهارکرد:خیر،دولتتالشمیکندازاولفروردین

۱۳۹۸حقوقکارمنداندولتراطبقآنچهدرمجلستصویبشده،پرداختکند.
نایبرئیساتاقاصنافایرانازارائهکمکهاییارانهایبهواحدهایصنفیسیلزدهدرراستایپرداخت 
حقبیمهکارگریوکارفرماییخبردادوگفت:بستهحمایتیازاصنافسیلزدهبرایبررسیدرهیأتدولت

ازسویوزارتصنعت،معدنوتجارتبهدولتارائهشدهاست.
قیمتهرورقازاوراقتسهیالتمسکنبانکمسکنحدود۵۰هزارتوماناست؛بهطوریکههزینه 

واممسکنبهعالوههزینهوامجعالهبرایزوجهایتهرانی۱۲میلیونتومانمیشود.



کسب و کار
08
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مهلت ثبت نام در رویداد گردشگری خالق محور تمدید شد
مهلت ثبت نام در رویداد استارت آپ گردشگری خالق تا 22 فروردین تمدید شد.

بنیاد نخبگان استان تهران با همکاری ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 
وفناوری ریاست جمهوری، در نظر دارد استارت آپ گردشــگری خالق را ویژه مستعدان برتر 

برگزار کند.
تقویت اکوسیستم استارت آپی کشور در حوزه گردشــگری، ایجاد فضای تبادل نظر و گفت وگو، 

بسترسازی جهت ایجاد ارتباط سازنده میان صاحبان ایده، فعاالن حوزه استارت آپ و صندوق های 
سرمایه گذاری و در نهایت به اشتراک گذاری دانش و تجربه نوآورانه، از مهمترین اهداف این برنامه است.

زیست بوم بازار صنعت گردشگری؛ زیست بوم صنایع دستی و هنرهای سنتی؛ میراث ایران )فرهنگی، طبیعی، 
ملموس و ناملموس، منقول و نامنقول(؛ کسب وکار الکترونیک؛ گردشــگری الکترونیک؛ تولید محتوا و بازاریابی محتوا، 

محورهای این استارت آپ در حوزه گردشگری خالق است.
الزم به ذکر است، عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشــتر و یا ثبت نام در این رویداد تا بیست ودوم فروردین ماه به 

سامانۀ بنیاد نخبگان استان تهران مراجعه کنند. 
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بر همین اســاس ممکن 
پیاده ســازی  اســت 
تغییــرات ســازمانی به 
ضرر سازمان تمام شوند. 
وقتی کارمنــدان از دلیل 
تغییرات سازمانی مطلع 
نشوند، نمی توانند نسبت 
به سازمان احساس مالکیت و تعهد پیدا 
کنند. آنها حتی در بعضی موارد مخالفت و 
عقب نشینی می کنند. مقاومت کارمندان 
در مقابل تغییر یکــی از عوامل کلیدی 
شکست و عدم موفقیت تغییر و تحوالت 

سازمانی است.
به عقیــده  مدیــران اجرایــی و عوامل 
تغییر، درک این تغییرات برای کارکنان 
مشکل است؛ اما شما به عنوان یک مدیر 
همیشــه باید زمانی را صرف توضیح در 
مورد تغییرات و دلیل اهمیت آن ها کنید. 
معموال پشت هر تغییر سازمانی چهار بعد 
کلیدی وجود دارد که بــه کارمندان در 
درک آن تغییر، افزایش احساس تعهد و 

افزایش شانس موفقیت کمک می کند.

   اثربخشی با ارائه ی یک چشم انداز 
جذاب برای آینده

معموال افراد در طول تغییر با ابهام روبه رو 
می شوند و از این رو به دنبال چشم انداز 
واضحی از مســیر آینده  ی خود هستند. 
الزم است دانسته های خود از جمله نوع 
تغییر، زمان و چگونگی آن را با کارمندان 
خود به اشــتراک بگذارید؛ اما بهتر است 
اغلب عوامل یا محرک های تغییر با یک 
داستان یا روایت آغاز شوند و چشم اندازی 
دقیق و شفاف را نمایش دهند )برای مثال 

بگویید چرا تغییر مهم اســت و چگونه 
می تواند در طوالنی مدت تأثیر مثبتی بر 
سازمان بگذارد. این چشم انداز می تواند به 

بیان دلیل تغییر کمک کند(.
برای رســیدن به موفقیت الزم اســت 
داســتان خود را با هدف اصلی شرکت 
آغاز کنید و سپس چشم انداز الهام بخش و 
جذابی را برای آینده  آن ارائه دهید. هدف، 
پاسخگویی به این سؤال است: »تغییراتی 
که امروز اعمال می کنید چگونه می تواند 
در رسیدن به چشم انداز فردا مفید واقع 

شود؟«
برای مثال در سال 2۰۱۷ شرکتی به نام 
FMC خود را برای دستیابی به بخش 
قابل توجهی از سهم شرکت محافظت از 
محصول DuPont آماده کرده بود، به 
این صورت FMC به پنجمین شرکت 
بزرگ محافظت از محصول در کل دنیا 
تبدیل می شد. این شــرکت در بخشی 
از داســتان تغییر خود به توسعه ی یک 
کمپین یکپارچه سازی ارتباطات داخلی 
به نــام Nature of Next پرداخت و 
در این کمپین به اهداف و چشم انداز خود 

اشاره کرده بود.
 FMC این کمپین توضیح مــی داد که
چگونه می تواند به ســهام گســترده تر 
محصول، ردپای جهانی توســعه یافته و 
قابلیت های کامل R&D دست پیدا کند 
)آن ها با این موارد می توانستند به شیوه ای 
پایدار به مشــتریان خــود در تغذیه ی 
جمعیت روبه رشد کمک کنند(. فرآیند 
یکپارچه سازی این شرکت هنوز هم ادامه 
دارد اما این کمپین هنوز به حفظ هیجان 
کارمندان کمک می کنــد و برای انتقال 

وعده های FMC جدید به کار می رود.
پیاده ســازی تغییر اغلب اوقات با ابهام، 
عدم ثبات، تنش و خطر همراه اســت؛ 
اما داشــتن هدف و بیان واضح دلیل این 
تغییر می تواند به پیشرفت کمک کند. 
اگر به صورت واضح دلیــل تغییر را برای 
کارمندان خود توضیــح دهید، آن ها به 
درک بهتری از استراتژی کسب وکار شما 

خواهند رسید.

  حفظ آگاهی کارمندان با برقراری 
روابط منظم

بیــان فرآینــد تغییر به صــورت یکجا 

امکان پذیر نیست. کارمندان باید از تک 
تک مراحل تغییر آگاه شــوند. بر اساس 
پژوهش های انجام شده، برقراری ارتباط 
پیوسته یکی از عوامل کلیدی موفقیت 
در تغییر و تحوالت سازمان است. در مورد 
روش برقراری ارتباط الزم است به نکات 

ذیل توجه کنید:
شفاف و پیوسته عمل کنید: اخبار 

منتقل شده باید به هدف اصلی شما مرتبط 
باشند، مرتب بر دلیل تغییر تأکید کنند 
و چشــم انداز جذابی از آینده ارائه دهند.
فراموش نکنید که تمام پاسخ ها را 
ندارید: اغلب اوقات، تمام پاسخ های مورد 
نیاز کارمندان را ندارید و این باعث افزایش 
تشویش و عدم قطعیت می شود. الزم است 
بر دانسته های خود تمرکز کنید و نسبت به 

آنچه نمی دانید صادق باشید. اگر پاسخی 
برای یک سؤال ندارید به کارمندان بگویید. 
به این صورت کارمندان از تعهد شــما 
نسبت به برقراری ارتباط باز و شفاف آگاه 

می شوند و از شما پیروی می کنند.
فراموش نکنید کارمندان را از سود 
احتمالی آگاه کنید: یکی از مهم ترین 
اقدامات برای انتقال تغییر مطلع کردن 
کارمندان از ســود عایدی آن ها اســت. 
در این صورت انگیزه و احســاس تعهد 
کارمند افزایــش پیدا می کنــد؛ اما اگر 
کارمندان را از چشم انداز و منافعشان آگاه 
 نکنید تمام تالش هایتــان به باد خواهد

 رفت.
برای مثال یک شرکت پیشتاز درزمینه 
بهداشــت حیوانات به خوبی توانســت 
کارمندان خود را در جریان منافع حاصل 
از ادغام با یک شرکت دیگر قرار دهد. این 
شرکت نه تنها بر فرصت های شغلی جدید 
و افزایش ســهم بازار تأکید کرد بلکه به 
عالقه ی مشترک دو شرکت در زمینه ی 
حفظ بهداشــت حیوانات هم اشاره کرد 
و به کارمندان خود ثابت کرد دو شرکت 
در صــورت ادغام می تواننــد راه حل ها، 

محصوالت و فناوری های جدیدی را به 
مشتریان خود ارائه کنند که قبال توسط 

یک شرکت امکان پذیر نبودند.

  تقویت مدیرهــا و مدیران برای 
مدیریت در طول تغییر

 در طی تغییر و تحوالت سازمان معموال از 
کارمندان خواسته می شود برای رسیدن 
به موفقیت، مجموعه ای از رفتارهای خود 
را تغییر دهند یا مهارت های جدیدی را 
به دست بیاورند. وقتی مدیران ارشد به 
مدل ســازی تغییرات رفتاری بپردازند، 
احتمال رســیدن به موفقیت پنج برابر 
بیشتر خواهد شــد.مدیرها نه تنها باید 
اطالعات و منابع خــود را افزایش دهند، 
بلکه باید عملکرد مطمئنی در طی تغییر 
داشته باشــند. این کار می تواند بسیار 
چالش برانگیز باشــد چرا کــه مدیرها 
برای ارائه ی پاسخ های بهتر و پشتیبانی 
از تیم های خود با فشــار زیادی روبه رو 
می شــوند؛ اما نحوه ی واکنش مدیری 
به تغییر، بر مدیران و در درجه ی بعد بر 
کارمندان و نحوه ی مشــارکت آن ها هم 

تأثیر می گذارد.

برای مضاعف کردن نقاط قوت؛   

کارمندان خود را از تغییرات سازمان مطلع کنید

به عقیده  مدیران 
اجرایی و عوامل تغییر، 
درک این تغییرات برای 
کارکنان مشکل است؛ 

اما شما به عنوان یک 
مدیر همیشه باید زمانی 
را صرف توضیح در مورد 
تغییرات و دلیل اهمیت 

آن ها کنید. معموال 
پشت هر تغییر سازمانی 
چهار بعد کلیدی وجود 
دارد که به کارمندان در 
درک آن تغییر، افزایش 
احساس تعهد و افزایش 

شانس موفقیت کمک 
می کند.

بهتر است برای اعمال تغییرات بزرگ در سازمان، کارمندان 
در جریان تمام مراحل تغییر و مزیت های احتمالی آن قرار 

بگیرند.
بر اســاس گزارش ها از سراســر جهان تغییرات سازمانی 
تأثیر زیادی بر مشاغل کارمندان دارد. این تغییرات شامل 
تغییر رهبر، ســازماندهی  مجدد، ادغام و تملک و تغییرات 
قانون گذاری هستند که منجر به ایجاد ناآرامی در محیط کار 
می شوند؛ اما بر اساس بررسی های انجام شده روی بیش از نیم 
میلیون کارمند ایاالت متحده، تقریبا یک سوم از کارمندان از 

دلیل این تغییرات مطلع نیستند.

 
استارت آپ

 استارتاپ های بزرگ 
صنعت بازی ازجمله شرکت اپیک گیمز با ارزش بیش از 
یک میلیارد دالر یونیکورن شده اند و تحول بزرگی در این صنعت ایجاد کرده اند.

صنعت بازی یکی از صنایع بزرگ و روبه رشدی است که روزبه روز به تعداد طرفداران آن 
افزوده می شود. صنعت بازی از گذشته تاکنون، تغییرات زیادی کرده و حال با پیدایش و 
فعالیت استارتاپ ها در این صنعت، نوآوری ها و خالقیت های این صنعت را بیش از هر زمانی 
شاهد هستیم. ورود تکنولوژی هایی مانند واقعیت افزوده و هوش مصنوعی به صنعت بازی 
به شرکت های بازی سازی کمک می کند بازی های خود را براساس روحیات کاربران تغییر 
دهند و بازی ها را شخصی سازی کنند. امروزه، بازی های ویدئویی برای عالقه مندان آن 
فراتر از سرگرمی است و بسیاری از گیمرهای حرفه ای ازاین طریق کسب درآمد می کنند و 

هرساله، رویدادها و مسابقه های بزرگی برای آن ها برگزار می شود. 
بسیاری از شرکت های بزرگ ســرمایه گذاری چندین میلیون دالر روی استارتاپ های 

صنعت بازی ســرمایه گذاری کرده اند و مطمئنا در آینده رشد و 
پیشرفت بیشتر این صنعت را شاهد خواهیم بود. در ادامه  این مقاله ، 
دو استارتاپ بزرگ صنعت بازی را معرفی می کنیم که با جذب سرمایه  

زیاد، به ارزشی بیش از یک میلیارد دالر رسیده و یونیکورن شده اند.

  ۱. استارتاپ Epic Game با ارزش ۱۵ میلیارد دالر
اپیک گیمز یکی از شــرکت های نرم افزاری توسعه دهنده  بازی های 
ویدئویی اســت که تیم ســویینی آن را در کارولینای شمالی آمریکا 
بنیان گذاری کرده است. سویینی زمانی که دانشجوی مهندسی مکانیک 
در دانشگاه مریلند بود، شــرکت خود را با نام سیستم های کامپوتری 
پوتوماک در منزل پدرومادرش واقع در پوتوماک مریلند راه اندازی کرد. 
او با اینکه در خوابگاه زندگی می کرد؛ به طور مرتب به منزل والدینش، 
یعنی جایی که کامپیوتر شخصی اش بود، برای کار و سرگرمی سر می زد. 
او شرکت سیستم های کامپوتری پوتوماک را به عنوان شرکتی مشاوره ای 
کامپیوتری راه اندازی کرد؛ اما بعدها متوجه شد این کار بسیار زمان بر است 

و آن را کنار گذاشت.
سویینی بعد از ساخت بازی ZZT در سال ۱۹۹۱، از نام شرکت قبلی خود، 
یعنی سیستم های کامپوتری پوتوماک، برای انتشار عمومی بازی استفاده کرد. او برای 
ساخت بازی از زبان برنامه نویســی ZZT-OOP استفاده کرد که خودش نوشته بود. 
موفقیت غیرمنتظره  آن بازی باعث شد سویینی شرکت خود را به شرکت بازی های ویدئویی 
تغییر دهد. هزاران نسخه از این بازی در سراسر جهان فروش رفت و پاول سویینی، پدر تیم، 

آن ها را برای مشتریان ارسال می کرد.
 )Unreal Engine( این شرکت بیشتر به دلیل تکنولوژی موتور بازی ســازی آنریل
شهرت دارد. موتور بازی سازی آنریل، نوعی موتور ساخت بازی است که اولین بار اپیک 
گیمز آن را طراحی و توسعه داده است. این موتور نخستین بار در سال ۱۹۹۸، برای ساخت 
بازی تیراندازی اول شخص آنریل به کار گرفته شد. موفقیت های فنی این بازی به دلیل 
استفاده از این موتور، موتور آنریل را به موتوری کارآمد برای ساخت بازی هایی در سبک های 
دیگری چون مخفی کاری و نقش آفرینی نیز تبدیل کرد. اپیک گیم با به کارگیری تکنولوژی 

موتور بازی سازی آنریل موفق شد بازی های محبوبی مانند آنریل )Unreal(، فورتنایت 
 Infinity( و تیغه ی بی نهایت )Gears of War( چرخ دنده های جنگ ،)Fortnite(
Blade( را خلق کند. در سال 2۰۱۴، جینیس ورلد ریکورد موتور بازی سازی آنریل را 

به عنوان موفق ترین موتور بازی ویدئویی انتخاب کرد.
شرکت چینی تنســنت )Tencent( در ســال 2۰۱2، ۴۰ درصد سهام اپیک گیم را 
با قیمت ۳۳۰ میلیون دالر خرید. از دیگر ســرمایه گذاران بــزرگ اپیک گیم عبارت اند 
 Disney Accelerator ،Kleiner Perkins Caufield & Byers :از
 ICONIQ و ،Lightspeed Venture Partners ،Vulcan Capital
Capital. در حال حاضر، اپیک گیم ۱۵ میلیارد دالر ارزش دارد و هیچ نشانه ای از کم شدن 

سرعت پیشرفت آن نیست.

  ۲. استارتاپ Machine Zone با ارزش ۵ میلیارد دالر
استارتاپ Machine Zone یکی از شــرکت های تکنولوژی خصوصی است که در 
سال 2۰۰۸، گابریل لودون و هالبرت ناکاگاوا و مایک شریل آن را در پالو آلتوی کالیفرنیا 
 Game بنیان گذاری کردند. این شرکت با ارائه ی بازی های موبایل فریمیوم رایگان مانند
of War: Fire Age و Mobile Strike معروف شد و هر دو بازی آن در فهرست ۱۰ 
بازی برتر و پرطرفدار قرار گرفته اند. فریمیوم مدل کسب وکاری است که شرکت نرم افزار یا 
سایر خدمات خود را به  رایگان عرضه می کند؛ اما دسترسی به برخی امکانات ویژه  آن پولی 
است. Machine Zone به عنوان یکی از استارتاپ های منتخب در برنامه  شتاب دهنده  
وای کامبیناتور )Y Combinator( پذیرفته شده بود و بعد از یک دوره جذب سرمایه، 
نام خود را از Addmired به Machine Zone تغییر داد. این شرکت بین سال های 
 Original Gangstaz ،iMob 2۰۰۹ تا 2۰۱2، حدود ۱۳ بازی جدید ازجملــه

iMob، 2 و Global War Riot را برای موبایل های iOS ارائه داد.
استارتاپ Machine Zone در ســال 2۰۱۶، بعد از یک دور جذب سرمایه ی دیگر، 
به ارزش ۵ میلیارد دالر رسید و نام خود را به MZ تغییر داد. این شرکت برای بازاریابی 
بازی Game of War: Fire Age حــدود ۴۰ میلیون دالر هزینه کرد و تبلیغ آن 
 در رویدادهای ورزشــی مهمی ازجمله بازی لیگ ملی فوتبال آمریکا و سوپربول پخش

 شد.

HBR : منبع
یـــادداشت
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،،
یکی از مهم ترین اقدامات برای 

انتقال تغییر مطلع کردن کارمندان 
از سود عایدی آن ها است. در این 

صورت انگیزه و احساس تعهد 
کارمند افزایش پیدا می کند؛ اما اگر 

کارمندان را از چشم انداز و منافعشان 
آگاه نکنید تمام تالش هایتان به باد 

خواهد رفت.

زومیت
گـــزارش

معرفی استارتاپ های یونیکورن صنعت بازی
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